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Zeabiorow 
Działu OoKumentacj1 

Kazimierz Piotrowski ZG ZASP 

Przedstawiamy autora 
Autor „Paryżan ina", Claude Magnier urodził 

się w Paryżu w roku 1920 i właśnie uczył się 

chodzić, kiedy zma rt (w roku 1921) George 
Feycleau, jeden z najucieszniejszych dramato
pisarzy świata, autor okola czterdziestu fars, 
dziś uważany za klasyka i grany przez najdo
stojniejsze teatry, jak Comedie Fran<;:aise, 
a ostatnio nawet w konserwatywnej Anglii -
przez Teatr Narodowy prowadzony przez sir 
Laurence Oliviera. 

Po premierze „Paryżanina" jeden z najpoważ

niejszych paryskich krytyków Jean-Jacques 
Gautier (w dzienniku „Le Figaro") wyrazi! 
autorowi uznanie w sposób, równy nominacji 

na następcę niezapomn ianego Feydeau. Ach! 
Gdyby tę sztu kę napisal Feydeau , ileż zebrałby 
pochwał - powiada Gautie1. Znawcy, spe
cjaliści, wyrocznie teatralne - wszyscy prześ

cigaliby się w superlatywach. Mówionoby 
o nieokiełzanej fantazji autora, komiźmie dzia
łającym z precyzją zegarka, matematycznej 
konstrukcji sztuki, !liepohamowanym ruchu 
scenicznym, piekielnym tempie, splocie nie
spodziewanych wydarzef>, epizodów i zwrotów 
akcji, mówionoby o zabawności sytuacji, po
mysłowym wiązaniu perypetii, uroczych bła

zeństwach, katastrofalnych zderzeniach itd. itd. 

Jakaż to różnica - zapytuje w końcu krytyk -
że sztukę napisał nie Feydeau, tylko Claude 
Magnier? 

Rzeczywiście, Magnier świetnie podpatrzy! swe
go mistrza, przejrzał arkana jego warsztatu. 
Z wdziękiem urodzonego paryżanina uprawia 
Ma901ier niezwykle t rudną sztukę farsopisar
stwa . Bawi publiczność postaciami i sytuacja-



mi ze współczesnego życia paryskiego, swo

bodnego iekkomyślnego, to prawda, ale 

tmktowanego z umiarem, w granicach dobre

go smaku. I nie jest autor „Paryżanina" nie

wolniczym naśladowcą Feydeau. Trwba bo

wiem powiedzieć, że mistrz Fey::!eau wzśmie

szał widzów na wszystkie sposoby, o niektóre 

z ni ch co wybredniejszym widzom mogą się 

dzisiaj wydać nazbyt proste, na przykład chwyt 

zwany kol esonadq kiedy to po scenie gonią 

panowie bez spodni . 

Uczy/ się Magnier nie tylko u starych mistrzów 

francuskiej komedii bulwarowej. Jako autor 

dramatyczny 1Nszedl na scenę gruntownie przy

gotowany do zawodu Ciągnę/o go do tea }ru 

od wczesnej młodości. Zaczął pisać sztuki już 

jako dwuna stoletni c hłopak . Ukończył potem 

szkolę teatralną w Paryżu. Przez 7 lct (1941 -

1947) nie schodził ze sceny, grajqc w wielu 

teatrach paryskich, często ze znokomi~ymi ak

torami . Zachęcony przez dyrektora teatru 

w Bordeaux, aby znalazł jokqś sztukę z główną 

rolą dla siebie, napisał „Paryżanina" i„. nie 

przyzna/ się do autorstwa. Sztuka dyrektorowi 

prowincjonalnego teatru wcale się nie spodo

ba/a. Zostalo wystawiona w Paryżu dopioro 

w roku 1959 - gdy Mognier zdobył slawę 

dzięki dwu innym komediom: „Monsieur Ma

sure" (1955), która zyskala mu najwyższą 

francuską nagrodę teatralną, i „Oscar" (1958) 

z Jean-Paul Belmondo w roli tytułowej. 

„Paryżanin" mial w stolicy Fmncji niebywale 

powodzenie - grano go prz2z cztery lata . 

• 

W roli subretki Marie wystąpiła Marie-Jose 
Not. Rola ta otwarło p1·zed nią wielką karierę 

teatralną filmową . 

Magnier stosuje mechanikę klasycznej farsy 
francuskiej . Przejął, głównie od Feydeau, stare. 
wypróbowane sposoby, ale demonstruje le 
w odmienionej, bardzo nowoczesnej postaci, 
strawniejszej dla oka i ucha współczesnego 
widza. Co nie znaczy, że Magnier pisze dla 
dorastających panienek . Przygody miłosne, 
zdrada małżeńska, przynajmniej zamierzono, 
pieniądz i powodzenie w życiu, jako niebaga
telne sprężyny działań bohote1·ów, wyracho
wanie i spryt, często zresztą prowadzące do 
zguby - wszystkie uświęcone przez klasyczną 
forsę motywy podejmuje Magnier i żongluje 
nimi niezwykle zręcznie. Akcja wikła się nie
słychanie, autor przyśpiesza ją stopniowo, 
aż scena zamienia się w diabelski młyn. Pod 
koniec sztuki autor - po zdemaskowaniu i oś
mieszeniu tych, którym to było pisane - wolno 
zatrzymuje koło młyna, bierze sympatyczną mu 
parę za ręce i p:·owadzi do szczęśliwego fi
nału. 

Magnier zna dobrze reguły zabawy zwanej 
farsą, bardzo teatralnej zabawy, i korzysta 
z wszystkich przywilejów, jakie mu daje ten 
gatunek twórczości teatralnej, nie pozosta 
wiając widzowi czasu na zastanowienie, czy 
to możliwe, czy p1·awdopodobne, czy mądre . 

Szaleństwo świata, ukazane w tragediach, jest 
tutaj zamknięte w pigułce rozweselającej. 
A widz - jak to zauważył Eric Bentley, zna
komity krytyk amerykański, w wydanej nie
dawno książce pt. ,,The Life of Drama" (Zycie 
dramatu) - siedząc na farsie, bezpiecznie 
ukryty w ciemności, patrzy z radością, jak na 
scenie bohaterowie wyprawiaja niesłychane 

• 
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Blaise d'Ambrieux, malarz 

Orby: 
- KRZYSZTOF CHAMIEC 

Marie, Bretonka 

Genevieve, modelka 

Pan Corriere, bogaty przemy-

słowiec 

Pani Corriere, jego żona 

Laura, ich córka 

Pepita, Hiszpanka 

Ariana, osoba nieco narwana 

Scenografia· HENRI POULAIN 

- BARBARA WAŁKóWNA 

- ALINA KULIKóWNA 

- FELIKS ŻUKOWSKI 
ZBIGNIEW JABŁOŃSKI 

ZOFIA WILCZYŃSKA 

- MARIA WILHELM 

- IRENA BURAWSKA 

- żELISŁAWA MALSKA 

Reżyseria : FELIKS ŻUKOWSKI 

Asystent reżysera : f RZYSZTOF CHAMIEC 

Oprccowanie muzyczne: PIOTR HERTEL 

Przy egzempla rzu: HELENA KAMlrilSKA Przedstawien ie prowadz i: IRENA PRZYBYLSKA 

Pręm iera: 7 maja 1967 r, 



brewerie, i potajemnie włącza się w działa

nia , na które nieraz przychodziła mu ochota, 

ale trzeba się było pohamować, bo w życiu 

znacznie mniej wolno, niż w farsie. 

Jeżeli nawet nie każdy widz znajdzie tą szcze 

gólną satysfakcję, o której pisze przenikliwy 

Bentley, i tylko będzie się zdrowo śmiał - speł

niony zostanie cel autora i aktorów, którzy 

jego sztukę przedstawili publiczności. 

Kazimierz Pi ot rowsk i 
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11oize druk - „Sw i o ł „, N r 16 - 1967) 

Z BIEŻĄCEGO RE ERTUARU: E. DREGEL V - J. JURANDO T 

DOBRZE SKROJONY FRAK 

Z. Jabłoński (Gohl) B. Walkówna (Ireno) 

A. Krowczykówna (Ewa), H. Boratyńska (Dziennikark a), 
Z. Jabłoński (Gohl) i M. Marcheluk (Lili) 

. 
Z. J6źwio k rdr Tern) , B. Watk6wna (Ireno) 

i Z. Płoszaj (Melcer) 



Z. Płoszaj (Melcer), L. Wilczyń ska (pani Reiner), 
J. Ćw ik l iński (Reiner). A. K1awczykówna (Ewa Reiner) 

A Krawczykówno (Ewa Reiner) i B. Wróblewski 
(baron Wenclow) 

J. Walczak (dr Torn) i K. Iwiński (Paterek) 

HANDLOWY 
DOM 
DZIECKA 
W ŁODZI. 
ul Piotrkowska 60/6'2 

tel 211 - 48 

oraz sklepy satelickie dla w ygody klientów rozmiesz · 
czone w różnych punktach miasto polecają: 

szeroki asortyment płaszczy dziewczęcych, dliecię
cych i chłopięcych z laminatów i tkanin wełn ianych 

wysoko i nisko % sukienek, ubrari, spodni oraz 
artykułów sportowych . 
k:lla najmłodszych HD.D poleca duiy wybór za. 
bawek. 

poleca: 

szeroki asortyment tkanin weł

nianych nisko i wysokopro· 

centowych oraz praktyczne 

tkaniny z elany na ubrania, 

kostiumy i sukienki w róinych 

kolorach i deseniach. 

ul. Wrocławsko 7 

ul. Cieszkowskiego 4 

ul. Wojsko Polskiego 72 

ul. Armii Czerwonej 94 

ul. Długosza 26 

ul. Boya Żeleńskiego 12 

ul. Wrześnieriska 102 

ul. WI. Bytomskiej 38 

ul. Gagarina 6. 



W repertuarze: 

na scenie Teatru 7,15 

Dregely - Jurandot 
DOBRZE SKROJONY FRAK 

Kasper Stefanowicz 

Cena zł 2.50 

TAKA NOC NIE POWTÓRZY SIĘ WIĘCEJ 

Mary Chase 
MóJ PRZYJACIEL HARVEY 

Maurice Hennequine 
KŁAMCZUCHA 

w przygotowaniu: 

Zbigniew Skowroński 
W CZEPKU URODZONA 

Na scenie Teatru „Rozmaitości" 

Claude Mauriac 
ROZMOWA 

John Webster 
BIAŁA DIABLICA 

Rolf Hochhuth 
NAMIESTNIK 

Bertolt Brecht 
KAUKASKIE KOŁO KREDOWE 

lv1aria Konopnicka 
O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI 
(adapt. Mazanek, Skowroński, Brucz) 

W przygotowaniu 
Aleksy Arbuzow 
MóJ BIEDNY MARIK 

Henryk Sienkiewicz 
OGNIEM I MIECZEM 
(adoptacjo Wanda Maciejewska) 

Będzie to pierwsza część realizowanej w odpowiedzi na 
Sle rokie zamówienie spoleczne całej Trylogii znakomitego 
pisarza. 

Typo Łó dż, za m. 464 . N. 6000 egz . 010/2575 


