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DYREKTOR I KIEROWNIK ART.: 
FELIKS ŻUKOWSKI 

WICEDYREKTOR : 
SABINA NOWICKA 
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FIN DE SIECLE - schyłek dziewiętnastego wie

ku i LA BELLE EPOQUE, trwająca do wybuchu 

wojny 1914 r., - to rzeczywiście lata „pięknej 

epoki" nadsekwańskiej stolicy. Francja stała 

u szczytu potęgi kolonialnej, jej mieszczaństwo 

przeżywało apogeum znaczenia politycznego 

i dobrobytu, stolica państwa była zaiste stolicą 

świata. Kultura francuska uchodziła powszechnie 

za wyznacznik dobrego smaku i oświecenia. 

Nawet kabaret paryski, 

i żart, nawet paryska moda 

EN VOQUE dyktowało 

paryska piosenka 

- to właśnie było 

gusty. Francuski 

BOURGEOIS miał znakomite samopoczucie, lu

bił się śmiać i chodzić do teatru, najchętniej 

oczywiście na farsę bulwarową. 

Farsa ta zdobyła sobie - obok operetki wie

deńskiej - rangę najpopularniejSzego teatru roz

rywkowego w całej Europie. Z niezliczonego 

zastępu jej autorów wymieńmy przynajmniej kil

ku tych, którzy wyraźniej zaznaczyli się i na na

szych scenach, rozpoczynając od głośnych twór

ców librett do operetek Offenbacha: Ludovica 

Halevy (1834-1908) i Henry Meihaca (1831-

-1897), również autorów znanej komedii „Frou

frou". A dalej: Tristan Bernard (1886-1947, 

„Kawiarenka"), Alfred Capus (1858-1922, „Ko

chanek mimo woli"), Romain Cooius (1868-1952, 

„Romans ministerialny"), Maurice Donnay (1862-

-1945, „Polowanie na mężczyznę"), Paul Gavault 

(1868-1951, „Córka króla czekolady"), Sacha 

Guitry (1885-1957, „Strażnik cnoty"), Maurice 

Hennequin (1863-1926, „Codziennie o piątej"), 

- i wielu, wielu innych. Tytuły sztuk wymieniam 

przypadkowo; każdy z nich napisał ich znacznie 

więcej, najczęściej wespół z drugim partnerem. 

(STANISŁAW MARCZAK-OBORSKI 

„Przewodnik Teatralny", s.tr. 273 „ Wyd. „ISKRY" 

Warszawa, 1964) 



CHARLES MAURICE HENNEQUIN 

(nota informacyjna) 

Charles Maurice Hennequin urodził się 

w Liege (Belgia) 10 grudnia 1863 r., zmarł 

w Szwajcarii w Montreaux 3 września 1926 r. 

Talent dramatopisarski odziedziczył po ojcu 

Alfredzie Hennequin'nie, aby jednak nie zostać 

posądzonym o wykorzystywanie bardzo popular

nego już nazwiska, pierwsze swoje sztuki publi

kuje pod pseudonimem Maurice Delrun. Od 

1886 r. posługuje się już własnym nazwiskiem. 

W sumie pozostawił Hennequin około 50 ko

medii, z których trzy czwarte pisał wspólnie z au

torami cieszącymi się aktualnie dużym powodze

niem. Najczęściej były to związki z takimi znaw

cami praw komedii bulwarowej, jak: A. Vala

breque, P. Veber --, współautor m. inn. „Pani 

Prezesowej", G. Duval, G. Mitschell, z którym 

Hennequin napisał „Ulubieńca kobiet" - kome

dię upamiętnioną na polskich scenach świetną 

rolą tytułową Juliusza Osterwy, - S. Basset, 

wreszcie sam ojciec. Pozwalało to z jednej strony 

znacznie skrócić czas pisania (komedie powsta

wały w ciągu 2-3 miesięcy), z drugiej zaś posze

rzało wybór rozwiązań bez uciekania się do 

łatwych efektów, trywialnych sytuacji czy niewy

brednego słownictwa. 

Zakochany w swym rzemiośle, którego celem: 

podobać się i bawić, dąży Hennequin w swych 

komediach do karkołomnego wręcz piętrzenia 

zabawnych sytuacji, żywo rozwijającej się akcji 

i ostrego tempa toczących się wypadków. Archi

tekt precyzyjny, technik bezbłędny, porównywany 

byt do Feydeau, którego wodewile przypominały 

idealnie wyregulowane mechanizmy zegarowe. 

Ceniiony przez kolegów, w r. 1914 zostaje 

Hennequin przyjęty do Societe des Autours. 

Spośród bardzo wielu popularnych sztuk tego 

autora szczególnym powodzeniem cieszą się sta

le: „La Presidente" („Pani Prezesowa"), „Mon 

Bebe" - prezentowana aktualnie jako „Kłam

czucha" (prapremiera 13 grudnia 1913 r. w Pa

ryżu), „Vous n'avez rien a'declarer?" „Madame 

E. et son filleul" . Miarą tego powodzeńia niech 

J.OSTU\IJA . 

utu&1uuu •ooerr 

Karykatura Osterwy, jaka ukazała się w prasie warszawskiej 

po premie•rze „Ulubieńca kobiet" M. Hennequina 

w Teatrze Letnim. 

będzie fakt, że w czasach, gdy 100 przedstawień 
jednej sztuki stanowiło duży sukces teatru, ko

medie Hennequina osiągały po 500-600 spek

takli na jednej tylko scenie macierzystej. 

(wg „ENCICLOPEDIA DELLO SPETTACOLO", t. VI 

oprac. K.B.) 



MAURICE HENNEQUIN 

KŁAMCZUCHA 
(MON' BEBE) 

Przekład: HANNAl' PIECZARKOWSKA 

Wiktor Hervier, młody przemysłowiec - Zbigniew PŁOSZAJ 

Lili Hervier, jego żona Alina KULIKóWNA 

Filip Serin 

Sylvia Serin 

Henryk, starszy kelner 

Julia Villier, kierowniczka żłobka 

Zoe, pokojówka 

Jan, lokaj 

Dziewczyna od praczki 

Policjant 

Jerzy ćWIKLIŃSKI 

- Iwona SŁOCZYŃSKA 

- Ryszard FISCHBACH 

- Jadwiga ANDRZEJEWSKA 

- Elżbieta SZMONIEWSKA 

- Ludwik KASENDRA 

- Hanna BORATYŃSKA 

- Stanisław OLCZYK 

Scenografia: HENRI PO U LAI N Reżyseria: FELIKS ŻUKOWSKI 

Asyst. reż.: Jerzy Ćwikliński 

Przy egzemplarzu: Przedstawienie prowadzi: 

Ludwik Kasend ra Janina Staszewska 

Premiera - 23 grudnia 1965 
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DLACALUSA 
j&at atwonont dolikatna, cxytta tw&n: o rumta.nym, młodocł&no 
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MYDŁO Z. MLEKA LILIOWEGO „KONIK" 
wy,obu 8t'rrma.c" " s~ R•dtbl'Ul-D~~u10. 

Donat moto• '"'uod:i:ie po 60 .k op. u •ctuke. 
Zadu.~ tylko w CLervocem opakow•nlo. 
Glowny 1kłLd aa PaO.at wo Ro11111yjakje1 

Biuro c!'l3mfcz n1ch prepuat6w. Sł . ·P•ll:rdura, Ma.la.ja Koofauennaja 10 

ŻYCZENIEM 
wszystkich d.:im je. st delik •una czysta twarz.,rći: owy młodz1erlczo świeJ.y .... ·ygląd. 

miękka aksa1nitna skó1a l oś l cplaj:,ca pi<;kna. cera. Ws2y:i.lko 1o daje 
MYDŁO Z MLEKA LILIOWEGO „KONIK" 

Bergmanna & Co .• Radel>eul. . 
Dos1..1ć motna wsiędzie po SO kop. za sz:t.ukę. 

Żądać tylko w cz.erwonem opakowaniu. 
Główny sktad na Państwo Ros.~y1sk1e : 
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K
INEMA ARTYSTYCZNY ·· 
81ENNA2, gmaoh Fllharmonn 

NOWOŚCI 
KINEMATOGRAFICZNE . 
u zrniant programu we Wtorek i Pi~tek.. 

Program urozmaicony.stosowny dla k.atd .wieku. 

NOWE MODY. 

JAK MAJĄ WYGLĄDAĆ KAPELUSZE wrOSENNE 
W PARYŻ U. 



L. A. DMUSZEWSKI - L. SCHILLER 
„SZKODA WĄSóW" 

A. Herder, Z. Urbań s k i, H. Jófr•iak 

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO „ORS 
ODDZIAŁ W ŁODZI 

Oferuje swoje usługi w zakresie udzielania kredytu 

na zakupy niektórych artykułów przemysłowych obję

tych sprzedażą ratalną, za pośrednictwem podle

głych agencji na terenie: 

miasta Łodzi: ul. Zachodnia 91 tel. 995-50 

ul. Zgierska 24 535-05 

Województwa: 

Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 16 tel. 43-06 

Sieradzu ul. Warecka 13 622 

Kutnie Pl. 19-go Stycznia 7 614 

- Tomaszowie Maz. ul. Zgorzel icka 37 26-52 

Dokładnych informacji udzielają bezpośrednio lub 
telefonicznie każdy z podanych punktów. 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ 

ODDZIAŁ DLA M. ŁODZI 

w Łodzi, Al. Kościuszki nr 57 

Ubezpiecza mieszkania od ognia i kradzieży z wła

maniem, szkód wodociągowych oraz odpowiedzial

ności cywilnej w życiu prywatnym. 

Składka roczna wynosi tylko 2 zl od każdego tysiąca 

sumy ub-ezpieczenia. 

Informacje udzielają i zawierają umowy przedsta

wiciele PZU, których przybycie można zażądać tele

fonicznie. 

telefon 455-10 wewn. 40 

Typa Łódź, zam. 1264-12-65 r. 4000 szt. N3'5619 



REPERTUAR BIEŻĄCY: 

L. A. Dmuszewski - L. Schiller 
„SZKODA WĄSóW" 

Mare Camoletti 
„LATAJĄCE DZIEWCZĘTA" 

TEATR im. ST. JARACZA 

R. Bratny „KOLUMBOWIE -
- ROCZNIK 20" 
(adaptacja: A. Hanuszkiewicz) 

E. Albee „KTO SIĘ BOI VIRGINII 
VOOLF?" 

A. Camus „CALIGULA" 

E. M. Remarque „OSTATNIA STACJA" 

L. J. Kern - Wł. Krzemiński „LORD Z WALIZKI" 
(wg O. Wilde'a „Brat marno
trawny") 

H. Sienkiewicz „W PUSTYNI I W PUSZCZY" 
(ad a pt.: J. Mazanek) 

W PRZVGOlOWANIU: 

Irma Czaykowska - Stefan Bratkowski 

„TAKA NOC NIE POWTÓRZY SIĘ WIĘCEJ" 

Będz i e to przegląd najpopularniejszych szlagie
rów dwudziestolecia międzywojennego (z „Pan
terą'', „Ostatnią niedzielą", „Szkoda twoich łez, 

dziewczyno", „Nasza jest noc" i innymi ponad 
trzydziestoma melodiami) ujęty w dowcipną ca
łość fabul1arną. 

Reżyseria: Irma Czaykowska. Scenografia: Jan 
Marcin Szancer. 

Układ tańca: Barbara Fijewska. Oprac. muz.: 
Piotr Hertel. 

TEATR im. ST. JARACZA 
Bertolt Brecht „KAUKASKIE KREDOWE KOŁO" 

Adres teatru: 

LODŹ, ul. Traugutta 11 

Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia na bilety 

zbiorowe w godz. od a.oo do 16,00, tel. 272-70. 

Kasa teatru czynna od godz. 1 O-tej do 13-tej i od 16-tej 
do 19, 15, tel. 272-70. 

Cena 3.- zł 


