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JAKUB ROTBAUM 

ROBERT THOMAS 
autor komedii sensacyjnej „8 ko bi et" 

(„Huit femmes") 

Robert Thomas urodził się 28 września 1930 r. 
m. Gap na południu Francji, niedaleko granicy wło
skiej. Tam spędził swe lata dziecięce i młodzieńcze. 

W jego najbliższej rodzinie, przeciętnej i drobno
mieszczańskiej nikt nie odznaczał się zdolnościami 

artystycznymi. Nikt nie zdradzał specjalnego zainte
resowania dla literatury, sztuki lub teatru. W jego 
skromnej rodzinie nikt nie grał „nawet na pianinie . 

A jednak młpdziu tki, zaledwie 16-letni Robert „za
palił się" do teatru, „połykał"' sztuki dramatyczne 
drukowane w tygodniku „La petite IUustration" i u
czył się ich na pamięć... Próbował niektóre z tych 
sztuk wystawiać w miejscowych zespołach amator
skich, wybierając dla siebie, oczywiście, „role tytu
łowe". 

Marzył o Paryżu, skąd dochodziły do n,iego słuchy 

o kipiącym tam życiu teatralnym. 

Pewnego dnia przybył do stolicy bez centima w kie
szeni. Aby się - jako tako - utrzymać przy życiu -
przyjął pracę w jednym z mniejszych urzędów pocz
towych. Ta „praca" polegała na roznoszeniu telegra
mów do adresatów .. . 
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Było mu bardzo ciężko. Nie tracił jednak wiary, że 
pewnego dnia dopnie wymarzonego celu i znajdzie 
swoje miejsce w teatrze. Jego młodzieńcza uroda, 
wrodzony wdzięk, żywe i pogodne usposobienie, po
czucie humoru i ognisty temperament, ułatwiły mu 
drogę do środowdska teatralnego. 

Pozyskał sympatię i przyjaźń kilku wybitnych ak
torów i literatów, dzięki którym otrzymywał, od cza
su do czasu, mniejsze rólki w różnych teatrach re
wiowych i operetkowych. Miał jednak poważne trud
ności przy opanowaniu par.tid muzycznych ponieważ 

po prostu, nie miał pojęcia o nutach ... 
Uczył się więc arii „ze sluchu". 

Dopiero po 3 latach „terminowania" w !różnych tea
trach udało mu się, w r. 1951, dzięki przypadkowd, 
,,zabłysnąć" w komedii „Trzeba mamę wydać za mąż". 
Odtwórca głównej rolti, znakomity aktor Christian 
Duralei.x, nagle zachorował i Robert Thomas podjął 

się bez wahania nagłego zastępstwa. 

Jego sukcees był wielki. Zwrócił na sdebie uwagę 
krytyków i recenzentów teatralnych. Pochwały i uzna
nie dodały mu otuchy. 

Wkró.tce potem - zaczął pisywać sztuki teatralne. 
Nie starał się jednalk od !razu o dch realizację w tea
trze. Rozsyłał te swoje pierwsze sztuki w rękopisach, 
do tych krytyków i recenzentów, którzy go darżyLi 

szczególnym uznaniem i sympatią i prosił -0 spra
wiedliwą ocenę. 

Thomas liczył się bardzo z życzliwymi i konst!ruk
tywnymi uwagami znawców i stale poprawdał i uleP
szał swoje sztuki. 

Tak też l)Ostąpił ze swoją komedią „Huit femmes", 
która została wystawiona po raz pierwszy w Nicei 
w r. 1958, przez znaną aktorkę i reżyserkę Monique 
Rolland. 

Mimo znacznego powodzenia tej sztuki Robert Tho
mas przez dalsze 3 lata wciąż ją poprawiał „szlifo
wał", przebudowywał, aż wreszcie zdecydował się, 

w roku 1961, zaproponować ją dyrekcji „THEATRE 
EDOUARD VII" w Paryżu do wystawienia. 
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JOANNA BRAUN-Scenoarafia do komedii R. THOMASA pt. „Osiem kobiet" 

Dnia 28. VIII. 1961 , komedię sensacyjną Roberta 
Thomas „Huit femmes" wystawił znakomity reżyser 

francuski Jean de Poulain, w dekoracji Rogera Hartha 
i była gi-ana przez d~borowy zespół 8 doskonałych 
aktorek. 

Sukces tej premiery w Theatre Edouard VII był 

ogromny! Publiczność przyjęła sztukę i spektakl z en
tuzjazmem. Recenzje w całej prasie paryskiej wprost 
nadzwyczajne! 

W dniu 1. XII. 1961 Jury Honorowe, w skład które
go weszli: Jaques Chabannes, Przewodniczący Związ
ku Pisarzy, Roger Ferdinand, Prezes Honorow11 Sto
warzyszenia Autorów-Dramaturgów, Benoit-Leon 
Deutsch, Przewodniczący Związku Dyrektorów Tea
tralnych oraz cały szereg wybitnych osobistości z fran
cuskiego świata teatralnego - przyznało Robertowi 
Thomas Nagrodę Literacką m. Paryża za ko
medię „Huit femmes". W im,jeniu Jury, przemówienie 
gratulacyjne wygłosił znakomity dramaturg Marcel 
Achard, członek Akademii Francuskiej. 

Z prawdziwą przyjemnością przyjąłem wiadomość, 

o tym, że Dyrekcja Teatru Polskiiego w Bielsku-Białej 
postanowiła wprowadzić doskonałą komedię „ 8 kobiet" 
do swojego repertuaru. 
Chcę wierzyć, że podobnie jak we wszystkich in

nych teatrach zagranicą jak i w naszym kraju -ta 
sztuka sprawi wielką satysfakcję artystyczną wszyst
kim utalentowanym wyikonawczyniom interesujących 

ról oraz sprawi również wielką przyjemność publicz
ności. 

Moim skromnym zdaniem - komedia sensacyjna 
„8 kobiet" nie jest tylko trzymającym widownię tea
tralną w wielkim napięciu „dreszczowcem" - ale 
również ostrą sztuką demaskatorską, która obnaża 
i piętnuje pewne cechy i wady określonego środo

wiska społecznego. 
Jakub Rotbaum 
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ROBERT THOMAS 

Komedia sensacyjna w trzech aktach 

Premiera, dnia 19 października 1974 r. 

Reżyseria 

Scenografia 

IRMA CZAYKOWSKA 

JOANNA BRAUN 



PAŃSTWOWY TEATR POLSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 

OSOBY: 

GABY 

SUZA N 

KATARZY.NA 
r 

STARSZA PANI 

(„Huit femmes") 

Przekład : J a k u b R o t b a u m 

Komedia sensacyjna w 3 aktach 

AUGUSTA . . . . . . : . . . . . . . . j . . 
CHANEL 

LUIZA ............ . 

PIERRETTE . . . . . . . . . . . 

· . DANUTA MANCEWICZ 

CZESŁAWA PSZCZOLIŃSKA 

. CZESŁAWA MONCZKA 

ANNA SOBOLEWSKA 

ZOFIA DOBRZAŃSKA 

. . JANINA WIDUCHOWSKA 

. IWONA WIERZBICKA 

. . . . . JOLANTA SZAJNA 



JAKUB ROTBAUM 

MOJE SPOTKANIA Z ROBERTEM 
THOMAS 

Roberta Thomas miałem przyjemność ipoznać oso
biście w Paryżu dnia 28. IX. 1963 roku. Rrzyjął mniie 
bardzo serdecznie i gościnnie w swoim obszernym, 
i z wielkim smakiem urządzonym, mieszkaniu przy 
Rue Scheffer n<r 2. 

W sąsiednim pdkoju grono jego bliiskich przyjaciół 

i wielbicieli oblewało rocz,nicę 33 .urodzin „ko
chanego, uroczego i w czepku urodzonego Roberta". 
Byłem nieco speszony ... Wesoły nastrój i wyjątkowe 

okoliczności nie bardzo sprzyjały przeprowadzeniu 
z rozpromienionym i rozbawionym Jubilatem „rze
czowej rozmowy" na temat udzielenia mi prawa do 
tłumaczenia jego komedii „Huit femmes" ·na język 

polski aby w ten sposób wprowadZJ.ić ją do repertuaru 
naszych polskich·· teatrów. 

Jednak udało mi się wtedy uzyskać od n·iego przy_ 
rzeczenie, że przy naszym następnym spotkaniu.udzie
il mi chętnie nie tylko swojej zgody na tłumaczenie 
jego sztuki, ale wyraził również zgodę na pobieranie 
ewentualnych tantiem autorskich nie w „dewizach" 
ale w złotych polskich .. . 
Pożegnaliśmy się bardzo serdecznie. 
Po kilku tygodniach znowu odwiedziłem Roberta 

Thomas. Jego żgoda „na piśmie" leżała już przygo
towana na biurku. 
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Byłem wtedy sam w mieszkaniu. Nikt nam nie 
przeszkadzał w naszej intymnej i serdecznej rozmo
wie. Byłem urzeczony jego wdziękiem osobistym, kul
turą towarzyską , bezpośredniością , iskrzącym się hu
morem i promieniejącą z niego radością życia . Od
niosłem wtedy wrażenie, że znam go już od wielu lat... 
Opowiedziałem mu wtedy o twórczych poszukiwa

niach naszych polskich wybitnych reżyserów, o po
ważnej pracy naszych utalentowanych aktorów oraz 
o oryginalnych formach naszej teatralnej scenografii. 

Słuchał mnie z wielkim zainteresowaniem. Obiecał, 

że przy najbliższej okazji •przybędzie do Polski aby 
zapoznać się bliżej z naszym życiem kulturalnym 

artystycznym. 
Robert Thomas dotrzymał słowa. 
W roku 1966 przyleciał do Polski w towarzystwie 

uroczej paryżanki... Był gościem naszego ZAIKS-u. 
Cieszył się jak dziecko wielkim powodzeniem swojej 
komedii „Osiem kobiet" na scenach polskich. Spędził 
trochę czasu w Krakowie i w Zakopanem. 
Za~arł wiele znajomości z naszym sympatycznym 
gościnnym środowiskiem teatralnym, literackim 

artystycznym. 
Czuł się u nas wyśmienicie . 

Ale - jak mi opowiadano - miał podobno jedno 
wielkie i poważne „zmartwienie" - nie wiedział jak 
sobie poradzić z wydawaniem - podczas swojego 
krótkiego pobytu w Polsce tej ogromnej sumy pol
skich złotówek, które odebrał w ZAIKS-ie - jako 
należne za tantiemy autorskie ... 

Niestety, byłem w tym samym czasie za granicą, 

i nie miałem przyjemności spotkać się z przemiłym 
Robertem Thomas w naszym kraju. Nie wiem też 

dokładnie jak on sobie w końcu poradził z tym „klo
potem" ... 
Chcę wierzyć, że w jakiś tam sposób wybrnął z tej 

„przykrej sytuacji" ... 
W roku 1970 widziiałem w Paryżu Roberta Thomas 

w jednej z głównych ról w jego nowej komedii sen
sacyjnej pt. „Drugi strzał". Przek!onałem się, że jest 
doskonałym aktorem komediowym. 
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W tym· samym roku wyświetlano w kinach pary
skich jego film sensacyjno-kryminalny z dużym po-
wodzeniem. ' 

Robert Thomas był jednocześme autorem scenariu-, 
sza, reżyserem i wykonawcą jednej z głównych ról 
w tym filmie. 

Obecruie w ir. 1974 - 44-letni Robert Thomas jest już 
sławnym dramaturgiem, świetnym aktorem, utalento
wanym reżyserem fiilmowym i telewizyjnym. 

W rezultacie te~o, sztuka „Huit femmes" zdobyła 

w krótkim czasie niezwykłą popularność i została 

wystawiona z ogromnym powodzeniem w Londynie, 
Madrycie, Rzymie, Amsterdamie, BerLiruie, Helsin
kach, Nowym Jorku, Rio-de-Janeiro i wielu jeszcze 
innych miastach. 

Od raku 1964 komedia „8 kobiet" jest stale grywana 
również w wielu teatrach w PRL, z bardzo dużym 
powodzeniem. 

Ogromnym powodzeniem w wielu krajach cieszy się 
również druga komedia sensacyjna Roberta Thomasa 
pt. „Pulapka na samotnego mężczyznę". Słynna wy
twórnia Flox-Film zakupiła dla Hitch{!ocka prawo 
ekiranizacji tej sensacyjnej komedii. 

Jakub Rotbaum 
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MARC CAMOLETTI „Latajqce narzeczone" - Scena z I-go aktu. Berta 
(Anna Sobolewska) i Robert (Mieczysław Ziobrowski) . 
Reżyser: ALOJZY NOWAK - Scenograf: ANDRZEJ ŁABINIEC MARC CAMOLETTI: Latające narzeczone" - Scena z II-go aktu. Od lewej: 

Bernard (Kazimierz Czapla), Robert (Mieczysław Ziobrowski), Berta 
(Anna Sobolewska). 
Reżyser: ALOJZY NOWAK - Scenograf: ANDRZEJ ŁABINIEC 



L'U_C.TAN RYDEL: „Zaczarowane kolo" - ·Scena :zbiorowa z aktu II-go. 
Rezy ser : STEFANIA DOMAŃSKA - Scenograf : AOAM KILIAN LUC.TAN RYDEL: „Zaczarowane koło" - Scena z aktu V-go. Maryna 

Mtynarka (Małgorzata Kozłowska) i Wojewoda (Mieczysław Tarnawski). 
Reżyser: STEFANIA DOMAN'SKA - Scenograf : ADAM KILIAN 



LUC.JAN RYDEL: „Zaczarowane koto" - Scena z aktu I-go. · Od lewej: 
LESNY DZIADEK (Mieczysław Dembowski) i G!upt Mactuś (Aleksander 
Pestyk). 
Reżyser: STEFANIA DOMA:r'tSKA - Scenograf: ADAM KILIAN 
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