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Marcel Achard 
Komedia Iż jszego gatunku, zwana też często ko

medią bulwarową, ma swoją bogatą trady ję nad 
Sekwaną. Tam ię narodziła i tam - jak dotąd -
zadomowiła się najlepiej. Pozo lała leż do dziś „sp -
cialite bien parii;icnnc", jak mówią Francuzi. Uply
nęlo już kilka dziesiątków lat, t atr m w ·trząsnąl 
niejeden kryzys, a Lymcza m komedia bulwarowa 
z jej odwieczną tematyką, ograną na wszystkie już 

sposoby, z jej wierną publicznością, nie zmieniła się 

prawie i:upelnie. Od kilku pokoleń sale bulwarowych 
t alrzyków paryskich I nic paryskich wypełnia pu
bliczno. ć, dla której przybytek Melpomeny zdaje się 

mieć tylko jedno przeznaczenie: nieść bezpretensjo
nalną rozrywkę. Brzmi to w naszych czasach niemal 
anachronicznie, ale przecież nieustanne powodzenie 
komedii i fars jest zjawiskiem powszechnym, spo
tykanym pod każdą szerokością geograficzną. Dotyczy 
więc nie tylko publiczności paryskiej, której gustów 
nie sposób przez to dyskwalifikować. 

Właśnie z kom dią Acharda Bulwa zdarzył się dość 
osobliwy, aczkolwiek bynajmniej nie odosobniony 
wypadek: sztuka wystawiona w Nowym Jorku - po 
ogromnym powodzeniu w Paryżu - padła po kilku 
przedstawieniach. Krytycy niezbyt przychylnie od
nieśli się do utworu i przy okazji uważali za stosow
ne zganić gust publiczności pary ki j. Znany angiel
ski dramaturg, P t r Ustino\', przebywał w tym 
czasie w Ameryce i byt świadkiem ni powodzenia 
Bulw11 na c ni nowojorskiC'j. ZainlC'resowało go 
to i na ten temat napisał też ciekawy rLykuł 

w amerykańskim piśmie Tlieatre Arts. Wziął w obro
nę ni tylko • u toru. all' i publi<'zno ć par · ką. 



O Acherdz.ie p::iw1 dział, że • t „j dnym z najbar
tiz.l J legan klrh i zn:cznych dramatopisarzy na zych 
cza ów". A na krytyk~ publiczności par) kiej tak 
zar agował. .Nie tety. nie lak la wo zadowolić byle 
czym publłcznosci paryskiej. Paryżanie są krytykami 
t atr lnymi od urodz nie, s lei nazbyt wielkimi in
dywiduoll tomi, by pcddawać si opinii ogółu. ~lać 
ich n. w t na o. lre osądzenie sztuk, które docz kały 
ię uznani w S anach Zjednoczonych. Są w tym 

bez.w"Zgl dni. Francuzi utrzymując)" z całym prz ko
nał m. ż ()' i1l to potężny nudzian - podobnie 
jak Sib tiu., który w tut j zych alnch koncertowych 

·yv.o!u)c z.iewnnie - ni nal żą do wyjątków. 

Sztuki am ryknński po. w1ęcone prawom zbocz ń 
ksuelnych impot ncJ1 w; ~o)ują zakłopotane 

u~ml chv Froncu ·w, którzy poznali w z ·slkie l 
sprawy n:1 długo przed mutacją. Patole l t ztukq, 
która si podoba i h dzi zaw w ię podohała I z
pretensjr nalnej widO\\ ni. (Dwlog, l!J-9, 8). 

Czy Pa tale się b dzi podobać war ·znw kiej \i
downi? Grany pr7.ed lal)· no ·c nach poza\\ ar zow-
kich (pod tytułem Kartofd) ci szył ie: dużym po

wodz niem. Zreszt więk.zość sztuk \('go autora Po
cz.ąwszy od Jasia z Ksu:zuca przyjęta została w Pol
sc bnrdzo żywo. Choć-by grana przed laty w naszY.m 
teat!'ZC Idiotka z orą 30 prz d ta\ •ie1i! 

Autor Bulwy ma jui dzi. blisko sied mdziesiąt }fll. 
Ma w \voim dorobku ponad pól elki ztuk. Wiele 
z nich cil•szy!n :;i~ ogrcnrnym pnwodzcni m i przy
mn Io mu mr nit• zaró ·no rć d kr) t;kl i publi z
nn. l'i, jak i \\ r 1 ach o!i ·jalnyl·h (.\l·hard J l czlon
kil·m Akad mii Franeu ki Jl. Wl I 1tny kr) tyk fran
cuski Rob rt Kcmp naw t wy oko podno ił '•a lory 
komedii Acharda za ich prccyzyJnq kon trukcję ce
nlczną. za wartki i żyw · dialog, za do ·kon I w ·
lZUcie dramatycznego napie; ia i v. r :;zc:i Ul dowcip. 
Sw gn czasu ta\\ iann t ź. Achard \\ rzędzi pi ar1.y 
li J miar • l'O np. Giraucłnu.· l'ZY Jl•an An uilh. 

Achard tram do t alru to unkoY.o wcz ~ni . ro

dził się w roku 1901 w rodzinie chłopskiej . Jako 
osiemnastoletni chlopilc pow<;drował do Paryża 

w poszukiwaniu praC\•. zawodu. Był pocz tkowo . lu
sarzem, potem dziennikarzl·m i uflerem. Trafił do 
glo~nego wówcza teatru Vieux Colombicr. Dyr kla
rem tego teatru był Z'1l>lużony ak or i rcży ('r .Jacquc 
Copcau, a grywali tam Lou! Jou\' t Charl s Dullin, 
Lugnć-Poe. To właśni o tatni z nich zwrócił uwagę 

na talent pi ar ki charda i v. l(' trz L'Oeuvre za
grał pierw zą jego sztukę. To zadecydowało o dal
. z<'j karierz Ac hard . W dągu na tępnych dzie ięciu 
lat powitało dwana. ci ztuk. z których przynajmni j 
kilka utrwaliło j go pozycj~ jako kom diopisarzn: 
Chcecie 1ę ze mnq bau·ić? (1924). Ja· z K 'ężycn 

(1929), Domino (1931). 

w pierw·z J razi \\'('j twórczo.ci chard poszu-
kiwał różnych form se nicznego \\.)'razu. Wla'ni 
w tym czasie wyróżniał si n jbordzi j oryginalno -
clą tylu i rant zj twórczą. Uważano go nawet za 
kom dlopi arza wangardowego. Toteż l wór zo~ć lat 
międzywojennych tnwia się najcz . ci j za przykład 

ni przccl<;tnego tal ntu Achnrda. Figuruj on ż 
dzi<;ki temu na kartach podręczmkĆI\\ lit ratury Iran-
1·u ki j. Warto prz. toc1.yć lulaj opinie; autorów W)

d· n j i u na ll1storii llteraturu francu:kr •1. Lan ona 
i Tuffrau: .Mi szanina po trz gawczo.·ci, · ntymcn-

alizmu i humoru przybi ra u 
raz mniej zjadliwy. wi ci:;j j t w - je o ztuk en 
rzyciel kiej fantazji. Niekl dy porównuj i 
Marivaux i Mus eta. Są to nazwi ka 'd lki , 
Achord - „specjalista od milo ci", jak sam mm\ 1 
o sobie - należy niewątpliwie do tl'~o am o t pl 
dramaturglw. Interesował ie: zay, ze tylko tym J d
nym uczuciem z uroczą b zpo redniośl 1 i 
w spo 6b ni co drwiący, jak pc:;, ·i dzinl , ntoin 
z lekkością i wdziękiem przypominającym kom 
wio ką. Jas z Ks11:życa to przet'ici. Picrro . J 
ukochana jest przewrotna Jak Kolombina. Klotar1u z. 
J J brat, niezapomniany prostak - b zw tydny nc:dz
nik jak Brighella. Postaci Acharda nal i do chi
merycznego świata kuglarzy, pierroló ,. I !orguc' 
i szekspirowskiego Jakuba: powołane do ży in fanta
zją po ty przyslo owuj, ię, jak mogą, do \ arunków 
teatru, muszą żyć \ nowccz snej t· mrii i prz ma
' ·iać prozaicznym j zykiem jak wsZ) st•y ludzi . l 
już tytuły sztuk zdradzają je cz:i em: talborough 
idzie na woinę, Jaś z K iężyca, Przy boku mo;e; 
blondynki, to tytuły piosen k. Niekiedy zarzut·nno 
Achardowi, że sztuki jego są wariacjami ciągi lego 
samego tematu. DO\\ iódł, że potrafi ię zmieniać pi
sząc świetny wodewil (Orzech kokosowy) oraz utwór 
będący satyrą i wizją potycką jednocze~ni - zdu
miewającego Korsarza. w którym dwoje arty tów 
przeżywa. grając przed kamerą filmową, miło ć pi
rata i niewolnicy. Ale komedin s ntym nlalna, p I
na fantazji poetyckiej pozostaje wła 'c1wą dzicdzmq 
twórczo.' ci Acharda". 

Powojenna tw6rczo.'ć Acharda no i już \\yratnc 
znamiona kom dii bulwarowej o ni co obnifon.) ·h 
lotach literackich. le powodzenie j go lluk ni 
~!abnl . Straciły może woj day, ny polot i fantnzJę, 

jednak zachowało si~ w nich to. t·o nnzyw my do
brym rzemiosłem sc nopi nrskim, a t·o \'-)'pra<m ali 
Jego znakC'mici poprzednicy: np. FL·yd au, n rnni o, 
Caillav t i flers, Devnl i inni, 1 co nal zy Już dn 
dobrej lradydi francuskiej :;zluki komediop1 ar ki J. 

Ten typ teatru zresztą najlepiej potrafią doc nić ami 
Francuzi. W pomniany już Rob 1·t Kc.>mp zdawal so
bie przecież doskonale prawę z t ntralnej użył cz.
nośc1 komedii rozrywkowej, koro po obejrz n u 
Bulwy powiedział: „Olo sukt:c !" 

, G. 

Scena z paruskiej prapremier11 komedii „Bulu.·a" 
w Teatrze „Saint GeOTges" w 195i r . 



Marcel Achard 

w Teatrze „Komedia" 

W roku 19 2 na zapro ·z ni Te tru „Kom dia" 
przybył do W r zawy Marcel Ach rd i był obecny 
n prz d awi niu Idiotki. Ci zyło ię ono ogrom
nym po\\odz ni m w ród publiczno:ci i potkało ię 

z uznani m krytyki. Prz dslawieni równi i. bardzo 
ii; podobało autorowi, a 1tlóvrnie wykonawczyni ty
tułowej roli - Jolanta Skowroń ka. Jej t ż napisal 
na t puj c dedykacJę: Jolancie, zach wuca)qc j, pro
. t j I fa ( 11111jacej, z podziu •m, czu1o:c1q i wd~lęc::

no ciq - farc l Achard. 

Pon d trz l przed t wień Idiotki wiadczyło 

o trafno d \ •yboru tej komcd11 w repertuarze na ze o 
t atru. Loury zbierała Jolanta Skowroń ka, której 
rolę 7alicz.ano do ·ar zaw kich kreacji sezonu. \ y
darz niem był też przyjazd Acharda. J o \ izytę 

Teatrze „Kom dia"' odnoto\\ la w liczn ·eh no
tatka ·h pr a poi ka . 

• 'a zdJęciu: Ac hard na przed t w.c.1lu I cl rot ki 
\' , Komedii'' . 

GŁOSY PRASY 
o przedstawieniu „Idiotki" 

:\1 \ł,A POKOJ(>\\K.\ I ZBR O. L\ 

mam) chyb pełne pr wo uważać z naj
popularni j z o dzi autora kom dii fr ncu klej. 
Każda ni mal z jego ztuk (zaczął p~ać ,. roku 1923) 
Je t na c nach p ry kich „pewniakiem" teatraln m, 
a przcdo tatnia j go ztuka „Patat " (Kartofel) nic 
chodziła z rep rtuaru w ciągu długich lat. 

Widz, ob jrz \\' zy obi ,Idiotki:"', powi z p wn 
„. ie dziwnego, jeż li w z_· tkie Jef(o ztuki do t j 
komedii podobne··. 

W twórczości charda łączą ·ię ze sobą naJróżnicj
szc mol ·w;: humor, entymcnt, en acja, kłonno ć 

do psychologizowania. To zdarza ię wielu utorom. 
Ale je l je zez jedna zczególna cecha jego k mc
dii, które czyni j tak atrakcyjnymi, woi ta poezja, 
którą autor otacza po taci w oczach ~ ięk zo ci za-
ługuj ce jedynie na najgłi:b ze lekce\ ·ażenie. 

Taki był bohater naj Jynnicjsz j może sztuki 
charda. j go „J ia z k i~życa'', komedii któr 

ugru n to \'al a je o la\\~. docz kala ię ad ptacj1 fil
m wej, przekladow na \\' z.y lki j z; ki \ lat . 1 „) 

,.EXPRESS WIECZORNY'', 15 .·Il Hltil 
K, HOLh ,\ J3EYLL 

Sn•na „ „Idiotki" w T 'arrzc „Komedia" 
CJoodan N1cu:111owski, Jolc1111a Skou rońska, Jar ma 
Stęwm kl 



\\' rOGOD. ·y . I ..... TRO.JU 

T. m rnz rn ,Komedia" wynagra za w pełni trud 
W} pr wy nn Zoliborz. Nn scenc: te tru tram 
p •n jcinnlnn i dowcipna komedy jka tarce In chor
da „Idiotka", która już drugi rok ciesz~· 1c: ni lab
n tym powodzeniem w Paryżu. Sztuczka to co prawda 

I ba. ale zhudow na zgrabnie, z intrygującq fabułą, 

z b wnyml cenami. zaprawiona lekką pikanterią . 

Co wl~c j ni pozbawiona pewnych podtekstów po
i cznych. Kr ·tyka moralności tzw. klas posiadają

·ych n e je t zbyt surowa. można ją jednak bez 
trudu do trzec. 

r kłama, oczywi. cie nie zaw ze jest po
moc. i \\} rc:ką dla war zaw kich p ktakłi. W tym 
\ } p dku .. Kom di " liczyla na wlasne ·ily i n ie 

p1 ''il z wadu. Widzowi . któr-zy lubią rozwiązy-

\\'llĆ krymlnaln z'.lgadk1, m ji1 okazje do popi ania 
le wł ną domy:Jnosc1ą. Wszyscy Inni spc:dzają czas 

w na troiu milego odpoczynku. (.„) 

„.O potrz bie takich wlafoie - pozycji repertu
arow.> eh w ,.Kom dii' nikogo nie trzeba przekonywać, 
a \\I c - prz.>jemnej zuhawy". 

ZYCIE \\'ARSZAWY", 17-18.Xll.1961 

f K SIN KA 

S na z „ Id iotki" w T •atrz • , Komedia" 
Jolanta Skou•roń ka, Jar •ma Sti:powskl, IQor Smta· 
low k1, Jerz11 Tkaczuk, Jer:.11 Pietraszkiewicz 

zlon k k 
Francu k; . a erni1 

J 
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BUL\l\/A 
( Pałałe ) 

Komedia w 3 aktach 

Przekład: 

HENRYK ROSTWOROWSKI 

ROLLO 

KARA DIN 

EDYTA 

WERONIKA 

ALEKSA . 

SLUŻĄCY 

O oby: 

CEZ RY JULSKI 

J nocn N IE\\lI "OWSKI 

'l EDWARD DZIEWO 'SKI 

ALFREDA S R AWSK.\ 

BENIC •• A OJECKA 

llALI. "A KOW \LSKA 

ZillG IE\\' KAWIF.CKI 

Rcży r11: 

EDWARD DZIEWO SKI 

Scenografia: 
MAREK LEW ANDO WSK r 

A ystt'nt rl'ży t'ra: 
ZBIGNIEW KAWIE KI 

Sun r· 
HALINA SWINCOW 

Inspicjent: 
JADWIGA NOWAKOWSKA 

Przerwa po pierw. zym akcie. 
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ROZMOWA Z AUTOREM „BUL WY" 

\ roku l 2, z ok zJi pr ml r 
• tarc la Ac:hard - Turlututu 

111 

la Lun·? 

Ukl' " 

d) li I rn młod . po
tu lub dwu tu w dzm 
n ~ punkl kranrow ·•·. 

l m poi a; rz cz 

11 pn tm li m p n \\ 
17.ll rn p. n t r6 ~no\ I. 

p ni rn t1 d j l ni 
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W repertuarze: 

Widowisko muzyczne 

z teki 
LEONA SCHILLERA 

Reżyseria 

JAGIENKA ZYCHÓWNA 
PRZEMYSLA W ZIELIŃSKI 

Scenografia 
MARIAN GARLICKI 

GABRIELA ZAPOLSKA 

komedia w 3 aktach 

Reżyseria 

JÓZEF SLOTWI~SKI 

Scenografia 
XYMENA ZANIEWSKA 

RUSZKOWSKI TUWIM 

.J OZI \ OO\ ' \ 

komedia muzyczna w 3 aktach 

Reżyseria 

ZDIGNIEW SAWAN 

Scenografia 
fAJA BEREZOWSKA 

MOLIER 

W IT< GI. •\ 

czyli zawsze nie w porę 

komedia w 5 aktach z piosenkami 

Przekład - T. BOY-ŻEi..ENSKI 

Muzyka - EDWARD PALLASZ 

Reżyseria - KRYSTYNA SZNERR 

Scenografia - ANDRZEJ CYBULSKI 

JANUSZ ODROWĄŻ 

, ' I Z\' KL r 7 < 0() 

opowieść fantastyczna dla dzieci i młodziety 

Muzyka - WIESLA W f CHAN 

Reżyseria - IRENA LADOSIÓWNA 

Kierownik Techniczny 
TADEUSZ WO ZN ICA 

Dr> adier 
EUGENIUSZ ZYLINSKI 

Swiallo 
WITOLD SOCHACKI 

Kierownik Pracowni Stolarskiej 
JAN WÓJTOWICZ 

Malarz - modelator 
KAZIMIERZ WOJCIECH WSKI 

Kostiumy wykonano w pracowniach Teatru „Kome
dia'', dam kie - pod kierownictwem HALINY FRE
LEK, męskie - pod kierownictwem - HENRYK 

SEREMAKA 

Ka a Teatru „Kom dia" czynna jest codziC'nni 
w godz. 10-la w niedzi le od 17. Przed ·przedaż bi
letów: Kasy Teatralne „Spatlf", Al. J rozolim ki 2:;, 
tel. 21-93-83 i 21-94-54 codzl nnie (oprócz niedziel 
i świąt) w godz. od 10,30 - 18, „Orbis", Dom Towa
rowy „SAWA", Sciana W chodnia, tel. 27-72-11 do 19 
w. 545, codziennie (prócz niedziel i świąt) w godzi
nach 10 - 17. Zamówienia na bilety zbiorowe prz.> j
muje Biuro Organizacji Widowni Teatru „Komedia", 

tel. 33-40-66 w odz. 8 15 Ka a 33-40-67. 

WE WTORKI TEATR NIECZYNNY 
CENA ZL 3,20 

Okładki; proJektoYo I 1 REK Lł:W '00\\'SK! 
Wydawca · Pań twowy T atr „Kom dl " 
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