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MARCEL ACHARD 

W spułczern t atr francuski, t •al1 
-ostatniego półwiecza, odszedł zarówno od 
dawnych k anonów dr amaturg i znych jak 
i - w dużej mi rze - od da\ nej publicz
ności. Gwatłowny wstrząs, k t · r -v ywoła
ła pier wsza " ielka wojna świ towa, zdys
kredytował w zystk ie wyrofinow n i 
zr czne przygotowywani sytua j i, błys
kotliwe powiedzonka, d koracyj ny liryzm 
su l: t lno 'ci psychologiczn , któr m i tok 
zachwycało się całe eleganckie> t warzy-
two ... Nowa burzuazja, która zrobił · ma

j ątek p d zas w jny, zuk ła przyjem
ności mniej skomplikowanych w music
hall eh i kinach. Ci zaś, których woj nu 
ciężko doświadcz ła, wi dzieli teraz, po 
zterech l tach ży i pod bomba mi lbo 

okopach, ż ą na Ś\ i cie większe dra
maty niż 1 g nckie zdrad małżeński 
ze wszystkimi i h wyrafinowani· mi w sty
lu Baudelair ' i komplikacjami psycholo
gicznymi... 

J ednak dram turgowi prz dwoj nm 
nie dali Zlt' ' raną, al usiłowali przy
stosować ię do owych czasó . tąd w -
biegi. poj dnania, kompromisy , które po
zwolił utrzym ć ię mniej l ub hardzi j 
zręcznie ukrytym zy zmienionyn daw
nym formułon . Pisar ze młodsi natomiast 
jak n przyklod Bourd t, uj mowali w for
my tradycyjn swoj spostrwżeni nad 
zamętem nowych czasów. J śl.i j dn k for
m wydawaln 1ę ta s ma, duch był z grun-



tu odmienny . ironia, szyderstwo, arkazm 
ogarnęły teatr ... Łączyło się z tym obok 
buntu umy łów wob c cynizmu w7boga 
conych pai wen i uszów i rozluźnienia oby
czajów - p wn zamiłowanie· do fantazji. 
dziwaczności, przei::ad świadczące o wał
townym pragni niu z rwania z przrc:;zloś
cią i o te knoci z·1 odnową .. 

W okr si . mi dz woj nnym ta odnowa 
nastąpiła w calkowilosc1 Znikn~ły zbyt 
niewolnicze prz żytk1 ronwntyzmu (szcz •• 
gól nie sztuki pic:ane w1er. Zl m). płaski na
turalizm, pr len. ;onalność pikantny h 
analiz psychologicmvch . .\utorom pozoc:;t 1 

wiono zupt•łną wobod' pomy łów, kom
pozycji i środków wvrazu "\i· rezullac1r 
powslaj bardzo wiC'll• udanych utworów 
scenicznych . ni zal •żnych od . iebi wza
jemnie a naw t zd cydowani rozbicz
nych żad n styl nil' opanował sceny ... 
Al· teatr nic -tworzył zadn j szkoły, moż
na mówić tvlkn n po. ZC'Zf gólnych ciramn 
turgach 

IEAN COCTEAU 

Knrol Vildrac i Jan .Ja 
kub Bt'rnard w teatrz 
„intimist" (usiłującym wy
razić suhteln odcienie 
wrazliwośc l uczuciowej. 
Statek Tcnacit . , 1art ina), 
Lenormand w teatrze 
podświadomosc1 ( imun), 
pi rwsi zaczęli szukać no
wych dróg ... Przez krótki 
czas można się było spo
dziE'wać, że przyjaciel Pi 
cassa, .Tan Cocl au. wir
tuo~ ni zrównany ale ka
pryśny, odnowi !'cenę 
francu ka ( laszyna pie
ki1•l na, 1934); prawdziwym 
\ •yzwol ici Iem t atru 
francuskiego 0kazał siG 

jednak Jan Giraudoux 
(1882 - 1944). który sięg
nął po tar tematy tra
giczne i z pomysłowości~} 
i siłą, zty t często skażony
mi manierycznością (pr('-
io~ite), rozwiąza je w at 

mosf -rze prz •pojonej po -
zją (Woj n,v trojańsk i j niu 
Li:dzie, Ell'ktra. Wariatka 
7 Chaillot). Giraudou.· wy
tycz ł dr gc, a lbo raczt.;j 
ją dnalazl: drama turg nie 
!"O\ mien odtwarzać płas
kości, trywialności, ordy-
11arnośc i gzy lencji ludz
ki j, al transponować ży
ci prz obrażając je w za
czarowanym św•ccie, gdzie 
v. olność, fantazja i poezja 
odzysk ują należne im pra
wa. Tak rojmowali teatr 
faetulinck i Claude .. . 

Dwaj naj btirdzicj re
pn zent cyjni dramaturgo
wi mlodcgo pokolenia: 

nouilh i ~ lacrou, podję
li i prz my~ l •li lekcję Ja
na iraudou . Zv łaszcza 
Anouilh. który wyciągnął 
z ni j wnio c ·, że dra
maturg powinien przede 
wszystkim tworzyć atmo
! ft'rę poetycką i bawić siQ 
. woimi postaciami, jak to 
rohili niegdyś ielcy pi
rnrze kia yczni, Molier 
i Marivaux, wpl<>tując je 
v sytuacje dowolnie wy
myślone, nawet paradok
!:alnc. szal ńczc zy baś
niowe. Korzyść z tego po-

fEAN GIRAUDOUX 

Jr AN ANOUILH 



dwó1na. subtelny urok 
który rozlewa wyobraźnia, 
łączy się z możliwościa 
µrawdy ludzkiej z większ~ 
:iłą i różnorodnością, ni7 
pozwoliło by na to płaskif' 
naśladowani~ zycw„. Wi1.<
zy kompozycyjne są roz· 
lużnion<', ztuka teatraln 
ni jest już popisem zręcz 
ności... Jej główną cech1 
tanowi muzykalność i ryt 
miczność jak w ni któryc~ 
komediach-baletach Mo 
liera„. roi się w nich od 
dziwacznych i śmiesznych 
postaci drugoplanowycl 
jak w sztukach Moliera 
czy Musseta ale błazenada 
Jest u niego często zapra

wiona goryczą. Najważniejsze jego sztuki 
teatralne to m . in.: Bal złodziei . Dzikuska. 

n tygona, Gołębica.„ 

Salacrou wplata po ZJę do obs~rwacJ, 
moralnych„ .• Jest jednak moralistą zbyt 
świadomym 1 ciekawym świata i ludzt. 
aby mógł się zamknąć w eterycznej dzie 
dzinic zyslej poezji... Najczęściej poezji! 
jest źródłem inwencji dramatycznej, tn 
ona odświeża temat, i jej właśni sztuk 
Salacrou zawdzięczają swoją dziwaczność. 
nagłe skoki, to znów zapaści akcji, ni 
oczekiwane i pełne fantazji ożywienie. 
Wyimaginowani, a me skopiowani z natu
ry bohaterowie Salacrou są mimo to 
prawdziwi, niekied nawet przeraźliwi( 

prawdziwi... W dziesiątkach sztuk dał do 
wody bezsporne mistrzostwa dramatur
gicznego„„ Kobiet wolna, Ziemia j est 
okrągła, Noc gniewu, Bóg o t m wi dział 
- oto parę tytułów z plejady jego sztuk 
najważniejszych„ 

• 

Kilku dramaturgow próbowału , µuwu
dzeniem wskrzesić trag di no\: ż: t 11ą . 
w której zamiast leg 'ndarn ·eh c:zv histo-
1 ycznych król6'"' i królowych występow 
łyby 1 ostacie ludzi dzisi j. zych .. Paw 
F-:aynal (i\lnleriał ludzki) 1 l\'lonthL•rłun 
(Sm i er·. królowej) wzorowah si tu lnj nt 
C'01 ncille'u i RacinC''it „ Raynnl ·hci,d 
prz dsta\\ ić ludzi ni l < k ich, jnkimi ·::1 
ale takich, jakimi h ć 1 o \ · inni. . lonther 
!ant z pogardą o rzut< korn liai1 i.„ m1 
tość, liohatero\'„·i • jego nie tr~cq c-c "U n, 
'alki wewn trzrn• - ludzkie. z yt ludz 
kit::. „ twardzi w sto runku do innych su 
rowi dla ~i b' . s.1 jakgdy!Jy wykuci z j~d
nej skały, oż:wieni tylko tro k::i o woja 
, chwał~". Monthc rlar t ni • b·1d• ;r.łożo
ności serc ludzkich, er przt·d ta' • iĆ' eh.i 
rukter w całL·j ich sik 

Przedstawicielami n jl liz~zt "-o n 1m ·z,. 
" m teatru idei, t ·at1 u filozofic:z;t 'go s.i 
- (obok Gide'n, w k tórego sztukach po
·tacic mają nikłość a' •f!orii) Sart r t 

(Brudne ręce, 1947) 1 C cl

m u s (Spra\\ iedli\\ i, 1 ~. =iO) 
Teatr Sartre'a bardzi~J 
troszczy się o kon ekw n
cje praktyczm'. ot\' arcu 
dązy do oddziaływania na 
~wiadomość i \vydnrzeniu, 
do kierowania czynanu 
ludzkimi. Sartre doskonal 
zdawał sobie o..:prawę z nie
bezpieczenst\\'a, któr z 
·raża dramaturgowi „za-
.„mgażowanemu'', ide 
zawsze mają tendencję dn 
.1bstrakcyjności 1 ·cen,1 
staje się katedrą albo try
buną. Aby temu zapobiec 
starannie buduje wąth 

swoich sztuk, mocno ind · ILAN-PAlJL SART [ 



ALBERT CAMUS 

1 tdunlizuj po:.tacie, uni
ka wszelkiego dydaktyzmu 
,„ ich vypowie zi eh. 
Wreszcie Camus. chociaż 
!-roni całkowitej au tono
mii dzieła ztu ·i. w dra
mnt:>ch swoich podejmuJt' 
również problemy ideolo 
i•.icznc, z mniejszą jeanak 
:rnczno~cią i werwą dra
matyczną niz Sartre. 

Autorowie ~tuk bulwa 
ro\V) eh. komiczny h są 
ic:·vątpli ie nujliczni(j"i 

1 hcć najmniej oryginaln · 
w ym półwieczu. Do tych 
k tórzy poprzez komizm 
um;eli ukazy\vać prawd 
1 k tcrych komedi» nos.!·1 
pi t o oryginalnego talen

tu, należy obok Ed,vard. Bou1·de a -
Marcel Achard.. Ulubioną dzildzina t -
matów Bourd ta są ob czaj pcwnvch kół 
miesz(Z' ństwa, I~ 'złito;,ni przldstawiu 
niektóre aspekty dotychczas ni wykorzy· 
~tywane w lit roturze: intrygi przy roz
dawaniu nagród literackich (Ostatnia n -
\'O ~t'.:), cynizm środowiska szczegolnie zde

prawowanego (S łah a p łeć) , snobizowanie 
ię na perwcrsj rotycznc (Groszek pach-

11~cy), rozkład o\ ·ą potęgę pieniedzy (Cięż
k1c czasy) ... Najwybitniejszą jego . 7.luka 
jest Uwięziona, kcm~dia poru"zająca spra-

y głębo ·o ludzkie ... 

W tworczości Acharda spostrzegawc:zość. 
sentymentalizm i humor przyhierają -
w przeciwieństwie do bulwarowcó\'l.0 

-

Bourdeta, Alfreda ~avoir czy .Jakut-a Dc
val - wyraz mniej zjadli\\y, vi cej je 
w jego sztukach marzycielskiej fantazji 
Niekiedy porównuje się go o Marivaux 
i Musseta. Są to nazwiska wielki , al' 

chard - „sp c1ali ta od miłości" , jak 
sam mówi sobie - należy n iewątpliwi 
do tego sam go typu d ramaturgów. Inte
r sowa ł i zawsz ylko ty m jedn m 
u zu iem z uroczą bezpośr dn iośc ią i swo
bodą, \ sposob ni co drwiąc , jak pow1C'
dzia ł Jeden z kryt ków - z lekkością 
i wdziękiem przypominaj ym komed it; 
włoską . . Ja~ z księżyca t przecież Pier rot. 
jego ukochana i st rzewrotna j k Kolom
bina, K l tan usz, j j bral, niezapomn iany 
prostak - t.ezwst dny nędznik j a Brig
hella . Postacie A harda należą do ch ime
r. cznego świa ta kuglarzy i pierrotów„. 
po\ oł ne d ż ci<1 rantazją poety, przy to
~o ują się jak mog do warunków tea tru. 
muszą żyć w nowoczesnej scener ii i prze
nia \ iać prozaiczn m językiem jak wszys
cy ludzi . Al j uż ty uły sz uk zdradz ją 
je czas m: :.\'hlhorough idzie na \ ojn<;, 
.Jaś z ksit;ŻY a , Prz~· hoku mojej blond nki 
to tytuł pios 'nek. iekicdy zarzucano 

chardowi, że jego sztuk i s w r iacjami 
iągle tego samego tematu 
Dowiódł , że potrafi się 
zm·emć pisząc świctn 
wodewil (Orzech kokoso
\\',\') oraz u twór będący sa-
1yrą i \ izją poe ycką jed 
noczcśn i zdumiewają
c.ego Korsarza, w którym 
dwoje ar ty!>tow przeżywa. 
grając prz kamerą fil 
mową, m i łość pirata 
µiękn ni wolnicy. le 
komedia sentymentalna. 
pełna fa ntazj i poetyckiej 
pozostaj wł ściwą dz ie
dziną tworczości A harda 

Marcel A hard dziec iń

~t\ o i młod ść miał trud
ne. Urodził w biedn j MARCEL ACHARD 





rodzinie hłopskieJ . ,..,. roku 1900 („Mały 
słown ik pisar francuskich'" poda je jako 
dat~ urodzin rok 1899). Właści\ i j go 
r1azwisko rzmi . Marcel-Aug uste Fer reol 
Po bardzo t rud n eh początkach w Paryżu. 

g zi zarabia na życie. m . in . zajęc iami, 

jako suflrr w teatrze, zaczal pisnć na scen i; 
pod patronat m takich reż s rów j ak .J u
\ et Zad 'b iutowa ł w roku 1923 szluk<.'} : 
Ten, który przci.~·ł woj<ł śmierć. Rozgło. 

zdobył sztuką o yrkowcach, temaci \ · 
CY.as ardz mo nym p .: Cz~ che cie ba
wić się ze mną? Kr sli w niej chard syl 
we ki naiwnych, sent mentalnych sympa
tycznych bohatl rów. 

O na 'gło.~ni JSZ eh z pi rwszego okresu 
I órczo.;c1 na lezą: l\lalborough \\ y rusza n 
wojo~. Zycie j csf piękne, Jaś z k iężyca 
(1 929) Domino i Or7.e1·h kokosow~. 

a j • 1ęk ze owodz ni przyniosła a u to· 
row i szluka J a n dl' la I une - J a· z ksic;
<' • Pod powło ą żartu lub ironii potrafił 

c ard ukryć wzruszc ie, a ' isz y po
wietrzu drama rozłado uje szczęśliwym 
7.akończeniem. „Tęczową bańką mydlaną " 

nazw ano jego wczesn t •atr. 

W sztukach Kor. an: 1 Panienka z Pana
my , sięgnął chard po inspir ję do mi -
nionych epok. 

W miarę wzrastając g powodzen i3 
Ach ard zbliżył się do teatru buh arowego, 
dając szereg komed ii, któr eh główną za
l tą je t dobre rzemiosło, zr czna in trygu. 
T.ywy d ialog : Prz. mej blondy nC' zce, Po · 
jedziem~· do Valparaiso, Kartof •I. Idiotka . 

Achard jest jednym z aJPłodniejszych 
dziś a utorów d rcimatyczn eh Francji, na
pisał blisko pćł setki i:;ztuk i t leż se m1-
riuszy filmowych. 

Od roku 19!59 jest członkil>m Akad mii 
Francuski j . 

l 

(Mały słownik pl arzy francu kich , 
bclglj k ich i prow nsa l k ich . l i' to
rb litera tur francu icj w zar ·slE' 
G . Lan on i P. T uffrau. p n kład 
W . Bicńkow kicj). 

n 

j~st zgrabną, trochę melodramatyczną ko
medią Acharda. Wznowiona niedawno 
z udziałem gwiazd francuskiego ekran 
(Dany Robin, Pi rre Mondy) adal znako
micie bawi i daje aktorom okazję do za
prezentowilnia specyficznego genre'u ce
nicznego, klory stanowi podstaw~ s kcesu 
temu podobnych utworów. Na pewno jest 
rzeczą godną pozazdroszcz nia wdzięk Da
ny Robin brawura .Jeana Le Poulain czy 
taktowne poczucie komizmu u Pi<>rre'.:i 
Mondy. 

Trafiam na to prz dstaw1enie przypad
kiem, świ tnie się bawię i to chyba wszyst
ko. Acha, zastanawiam się jeszcze, czy nie 
prościej byłoby, zamiast wynajmowac 
se nografa, zadzwonić do któregoś ma
gazynów meblowych z zamówieniem na 
u ządzenic.„ sceny. 

MacicJ Z. Bordowlcz: „Paryskie Menu · 

Dialog. sierpiC'ń 1967 r . 
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