


Teatr i111. Stefana Jaracza .,, lodzi 

Maurice Hennequin 

NAPOLEON BYŁ DZIEWCZYNKĄ 
(Mon Bebe) 

Przekład - HANNA PIECZARKOWSKA 

Obsada: 

Wiktor Hervier, młody przemysłowiec - STANISŁAW KWAśNIAK 
Lili Hervier, jego żona - BOŻENA MILLER-MAŁECKA 

Filip Serin - MACIEJ MAŁEK 
Sylvia Serin - HANNA BIELUSZKO 
Henryk, starszy kelner - SŁAWOMIR MISIUREWICZ 
Julia Villier, kierowniczka żłobka - ALEKSANDRA KRASOŃ 
Zoe, pokojówka - MAŁGORZATA PARUZEL 
Jan, lokaj - EUGENIUSZ WAŁASZEK 

Dziewczyna od praczki - BOŻENA DARŁAKOWNA 
Policjant - BOGUSŁAW SOCHNACKI 



- Jeden kiedyś mówił nawet, że po co mi dwadzieścioro, ale 
to mi nie wygląda na prawdę. Co oni mogą wiedzieć? Mają 
swoje dzieci, tyle wiedzą, co my. 
- Milicja też nic nie wie? - denerwowałem się. - Przecież śledz
two w tej sprawie musiałoby dać wyniki. 
- Milicja to wie - przyznał pan Z. - Jednakże tylko co do tych 
najstarszych. 
Żegnając mnie, policzył jeszcze na palcach i rzekł: 
- Według mnie powinno być około tuzina. Najwyżej piętnaś
cioro„. 
Czułem jednak, że nie było to jego ostatnie słowo„. 

JANUSZ OSĘKA 



HUMOR POLSKI 

Przyszłość naszej ojczyzny 
Dzieci to przyszłość naszej ojczyzny, warto więc czasem zadać 
sobie trud, aby je policzyć i zorientować się, czy ilość jest wystar
czająca. W rozmowie z panem Z., mieszkańcem Muranowa, prze
konałem się, że sprawa nastręcza nieraz sporo kłopotów. Kiedy 
spytałem go, ile ma dzieci, zawahał się, zmarkotniał i powiada: 
- Jak zawołam z podwórka na kolację, to przychodzi mniej więcej 
od dziewięciu do dziesięciu„. Zresztą żona będzie wiedziała do
kładniej„. 
Poszliśmy do żony, jednakże ona również nie była w stanie udzie
lić informacji. 
- Człowiek taki zalatany i zaharowany - żaliła się - że nie ma 
czasu na liczenie. Sądząc po mleku, które się kupuje na śniada
nie, będzie chyba z jedenaścioro. 
- Liczę właśnie, ile razy wzywali mnie do szkoły - rzekł pa11 Z. -
ale trudno się zorientować.„ 
- Więc pańskie dzieci chodzą już do szkoły? - spytałem. 
- O, na pewno niektóre chodzą - wyraził swój pogląd. - Ostat-
nio nawet wzywali mnie na wywiadówkę w sprawie bliźniaków. 
Mieliśmy kiedyś bliźniaki? - zagadnął nagle żonę podejrzliwie. 
- Nie przypominam sobie - odparła po namyśle. - Może tam 
i są jakieś bliźniaki. 
- Czy nie należałoby policzyć dzieci, kiedy śpią? - podsunąłem 
niezły, jak mi się wydawało, pomysł. 
- Wieczorem człowiek zmęczony po pracy, więc śpi, a nie liczy 
- rzekł ojciec. 
- Wczoraj nocowało tylko troje - przypomniała sobie matka -
ale zdarza się, że przychodzi na noc dziesięcioro. 
- Nie pytaliście się państwo sąsiadów? - dziwiłem się. - Z pew
nością oni coś wiedzą. 



HUMOR FRANCUSKI 

Alfred Jarry ćwiczył strzelanie z pistoletu w ogrodzie graniczącym z innym ogrodem, 
gdzie bawiły się dzieci. 
Nadbiega przerażona sąsiadka: 
- Błagam pana, niech pan nie strzela tak blisko miejsca, gdzie bawią się moje dzieci. 
Jeszcze mi je pan pozabija. 
Na to Jarry z godnością: 
- Moie pani być zupełnie spokojna. W razie czego zrobię pani nowe„. 

Eugene Labiche 

* * 
Od dawna zauważyłem, że żony rogaczy nie odznaczają się zazwyczaj wiernością. 

Alphonse Allais 

* 
Uchodzić za idiotę w oczach kretyna - to rozkosz dla smakosza. 

Georges Courteline 
„ * 

Nieszczęście 1polega na tym, ie nie można znaleźć się w ramionach kobiet, nie 
dostając się równocześnie w ich ręce. 

* • 
Znalem kobietę niezwykle cnotliwą. Miała pecha i wyszła za mąż za rogacza. Od tego 
czasu z każdym kładzie się do lóika . 

• * • 
Kajdany małżeńskie są tak ciężkie, że trzeba dwóch osób, by je udźwignąć. Czasami 
trzech. 

* „ 
Wszyscy ludzie to komedianci. Z wyjątkiem moie kilku aktorów. 

Sacha Guitry 
• 

Są chwile, kiedy brak ludożerców daje się boleśnie odczuć. 

Aplhonse Allais 
• • 

Najlepszym sposobem na to, by zwalczyć pokusę, jest ulec jej. 

Tristan Berna rd 

' 

jako Kłamczucha) - prapremiera miała miejsce w grudniu 1913 
w Paryżu, Vous n'avez rien a'declarer?, Madame E. et son filleul' . 
Miarą tego powodzenia niech będzie fakt, że w czasach, gdy 100 
przedstawień jednej sztuki stanowiło duży sukces teatru, komedie 
Hennequina osiągały po 500-600 spektakli na jednej tylko scenie 
macierzystej. 



CHARLES MAURICE HENNEQUIN urodził się w Liege (Belgia) 
10 grudnia 1863 roku, zmarł w Szwajcarii w Montreaux 3 wrześ
nia 1926 roku. Talent dramatopisarski odziedziczył po ojcu 
Alfredzie Hennequin'nie, aby jednak nie zostać posądzonym 
o wykorzystywanie bardzo popularnego już nazwiska, pierwsze 
swoje sztuki publikuje pod pseudonimem Maurice Delrun. Od 
1886 roku posługuje się już własnym nazwiskiem. 
W sumie pozostawił Hennequin około 50 komedii, z których trzy 
czwarte pisał wspólnie z autorami cieszącymi się aktualnie dużym 
powodzeniem. Najczęściej były to związki z takimi znawcami praw 
komedii bulwarowej, jak: A. Valabreque, P. Veber - współautor 
m. in. Pani Prezesowej, G. Duval, G. Mitschell, z którym Henne
quin napisał Ulubieńca kobiet - komedię upamiętnioną na pol
skich scenach świetną rolą tytułową Juliusza Osterwy - S. Basset, 
wreszcie sam ojciec. Pozwalało to z jednej strony znacznie skrócić 
czas pisania (komedie powstawały w ciągu 2-3 miesięcy), z dru
giej zaś poszerzało wybór rozwiązań bez uciekania się do łatwych 
efektów, trywialnych sytuacji czy niewybrednego słownictwa. 
Zakochany w swoim rzemiośle, którego celem: podobać się i ba
wić, dąży Hennequin w swoich komediach do karkołomnego wręcz 
piętrzenia zabawnych sytuacji, żywo rozwijającej się akcji i ostrego 
tempa toczących się wypadków. Architekt precyzyjny, technik bez
błędny, porównywany był do Feydeau, którego wodewile przypo
minały idealnie wyregulowane mechanizmy zegarowe. 
Ceniony przez kolegów, w roku 1914 Hennequin zostaje przyjęty 
do Societe des Autours. 
Spośród bardzo wielu popularnych sztuk tego autora szczególnym 
powodzeniem cieszą się stałe: La Presidente (Pani prezesowa), 
Mon Bebe - prezentowana aktualnie jako Napo/eon był dziew
czynką (w grudniu 1965 r., na scenie teatru „7, 15" prezentowana 
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Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zgłoszenia od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, tel. 33-15-33 

Kierownik techniczny - MIECZYSŁAW KOWALSKł 

Zastępca kierownika technicznego - JERZY OLSZEWSKI 
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Prace malarskie i modelatorskie - BOGDAN NOWICKI 
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