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Marcel Mithois w roku prapremiery ko
medii „Croque-Monsieur" był już autorem 
kilku jednoaktówek napisanych dla Radia 
i Telewizji, które charakteryzowały się świet
nym dialogiem, trafnością obserwacji i cie
kawą inwencją. Te między innymi cechy 
sprawiły, że nowa sztuka cieszyła się od 
samego początku tak wielkim sukcesem. Jest 
to komedia wesoła, pełna komizmu, zaska
kująca, chwilami zatrącająca o ciętą satyrę 
na bogate mieszczaństwo i sfery międzyna
rodowego bussinessu, ale nigdy ani przez 
chwi lę wulgarna lub płaska. Posiada ona 
komizm sytuacyjny i dialog iskrzący się 
dowcipem, oraz zabawne i zaskakujące re-

pliki, no i znakomite typy i typki. Wszystkie 
te cechy nagromadzone w jednej sztuce SQ 
w dzisiejszym teatrze prawdziwą rzadkością. 

Marcel Mithois posiada wyostrzone po
czucie humoru, jest prosty, bezpośredni i po
wszechnie lubiany. Posiada wyrafinowany 
smak, jest wytworny i doskonale wychowa
ny. Przepada za ładnymi 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 nie
spodzianki: ofiarowywać, dawać, zaskaki
wać i cieszyć. Tę cechę posiadał i w cza
sach, gdy jego środki były bardziej niż 
skromne. Lubi on nawet cudze dostatki, co 
już jest prawdziwą rzadkością. 

Jest to dobry, szlachetny, wrażliwy i dy
skretny pan. Nie ma w sobie nic z plotka
rza. Jest wzorowym mężem i ojcem, ma 
trzy córki i syna. Z dwiema najmłodszymi 
córkami przyjeżdżał już parokrotnie do Pol
ski i w tym roku również wybiera się po to, 
by zobaczyć sosnowieckie przedstawienie 
swej sztuki. 

Dumny jestem, że zalicza mnie on do 
swych serdecznych przyjaciół. 

HENRYK ROSTWOROWSKI 
-----------
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MARCEL MITHOIS 
O SWOJEJ SZTUCE 
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„Kurtyna rozsuwa się i widzowie są 
świadkami sytuacji wręcz dramatycznej. 

Jedność czasu, miejsca i akcji zostały 
w całej rozciągłości uszanowane, toteż 
z wielką satysfakcją, choć nie bez zdziwie
nia, konstatuję, że napisałem najklasyczniej
szą tragedię. Brak jej jedynie napuszonego 
trzynastozgłoskowca. 

Jeśli jednak czasami zdarzy się Państwu 
wybuchnąć śmiechem, będzie to znaczyło, 
iż zostałem niecnie :.vyprowadzony w pole 
przez reżysera i aktorów, w moich zamia
rach wzruszenia i zasmucenia widowni. Ich 
to wina, za co im z całego serca dziękuję". 

GŁOSY PRASY 
FRANCUSKIEJ 

Oto kilka wycinków z recenzji prasy francuskiej 
po prapremierze sztuki Marcela M ithoisa pt. „Cro
que-Monsieur", która odbyła się 2 marca 1964 
roku w Teatrze Saint-Georges w Paryżu. 

LE FIGARO 

Jean Jacques Gautier w „Le Figaro" lak roz
począł swój artykuł: „Dziś narodził się nam nowy 
autor dramatyczny wielkiej miary. Ma on 42 lata. 
Jego przyjaciele przepadają za nim i cieszyli się 
wraz z nim ogromnym sukcesem, jakim była pra
premiera „Croque-Monsieur". Zachwyt wzbudziły 
zarówno tempo akcji, jak dowcip i opanowanie 
warsztatu dramaturgicznego godne najwyfrawnie)
szego pisarza. Widz jest wprowadzony z punktu 
w sedno sprawy, sytuacje są znakomicie wykorzy
stane, postacie zabawne, dialog żywy i iskrzący 
się dowcipem, podteksty satyryczne celne. Wszyscy 
aktorzy z Jacqueline Maillan na czele dali praw
dziwy koncert znakomitej gry i sami bawili się nie 
gorzej od publiczności". 

LE MONDE 

Pan Poirot-Delpech w dzienniku „Le Monde" 
wdzięczny jest Marcelowi Mithois, że pozostawił 
na uboczu tokie postacie, jak „Starsza Pani" Dilr
renmatta, czy „Virginia Wolf" Albee'go, a zajął się 
na serio wesołością widowni na przeciąg całego 
wieczoru. I potrafił utrzymać ją od początku do 
końca. 
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CARREFOUR 

Christian Megret, krytyk teatralny pisma „Carre
four" przepowiada długi i pewny sukces nowej 
komedii . Uważa, że mogliby być jej autorami tacy 
pisarze jak Edouard Bourdet czy Felicien Marceau. 
Satyra obyczajowa, którą widzimy w tej sztuce 
nabrałaby pod ich piórem barw ponurych i ciem
nych, ale Mithois wolał użyć farb jaśniejszych 
i ogranicz!Jł slą do scenicznego żartu w najlep
szym iego słowa znaczeniu . 

NEW YORK HERALD TRIBUNE 

Thomas Quinn Curtis z „New York Herald 
Tribune" tak pisze o nowej paryskiej prapremierze: 
„Teatr Saint-Georges przez wiele lat grał bez 
przerwy z niesłabnącym powodzeniem „Kartofla" 
Marcela Achard, a oto pojawił się nowy triumf 
sceniczny w postaci „Croque-Monsieur" Marcela 
Mithois. Komedia to iskrząca się dowcipem, pełna 
lekkiej fantazji, chwilami zbliżona do wodewilu, 
chwilami zaś do celnej satyry w doskonałej obsa
dzie i inscenizacji Jean Pierre Granier. 

Mithois wymyśli! pasjonującą historyjkę bez cie
nia melodramatycznej łezki i cały zespół Teatru 
Saint-Georges z niezrównaną Jacqueline Maillan 
w tytułowej roli, bawi się doskonale, bawiąc wi
downię od pierwszej do ostatniej chwili." 

wybrał i z francuskiego przełożył 

HENRYK ROSTWOROWSKI 

Z TRADYCJI TEATRU ZAGŁĘBIA W SOSNOWCU 

KAZIMIERZ OLSZEWSKI 

Występy Opery Krakowskiej 
w Zagłębiu 

Więź teatralna Krakowa z Zagłębiem została 
zadzierzg nięta już u schyłku XłX wieku i nie z:o
stała zerwana nawet w czasie pierwszej wojny 
światowej. Jednakże w początkowym, niezwykle 
trudnym procesie kształtowania się państwowości 
polskiej, nieco osłabło. To ujemne z punktu wi
dzenia potrzeb kulturalnych Zagłębia zjawisko zo
stało szybko spostrzeżone, więc prasa uderzyła na 
alarm, domagając się występów zespołów krokow
kich no z?głębiowskich scenach. Swiat teatralny 
Krokowo nie pozostał głuchy no wezwania, toteż 
niebawe.m z inicjatywy ówczesnego dyrektora sos
nowieckiej sceny Henryka Karola Czarneckiego za
częły coraz częściej zjawiać się w Zagłębiu kra. 
k?wskie druż~ny, dając przedstawienia: w Będzi
nie, Dąbrowie .Górniczej, o przede wszystkim 
w Sosnowcu, gdzie od czasu do czasu bawi li: ope
retka „Nowoś~i",, teatr „Bagatela", oraz śpiewacy 
opery, która 1stn1ała w podwawelskim grodzie od 
września 1921 r. do grudnia 1923 r. 

Tu trzeba dodać, że w krakowskim zespole ope
rowym występowali wówczas także i śpiewacy na
leżący nie tak jeszcze dawno do stołecznych ze
społów operowych w carskiej Rosji. Wiemy, że za
równo E. Jeflmcowa (sopran), jak I K. Kniaginin 
(baryton) po opuszczeniu Rosji osiedlili się w Pol
sce~ gdzie . bez większych trudności mogli występo
wac na róznych scenach. 

~ 

Dnia 8 września 1922 zjechała do Sosnowca para 
wymienionych wyżej śpiewaków, którym towarzyszył 
9łośny wtedy kompoz\,ltor, a zarazem kapelmistrz 
Opery Krakowskie), B. Wallek-Walewski. Tego 
dnia odbył się wieczór operowy, bardzo ciepło 
przy]ęty przez licznie zgromadzoną sosnowiecką 
publiczność. 

Krakowscy goście, którym w trakcie występów 
mistrzowsko akompaniował B. Wallek-Walewski, nie 
sprawill obecnym na sali miłośnikom muzyki zawo-
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du, więc przyjęło ich wprosi entuzjastycznie, doma
gając się bisów. Spiewacy, nie poprzestając no 
występach solowych, popisywali się również w due
tach z „Rigoletla" i „Trubadura" G. Verdiego, 
„Eugeniusza Oniegina" P. Czajkowskiego oraz 
„Zezy'' R. Leoncavalla. 

Drugi wieczór operowy odbył się w Sosnowcu 
10 września 1922. Tym razem publiczność wysłu
chała szeregu cygańskich romansów or~z zapoz~a
ło się z dalszymi fragmentami ,.Eugeniusza Onu'.l
gino", tj. ze sceną pisania 1.istu, sc~nq w ogrodzie 
oraz ostatnim aktem, o takze drugim aktem „Tra
viaty" G. Verdiego. Dodać jeszcze trzeba, że śpie
wacy z Krakowa nie zapomnieli również o Dąbro
wie Górniczej, dając dla jej mieszkańców 9 wrześ
nia 1922 jeden wieczór operowy. 

Niebawem śpiewacy ponownie przybyli do Sos
nowca, jednakże w znacznie większym niż po
przednio zespo le, w skład którego oprócz wspom
nianych już artystów, tj.: E. Jefimcowej, K. Kniagi
nlna i B. Wallek-Walewskiego wchodzili: dwie 
mezzosopranistki, tj. A. Bodnicka i Z. Uziembło, 
dwaj tenorzy, tj.: Pawłowski i Rawicz oraz A. Ma
zanek (bas). Prasa zagłębiowska, pragnąc zainte
resować występami krakowian jak najszersze grona 
okolicznych miłośników muzyki, zaznaczała, że go
ście należą do czołowej grupy artystów związa
nych z Operą Krakowską, dodając, że pierwszy 
występ zespołu odbędzie się 13 stycznia 1923 i że 
będzie się składał z dwóch części. Pierwszą mia
ły wypełnić akty: ·J, Ili, ·IV i V „Fausta" Gou
noda, drugą zaś akt IV „Zydówki" J. Halevy'ego. 
W celu przypomnienia wydarzeń artystycznych 
sprzed wielu lat dodamy, że tym razem obsada 
opery Gounoda było następująco: Faust - A. Ra-

wiC7:, Mefisto - A. Mazanek, Walenty - K. Knia· 
ginin, Siebiel - Z. Uziembło, Małgorzata - E. Je
fimcowa, Marta - A. Bodnicka, natomiast w „Zy
dówce" partię Eleazara odśpiewał A. Rawicz, 
o Kardynała Jana Brogniego - A. Mazanek. 

Nazajutrz krakowscy śpiewacy znowu wystąpili 
na sosnowieckiej scenie. Wtedy to rolę tytułową 
w „Trubadurze" G. Verdiego k reował tenor Paw
łowski, po raz pierwszy występujący wówczas 
w Sosnowcu. Także i la opera nie zostało wysła
wiona w całości, gdyż w czasie styczniowej go
ściny krakowianie wystąpili tylko w dwóch aktach 
(I i IV); ale imprezę uzupełniono duetami operowy
mi, pieśniami oraz cygańskimi i włoskimi roman
sami. Publiczność we właściwym czasie została 
poinformowana, że goście odśpiewajq m. in.: „Po
loneza" z „Halki" Moniuszki, arię Filiny z opery 
Thomasa „Mignon", a rię Hrabiego di Luny z „Tru„ 
baduro" Verdiego, w drugiej zaś części wieczoru 
dadzą arię Dalili z opery „Samson i Dalila" Soint
-Saenso, o także arię Księcia Gremino z opery 
„Eugeniusz Oniegin" Czajkowskiego. 

Tu trzeba wspomnieć, że zarówno E. Jefimcowo 
jak I K. Kniaginin pieśni i romanse śpiewali w ję
zukoch: polskim, rosyjskim i włoskim. Także i par
tię Hrabiego di Luny ten ostatni odśpiewał po 
w łosku. 

Występy krakowskich śpiewaków także i tym ra
zem oceniono pozytywnie, a nielicznie w tym. dniu 
zgromadzona publ i c z n ość żywo ich oklaskiwała. 
Dziś nie umiemy jednak powiedzieć, jakie wra
żenie odnieśli goście w trakcie kilkakrotnych wy
stępów w Zagłębiu. Może jednak potrafili ocenić 
zamiłowanie do muzyki części jego mieszkańców, 
skoro u sch ułku wiosny 1923 r. prz ybyło do Sos
nowca E. Jelimcowa, by 15 czerwca wziąć udział 
w koncercie ur2ądzonym na korzyść niezamożnej 
młodzieży . Dodać trzeba, że w tej imprezie brał 
również udział S. M. Stoiński, dyrygent, kompozy
tor i mu i ykolog, wówczas jeden z kapelmistrzów 
Teatru Polskiego w Katowicach. 

Abu zafl"knąć tę gawędę, wspomnieć należy, że 
krako-wskie zespoły teatralne także i w czasach 
nam bliższych w trakcie ort ~1 słycznych wojaży nie 
pomijały Zagłębia, krzewiąc w tym przemysłowym 
zakątku umi łowanie sceny. 

KAZIMIERZ OLSZEWSKI 
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