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Sensacja z morałem 

MASZYNA DO PISANIA" jest 
" sztukąsensacyjną:-Kf,O winien? 
Kto rozsyła w małym miasteczku pi
sane na maszynie anonimowe listy 
z pogróżkami i szantażami, listy, 
które stają się przyczyną śmierci 
kilku osób? Kto rozwikła tę sensa
cyjną aferę? Te pytania są osią te
matyczną komedii bardzo zręcznie 
zbudowanej i przez cały czas trzy
mającej widza w dużym zaintereso
waniu. Zwłaszcza akt pierwszy zna
komicie wprowadza w całą sprawę 
i zaplątuje węzeł trudny do rozwią
zania. Rozwiązanie to przychodzi 
niespodziewanie. Oczywiście, winni 
są nie ci, na których spada najwię
cej podejrzeń. Finał po napięciu 
oczekiwania przynosi pewne rozcza
rowanie, ale tak już zwykle w sztu
kach sensacyjnych bywa. 

wte nie znanego francuskiego pisarza. 
Spór dwu pokoleń, rodziców I dzle.cl, za
tęchła, pełna hipokryzji I nieznośnej 
martwaty atmosfera małego miasteczka, 
przedwko której młodzi &tę buntuJlł 
oto tło. 
Młodzi bohaterowie „Maszyny do pdsa

nla" należą do tej samej ka,tegorli,. co 
młodzież z „Pr7cd potopem" I z „Witaj 
smutku!'', młodzież z opowiadań Hla•ki 
1 z „Pamiętnika u<>zennicy", w „NoweJ 
Kulturze", który kiedyś tyle na~obił ba· 
lasu, młodzież, która się nudm, szuka 
awantur I niezwykłości, mlodzleż, która 
przybl~ra czasem śmieszne pozy krzyl<łl
wego ka bot) ńsiwa, a czasem brutalne 
formy zdzkzałego chuligaństwa. Bynaj
mniej nle1 tylko w Polsce. To problem 
ogólnoświatowy. 

MŁODA MARGOT w „Maszynie 
do pisania" żyje w świecie fan

tazji i stwarzanych przez siebie mi
tów. Pisze dramaty i przebiera się 
w stare stroje teatralne. Mierzi ją 
wszystko co zwykłe. Imponuje jej 
wszystko co odbiega od codzienno-Jedna.kze sensacyjność w „Maszynie do I 

pisania"•) to tylko Jedna, zewnętrzna ści choćby to było :i;irzestę~stwo. r;: 
choć najbardziej efektowna warstwa. W ny bohater sztuk1, Maxime, SWOJ 
istocie ma to być sztuka o młodzieży t o I bunt przeciw pospolitości wprowadza 
rodzinie. Rodzina to zresztl\ ulubiony t•- ;p zech""...; nrZiłZ wio•'enle 
mat tie&O UPODUl.lane&O u AU 1 dmij .... w ClYU. r .......... ,,. - • 
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Chciałby mie<: sławę, nawet złą sła
wę. Chciałby być 'kimś innym mz 
wszyscy. Pozornie nawet mu się to 
udaje, ale w istocie zgrywa się w 
sposób naiwny i śmieszny. Wszystko 
to razem jest '1:tt niewinną zabawą. 
Ci młodzi ludzie ulegają tylko mito
manii, ale kiedy indziej mogłoby się 
to skończyć dużo żałośniej. 

Cocteau daje do zrozumienia, że 
winien jest temu kryzys rodziny 
i zastygły marazm mieszczanskiego 
życia, a także sensacyjne książki, 
prasa, film. Ale jako środki uzdra
wiające wskazuje... tę samą rodzinę 
i to samo filisterskie życie Margot 
rozumie, że w końcu najlepszym dla 
niej mężem będzie banalny i pospo
lity bliźniaczy brat Maxime'a, Pa
scal. Maxime poprawi się skoro oj
ciec jego - zresztą bardzo przy
zwoity człowiek - usunie mur nie
chęci dzielący go od syna, a Pascal 
uściska go po bratersku. Piękna 
wdówka Solange zrezygnuje z ro
mansu z młodym chłopcem i poje
dzie do Paryża pilnować swego 
piętnastoletniego syna, by się nie ze
psuł. Wszystko ułoży się dobrze w 
myśl ideałów, które„. całe to zło wy
wołały. 

W gruncie rzeczy sztuka Cocteau Jest 
płytka, niekonsekwentna I 111lezdecydowa
na. .ł.lłl .notuJe ne.rea .Dr&WdsiWl'Ch ob.i. 
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wów, przedstawlia Je w Interesującej for• 
mie dramat~cznej I z pewnością może się 
podobać. Ret.perła KltYS'l'Y:-JY ZELWE
ROWICZ zmlenala do W) dobycia właśnie 
zewnętrznej, rozrywkowej warstwy sztu
ki bez starania się o poglęblenle Jej pro
blematyki. I chyba słusznie. Przedstawie· 
nie miało dOóikonałe tempo, dialog toczył 
si-, szyblrn I swobodnie. To już bardzo du· 
żo, a w tego rodzaju sztukaeb to połowa 
sukcesu. 

„Maszyna do pisania" przyniosła tet „od• 
krycie" młodej utalentowanej aktorki JA-
1' INY NOWICKIEJ. Jako Margot miał& 
ona bardzo dobrą w typ;„ sylwetkę nowo
czesnej dziewczyny, potrafiła pol<aza6 
dziecinność I eksc<"ntryczność tej postaci, 
jej pozorny cynizm i wewnętrzną uczci
wość, RYSZARD BARYCZ w podwójnej 
roll bliźnlal<ów - 11>leco ślamazarnego Pa- . 
scala I nienawidzącego świat l\1axime•a -
bardzo prawdziwy, zabawny I naturalny, 
To chyba najlepsza dotąd rola tego alttora. 
HUGO KRZYSKI Jako lnspel;tor policji 1 
mędrzec żydowy w jedne.I <>sobie był sym
patyczny i gładki choć nie zupełnie wie· 
rzyło się w siłę uroku, który miat on wy• 
wlerać na otoczenie. Solange w wykonaniu 
BARBARY STĘPNIAKOWNY przydałoby 
się więcej subtelniejszego wycieniowani. 
uczuć, ale w pełni rozumieliśmy, że ta 
dojrzała a urodziwa wdówka mogła dobrze 
zakręcić w głowic młodemu chlopcn. Nie
co sztywn~'lll ojcem byl BOGDAN SZYi\f• 
KOWSKI. Dekoracje EUGENIUSZA MAR
KOWSKIEGO wydały ml się tandetne i -
poza obrazem na strychu - fałszywe. Bar
dzo dobry przekład MARII SERKOW„ 
SKIEJ. 

AUGUST GRODZICKI 1' 
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•) Jean Cocteau - Maszyna do pis~I~ 
Komedia w trzech aktach. Przekład ~ 
Serkowalt1e' (Teat.r Fe>w12!!Ju11). 
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