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WSPÓŁCZESNA KOMEDIA FRANCUSKA 
Teatr komediowy lat około 1900 - okresu zwanego „la belle epo

que" - starał się tylko dostarczać widzowi miłej rozrywki. Lekki i bły
skotliwy, koncentrował się na ówczesnym życiu Paryża, jego miłostkach, 
kołach towarzyskich, beztroskim życiu jego bulwarów. Niezbyt uczulony 
na poezję, nie odrywał się od ziemi. Ten czysto rozrywkowy teatr od
radzał się ( ... ) po 1918 r. z pewnymi trudnościami. Po doświadczeniach 
wojennych nowe pokolenie autorów komediowych zabarwiało swój hu
mor goryczą lub szukało ucieczki w marzeniu. ( ... ). 

Niektóre formuły teatralne „la belle epoque" są już przestarzałe. 
Komentarze autorskie, humor „Zielonego fraka" Flersa i Caillaveta nie 
wzbudzają już śmiechu. Zestarzały się pewne tradycyjne typy dawnego 
repertuaru komediowego, na przykład zidiociały notariusz, tępy oficer 
dzierżymorda, a nawet zdradzony małżonek, gdyż w ogniskach rodzin
nych ( ... ) rozgrywało się zbyt wiele dramatów, by można było śmiać się 
równie szczerze jak niegdyś na widok małżeńskich perypetii. 

We współczesnym teatrze komediowym dostrzec można pewne ogól
ne cechy charakterystyczne. Wpływ filmu na teatr jest niewątpliwy. 
Gagi filmowe, wywodzące się często jeszcze z tradycji komedii dell'arte, 
groteskowy komizm odnaleźć można w wielu współczesnych komediach. 
Teatr komediowy stara się również rywalizować w dziedzinie cudowności 
i fantastyki. 

Pomieszanie, a nawet połączenie gatunków, wyczuwalne już u licz
nych dramatopisarzy okresu międzywojennego, potwierdza się coraz 
bardziej u naszych współczesnych autorów komediowych. Ta tendencja, 
charakterystyczna dla epoki, która jest zbyt niespokojna, by mogła przy
swoić sobie rytm szczerze komediowy, jest dość nieznośna. 

Czas już, by autorzy zrozumieli, że jeśli nie może być mowy o po
wrocie do ścisłego rozróżniania gatunków, świadome hołdowanie temu 
bezładowi i pomieszaniu wszystkich możliwych gatunków niecierpliwi 
widza, rozprasza uwagę i jest rzeczą nieco śmieszną. Wydaje się 
wreszcie, że komedia unika w sposób niebezpieczny obserwacji 
psychologicznej. Postaciom nieomal zawsze brakuje głębi i spoistoś
ci, to marionetki, a nie istoty z krwi i kości. Niektóre sztuki zapuszczają 
się nieśmiało w stronę komedii obyczajowej, ale nie mamy już komedii 
charakterów. Toteż trudno nie doradzać młodym autorom dramatycz
nym, by tworzyli nowy repertuar komediowy obserwując postacie z ży
cia codziennego we współczesnym świecie, inaczej mówiąc, by spróbo
wali nawrócić do wielkiego gatunku komedii molierowskiej. 

P. Surer: „Współczesny teatr francuski". 
Inscenizatorzy i dramatopisarze. 
PIW, Warszawa 1973, s. 158-159. 



KILKA SŁÓW O AUTORZE KOMEDII 
„MADAME COCO" 

Marcel Mithois w roku prapremiery komedii „Croque-Mon
sieur" („Madame Coco") był już autorem ośmiu jednoaktówek, 
które charakteryzowały się świetnym dialogiem, trafnością obser
wacji i ciekawą inwencją. Te między innymi cechy zapewniły po
wodzenie jego nowej sztuce. Jest to komedia wesoła, dowcipna, 
pełna komizmu, zaskakująca, chwilami zatrącająca o ciętą satyrę 
bogatego mieszczaństwa i sfer międzynarodowego bussinessu, ale 
nigdy ani przez chwilę wulgarna lub płaska. Posiada ona i komizm 
sytuacyjny i dialog iskrzący się dowcipem oraz repliki zabawne 
i zaskakujące, no i znakomite typy i typki. 

Wszystkie te cechy nagromadzone w jednej sztuce są w dzi
siejszym teatrze prawdziwą rzadkością. 

Marcel Mithois posiada wyostrzone poczucie humoru, jest pro
sty, bezpośredni i powszechnie lubiany. Posiada wyrafinowany 
smak, jest wytworny i doskonale wychowany. Przepada za ład
nymi rzeczami i lubi wszystko co luksusowe i piękne. Nie ceni 
pieniędzy, ale pragnie je mieć po to, by móc robić sobie i innym 
przyjemności i niespodzianki, ofiarowywać, dawać, zaskakiwać 

i cieszyć. Tę cechę posiadał nawet w czasach, gdy jego środki były 
bardziej niż skromne. Lubi on nawet cudze dostatki, co już jest 
prawdziwą rzadkością. 

Jest to dobry, szlachetny, wrażliwy i dyskretny pan. Nie ma 
nic z plotkarza. Jest wzorowym mężem i ojcem, ma trzy córki 
i syna. Z dwoma najmłodszymi córkami przyjeżdżał już parokrot
nie do Polski i w tym roku również wybiera się w listopadzie po 
to, by zobaczyć płockie przedstawienie swej sztuki. 

Dumny jestem, że zalicza mnie on do swych serdecznych przy
jaciół. 

Henryk Rostworowski 

MARCEL MITHOIS O SWOJEJ SZTUCE 

„Kurtyna rozsuwa się i widzowie są świadkami sytuacji wręcz 

dramatycznej. 

Jedność czasu, miejsca i akcji zostały w całej rozciągłości usza
nowane, toteż z wielką satysfakcją, choć nie bez zdziwienia, kon

statuję, że napisałem najklasyczniejszą tragedię. Brak jej jedynie 

napuszonego trzynastozgłoskowca. 

Jeśli jednak czasami zdarzy się Państwu wybuchnąć śmiechem, 

będzie to znaczyło, iż zostałem niecnie wyprowadzony w pole 

przez reżysera i aktorów, w moich zamiarach wzruszenia i zasmu

cenia widowni. Ich to wina, za co im z całego serca dziękuję". 






