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Urodzony w 1922 r. Marcel Mithois wiązał początko
wo swoją twórczość przede wszystkim z radiem i te
lewizją. Dla nich pisał swe słuchowiska i teleinsceniza
cje, głównie zaś krótkie utwory dramatyczne. Najważ
niejszymi zaletami tych utworów były świetnie rozbu
dowane dialogi, zaskakujące sytuacje sceniczne, 
bogactwo i barwność opowiadania, żywe tempo akcji. 
Zalety te szły w parze z umiejętnością autora tych 
sztuk - bystrej obserwacji współczesności. Najwięk
szym jednak atutem Macelego Mithois jest pełen fer
woru dowcip, chętnie wyrażający się w paradoksach. 
Ta właśnie ostatnia cecha leży u podstaw ogromnego 
nawet na stosunki paryskie sukcesu pierwszej pełno
spektaklowej komedii tego autora: „Madame Coco" 
(tytuł oryginału: „Pożeraczka mężczyzn"). 

Tak więc pięćdziesięcioletni dziś autor zdobywa 
pewnego dnia przed ośmiu laty (prapremiera „Madame 
Coco" odbyła się w r. 1964) - serca paryżan. Zdo

bywa je z gaskońską brawurą - ostrzem szyderstwa, 
kpi ną i śmiechem . Paryż jest oczarowany. Recenzje 
mówią już nie o sukcesie, ale o rewelacji, „bombie 
sezonu" itd. Prócz niewątpliwego sukcesu samego 
Mithois jest to równocześnie ogromny sukces scenicz
ny odtwórczyni roli tytułowej bohaterki komedii, zna
nej francuskiej artystki Jacqueline Maillan, oraz sce
nografa Jean Pierre Grenier, autora dekoracji „Ma
dame Coco" w paryskim Teatrze Saint Georges. Ta 
okoliczność, że prapremiera naszej komedii odbyła się 
na scenie tego właśnie Teatru uzasadnia nie tylko jej 
powodzenie, ale i wartość artystyczną. Trzeba bowiem 
przypomnieć, że Teatr Saine Georges wysta\viał znaną 
komedię Marcelego Acharda : „Kartofel" przez 7 lat 
(powtarzam słownie: siedem lat!) z niesłabnącym po

wodzeniem. Potem 'Nlaśnie przyszła kolej na „Madame 
Coco". 
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A olo fragmenty kilku recenzji, pióra „liczqr11ch ,ąir:" 

dzisiaj krytyków i recenzentów teatralnych FranC'ji 
i nie tylko Francji: 
„Urodził sii: nam nowy autor dramat;1-·czny" 
(Jean Jacques Gautier - „LE FIGARO") 

Jest nim Marcel l\!ithois.„ Jego przyjaciele za nim 
przepadają, m:i ich nawet wśród autorów sccniC"znych. 
Wszyscy jednak zostali zaskoczeni owym wtargnic;c:iem 
na arenę świata teatralnego, ową łatwo· cią, swobodą, 
opanowaniem warsztatu, gdyż utwór ,,Mnciame Coco" 

zda się być napisany przez ·wytrawneg(J kom ·diopi
sarza. Start zaiste nieoczekiwany, po tac.ie arcyzabaw
ne, żywy dialog, a w podt kstach dość ci~la satyra. 

Pierwsze wybuchy śmieC"hu zabrzmiały już na sa
mym początku, gdy tylko pojawiła 5ię 111adame Coro 
- Jacqueline Maillan. Trzeba przyznać, że ta artystka 
otrzymawszy wspaniałą oprawę dzięki scenografowi 
Jean Pierre Grcnicr, zawszC' pelm1 werwy, tempera
mentu i vis comica, miała tu pole do popisu i tryskala 
wprost zabawnością i humorC"m. przcł<•mując lalwo 
ową przegrodę i tniejąl'ą rni~dl.). st·C'ną a widowni1„. 



„Radość i śmiech od początku do końca" 
(B. Poirot-Delpech - „LE MONDE") 
Pierwszą zasługą Marcela Mithois jest to, iż pozo

stawił na boku, na swych zaszczytnie wysokich m1eJ
scach Starszą Panią Diirrenmatta i wiele innych zna
nych postaci dramatu, po to, by zająć się wyłącznie 

naszym śmiechem i wesołością na przeciąg jednego 
wieczoru. Drugą zaś zasługą jaką się wykazał jest 
umiejętność utrzymania owej wesołości od początku 

do końca. 
Jakimż to sposobem? Po prostu dzięki znajomości 

niezawodnych recept na śmiech i używaniu ich z prze
konaniem i umiarem; dzięki właściwemu stosunkowi 
do swych postaci, charakteryzującemu się serdeczną 

życzliwością i pobłażaniem - i wreszcie dzięki wy
ostrzonemu poczuciu tego, co potrafi utrzymać dobry 
humor i pogodę ducha przez czas dłuższy. Cóż, że są 

w tej komedii pewne uproszczenia w konstrukcji samej 
sztuki, charakterów, akcji itp„ to tym lepiej, bo dzięki 
temu stają się one proste, bezpośrednie i zrozumiałe; 
powodują wybuchy śmiechu i wesołość, a aktorom dają 
możność ukazania ich osobistego komizmu ... 
„Oczyszczająca właściwość śmiechu" 

(Andre Alter - „TEMOIGNAGE CHRETIEN") 
Zespolenie krotochwili, czyli formy komicznej ab

surdu, z ironią, może uzyskać równowagę między za
bawą a morałem , niezbędnym dla każdej komedii go
dnej miana sztuki dramatycznej . 
Otóż gdy farsa bulwarowa, stosując sobie właściwe 

chwyty, ukazuje nam sztukę w której uwidacznia się 

owa równowaga chociażby w paru kwestiach dialogu, 
nie możemy powstrzymać się od gorących oklasków. 
I właśnie na takie oklaski zasługuje w pelni Marcel 
Mithois w Teatrze Sarnt Georges, w którym grana jest 
jego komedia „Madame Coco". Toteż zachowując wy
rozumiałość , a nawet sympatię dla „bohaterki", owej 
odwiecznej wdowie po miliarderach, ani przez chwilę 

nie czujemy się współwinnymi owego ubóstwienia pie
niądza lub pogardy dla ubóstwa. Bo cala ta diabelska 
maskarada wokół samobójcy brzmi jak jakiś maka
bryczny nierealny taniec, opromieniając cały świat 
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pieniądza jakimś niesamowitym blaskiem, w którym 
śmiech wybuchający co chwila, odnajduje pełnię swej 
oczyszczającej właściwości... 

„Powodzenie zapewnione" 
(Christian Megret - „CARREFOUR") 
Można sobie wyobrazić na tej kanwie inną sztuk~ . 

którą mogliby napisać na przykład Edward Bourdet lub 
Felicien Marceau i wówczas - jako satyra obyczajowa 
- skrzyłaby się ona czarnym blaskiem humoru i gory
czy. Marcel Mithois wolał obrać inną drogę, drogę pogo
dnego żartu. I miał do tego prawo, tak jak widz miał 
prawo żądać , by autor osiągnął w tym swoim żarcie 
maksymalne możliwości humoru i zabawy. To się auto
rowi w pełni udało. Ani przez chwilę nie słabnie na
pięcie i wesołość, akcja odbija się jak piłka, by toczyć 
się dale j wśród ogólnej zabawy ... 
„Nadzwyczajna komedia" 
(Thomas Quinn Curtis - „NEW YORK HERALD 
TRIBUNE'') 

Teatr Saint Georges ma obecnie nową „bombę", a mia
nowicie „Madame Coco", komedię błyskotliwą , smako
witą, pełną lekkiej fantazji i nieodpartego humoru. 

Marcel Mithois wymyślił pasjonującą historyjkę bez 
cienia melancholii, którą grający aktorzy, bawiąc pu
bliczność, bawią się sami. To bez wątpienia najzabaw
niejsza komedia sezonu ... 
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A wreszcie sam autor o wykonawczyni roli tytułowej 
w swojej komedii: 

„Kurtyna idzie w górę ukazując nam sytuację par 
exceLlence dramatyczną. A ponieważ jedność czasu, 
miejsca i akcji zostały tu w sposób nieoczekiwany za
chowane i uszanowane, spostrzegłem ze zdziwieniem 
ale i nie bez satysfakcji, że napisałem klasyczną tra
gedię. Brak w niej jedynie szumnego trzynastozgłos
kowca i rymów. Toteż uprosiłem największą tragiczkę 
naszych czasów, panią Jacqueline Maman, by zechciała 
zagrać w mej tragedii tytułową rolę. 

Jeśli więc zdarzy się Państwu zaśmiać się, biorąc mą 
sztukę za wesołą komedię, to znaczyć będzie iż moje 
intencje wzruszenia publiczności zostały przez reżysera 
i aktorów nie uszanowane i podeptane. Oni więc są wi
nowajcami, za co im z głębi serca dziękuję ... 

(przekład tekstów recenzji: Henryk Roztworowski) 

Tak więc, po tylu listach polecających rozumiemy już 
lepiej nie tylko sukcesy uroczej bohaterki naszej ko
medii, ale i powody, dla których bogate życiowe pery
petie Madame Coco są przede wszystkim sukcesem 
twórczym twórcy tej postaci scenicznej. Jak się oka
zuje, Marcel Mithois dobrze zna życie. Jeszcze lepiej zaś 
zna „. kobiety. Oczywiście, francuskie kobiety. 

ALB. 
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tarnią (Zdzisław Tymke) I przy nim Łatka (Józef Para). 
Reżyser· Józef PARA - Scenograf: Andrzej f, ABINIEC. 

· Premiera, dnia 5 rr 1972 r. 
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