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JERZY POMIANOWSl\I 

W szvscy spr. gni ni Jl c;l ·my kom dii. 
Z niecierpliwości cz 1 y na każdą jej nową zapowiedź w pla

nach teatralnych. K1cd~ ozchodzi się wieść, że zjawił ię no\\ y film 
kom diowy - szturmujemy wszyscy kasy kin z zapałem godnym 
nieraz lepszej sprawy.„ do z I • vicnia. \Nybaczamy z ochotą blędy 
1 nicdociągnil;cia lym autorom dramatycznym, którzy w swoich 
ulworach choćby mimochodem zdradzili poczucie humoru. \V drama
tach historycmych z arza się to rzadko, a do ostatni j chwili - one 
lo mialy r prcz to , na naszych scenach dra1m1turgię współcze
sną. Co wieczór tdpełniamy widownię cora:t. liczniejszych teatrów 
satyrycznych, zadawalając się pięciominutowymi skeczami i czekając 
z niecierpliwością aż - obok nich --- zjawiać się zaczną rzeczy 
o szczerym oddechu. Skracamy sobie czas oczekiwania czytając wy
czerpująco opracowane artykuły o potrzebie humoru i satyry, o tym, 
że nasza epoka daje nie mniej, ale własnie wi 'cej możliwości roz
v. oju tym dziedzinom dramaturgii i teatru, które kwitnęły w epokach 
·Jasycznych. Dowiadujemy się z zazdroś ią o nowych lryumlach 
„Lażni" Majakowskiego w Mosk\ ie i licznych komediach pisanych 
przez wybitnych dramaturgów radzieckich. Walimy hurmem na 
wznowienie starego Fredry. 

Nic w Lym dziwnego. Mamy do l •go prawo. Któ:i. ma \\ it,cej prawu 
du radości, do śmiechu, do oplymiz111u? \Vidzimy przed sobą jasno 
drogę przyszłości, sami ją budujemy, j slcśmy w naszym kraju qo
SJ od rzami życia, wi my, ż od nac; zależy, aby było sprawiedliw 
p Inf' sensu, coraz bogatsze. l wesołe. Czas jes naszym sprzyt 1" •

rzcrkem. ie my mamy po ody, aby obawiuć się przyszlości, nif' 
grozą już num w niej te wsiystkic kl •ski, które były udział m pro -
t(•qo człowieka w świecie wyzysku. Wiemy td, że nic nam samo nie 
przyjdzie, że mamy wrouó\ , że nie lrzeha ich cl<lleko szukać, l1a, że 
w "i el u z nas coś jeszcze z ich dzicdzictv. tt, z ich przekonai'1 i pod ze
p uw •. ostało. Ale tymbanlziej potrzebny nam jC>st smicch. To li bry 
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sprzymierzeniec ' "alce. „Smiech po~ iada wielki Goyol - to po-
11,żna rzecz: nie pozbawia nikogo życia ani mit>nia, ale w Jego obliczu 
grzesznik czuje się jak spętany zając". I dalej: „ 'micjąc się, c:dowiek 
równoczesnie mimo woli ogląda się, uświildamidJąC sobie czy też 
wyczuwając, ·i.c bardzo jest bliski tegu, z czego się śmiej i że JMWi
nien stal~ czuwać, ażeby zło zdołało się wkrasć do jego własnej 
duszy". 

Miejmy nadziej', że uo historii przeszedł już Len z naszych dygni
larą, który oświadczył prz• d kilku Iaty ·1. całą powagą „żart nie 
może być śmieszny, bo to or •ż w wulce ... " Już wiadomo, ze żart jest 
" ·borną i ostrą brunią . aszą bronią. asi wrogowie są grożni 
i 'mieszni zarnzem, bo podnoszą ręke na przyszłość - tak, czy ina
czej - nieuchronną. 

Częslo jednak zapominamy, że radośc'.· i ś111iech, zwłaszcza w tea
trze, to nasi naturalni sprzymierzeńcy, nc1wel wtedy ,gdy nie chodzi 
o tzw .. alyrc; chłoszczącą. Wiemy dobrze, ile szkody potrafi narobić 
sławetna „teoria bezkonfliktowości", zaprzeczająca islnil'niu w spo
leczeń Lwie socjalistycznym ostrych starć z pra\ dziwymi wrogami 

olJłutinikami, złośliwymi durniami, biurokratami, obrorkami wszel
kiej starzyzny, lizusami, sztywniakami, kołtunami i jdk im tam jesz
<.:zc. To już wiemy. Wiemy, że nie trzeba czekCłć z ich t pieniem środ
kami satyry aż do eh\\ iii, gdy czas sit} z nimi załatwić. Trzeba ich bić 
udrazu i na każdym kroku. Stąd z rozczarowtlniem przyjmujC'my te 
komedie> i skecze, których autorzy i wykonawry udaj.1, że tych nie
bczpieczeńst u nas nic ma, albo, że są to niC'hezpieczeńslwa pozor
n<•. Z drugiej jednak strony st1 we się musimy zacięteqo ponuractwa 
w salyrycznt j walce. J to nam grozi. Nie docenia się u nas tego rak tu, 
ze humor zawsze jest sojusznikiem słuszności i sprnwiedliwości. Na
" et humor niefrasobliwy. rryderyk Engels pi al o robotnikach nic·· 
mi cktch, Żl' „ wal kr; prowadzili prz ważnie z humorem, który jesl 
11ajl<'pszy111 dowodem ich \\ it1ry w swoj. sp1aw' i świadomo."ci wla
sne>j przewagi' . 

.Jak widać \ i c, o to hodzi, w sprawie! naszych nowych konwclii, 
b il'h utorzy ni hali sil, ani o t1 ych konlliktów, ani lasnL•gu :i.artu. 
L, two to p1m i clzicć, ale wszyscy wiemy jak trudna Io sprawa. Cho
ciaż t rad ycj1· ·om chi polskwj s,1 Ś\ ietnc, cho· mi elismy genialną 
Zapols «1, która demaskowała kolluna z cal, świddo111ośc1ri przewagi 
dowcipu - to jednak ani międzywojenne cl\\t1dzi<'slołPcie, ani pierw
o,;zy okrpc:; po \OJnit> nir- dni 11 111 pociPszająrych pr1:ykładó.,.. konly· 
nut1CJi tych lrt1dycji. Na ze komcdiopis!rsl\\O przedostatnich lc1t opa-

no •tal zabójczy sch!'mal mieszczańskiej szmiry, która próbowała 
grasować nawet na ludow ·h scenach wla "nie w dziedzinie lz '· lek· 
kiego repertuaru. \Vszyscy mamy ' pami ci przykłady. Humorek 
11łatwiony, psc11doludowa trywialność, hałaśliwe wygłupy- vszyslko 
to miało wspólny mianownik ' starej mieszczańskiej sztampie, oder-
v. aneJ od i da, opernJącej wyś,dechlanymi " hwylumi„. Dlatego 

l ·nic nadzi Ję budzić mogła każda rzecz choć.hv naiwna, chofby 
j szczc nlep rildna, aJe apelu1aca do no ych radości i trosk naszego 
widza. Jeśli błędy jej płynęły z konscrn alyzmu - to budziły tylko 
eh ć pomocy. 

Pierwsza kCJmcdia Skowro1iskiego „O\ a tygodnie w raju" była 

niefrasobliwym .odewiłl m. Przyznajemy-nie ' idać w niej jeszcze 
było ani szczerych a111bilj1, <mi opanowania arkanów sceny, ani ja
kiegoś mjowego nowc1torst,va . Miała za to pro'ciulki wdzięk, był 

' uieJ jcl i· oddech współcze no '<'i; \ • zystko la było może naiwne. 
al niefalszo\• arie, wł.1sn<', nac;z . Brak rul yny był zarazem brakiem 
~Ztdlllpy . Su kccs t yo v; odev. ilt1 clov. iódł, że można i trzeba mieć na
dziPję na clalszy rozwój t J autorskiej pary. 

„Imienin Pilne Dyrektura" te nadzieje, Jak się zdaje, potwierdzają. 
.11 L to kom dia napi <1na sprawnie i zjawiły się w ni1•j takie mo
menty, które stanowią wcale solidny probierz dla dodal11ich pr:wwi
cl wa1·1. Zani' no zróżnicowany język bohaterów, jak dowcip, jak 
wdzi1Jk dialogu, jak Jrosty, ku: ''cale życiowy i zabawny konflikt 
- wszyst o [l) każl· wyznuw om komc•dii \\ teatrze ciC'szyć się, że 

Skcn roński i Sio iliski cH z spra niej \ i >dzą, ż społer.znc zamó
wienie nd śmiech, sal yn;, dowcip-jr>st jednym z najpoważniejszych 
i najpilniejszych żądań naszego czasu. 

Jerzy Pomianowski 
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