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KILKA SLÓW O „METEORZE" 

Po uroczystej prapremierze „Meteoru" w Zu
rychu, na widowni Schauspielhausu doszło do zaj
ścia, którego echa napotykamy w wielu recenzjach 
i enuncjacjach prasowych na temat nowej sztuki 
Di.irrenmatta. Oto wśród burzy oklasków dały się 

słyszeć gwizdy i okrzyki protestu, co z kolei pod
nieciło zapał publiczności i zachęciło .ią do je~zcze 
,C(orętszego aplauzu. Incydent ten jest niewątpli

\Vie jednym z wielu dowodóv,r żywotności, a za
razem kontrowersyjności dramaturgii Di.in·<:·n
matta. „Meteor" bowiem, jak większość znanych 
nam jego dzieł, jest sztuką przekorną i cyniczną, 

dra!Jieżną i prowokacyjną, mogącą porwać, ale też 
budzić namiętny sprzeciw. 

Zgodnie ze znanc1 tezą Di.irrenmatta, że na~zym 
czasom „przystoi tylko komedia", nowy jego 
utwór jest również komedią, która operując ele
mentami makabrycznej groteski, wywołuje na wi
downi nieustanną wesołość. Ale śmiech staje się 

tutaj jednym z czynników potęgujących grozę 

i niesamowitość oglądanych na scenie wydarzet1. 
„Spośród wszystkich jego sztuk - pisze recenzent 
hamburskiej „Die Welt" - ta jest najbardziej po
ciągająco przykra, najweselsza i najlepsza. Śr:;~,ie

jemy się do rozpuku, dygocąc ciągle ze strachu". 

Istotnie, tragizm i komizm ścierają się tu co 
krok. Tragiczne są rozpaczliwe szamotania znane
go pisarza, który nie może rozstać się z życiem, 

mimo że ono straciło już dlań wszelki sens; tra
giczne są również losy ludzi, z którymi to życie 

go zetknęło i którzy dostali się „w zasięg jego 
umierania". Natomiast niespodziewane, przejawia
jące się często w absurdalnej formie nawroty sił 

żywotnych bohatera oraz ich konfrontacja z prze
rażeniem i zaskoczeniem postaci, które uważają 

go za nieboszczyka, działają z nieodpartą sił'! ko
miczną. Konający laureat Nagrody Nobla szaleje 
w swej dawnej pracowni jak rozjuszony tur, pije, 
kocha, uwodzi, przewiesza obrazy, ciska meblami, 
pali olbrzymie sumy pieniędzy. śmiejemy się 

z tego, ale za chwilę zastygamy w przerażeniu 

- tyle jest w tym wszystkim okruciet1stwo., sa
dyzmu, brutalnego igrania z życiem i cierpieniem 
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ludzkim. Tak, nie bez powodu Durrenmatt nazwał 
tę sztukę „dziką'', nie bez powodu wywołuje ona 
tak diametralnie różne odczucia. 

Fascynacja śmiercią jest u Durrenmatta znanym 
zjawiskiem. „Meteor" jest również sztuką o umie
raniu, a raczej o niemożności rozstania się z ży
ciem. Główny bohater, Schwitter, umiera w sztuce 
dwukrotnie i dwukrotnie zmartwychwstaje. W jed
nym i drugim wypadku śmierć kliniczna nastc;puje 
poza sceną. Sztuka rozpoczyna się bowiem po 
pierwszym powrocie pisarza do życia, a w akcie 
drugim, w chwili podniesienia kurtyny, widzimy 
go już martwego, leżącego wśród wieńców, oto
czonego przyjaciółmi, którzy przyszli pożegnać go 
po raz ostatni. Gdy goście żałobni odchodzą, 

Schwitter ożywa znowu, by przez cały czas trwa
nia sztuki czekać na ową „odwieczną sekundę 

t rwogi", .iak Dtirrenmatt określa śmierć. I oto on, 
twórca w ielu fikcyjnych postaci i zdarzeń, on, 
który postanawia w godzinie zgonu raz przeżyć 

rzeczywistość „bez fikcji i literatury'', wolny od 
więzów wszelkiej hipokryzji i konwencjonalizmu, 
przekonuje się, że życie realne przelatuje obok 
niego, cały świat wokół niego umiera, a on po
zosta je żywy. „Kiedyż ja \vreszcie zdechnę?!" 

- woła 'N rozpaczy w końcowej scenie sztuki. 
Pytanie to Dtirrenmatt pozostawia bez odpowiedzi. 

Jak meteor, który spadając przejawia niesły

chaną energię i niszczy po drodze wszystko, zanim 
uderzy, tak i Schwitter, pełen nie pożytych sił 

żywotnych, unicestwia wszystkich, którzy stają się 
- najczęściej przypadkowo - świadkami i w" pół

uczestnikami jego zmagań ze śmiercią, a raczej 
z potężną siłą witalną nie pozwalającą mu umrzeć. 

„Dtirrenmatt pisząc „Meteora" - mówi Hugo 
Loetscher w programie zuryskiej prapremiery 
- stworzył sztukę o niemożności umierania. Cóż 
za zdumiewający temat w epoce, kiedy umieramy 
liczniej niż kiedykolwiek, i kiedy lekarze c zęściej 

niż kiedykolwiek przyczyniają się do zmartwych
wstań przedłużonego życia! Jednak owa niemoż
ność wynika w tej sztuce z innych przyczyn -
w świecie, w jakim przeżył swe życie Schwitter, 
nie można umrzeć, ten świat pozbawił się nawet 
i tej możliwości." 
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Dtirrenmatt, zapytany, jak należy rozumieć tak 
realnie potraktowany w sztuce problem zmar
twychwstania, oświadczył w jednym z wywiadów, 
że świadomie posłużył się tu biblijnym podaniem 
o wskrzeszeniu Łazarza, jakkolwiek w utworze 
swoim umieścił ów cud w wymiarach całkowicie 
fikcyjnej, teatralnej rzeczywistości. W granicach 
tej fikcji scenicznej rozgrywa się więc sprawa 
dwukrotnego zmartwychwstania bohatera, mimo to 
jednak trudno zaprzeczyć, że w drugiej połowie 

dwudziestego wieku, wieku atomu i mózgów elek
tronowych, jest to moment szokujący. Ale Durren
matt lubi szokować, prowokować dyskusje i spo
ry, gorszyć i irytować." „Zgorszenie jest nieunik
nione" - stwierdza przekornie w jednym z punk
tów, w jakie ujął problematykę swojej nowej ko
medii w czasie dyskusji w Zurychu. I chyba nie 
można mu tej przekory brać za złe. Jest zbyt 
doświadczonym pisarzem, by nie wiedział, że naj
gorsze, co może spotkać utwór ze strony jego od
biorców to - obojętność. 

„Meteor" jest bezsprzecznie sztuką autobiogra
ficzną. Kształtując postać Schwittera, Di.irrenmatt 
wyposażył ją, jak sam wyznaje, w cechy własnej 
osobowości i własny sposób myślenia. „Problemem 
pisarza jest fakt, że przez całe życie zmaga się 

z fikcyjn ymi postaciami... To, co przeżywa Schwit
ter, istnieje także i we mnie. To ja jestem - nie 
kto in:1}·" '. W świetle tego wyznania wypady au
tora p od adresem literatury, medycyny, teologii 
nabieraj<J nader osobistej wymowy. Specjalnie 
ostro rozprawia się Durrenmatt z burżuazyjną, za
chodni<! literaturą, kreśląc ponury obraz środowi
ska skorumpowanego, bezideowego, przeżartego 

katastroficzn ymi nastrojami. „Nigdy dotąd Di.irren
matt nie zabłysnął taką swadą - pisze Urs J enny 
w „Die Zeit'" - jak w napaściach Schwittern na 
tak zwaną literaturę, na ścierwa" strojące się 

w morały i mądrości ,„ .. nigdy jeszcze jego dow cip 
nie był tak zjadliwy, jak w wypowiedzi owego 
gwiazdora krytyki teatralnej, który zarzuca 
Schv,: itterowi akurat to samo, co Di.irrenmatt po 
premierze tej sztuki znowu usłyszy: że jest mo
ralistą z pozycji nihilistycznych". 
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Bez względu na to, jaki jest nasz stosunt·k do 
filozofii i „moralistyki" Di.irrenmatta, nie możemy 
mu odmówić jednego: że jest on majstrem sce
nicznym co się zowie, a jego „Meteor" to bez
sprzecznie kawał dobrego teatru. 

Podobnie jak w poprzednich utworach Di.i rren
matta, również i tuta.i uderza wyrazisty r ys t:nek 
postaci, zawartość i celność dialogów, dosa ność 

sformułowań, rzadko spotykana wynalazczość w bu
dowaniu sytuacji scenicznych i niepohamowana 
fantazja autora. Sztuka jest w zasadzie pozbawio na 
akcji w potocznym sensie, jednak w miarę rnz
woju wypadków czuje się w niej wyraźnie na
rastanie wewnętrznego napięcia, po tęgowane omie
jętnie przez coraz częstsze, coraz gwalt.owniejsze 
upadki i zgony osób, które zostały wciągnięte 

w krąg procesu umierania Schwittera. K rótkie 
sceny, zawierające całe biografie postaci, p rzesu
wają się w coraz szybszym tempie, ukazu.hic w 
makabryczno-groteslrnwych migawkach ową rze
czywistość, która przepływa obok umie rajo• cego 
pisarza, by w końcu utonąć w dżwiękach trąb 

i radosnym Alleluja, głuszącym r ozpaczliwy kr7.yk 
Schwittera. 

Prapremiera „Meteoru" została oceniona jako 
wydarzenie teatralne dużej miary. Do chwili obec
nej sztuka doczekała się już kilku realizacji lVIimo 
rozbieżnych często sądów, dotyczących zan'..wno 
wykonania scenicznego, jak i problematyki oraz 
konstrukcji utworu, wszyscy recenzenci podkre
ślają, że „Meteor" stanowi poważne osiągnięcie 

Di.irrenmatta, że jest to utwór, który dopiero roz
poczyna swe długie życie na scenach świata. 

„Dilrrenmatt napisał komedię, która odpowiada 
osiągnięciom jego dramaturgii, a jednocześnie je 
potwierdza - pisze recenzent szwajcarskiego pi
sma „Tages Anzeiger" - komedię obfitującą w 
pomysły, groteskowe sytuacje, sztukę, którą z pew
nościę można zaliczyć do jego najlepszych". „Swo
ją komedią Meteor Friedrich Dilrrenmatt wywolal 
głośny i wspaniały skandal, a zarazem dosta1·czył 
jednego z najbardziej emocjonujących wydarzeń 

teatralnych naszej epoki" - stwierdza „Hambur
ger Abendblatt". W tym samym tonie wypowiada 
się sprawozdawca bazylejskiej „National Zeitung": 
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„ju ż dzisiaj jest faktem niezaprzeczonym, że „Me
teor" to jedna z najważniej szych sztuk Dilrren
matta", a „Frankfurter Zeitung" konkluduje: „Ta 
komedia o umieraniu jest fajerwerkiem życia". 

Zbigniew Krawczykowski 

OLGA~WONAJANKOWSKA 

Pro,jekt kostiumu Ewy Nahlik 
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GLOSY PRASY O „METEORZE" 

... Nigdy Dilrrenmatt nie pisał zuchwalej. Na,,_,·ia
sem mówiąc, uczynił to w granicach reguły trzech 
jedności; podobnie jak „Fizycy" (na okres któ
rych przypadają początki „Meteoru"), jest „Me
teor" na pozór sztuką „klasyczną". Nie odbiera mu 
to jednak z jego szaleńczej śmiałości, wprost prze
ciwnie ... 

Elisabeth Brock-SuJzer „Die Tat" Z1irych 

... Ale cóż to za teatr! Wspaniały! Scena żyje 

i drży, jak gdyby ktoś wstrząsał posadami teatru. 
I to z przyczyny Dilrrenmatta w Zurychu, tak roz
ważnym mieście! Jego sławny „Schauspielhaus" 
przeszedł tym przedstawieniem, o ile to możliwe, 
sam siebie, wznosząc Diirrenmatta i siebie na wy
żyny teatru o ambicjach eksperymentalnych. Bu
dzi to dwojakie odczucie: zachwyt i wściekłość. 

Jedno i drugie jest zrozumiałe. 

„Hamburger Abendblatt" 

... Wspaniałe są czarne humory pana Diirren
matta. Jest on mistrzem w sztuce dostarczania 
rozrywki zaprawionej grozą. Mamy zatem anty
tezę sztuki Ionesco „Król umiera". Ale Diirren
matt jest złośliwy. Diirrenmatt jest lepszy. 

Friedrich Luft - „Die Welt" 

... Fikcja teatralna jako rzeczywistość - to wła
śnie wywołuje zgorszenie, podwójny skandal, osa
dzony mocno w bogatej w pomysły komedii, którą 
Friedrich Diirrenmatt po „Wizycie starszej pani" 
(1956) i „Fizykach" (1962) osiągnął swój trzeci 
wielki sukces teatralny. W nadchodzących miesią

cach i latach sztuka obiegnie wiele scen. Wys ta
wią ją (wkrótce) w Monachium i Hamburgu. na
stępnie w Austrii, w Polsce, prawdopodobnie rów
nież i na Broadwayu. 

„SonntagsbLatt" - Ham.[1urg 
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.. .ludzie śmieją się często i serdecznie, sytuacje 
są absurdalne, to prawda, ale każde zdanie jest 
celne„. Śmierć, temat, który zawsze fascynował 
Di.irrenmatta służy tutaj za temat szeroko rozbu
dowanego żartu. 

„The Times" - Londyn 

, 

:·cE 'i !TTER - \VIESŁAW DRZł:WICZ 

Projekt kos tiumu Ewy . ' a h l ik 
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.„W ogo1e język Dilrrenmatta osiągnął tu zdu
miewającą celność. Słowa padają tu jak pociski. 
Często jedno zdanie powstaje dopiero z wielu 
kwestii i replik. Dialogi są wymianą strzałów. 

Rzadko tylko wypowiedź rozwija się szerzej, i to 
przeważnie w celu zdemaskowania jej retoryki. 
Język odpowiada dokładnie szokującej technice 
prowadzenia akcji, tej obfitości zaskakujących 
spotkań, obrotów sytuacji, tej niewyczerpanej 
teatralnej fantazji autora. 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung" 

... Jeśli o mnie chodzi, stwierdzam ponad wszelką 
wątpliwość, że Friedrichowi Dtirrenmatowi udało 

się napisać jedną z najmocniejszych jego sztuk, 
jedną z najważniejszych od czasu „Wizyty star
szej pani'', arcydzieło nie tylko wśród utworów 
Friedricha Dilrrenmatta, arcydzieło teatru w ogóle. 
Wielkie słowa? Wielkie słowa! Stosowne do wiel
kości wydarzenia. 

Werner WoHenberge·r - „Ziircher Woche" 

... Jako czysta burleska jest to znakomite. Jako 
popis dla aktorów - wspaniałe. Jest tam dość 

aluzji do krytyków, wydawców, religii, medycyny, 
literatury i życia, aby zadowolić wyrafinowany 
odłam publiczności. 

Eleanor Gurewitsch - „The New York T 'Jn cs" 

... Przy okazji prapremiery „Meteoru" Di.irren
matt spotkał się ze swoją przeszłością. Tak jak 
przed niespełna dziewiętnastu laty, gdy po raz 
pierwszy stanął on na naszej scenie , został przy
ję ty z dzikim protestem, a w końcu ze zwycie-: Idrn 
aplauzem. W ciągu tego czasu publiczność, jak s ię 

wydaje, przywykła do niego. Ignorowanie g1; nie 
należało już bezwarun kowo t.l o dobrego tonu. 
Z pewnością na „Franka V" i na góry gnoju w 
„Stajni Augiasza" wybrzydzano s i ę jeszcze w pevv
nej mierze, ale właśnie w pewnej mierze. Do 
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wzburzenia doszło dopiero znowu, gdy w naszą 

scenę uderzył „Meteor". Przyzwyczajenie do Dtir
renmatta, moda na Dilrrenmatta, oba te zjawi
ska musiały być jednak podejrzane dla ludzi obez
nanych z twórczością Dilrrenmatta. Jeżeli jego 
sztuka jest tym, czym chce być, nie wolno jej 
przestać niepokoić, nie wolno jej zniżać się do 
mody. Spokojna i ugodowo nastrojona publiczność 
w stosunku do „Meteora" byłaby prawdopodobnie 
czymś bardziej niepokojącym niż częściowo pro
testująca . Chciałoby się tylko dokładnie wiedzieć 
d 1 ac ze go protestowano. Kiedy gwizdy, całkiem 
wyraźnie wyreżyserowane, zostały wreszcie stłu

mione, rozległy się huczne oklaski; pracownik 
obsługujący kurtynę, zatrudniony od dziesiątków 

lat przy tym barometrze teatralnego życia, pro
mieniał, już od wielu lat nie miał tak dużo do 
roboty. 

... „Jest napisane", „Frank V", „Meteor" -· oto 
trzy tytuły, które wyznaczają momenty szczytowe 
w twórczości Dilrrenmatta. 1947, 1959, 1966 r ... 

. .. Popłynie jeszcze wiele atramentu, zanim odda 
się „Meteorowi" sprawiedliwość. Jest on prede
stynowany do tego, by stał się łupem literackich 
komentarzy, co nie sprawi jego autorowi radości. 

Ale komentatorzy naprawdę nie są temu winni 
w głównej mierze. Sztuka ta przekracza granice 
swojej realizacji w teatrze, czy też, mówiąc ści

ślej: będzie się ona dopiero stopniowo realizowała. 
Prapremiera zuryska odbyła tylko część drogi do 
niej, oczywiście część sporą i godną uwagi. 

„Die Tat" - Zurych 

FRAGMENTY WYWIADU Z DtJRRENMAT'J'EM 

Po próbie generalnej „Meteoru" w Schauspiel
haus autor udzielił wywiadu prof. dr. Hansowi 
Mayerowi. Wywiad ten został nadany przez radio 
w Hamburgu. Przytaczamy kilka jego fragmen
tów. 

H. M.: Może to i banalne, ale - jak s<idzę 

- mimo wszystko ważne, że zadaję panu pytanie: 
dlaczego „Meteor"? 

F. D.: Tytuł był właściwie pierwszą rzeczą, 

jaką miałem z całej sztuki. Jest to tytuł symbo-



liczn~·. Wszyscy znają meteory jako zjawiska na
tury, jako odłamki gwiazd, jako nagle błyski; 

zdarzają się przecież ·wielkie, świecące meteory 
- sam widziałem kilka, które świeciły nieomal 
jak ksiqżyc w pełni, a właściwie jeszcze jaśniej; 

i ten upadek kamienia czy kawałka żelaza, przy
chodzącego nie wiadomo skąd, który rozpala C1'er
giq w atmosferze ziemskiej, który vV wypadku 
gdyby był zbyt wielki, mógłby sprowadzić kata
strofę, stanowi symboliczny tytuł sztuki, traktu
jącej o sile, jaką może rozwinąć umierający czło
wiek. 

H. !VI. : Niektórzy ludzie nazwą to może „ma
kabrą". Sądzę przy tym, że w zasadzie jest to, 
mimo całej wesołości, bardzo poważna sprawa: 
ostatecznie chodzi przecież o problem zmartwych
wstania, zupełnie realnego ... ? 

F. D.: Tak, ale wykreśliliśmy to, jak w ogóle 
mogę temu zaprzeczyć. 

H. M.: Łazarz? Mówi się o nim w tekście 

sztuki. 

F. D.: Tak, ale wykreśliliśmy to, jak w ogóle 
w szystkie bezpośrednie aluzje. Sztuka powinna 
sama w sobie tworzyć zamkniętą całość; jednako
woż to jest oczywiście jasne: główny motyw po
chodzi z tej historii. Zmartwychwstanie, o którym 
głosi się ze wszystkich ambon, jest motywem uro
czyście-religijnym. Chciałbym powiedzieć, że 

zmartwychwstanie zostało w mojej sztuce potrak
towane jako to, czym jest właściwie, jako skan
dal, jako gorsząca historia, którą przecież i w No
wym Testamencie opowiada się jako historię gor
szącą, przecież w luterańskiej Biblii zostało to po
wiedziane całkiem po prostu, mówi siG tam: on 
już cuchnie: Chrystus czyni cud niechętnie, jest 
„zagniewany", a gdy go uczynił, faryzeusze pf'~ta
nawiają: ten człowiek musi umrzeć . Zatem to co 
opowiadamy dia zbudowania, jest samo w s~bie 
zdarzeniem gorszącym. A teraz ta historia dzisiaj. 
Wyłania się kwestia: czy w ogóle jest możliwe, 
abyśmy uwierzyli w tę historię, gdyby się ona 
nam przydarzyła? To znaczy, że Schwitter nie 
może wierzyć we własne zmartwychwstanie. Vi' tej 
fikcji, w tej teatralnej fikcji, rozwija się więc 

cała akcja. 

H. M.: Mówi pan: fikcja teatralna. Jednak jest 
sprawą interesującą, że ukazuje pan właśnie pro
blem zmartwychwstania. Czemu właśnie to·? 

F. D.: Właściwie ukazuje; nie problem, lecz po
kazuję czy można - mówię teraz jako drama
turg - przyjąć zmartwychwstanie jako w.łoż n ie 
z punktu widzenia techniki teatralnej, tech1iki 
scenicznej? Schwitter wchodzi na scenę i zna.i
duje się dokładnie w takiej samej ~duacji, jak 
widz. \Vidz może powiedz ieć: Ach , ksiądz sobie co ~ 

u roił , on był przecież tyl ko w letargu. W .1 asni
łoby to, czemu przychodzi , ale przecież teraz UP::iera 
on ciągle na nowo. Jednak i to mogą być t:dko 
omdlenia. To, co zakładam, mogc; pokazać~ tylko 
jako założenie. I teraz robię przerw<:; . a po przer
wie mogę zademonstrować, jak i cży on jako trup, 
zdążono go już ubrać , działo s ię bardzo wiele, 
obok są ludzie, akcja toczy się dale.i - i nagle 
każę mu naprawdę zmartwychwstać: na oczach 
publiczności teatralnej. Myślę, że wskutek tf.go 
powstaje dla publiczności nowa sytuacja. Przed
tem mogła ona to zmartwychwstanie do pewr:ego 
stopnia odsunąć na bok, nie wiele z tego mogło 
wynikać, nikt tego nie widział, a teraz trzeba je 
przyjąć jako rzeczywistość. 

(Z programu prapremiery w Zurychu) 

SCHWITTER 
\VIESŁA W DRZEWICZ 



w którym się widz , teatr i recenzent 
łatwo dojrzeć może . 

Dziś tylko przedruki 

DOBRZE I ZLE O NAS PISALI 

Jeś li idzie o nagromadzenie zabawnych sytuacji, 
farsa Claude Magnier'a bije rekordy. Biorąc za 
punk t wyjściowy wynajem mieszkania przez mło
dego artystę-malarza, mającego przysłowiowe 

„płótno w kieszeni" oraz przyjęcie wydane przezeń 
d a rodziców kandydatki na żo nę, autor „Pary 
żan ina" z godną podziw u parn y lowością stwarza 
coraz to nowe, zaskoczenia, gotuje widzovv i na 
scenie coraz to inne niespodzianki, miesza t eż fan
tastycznie praw dopodobne z nieprawdopodobnym. 
Humor sy tuacyj ny zaprawił ponadto Magnier 
ostrą papryką frywolności... 

... „Paryżanin" niewątpliwie spełni dobrze rolę 

lekkiej pozycji r epertuarowej, której celem do
starczenia widowni tylk o n iefrasobliwej zabawy. 
Dobrze, że poznajemy typową współczesną fran
cuską sztukę teatru bulwarowego, z przymru :i;e
niem oka traktującą słabostki i grzeszki ludzkie, 
pełną humoru i pogody. Niemniej może już tro
chę za dużo tego często rozrywkowego repertuaru 
na naszej scenie. Ostatecznie nie tylko śmiać się 

i bawić chcemy w teatrze. 

Reżyserię Stefanii Domańskiej uznałbym za bar
dzo -dobrą. Trafiała w klimat tego typu farsy, 
miała właściwe tempo.„ 

lG 

Jan Piechocki 
Ilustrowany Kurier Polski 

21X1966 r. 

Kiedy autor wystawianej obecnie w Teatrze 
Kameralnym sztuki pod tytułem „Paryżanin" uczył 
się dopiero chodzić po tym świecie, w swoim 
sztambuchu odnotowałem którąś z kolei farsę 

francuską, oglądaną w teatrze. Dlatego też mam 
pewną skalę porównawczą. Wystarczy zresztą 

przejrzeć chociażby spis sztuk recenzowanych 
przez Boya, aby przekonać się, jak często dyrek
torzy teatrów w okresie międzywojennym sięgali 

po wypróbowane sztuki doświadczonych komedio
i farsopisarzy francuskich . Mając takich mistrzów, 
Magnier okazał się bardzo pojętnym uczniem. Dał 
nam sztukę, w której zawikłał intrygę fantastycz
nie, wykorzystał wszystkie możliwe chwyty, -....vy
kpil, ośmieszył, ubawił. Cóż więcej trzeba? Prze
cież farsa, to nie „Hamlet" czy „Wesele". 

.Ja jednak zgłosiłbym swoje zastrzeżenia .. . 

... Nie, nie gorszę się negliżem na scenie, nie 
takie, panie dziejku, widziałem nóżki na scenie. 
Nie gorszę się nie najprzedniejszym nieraz dow
cipem. Tylko, jeżeli już gramy takie farsy, to 
grajmy je po francusku, z polotem, finezją, tem
pem .. . 

... Ale jeśli ktoś chce się pośmiać, odprężyć 

niech idzie na „Paryżanina". 
Michał J{orczyński 

Dziennik \\' ieczorny 
z 20X1966 r. 

„Paryżanin" - to typowy przykład sztuki, któ
rej głównym celem jest zabawienie, rozśmieszenie 
widowni. Tak też została ona potraktowana przez 
zespół i Stefanię Domańską, która sztukę w yre
żyserowała. Szczególnie wyeksponowano komi2'm 
sytuacyjny. Akcja sztuki prowadzona w szybkim, 
wartkim tempie wzbogacona została mnóstwem za
bawnych pomysłów, nieprzewidzianych sytuacji, 
ostro i wyraźnie pointowanych„. Maksimum hu
moru starano s ię wydobyć również z po taci sce
nicznych , tak bogato wyposażonych p rzez autora 
w materiał komediowy.„ Widz w ychodzi z tego 
przedstawienia ubawiony, aie z jakimś dzi\vnym 
uczuciem czczości i pustki, ani zaangażowany 

emocjonalnie, ani wzruszony losami bohaterów.„ 
Nawet r.a chwilę nie jes teśmy powołani do ocenia-
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nia światopoglądu, moralności tych ludzi, co \Vię

cej - są oni zupełnie poza zasic;giem podobnych 
problemów. Przez cały c.:zas pozostajemy obo.:c:tni, 
niezaangażowani, reagujący jedynie śmiechem ... 

Danuta Jagła 

Ga zeta Pomorsk:1 
z l'i" XI Hl5li r. 

Chciałabym podzielić się z Wami moimi r eflek
sjami na temat bydgoskiego teatru, a ściślej, n a 
temat ostatniej premiery - przedstawienia sztuki 
Magniera „Paryżanin"„. 

... Bydgoski teatr od dłużs zego j uż czasu „ba\vi" 
swoją publiczność komedio-fa rs ami, co samo , ,. so
bie nie byłoby niczym złym, gdyby nie nasuw a
jące się zastrzeżenia natury artystycznej i idetff,'O
wychowawczej „. 

„.Nie chciałabym dokonywać streszczenia sztuki, 
lecz bez tego byłoby mi trudno wykazać na czym 
polega j ą moje zastrzeżenia. 

Malarz - t yp bez oblicza ma za kochankę mo
delkę, która jest m. in. kochanką podstarzo lego 
businessmana, mającego niedorozwiniętą córk(• na 
wydaniu i niewyżytą seksualnie żonę. O' ie, matka 
i córka, pragną potwierdzić swoj<1 kobiecość w 
wiadomych kontaktach z malarzem. Te samP pla
ny ma młoda służąca. Cały ten „balecik" łącznie 

z paradą panów w kalesonach i pań w kusej 
bieliżnie lub bez, rozgrywa się w jednym gnieź

dzie rodzinnym. Urzekający jest w swej pom:·sło
wości finał ;3 aktu, w którym niekompletnie ubra
ne ciała zalegają wszystkie wolne kąty na scenie 
i poza nią ... 

Nina Bancewicz 
„Pomorze" z 16-30 XI 1965 nr 22 

SZTUKA ALEKSEGO ARBUZOWA 

Historię swoistego „trójkąta" przedstawił Arbu
zow kameralnie, dyskretnie, z wdziękiem, w tona
cji lirycznej. Mimo drażliwości sytuacji zwłaszcza 
w III akcie. Nie dochodzi do zbyt ostrych dra
matycznych spięć. Psychologicznie uzasadnione jest 
to ściszenie i odbrutalizowanie dramatu faktem, 
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że mimo rywalizacji o miłość az1ewczyny łączy 

Leonka i Marata przyjaźń, datująca jeszcze od 
czasów wspólnie przeżytych w okresie blokady 
Leningradu. Poza tym mamy w si.tuce „Mój bied
ny Marat" do czynienia z szlachetnymi i porząd
nymi ludźmi, zdolnymi do podejmowania altrui
stycznych decyzji. Szlachetnymi, choć nie pozba
wionymi naturalnie pewnych słabos tek (np. po
ciąg do alkoholu u Leonka, sprzeniewierzenie się 

ideałom młodości). 

Z zadowoleniem chciałbym podkreślić duży wa
lor wychowawczy sztuki, w której drażliwe spra
wy rozgrywają i rozwiązują się w czystej moral
nie, a zarazem pogodnej atmosferze. Jak juz pi
sali krytycy, niezmiernie śmiało i stanowczo Arbu
zow wyeksponował prawo jednostki do szczcścia 

osobistego - wbrew przesądom i schematow.'.. 

Jan Piechocki 
lustrowany Kurier Polski 

z 11XI1966 r. 

Siedziały przede mną w teatrze dwa podlotki. 
Długie końskie ogony. Z uwagą i napięciem śle

dziły przebieg akcji. A kiedy na początku dru
giego aktu na scenie ukazuje się Marat, który 
wrócił szczęśliwie z wojny jako bohater Związku 
Radzieckiego, sympatyczne dzi ewczvnki aż się 

uścisnęły z radości. . 

Po co o tym wspominam? W:'da.ie się, że teatr 
dopiero wówczas spełnia swoje zadanie, jeśli po
trafi emocjonalnie zaangażować widza w sprawy 
dziejące się na scenie. A sztuka Arbuzowa, jak 
łatwo zaobserwować, nie pozostawia widza obojęt
nym. I nie tylko dlatego, że tyl e si~ mówi c. mi
iości. 

„.Wydaje s ię, że reżyserka przed_taw ienia - K r y
styna Tyszarska słusznie i w :a,:ci \' ie odczyt ała 

t ekst, n<idając przedstawieniu ja,;: ż e ' cienio;vany 
ton. T rójka aktorów umiała wywi;i zać s ię z nie
lc; Lv;ego zadania ... 

Dobór tekstów - Tepe. 

Mk hal Korczy1iski 
Dzi nnik \\'iec7orn)' 

z 8 .'I 1966 r. 
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