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SZLACHCIC MIESZCZANINEM 
J Państwowe Teatry Wojska Pol

skiego z Łodzi. Teatr „Placówka" 
w Warszawie. Emil .A1igier i Ju
liusz Sandeau : „Zi ęć pafla Eoi
r.icr", komedia w cztere<:h aktach 

-zpi=°ologiem (?) i epilogiem (?) 
Przekład: :Maria Becbczyc-Rud11ic
ka. Reżyseria: .Ceon Pietraszkie
wicz. Dekoracje i kostiumy: Zeno
biusz Strzelecki. 

Komedia Emila Augier, przerobiooa 
z powieści Juliusza Sandeau, flapisana 
co prawda już za czasów Napoleo
na III, dzieje się w roku 1846, pod 
ikooiec monarchii lipcowej, która , jak 
mówi Marks , „była tylko towarzystwem 
.akcyjnym dla eksploatacji fra.ncuskich 
!bogactw flarodowych; dywidendami tej 
ISJ>Ółki dzielili się ministrowie i dwie
ście czterdzieści tysięcy wyborców. Dy
;rektorem towarzystwa był Ludwik Fi
crip". Dzieje się w okresie triumfu 
.wzbogaconego mieszczaństwa . 
; Pan Poirier, czyl'i pan „Gruszczak" 
(flazwisko to jest może aluzją do 
"1Spółczesnych karykatur. Ludwika Fi
lipa, na których konterfektowano króla 
z głową w form ie gruszki„.) doszedł do 
majątku podobno w sposób uczciwy; 
piszę : podobno, bo jego krętactwa przy 
splacafliu długów zięcia dają dużo do 
myślenia. Jest SC1obem , marzącym o ty
.tule barona. Dla uwielhiaflej córki ku
puje męża arystokratę; cena okrągły 
milion plus mieszkanie, wikt i opieru
nek. Pan PoirieT - to ideał owych 
czasów; to również ideał Emila Augier, 
z lelkka. tylko lechtany bacikiem Jagod
nej satyrki , by komedia by!a weselsza. 

Teatr Wojska Polskiego, odgrzebując 
stuletnią sztukę , pragnął ten ideał ra
dykalnie ośmieszyć, więc przejaskra ... ~1 
snobizm pana Poirier, a równocześ.'lie 
zrob i ł z fliego prawie kretyna. Jak tak.i 
kretyn doszedł do olbrzymiej fortuny , 
to pozostaje „tajemnicą libretta". · Zięć 
pana Poirier jest sprytny, lekkomyślny 
i romansowy. Ale nagle poznaje się na 
zaleta·ch swej żony, zakochuje się w 
niej - i flie byłoby dramatu. Niestety 
w tej właśnie chwili pafl Poirier dla ce
lów wychowawczych zaczyna stosować 
wobec zięcia akcję „O": na obiad 
miast faszerowanego bażanta będzie 
pieczooy królik - itp. Zięć pędzi do 
kochanki , by się wypłakać fla jej ł0f1ie, 
teść i żona dowiadują się o romansie -
katastrofa , skandal, rozwód. Ale melo
dramatyczna żona teatralnym gestem 
(podarcie i spalenie obciążającego listu) 
rozładowuje napięcie, a melodramatycz
nie s:z.lachetni kibice, przyjaciele z;ęcia 
i teścia , rozr.iiecają na nowo og.nisko 
domowe; zresztą ku niezadowoleniu sa
mego pana Poirier, który wolalby z 
trzaskiem i hukiem zemści ć się na ary
stokratycwym zi ęciu. Nawrócony zięć 
obiecuje wziąć posadę w jakimś przcd
siebiorstwie i zasiada wraz z rodziną 
i 'przyjaciółmi do wieczerzy, by spożyć 

· pieczonego królika . Szlachci~ stanie się 
mieszczaninem, który ulegając prawu 
mimikry wsiąki'.lie w środowisko episje
rów , zbije i.trubą forsę i swe romamiki 
w przyszlości uprawiać będzie bardziej 
ostrożnie - o ile mu w tym wszyst
ikim przypadkowo nie przeszkodzą wy
padki , które rozegrają się za dwa lata 
w P;iryżu; ale prawdopodoh.'.lie mu flic 
przeszkodzą . 

Taki jest morał tej komediii mie
szczański e j, bardzo myszką trącącej. 
Sceniczne afekty „Zięcia pa111a Poi
rier", obegrane często przez później
szy~h autorów, straciły fla świeżości , 
ale doskooały . dialog i dowcip bawią 
jeszcze dz'siai . · 

Sw'O ją drogą , sztuka
1 

jest chyba silna 
i ma twarde życie , skoro jej położyć 
nie zdołało przedstawienie w „Placów
ce", żenująco mizerne. Dialog źle zor
kiestrowany i stale pełen fałszywych 
tonów, wszelkie finezje zacierają się, 
pointy giną. HOf1or zespołu ratuje je
dynie 1rena .C.asko1vska (Antoinette), 
ale ma ciężką robotę ze swymi partne
rami . 

Tmdno byłoby wysiedzi eć do końca 
tego „Zięc i a ", gdyby flic scenograf Ze-
1fobi11sz Strzelecki. Cztery akty ko
medii (prologu i epilogu flie zauwa-

żyliśmy) d:z.icją si~ w jednym i tym sa
mym wnętrzu, ale barwy kostiumów 
tworzą z nim coraz to nowe konstela
cje kolorystycz.'le, oko widza ma coraz 
to nowe interesujące niespodzianki 
i zmusza ucho słuchacz.a do wytrwania. 

„Placówka" psuła nas stale. Dala 
flieskazitelne , wzorowe pod każdym 
względem przedstawienia „Nocy gnie
wu", „Ladacznicy z zasadami" , „Psa 
ogrodnika" , „Igraszek z diabłem" . Zda-

„Zięć pana Poirier" (I. Laskowska, J. Kaliszewski, J. Warmiński, K. 
Wilamowski) 

rzaly się tam wprawdzie i pozycje 
slabsze ( „Krwawe gody" i„Synowie" ), 
ale wykonanie „Zięcia pana Poirier", 
jest po prostu. okropne. Nie było z 
czym przyjeż.dżać do Warszawy. Pro
simy o wznowienie „Igraszek z dia
błem" , które zeszły z afisz.a w pełni 
powodzenia. 
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