
PAŃSTWOWY TEATR ŚLĄSKI 

IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 

W KATOWICACH 



PAŃSTWOWY TEATR ŚLĄSKI 
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 

W KATOWICACH 

ROBERT THOMAS 

OSIEM KOBIET 
(HUIT FEMMES) 

KOMEDIA SENSACYJNA 
W 3 AKTACH 

PR ZEK ŁAD : 

JAKUB ROTBAUM 

20 , . 
PREMIERA • WRZESIEN • 1964 



O
czywiście bardzo niewygodnie jest 
omawiać w programie teatralnym 
sztukę, napisaną w konwencji tzw. 
kryminalnej, alias „kobrowej". Rzecz 
bowiem polega na tym, aby broń 

Boże nie zdradzić zarówno zasadniczego wątku 
akcji, jak przede wszystk·im jej zakończenia, 
które w tego rodzaju utworach jest przecież naj
bardziej istotne - a co może się łacno przytrafić 
przy snuciu takich czy innych rozważań na temat 
perypetii bohaterów, ich stosunku do siebie itd. 
Trzeba więc być przy takiej okazji bardzo a bar
dzo. ostrożnym~ bo. inaczej widz może mieć po
wazne pretensJe, ze zdradzono mu pasjonującą 
zagadkę - przed końcem sztuki 
Niewątpliwie niemal każda sztuka ma swoją 

zakończeniową zagadkę, jak to zresz,tą przystoi 
te~o typu. utworom literackim, ale rzecz jasna 
wi7le z mch, zwłaszcza te, które zalkzają się do 
światowych klasycznych arcydzieł nie pasjonują 
nas tyle dainym efektem zakończeniowym - któ
ry przecież jest nam zwykle znany, albo nie tru
dny do odgadnięcia - lecz swoim treściowym 
artystycznym i scenicznym całokształtem. ' 

W sztukach „kobrowych" sprawa ma się tro
chę inaczej. Zakończenie, czyli wyświetlenie za
ga.dki, ~est tam elementem zasa<iniczym, a nato
miast mne walory sztuki są temu elementowi 
na ogół biorąc, podporządkowane. No i słusznie' 
bo przecież z góry powziętym założeniem sztuki 
jest właśnie - zagadka. 

Nie znacz~ to naturalnie jakoby tego typu 
utwory sceniczne były jakimś gatunkiem arty-
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stycznym gorszym czy tam podlejszym od sztuk, 
tzw. „normalnych" . . Nie, są po prostu gatun
kiem - ~nny.m. Tak jak w beletrystyce, gdzie 
obok powieści historycznej, obyczajowej, psycho
logicznej et caetera istnieje również i powieść 
kryminalna, tak samo -i w współczesnej drama
turgii (gatunek „kryminalny" jest w ogóle w lite
raturze zjawiskiem nowym) istnieją sztuki o tym 
samym charakterze i konwencji. 

Ale naturalnie - i to właśnie trzeba wuąć pod 
uwagę - zarówno w beletrystyce jak w drama
!urgii sens.~cyjnej, czy tam · „kobrowej" - są, 
Jak to ongis malowniczo mawiano, ziarna i ple
wy. Niektóre utwory są rzeczywiście bardzo pod
rzędnego gatW1ku, i tych jest nawet sporo ale 
też trafiają się rzeczy naprawdę dobre i' pod 
względem artystycznym bez zarzutu a nawet 
zaliczające się do wysokiej klasy lite~ackiej. 

!eśli chodzi o OSIEM KOBIET, to niewątpli
wie. mamy tu. ~o czy.nienia ze sztuką, której wa
lo~ Jest podwoJny. Pierwszym z nich, to owa kry
minalna zagadka, zawiązana umiejętnie a za
skakująco _rozwiązana, plus różne dobrze' pomy
ślane sceniczne „chwyty" - drugim natomiast 
walorem jest zagadnienie natury psychologicz
no-obyczajowej, a także chyba i społecznej. 

Naprzód przedstawimy „dramatis personae" 
czyli bohaterki sztuki, z podaniem ich charakte~ 
rystyki, s·komponowanej zresztą przez autora 
(z małymi poprawkami niżej pocipisanego ko
mentatora). 

1. Gab~ - Matka. Piękna kobieta, wy
tworna, Jak to się mówi - rasowa. Lubi 
wy~ody,, swoją krawcową i modniarkę, swoje 
dwie corki oraz swojego męża Oczywi-
ście" - dodaje autor. " 

2. Suzon - jej starsza córka, lat dwadzie
ścia , ładna, świeża, pełna wdzięku. Studiuje 
w Anglii, co należy do dobrego tonu (oczy
wiście we Francji - przyp. B. S.). 

3. Katarzyna - jej młodsza córka, lat 17. 
Tak zw. rozwydrzona, i rozhukana, w stylu 
„młodzieżowym", a która nie nadaje się 
zbytnio do prezentacji w wytwornym towa
rzystwie. Zaczytuje się w powieściach kry
minalnych, niezbyt przepada za nauką ale 
jak to się mówi, ma „złote serce". ' ' 

4 .. St~rsza Pani, czyli babcia, trochę pro
wmcJ<malna, przeszła przez niejedno w ży

ciu. Obecnie dba o swoją rentę (oczywiście 
rentę w pojęciu francuskim, polegającą na 
zbieraniu .procentów z akcji i papierów war
tościowych, a nie naszym, które oznacza 
zwyczajną emeryturę - przyp. B. S.). Została 
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przygarnięta do domu córki, uwielbia swoją 
rodzinę „tak ona sama twierdzi" - jak mówi 
autor. 

5. Augus.ta - siostra Gaby, zgorzkniała, 
ciągle się skarży na wszystk-0 i na wszyst
kich. A to dlatego, że mimo wysiłków - ni
gdy nie wyszła za mąż (charakterystyczny 
dla zachodniej Europy, a u nas niemal nie 
istniejący, problem staropanieństwa - przyp. 
B. S.). Odznacza się dobrym apetytem. 

6. Chanel - iciealna gosposia i niania do
mowa, wychowała obie córki Gaby, czuje się 
więc z tego tytułu niemal członkiem rodziny, 
i za takiego uchodzi. Wie o tej rodzinie 
zresztą niejedno, ale jest dyskretna. Zacna 
totumfacka kobieta („niewątpliwie" - jak 
podaje autor). 

7. Luiza - rpokojówka, ładna ale bezczelna · 
i wiedząca czego chce. Nie pozwala sobie 
dmuchać w tzw. kaszę. 

8. Pierrette, przystojna kobieta w wieku 
balzakowskim (o ile takie określenie jest je
szcze modne - przyp. B. S.) ex-tancerka 
„strip-tease'owa", energiczna, wyrachowana, 
ale i wyniosła. Niezbyt dobrze widziana 
w tzw. przyzwoitym towarzystwie. 

Tyle mniej więcej autor w swoich didaska
liach. Otóż cała ta kobieca ósemka, której po
wierzchowna i niewiele mogąca komuś powie
dzieć, znajdzie się naraz w pewnej, nadzwyczaj
nej sytuacji. Sytuacji, można by powiedzieć, 
ogniowej, sytuacji próby. 

Ludzie bowiem przeważnie są tacy, że dbają 
przede wszystkim o pozory, i nieraz zrobią bar
dzo dużo, aby te pozory utrzymać. Chodzi tu czę
sto o fałszywą opinię, fałszywe przekonania. 
a głównie o tzw. poprawne stosunki jednych 
osób do drugich. Pewnie, że to jest h~pokryzja 
i okłamywanie siebie i świata, ale czasami w nie
których warunkach niemal jest to konieczne, 
tym bardziej, że ludzie nie skłaciają się z anio
łów, tylko z ... ludzi. 
Przychodzą jednak momenty - właśnie mo

menty próby - kiedy w obliczu czy to niebez
pieczeństwa, zagrożenia, katastrofy, zbrodni czy 
też w ogóle jakiejś każdej innej nieoczekiwanej, 
a zupełnie niezwykłej sytuacji - ludzie pozby
wają się swej codziennej maski, bo przeważnie 
nie są w stanie jej już dłużej utrzymać. Niektó
rzy bardziej zahartowani mogą tu jeszcze jakiś 
czas się maskować, ale inni, słabsi szybciej stają 
się sobą, to znaczy ukazują tę swoją drugą stronę 
charakteru czy psychiki, nieprzyjemną i nie na-
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dającą się w zasac..z1e do pokazywania. Rzecz 
oczywista można by powiedzieć, że hipokryzję 
trzeba demaskować. Z moralistycznego punktu 
widzenia - byle nie moralizatorskiego, bo to 
jest różnica! - jest to niewątpliwie godne zale
cenia, ale z punktu widzenia jakiejś litości nad 
ludżmi sytuacja wygląda nieraz trochę inaczej. 

Ludzi bowiem nie należy poddawać - np. dla 
eksperymentu - zbyt niebezpiecznym próbom, 
bo często sam fakt ich zdemaskowania nie tylko 
że niewiele C:aje, ale może pociągać za sobą je
szcze inne, grożniejsze konsekwencje, a przede 
wszystkim reakcję łańcuchową .podobnych de
maskacji. 

I właśni'e filozofia tej sztuki - choć par excel
lence kryminalnej i z kapitalną zresztą zagad
ką - zasadza się na tym, iż stojący z boku ob
serwator powinien się zastanowić nad pewnym 
poważnym problemem: 

Czy demaskatorstwo, jako takie, jest słuszne? 
Owszem - odpowiada sztuka - jest, ale nie 
zawsze. 

A dlaczego, to o tym przekonają się widzowie 
po oglądnięciu do końca OŚMIU KOBIET. 

BOLESŁAW SURÓWKA 

Inspicjent FELICJA GABRIEL kontrola tekstu DARIA 
POŁONSKA, kierownik techniczny BOGDAN CHO
MIAK, kierownik sceny FRANCISZEK KOBYLARZ, 
kierownik oświetlenia JAN KRĘŻEL, kierownicy pra
cowni teatralnych: krawieckiej męskiej MICHAŁ 

WALCZAK, krawieckiej damskiej MAŁGORZATA 

KUCIELOWA, perukarskiej PAWEŁ GRABOWSKI, 
stolarskiej ROMAN SZCZEPAN, malarskiej ANTONI 
UNDEROWICZ, modelarskiej STANISŁAW MOŻE.JKO, 
tapicerskiej JERZY RAJWA, szewskiej BERNARD 
MALINOWSKI. 
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