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* * * 
W:.zyscy ::.pragnieni jesle~11.1y komedii. Z ni ci rpli-

wością czekamy na każdą J 'J nową zapowiedź w pla
nach teatralnych. Kiedy rozchodzi się \\ 1eść, że zjawił się 
nowy film komediow) - szturmujemy \\:,,zy cy ka ·y kin z za
pal m godnym nieraz lep zej sprawy ... do załah\icnia. Wybacza
my z ochotą błędy i niedociągnięcia tym autorom dramatycznym, 
którzy w wuich utworach choćby mimochodem zdradzili poczu
cie humoru. W dramatach hi. torycznych zdarza się to rzadko, a do 
o::;tatnicj chwili - one to mialy repr zentować na naszych -c~· 
nach dramaturgię w. pólcze.;ną. Co wieczór zapełniamy widow
ni~ coraz licznicj . zych teatrów satyrycznych, zadawalając się 
pi~ciuminutowymi keczami i czekając z niecierpliwością, aż -
obok nich zjawiać ię zaczną rzeczy o szerszym oddechu. 
Skracamy obie cza czytając wyczerpująco opracowane artyku· 
ly o potrzebie humoru i satyry. o tym, że llćLZa epoka daje nie 
mniej a le właśnie w i ~cej możliwości rozwoju tym dziedzinom 
dramaturgii i teatru. które kwitnirly w epokach kla ycznych. Do
wiadujemy ię z zaztlrością o nowych triumfach „Laźni" faja
kow ki go w Mo kw ie, o licznych komediach pbanych przez wy
bitnych dramaturgów radzit•ckich. Walimy hurmem na wznowie
nia _ tarego Fredry. 

1 ie w tym dziwnego. 1\\amy do t go prawo. Któż ma wi~cl'j 
prawa Jo radości, uo 'miech 11, do optymizmu? \Vid zimy przed 
:ohą ja no <.lrogę przyszlo'ci, sami ją budujemy, je te;my w na· 
·zym kraju gu. podarzami życia, wiemy, że tylko od na. zależy, 
aby było ~pra,vi •<.lliw" peln • en u, coraz hogi1l. ze. I we ole. 
Czas je. t naszym przy111icrzc11c m. 'ie my mamy powody, aby 
obawiać .·ii; przy:zlo:'.,ci, ni ~rażą już nam w niej te \\' zystkie 
kl~ ki. które były udziałem pro tego człowil'ka w świecie \\ yzys· 
ku. \\'iemy też . że nic nam arna nic przyjdzie, ż mamy wro· 
gów, że nie trzelw ich tlał ko . zukać; ba, ż w wielu z na co· 
ji'"-ZCZI.' z ich dziedzictwa, z ich przekonań i pod zeptów zostało. 
Ale tym hardziej potrzebny nam jcsl śmiech . To dobry . przymie
rzeniec w walce. „ 'miech - powiada wielki Gogol -- to p< tęż
na rzecz: ni pozba\l.·ia nikogo życia ani mi nia, ale \\' j go ohli
cz11 grzesznik czuj' ii; jak spęt11ny z<1j:1c". I dal j: „śmil'i:ic się, 
alm\ iek ni\\ noez ·śni mimu woł i ogląda si-;. uś,, iadarniając 



11a przy-

Czi; l jednak zapominarn), że radość i ;miech, Z\\ la ·zeza 
w t atrze, to na i naturalni prz~.111ierzcńcy. naw ·t wicd), gdy 
niP hl zi u łz\\. atyrę chło zczącą. Wiemy dobrze, ile zkody 
putrnfi narobić . lawetna „lcori<1 i>ezkonfliktowo<ci", zaprzecza: 
Ją a i lnicniu w pokczcrhl\\ ie "li )nlis~yczn).1'.l ost~ych . t:u.c 
z pnl\ dzi\\ ·mi wrogami - ohlud111kam1. zlo'-11\\ymr <lurn1am1. 
biuro! r·•l:1111.i, ol>ro1kami w zelkiej ·tarzyzn), lizu.;ami, sztyw 
niakallll, k<1ltu11ami i jak im li.1111 jeszczc. fa już \\ iemy. \Viem~·· 
że n:c irzcl>a czekać z ich tępieniem środkami satyry aż do chw1-
li, ~d) cza .. i\! z nimi załatwi. Trz~ba ich_ bić_ od razu i n;:i lrn~
dy111 krnk11. St:pl z rozczarn\\ <rnil'111 przyi1~1u1~111y te _krnlll't!l" 
i kL cz'. klórvch attlurzy i wyl·on:rncy udają. z1 tych 111 ht zp1c
cz r"r tw u na~ nic ma, albo, h• -1! to niehczpi cze1i twa pozornc 
z llrugi1•j jednak struny strz12c ir; 1'11u ... imy zaciętego ponuractwa 
w al\'rycznej \\.·alce. I to nam grozi. 1 'ie do ·cnia "ię 11 na tego 
faktu: że hu111or zaw. ze je. t soj11srnikiem siu zno.:.c· i ·praw~ d
liwo'ci. , 1 awct humor nidra-obliwy. Fryderyk Engel· p1.:al 
o rol>ntnikach 11it•mieckich. że „walkę prowadzili prze\\ :i żnie 
z h11111un·111, Hóry je l nnjlep. Z) 111 dowodem ich wiar) w ·wojq 
spnrn • i ~\\ iacln111o;ci \\la. n j przewagi". 

Jak widać wi~t:, u tn chouzi w sprawie na zych nowych kom0-
dii. li\ kh nulurzy nie buli sit; ani ostryd1 konfliktów, ani w "O · 

lego i.irlu. Lal\\ o to po\\ il-tlzieć, ale \\'SZ)'"C. wiemy jak lrucln:! 
to sprawa. Chociaż trntł)cje kom dii pobkicj s<i ~wietnL'. choc 
111ie!i.:.my g nialną Zapul k<1, która dema. kowala kołtuna z całą 
'wiadomośt:ia prze\\ agi dowcipu - to jednak ani miądz) wojen
ne d\\ 11dzi1.: lol cie, ani pierwsz_ okres po wojnie nic dał nam 
poci1.: zających przykładów kontynuacji tych trady~ji. 'a-z· ko
mediopi ar"l\\o pn:edoslat11id1 lat opanował zabo1c1.y :chemat 
mie zcza1·1 ·l iej ::.z111iry, która próbowała gra ować nawet na !u
do\\ ych -,cenach właśnie w dziedzinie tzw. lekki go repertuaru 
\\' z: ... c> mamy w pamiąci prz) kłady. rrumorek ulatwiony, p~c
udoludnwa trv\\'iałnn.'ć, hala 'liwe wygłupy · wszy tko to mia
ło \\ polny 11iia11ownik w starej 111ieszcza(1:kicj sztampie, oder
wa11 •j oJ -życia. operującej wy<wiechtanymi „chwytami". Dlatt>-

<ro w la <nie naclzi 'ję budzić mo•rla I ażda rzecz - choćby naiw
na, eh ćhy je zcze ni paradna, ale apelująca Jo nowych radości 
i trosk na-zerru wid zn .• Il! "li bł dy jej ni płyn~ly z kun erwatyz
mu - to budzi I} tylko ch~ć pomoc). 

Pierw za komedia Sko\\roń hego i Slotwi1'1 kiego „Dwa ty
godni w r<1ju" była ni ira obliwy111 wodewilem. Przyznajemy -
nie widać \ · niej je zcze było ani z rszych ambicji, ani opano
\\ :111ia arkanów -ceny. ani jal'icgo· bojowego 110\\'alor.::twa. ,l\\ia
ła za to pro; iutki wdzięl-. był w ni j jakiś oddech wspólczes-
110 ·ci; wsz) st ko lo było 111oż nai\'ne, ale ni f abzowanc. \Vlasnc 
nasze. Brak rutyny był zarazem brakil!Ill sztampy. Sui ces tego 
wod wilu dowióc!I, że można i trz 'ba mieć nadzieję na dalszy 
rozwój t J autor kiej pary. 

„Imieniny pana d) rektorn" le nadzicje, Jak ię zdaje, potwier
dzają. Je t to komedia napi ana sprawni i zjawiły ię w niej 
takii momen y, które lanowią wcale olidny probierz dla dodat
nich fHZl'Wid) \\ ari. Zarówno zróżnicowany jęz) k buhalcrów, jak 
dowcip, jak \\ dzięk uia!Ot:!'ll. jak pro. ty, lecz wcale życiowy i za
ha\\ Il\ krinilikt - \\' zv tko lu każe \\'\ zrwwcom komedii w te
alrzp · l'it• zvć się, że· Sl·owro1i ki i Siotwif1 ki cornz prawniej 
'ład:i1:1 \\. fJÓ!nym swoim pión'm, iż coraz lepi j wiedzą, że spo-
i rzne 1.amówic11i na śmiech, satyrę, dowcip -- je t jednym 
z 11ajpoważni j.zych i najpilniej zych żądań nt1 zcgo cza:.u. 




