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Ibsen, Maeterlink, Andrejew, Paul Claudel, Bernard Show nie myleli
nigdy o osigniciu penej syntezy, o uwolnieniu si cakowitem od techni
ki, która pociga za sob drobiazgow analiz i dugie prz3 7 gotowania. Na
dziea tych autorów publiczno patrzy, przybierajc obrzydliw min obu
dnika, który wzmacnia swoje nerwy i sw wiar, lubujc si widokiem
agonji przewróconego na jezdni konia. kanie — oklask, który nastpuje,
uwalnia wreszcie odek widza od tych wszystkich niestrawnych rzeczy,
których si nayka w cigu wieczoru. Kady akt podobny jest do nudnego
oczekiwania w przedpokoju ministra (punkt kulminacyjny: pocaunek, wy
strza, sowo rozwizujce etc.), który ma was przyj. Cay ten teatr pas-
seistyczny lub pófuturystyczny, zamiast syntetyzowa fakty i idee w naj
mniejszej moliwie iloci sów i gestów, burzy bestjalsko rozmaito miej
sca (to przerae i dynamicznoci), wtaczajc si pejzae, place, ulice
w ram jednego pokoju.

W Teatrze Syntetycznym stworzylimy najnowsz miszanin powagi
i bazestwa, osób prawdziwych i nieistniejcych, wspóprzenikanie i rów-
noczesno miejsca i wydarze, dramaty przedmiotów, dyssonanse, usceni-
zowane obrazy, wystawy idei i gestów.

W ostatniem tournee Teatru Niespodzianek zrobilimy krok naprzód.
Nasz Teatr Niespodzianek wzi sobie za zadanie rozwesela przez zdzi
wienie, uywajc w tym celu wszystkich moliwych rodków, faktów, idei,
kontrastów jeszcze nie wprowadzonych na scen a zdolnych wstrzsn ra
donie wraliwoci ludzk.

Chc tutaj powiedzie, e cay obecny mody teatr woski, którego
przywódzc jest Pirandello, nigdyby si nie odway na to szalone wspó
przenikanie realnoci z wizj, powagi z grotesk, sceny nieoywionych
przedmiotów, gdyby nasz Teatr Syntetyczny nie by dawniej narzuci tego
wszystkiego woskiemu tumowi.

Publiczno, która oklaskiwa bdzie nowe dramaty Pirandella, odnie
sie si napewno z zachwytem do jego futurystycznego wynalazku, polega
jcego na wspóudziale publicznoci w akcji dramatu.

Publiczno pamita, e wynalazek te zawdzicza futurystom, a spe
cjalnie Cangiullowi w jego „Consiglio dl Leva“, sztuce granej we Woszech
i w Paryu.

Ta wanie bujno inwencji w teatrze, operetce i music-hallu zauwa
ona zostaa i podkrelona przez krytyk parysk, angielsk, berlisk, ame
rykask, a ostatnio w artykule dziennika „Comoedia" w Paryu Gustaw
Frejanville pisze: „F. T. Marinetti, przemawiajc z gór, da sysze 10 lat
temu prawdy, które dzi narzuciy si wszystkim z si oczywistoci".

Na polu poezji ani cienia chci powrotu do przeszoci, przeciwnie,
cudowne denie do odrodzenia, które zawdziczamy ywemu gejuszowi
literackiemu swojej rasy i sile budzcej futuryzmu. Nasz wpyw uznany jest
ju wszdzie na zachodzie, a w szczególnoci w Paryu. Bez cienia szo
winizmu a zato z wielk szczeroci przyznaje to krytyk pisma „Le Crapo-
nillot“: „Porednio czy bezporednio ludzie, szkoy t. zw. awangardy za
wdziczaj wolno sw rewolucji futurystycznej. Marinetti pozostanie
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