
P A ~- S T W O W Y T E A T R 
DYR .E KTO R KIEROWNIK-ART. 
MICHAł: TOMSKI . ROMAN SYKAŁA , . 

• I 

.. 

p .li. H 
, 



{ 

DNIA 31 STYCZNIA 1959 ROK 

PREMIER A. 
KOMEDII 
MUZYCZNEJ 

. . 
W 10 OBRAZACH 

wg. sztuki Wiktoryna Sardou 

p . I . 

ma.da.ma 
"Sa.n~ (ja.na" 

pi dr a 

Janusza Minkiewicza i Antoniego Marianowicza 

z muz;yką 

Stefana Kisielewskiego 



Michał ORLICZ 

POLSKA WERSJA I PROTOTYP 

„M A D A M E S A N S-G t N E" 

Eksperyment wiązania słowa z muzyką tkwi swoimi korzenia.mi 
w praktyce odległych czasów, kiedy to na wzorach starorzymskich 
fars Atellanów, wykłuwały się koncepcje karnawałowych komedy
jek renesansowej Italii i śpiewających „Masek" angielskich, a~ :or
mę ich, jeszcze nieśmiałą, zastąpiły artystycznie coraz pełmeJSZe 
utwory komediowe z przewagą dokomponowanej muzyki. Hiszp~.•·1-
skie „zarzuelas", francuskie „vaudeviry" (późniejsze wodewile) 
i „comedies melees d'ariettes'', wiedeńskie „Singspiele" Raymund':l. 
i Nestroya, wreszcie polskie śpiewogry, wodewile i komedioopery, 
w których humor słowa i żądło krytyki społecznej łączyły się 
z lekkomyślną często, aluzyjną piosenką - to chyba droga, która 
doprowadziła do ukształcenia się najnowszego stylu widowisk mu
zycznych w rodzaju przeróbki szekspirowskiej komedii pt. „Poskro
mienie złośnicy" na operetkę amerykańską „Kiss me Kate". 

Podobne zresztą cechy nosi polska transkrypcja znakomitego 
utworu Wiktoryna Sardou „Madame Sans-Gene", z tym jednak, że 
w przeciwieństwie do kipiącej banałem roboty amerykańskich 
trawestatorów, dzieło polskie, nie odzierając prototypu utworu 

Dyrektor : 
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z przyrodzonego mu wdzięku i kolorytu obyczajowego, przeistacza go 
w estetyczny, nasiąknięty kulturą literacką obraz rodzajowy o pa
rodystycznym wydźwięku. 

Nowy profil sztuki, ustawiony świadomie w konwencjach muzy 
„podkasanej", podbudowany muzyką, refrenami i kupletami o sprę
żonym wyrazie satyrycznym, który narzuca analogię z chwilą 

współczesną, pozostawia reżyserowi swobodę wyboru środków do 
rozegrania widowiska w tonacji wodewilowej albo nawet operet
kowo-kabaretowej. 

Tak czy inaczej nie powinno być zdziwienia, jeżeli postacie sztu
ki , nieskrępowane klasycznymi dogmatami teatru komediowego, szu
kać będą „z przymróżonym okiem" kontaktu z widownią, aby ją 

wciągnąć w wir wesołego prześmiewania figur i mitów historycz
nych ukazanych w krzywym zwierciadle satyry. 

Tych kilka uwag o właściwościach nowopowstałej wersji polskiej 
nie może oczywiście pomniejszyć wartości oryginału francuskiego . 
Pozycja „Madame Sans-Gene" w literaturze teatralnej świata jest 
tak znamienna a postać jej twórcy opromieniona takim rozgłosem, 
że należy choćby w skrócie przybliżyć dzisiejszemu odbiorcy tea
tralnemu utrwaloną ich rangę artystyczną i nie przemijającą ży
wotność sceniczną. 

Zacznijmy od stwierdzenia, że W. Sardou (1831-1908) przy 



swoim doskonałym poczuciu sceny i zdolnościach konstruowania 
efektu teatralnego, lekceważył psychologiczną analizę postaci, trak
tując je jako seryjne schematy, nie zaś jako charakterystyczne typy. 
Z tej racji Emil Zola nazwał pana Sardou, naśladowcę wielkiego 
komediopisarza Scribea, „rzemieślnikiem a nie twórcą", choć złoś
liwość tej oceny nie zaszkodziła karierze popularnego pisarza. 

W epoce, tym się wyróżniającej zdaniem A. Bellesorta, że „żad
ne społeczeństwo nie kochało tak teatru, jak społeczeństwo Drugie
go Cesarstwa", wystarczyło napisać dobrą rolę dla głośnego aktora 
czy uwielbianej aktorki, aby mieć zapewnione powodzenie. 

Takim drogowskazem kierował się także Wiktoryn Sardou, który 
obok Emila Augiera i Dumasa syna, reprezentuje dominującą grupę 
dramatopisarską okresu tzw. realizmu mieszczańskiego. 

Atrakcyjność stylu, malowniczość akcji, nade wszystko zaś po
chlebiający gustom znudzonej burżuazji dobór „modnego" tematu 
stanowiły walory, dzięki którym Sardou mógł nieraz dystansować 
sukcesy nawet tak wziętych w owym czasie komediopisarzy jak 
Labiche, Meilhac, Halevy, Pailleron. 

Rozmach i wytrwałość pracowitego pisarza przyniosły w rezul
tacie różnorodny, pasjonujący plon w postaci wodewilów, komedii 
obyczajowych, rozrywkowych i sztuk polityczno-historycznych. 
W tej mozaice rodzajów scenicznych budziły zainteresowanie utwo-
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ry pisane z myślą o rolach dla Sary Bernhardt („Fedora", „Teodo
ra", ,,Kleopatra", „Tosca'', przerobiona później na libretto operowe), 
choć ostatecznie zeszły z repertuaru bez apoteozy, podobnie jak jego 
sztuki o podkładzie politycznym. 

Ani bowiem okrzyczany „Rabagas" (1872) tendencyjnie antyre
publikański, tak entuzjastycznie powitany przez dyrektora teatru 
krakowskiego Stanisława Koźmiana, który hołdując polityce stań
czykowskiej, wystawił tę sztukę w swoim teatrze (1873) i poświęcił 
jej nawet wyczerpujące studium w „Rzeczach teatralnych", ani 
„Wuj Sam", ani najlepszy z nich dramat „Ojczyzna" (1869) ani 
wreszcie dramaty historyczne żeby tylko wymienić „Thermidor", 
nie znalazły szczególniejszej aprobaty wobec sukcesów, jakie towa
rzyszyły jego komediom rozrywkowym. („Nasi najserdeczniejsi'', 
„Rodzina Benoiton", „Rozwiedźmy się", „Safanduły"). 

Najcelniejszym i najrentowniejszym osiągnięciem scenopisarskim 
Wiktoryna Sardou okazała się komedia pt. „Madame Sans-Gene" 
(1893). 

Przy współpracy literackiej Emila Moreau, autor, sięgnąwszy 

w przeszłość, stworzył tak emocjonujące groteskowością ujęcia ma
lowidło obyczajowe, że przez długie lata cała Europa zanooiła się 

od śmiechu z operetkowych perypetii i rubaszności nieokiełznanego 
języka zawadiackiej praczki Katarzyny, owej niezażenowanej nigdy 



niczym Madame Sans-Gene, którą Napoleon Bonaparte wyniósł -
z tytułu zasług jej męża - sierżanta, mianowanego marszałkiem -
do godności księżnej. 

Chwytliwy ten wątek powiązał autor z intrygą, rozsnutą dookoła 
miłosnej afery Austryaka hr. Neipperga i cesarzowej Marii Ludwiki. 
Przeplatając akcję śmiesznostkami z prywatnego życia wielkiego 
wodza, dramaturg słusznie rozumował, że utrwalony przez historię 
mit wielkości Bonapartego nie zblednie w maskaradzie teatralnej, 
wręcz przeciwnie, nabierze tym większej wyrazistości, gdy jego 
charakterystyka, wzbogacona karykaturą rysów, wysnutych z wy
obraźni autora, uprawdopodobni wizerunek człowieka, którego ge
niusz nie wykluczał wcale paradoksów i małostkowości ,w codzien
nym życiu. 

Z tego punktu widzenia, Napoleon, uwikłany w gmatwaninę 

dworskich intryg stanie się tym bardziej sympatyczną wielkością, 
że nie pozbawioną ludzkiego prostego sposobu bycia, jakże często 
ograniczonego rygorami etykiety dworskiej . 

Mimo przekonywującego toku myśli kompozycyjnej, mimo ju
bilerskiej prawie pedanterii w budowie kręgosłupa akcji, krytyk 
Franciszek Sarcey (1827-1898), nie mogąc przemilczeć braku so
czystości wewnętrznej utworu, po premierze „Mkdame Sans-Gene" 
w paryskim teatrze „Wodewil" (1893) napisał : „Jakkolwiek wiotkość 
tkaniny utworu nie przeszkadza uszyciu zwiewnej , wzorzystej 
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sukni - co zresztą uczynił Sardou - to jednak nikłość jej wagi 
wydaje się tak jaskrawa, że można by ją przeciągnąć przez kółko 
pierścienia lub zgnieść w zamkniętej dłoni". 

Niezależnie od tej opinii, Madame Sans-Gene zdobyła huczny 
aplauz widzów i to nie tylko z powodu oszałamiającej oprawy de
koracyjno-kostiumowej i gwiazdorskiego popisu pani Rejane w roli 
tytułowej, ale w równej mierze także z uwagi na urok raz poraz 
wybuchających fajerwerków sytuacji scenicznych i dowcipu słow

nego. 
Reakcja widowni stawała się tym gorętsza im cz~ściej powta

rzały się wesołe kontrasty konfliktu, im pikantniejsze były zderze
nia bulwarowego żywiołu z dystynkcją salonowego ceremoniału. 

Magiczna siła „Madame Sans-Gene" przetrwała do dziś. 
I jeżeli dotychczasowe inscenizacje naszych teatrów koncentro

wały się raczej tylko na pietyzmie relacjonowania tradycyjnego 
tekstu fabuły, to obecna transkrypcja tego utworu, wprowadzając 
jakiś przepuszczony przez filtr współczesności, persyflaż postaci 
i zdarzeń, wytycza śmiały . kierunek rewizji pokornego stosunku 
wobec zleżałego kształtu scenicznego. 

Unowocześniona forma „Madame Sans-Gene" otwiera nowy 
etap żywotności tej sztuki. 

Michał Orlicz 
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MADAME SANS-G~NE 

I. 

Tysiące praczek było w świecie 
i ponad nimi rośnie mech, 
ale co do mnie, to, jak wiecie , 
że taka jedna jest na wiek. 

Ten mały kapral był natchniony, 
czytał powieści de Saint Pierre, 
lecz także nosił kalesony 
umiał kochać, o ma mere! 

A ja gdy prałam, to już prałam 
A gdy kochałam, to kochałam 
No i legenda pozostała : 

Madame Sans Gene. 

II . 

Epoka była epokowa, 
przez Europę wojsko szło , 

kapral gwałtownie awansował, 

a ja wciąż prałam, no to co? 

Ale gdy prałam , to już prałam , 

A gdy kochałam, to kochałam! 
No i legenda pozostała : 

Madame Sans Gene. 

III. 

A potem byłam księżną gdańską, 

służba, honory, w oczach ćmi, 
na co to wszystko, proszę państwa? 
już ja tam wolę dawne dni. 

Patos, historia - z balii w oda, 
każdy to przecież dobrze zna, 
Sto razy lepsza praczka młoda, 

od starej księżnej, n'est'ce pas? 

Bo ja, jak prałam, to już prałam , 

A gdy kochałam, to kochałam! 
No i legenda pozostała : 

Madame Sans Gene. 
1947 
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FOUCHt, PRZYSZŁY MINISTER 
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Inscenizacja i reżyseria: Roman Sykała 

Asystent reżysera: Tadeusz Sahara 

OSOBY 

w kolejności ukazywania się na scenie 
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Maria Możdżeniówna 

Alicja Telatycka (PWST F) 

Włodzimierz Kwaskowski 

Lucjan Wiernek 

Ewa Zdzicszyńska 
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Bogusław Mach 

Tadeusz Schmidt 

Lechosław Litwiński 

Jerzy Januszewicz 

Roland Głowacki 

Włodzimierz Pietrzak 

Tadeusz Sahara 

Zbigniew Starski 

Lucjan Wiernek 

LEROY, DOSTAWCA TUALET 

POKOJÓWKA 

CANOUVILLE 

DAMA I 

DAMA II 

PAN X 

KA W ALER CORSO 

ROVIGO, MINISTER POLICJI 

KSIĘŻNA ROVIGO ..... 

KAROLINA: SIOSTRA NAPOLEONA 

ELIZA, SIOSTRA NAPOLEONA 

MARIA LUDWIKA, CESARZOWA 

NAPOLEON, CESARZ 

PANI VON BDLOW . 

CONSTANT . .. . 

RUSTAN, MAMELUK I 

MAMELUK II ... 

Akt I 
0

dzieje się w Parvżu 10' sierpnia 1792 r. 

Akt II - w we wrześniu 1811 r. 
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Celina Kubicówna 

St. Marian Kamiński 

Zofia Wilczyńska 

Roland Głowacki 

Mariusz Gorczyński 

Jerzy Januszewicz 

Choreografia : J · f Matuszewski 

Kierownik literacki : Igor Sikirycki 

Scenografia i kostiumy : Jerzy Szeski 

K ierownictwo muzyczne : Władysław Rossa 



Dyrygent : 
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Korepet ytor : 

Inspicjent : 

Sufler: 

• 

Władysław Rossa 

Kazimierz Skinder 

Władysław Rossa 

Maciej Oberbek 

Włodzimierz Pietrzak 

Tamara Tatera 

Lechosław Litwiński Zbigniew Starski 

Lucjan Wiernek Roland Głowacki 
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Korepetytor Zespołu 



PAŃSTWOWY TEATR 7 15 

Od dn ia 11 styczn ia br. 

g r a 

B A J K Ę 
Igora Sikiryckiego i Romana Sykały 

TAJEMNICA 
STAREJ WIERZBY 

W 3 aktach (6 odsłonach) 

,' U d z i a ł b i o r ą: 

J. A ND RZ EJ EW SKA 

I. BURAWSKA 

C KUBICÓWNA 

T. T A T E R A 

Z. W I L C Z Y Ń S K A 

M. G O R C Z Y Ń S K I 

St. M. K A M I Ń S K I 

REŻYSERIA : 

Włodzimierz KWASKOWSKI 

SCENOGRAFIA: 
Stefan JANASIK 
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L. 

M. 
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T. 
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L. 

KWASKOW S KI 
LITWIŃSKI 

o B E R B E K 
P I E T R z A K 
s c H M I D T 
s T A R s K I 

w I E R N E K 

MUZYKA: 

Krzysztof Antoni MAZUR 

UKŁAD TAŃCÓW 
Józef MATUSZEWSKI 

I 

Bajka „Taj emnica starej wierzby" 

Lechosław Litwiński (Ziewała) 

Mariusz Gorczyński (Mrugała) 



ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Brygadier sceny 

Główny elektryk 

Rekwizyto_r 

Modelator 

Prace stolarskie · 
' 

Zenon Julkowski 

Marian Śpiewak 

· Bronisław Kurowski 

Kazimierz Wojciechowski 

Józef Krotowski 

Kierownik pracowni krawieckiej 

Romuald Sadowski 



ZAMÓWIENIA NA BILETY ZBIOROWE PRZYJMUJE 

DZIAŁ ORGANIZACJI WIDOWNI 

od godz. 8-ej do 13-ej 

TELEFON 2'72-'70 

BILETY INDYWIDUALNE 

W KASIE TEATRU 

od godz. 10-ej do 13-ej 

1 

od 16-ej do 19,15 . 

Typ. Nr. 86-1-59 r. - 5000 egz. S-5/2U 
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