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„ZIĘĆ PANA P O·I R IE R'' 
Emil . Augier należy po Molierze' charaktery<Ótyczny tytuł: ,.Sa. cs et 

do największych komediopisarzy Parchemins". który na polski moż
francuskich. Żył w latach 1820- na by przetłumaczyć jako „M:cszek 
1884. Należy do tzw. Szkoły Zdro- i świadectwo szlachectwa" albo 
wego Rozsądku, będącej w literatu- „Pieniądz i szlachectwo". Ten tytuł 
rze francuskiej reakcją na wybuja- tłumaczy właśc iwie problem sztuki 
łości romantyzmu. Prąd ten roz;po- i nadaje jeJ bardzo ostry akcent 
czął się na kilka lat przed Rewolu- społeczny, niż to su~eruje tytuł 
cją Lutową 1848 r. i trwał mniej Augiera. 
więcej do lat osiemdziesiątych ubie-
głego wieku. Wyraża on nastroje Jak wielkie powodzenie i rozgł1>s 
i postawę ideologiczną burżuazji zdobyła ta sztuka Augiera świadczy 
francuskiej z okresu monarchii lip·· fakt, że już w dwa zaledwie lata po 
oowej i drugiego cesarstwa. prapremierze paryskiej grana była 

(w r. 1856) w Warszawie i odtąd co 
Wybitny krytyk i historyk litera- kilka lat wmawiana przez wszystkie 

tury francuskiej, Albert Thibaudet, sceny w Polsce aż do naszych cza
nazywa okres Szkoły Zdrowego RoZ- sów. W Łodzi po raz pierwszy gra
sądku, do której prócz Augiera na- na była w roku 1893. 

Nie sądźmy jednak, aby pan Poi-1 Pietraszkiewicz. Nowy przekład 
rier był tak zupełnie znowu bezin- Marii Bechczyc-Rudnickiej ułatw!ł 
teresowny. Wprawdzie córka jego, mu znacznie to zadanie. 
Antoinette, kocha hrabiego i pan Gra aktorów była wyrównana, 
Poirier zdaje się robić wszystko dla aczkolwiek z łaski autora nie wszy
szczęścia córki, ale chodzi mu także scy byli obdarzeni jednakowo. Rzec2l 
o zaspokojenie własnej snobistycz- rozgrywa się właściwie między pa
nej ambicji i o interes: skojarzyw- nem Poirier, kreowanym z przeję
szy się z dawną arystokracją rodo- ciem przez Kazimierza Wil;tmow• 
wą tym samym uzyska dostęp d'.l skiego, hrabią Gastonem de Presles 
dworu królewskiego, zdobędzie m•1- - w wykonaniu Jerzego Kallszew
że tytuł barona i przez t.o rozszerzy skiego i Antoinette, graną z wycz'u
swój zasięg wpływów czysto handlo- ciem przez Irenę Laskowską (i Ma
wych. Tak więc dwa interesy natury rię Seroozy1iską, której nie widzia
czysto merkantylnej pokrywają ~ię łem w tej roli). 
ze sobą wprost idealnie. Najpyszniejsze figury w tej sztu-

ce stworzyli prócz Wilamowskiego, 
I byłoby może. ~szystko ~~o który czasami niepotrzebnie wpadał 

dobrze, gdyby me ideałna własme, . ś . 
leżał też Dumas - syn i Sardou, 
„epoką teatrokratycuią" - albo
wiem w okresie tym wy'kładnikiem 
życia literackiego staje się teatr, 
który panuje wszechwładnie; dykt'-'
je obyczaje, smak, a nawet poglądy 
społeczno-polityczne. Wiele utwo
rów powieściowych zostaje wtedy 
przerobionych na scenę. 

bo wyzbyta materialneg() interesu w t?n Zelwerowucza, s:efan ~ód.ka, 
O cóż w niej chodzi? Rzecz dzieje miłość Antoinette. Wykrywa ona. że graJący st.atecu~ego 1 poczciwego 

się tuż przed rokiem 1848. · Bogaty maż zdradza ją 'lJ jakąś hrabiną. 8 pana Ve,rdeleta i Leon Pie~kie
finaM!sta nijakiego pochodzenia. pan · t . . . "ed wir.z, który stworzył przepy„zną po
Poirier, wdowiec, posiadacz ładnej, nawe. zamierza się 0 ruą poJ yn- stać „lrucharza z przekonaniami" -
skromnej i o dobrym sercu jedy- kowac. ~ąda wob~c t~o. ro7;W<><;l'lł• - V,ateJa. Inne postacie grali: Ja
nac2'lki, wydaje ją za mąż za skra- a pan P?ir~er Z!1wiązu~e SWÓJ mie- ousz Warmiński - Hektora Karol 

szek z p1~1ędzm1. Hrabia de Presles u • • • ' d s· ~ 

„Zięć pana Poirier", najWYbitniej
sze dzieło o tendencji społeemo-po!i
tyc:mej Augierlf, jest właściwie jrze
róbką nieco wcześniejszej powieści 
żyjącego jeszcze wtedy autora Ju
li1.1sza Sandeau. Powieść ta nosiła 

chowanego finansowo, rodowegn ary. wobec perspektywy· nędzy i kompro. Łab~k1 - od~w1ernego. Ta eu ." 
stokratę, hrabiego Gastona de Pre- m·ta .. a nawet więzienia za długi Plucinski - słuząceg~._ a Władysła-
sles. Oczywiście dla hrabiego jest t.o 1 

CJJ. . ' wa Skwarska - pokOJowkę. 
mezalians, mezalians przykry. bo nie uderza ":' ton skrll~hy, prz~~ze;ka po- Dekoracje i kostiumy w stylu epo
kocha córki pana Poirier, k~óry~ praw~ 1 rezygnacJę z pro2'Jlllactwa ki ,projektował Zenobiusz Strzelecki. 
pogardza, ale konieczny, pomewaz Tę satyryczną komedię na trium- Przedsłowie przed podniesieniem 
ten pogardzany teść ratuje jego ho-, fujące mieszczaństwo z doby jego kurtyny z niewinną miną wypowie
nor szlachecki wykuoieniem jego ostatecznego mvycięstwa w Europfo, dział Bogdan Niewinowski. 
weksl~ wyi·eżyserował inteliientnie Leon MARIA.'llJ PIECHAL 
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