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ANTONI MARIANOWICZ 

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM 

Czy śmiech jest czynnością wstydliwą? Czy płacz jest szla
chetniejszy od śmiechu? Wątpię, czy ktoś podjąłby się obrony 
tak absurdalnej tezy. A jednak pokutują wciąż u nas przesądy, 
godzące w „lekką Muzę". „Nie pojmuję - pisał G. K. Chesterton 
w swej „Obronie farsy" - dlaczego pewne rodzaje sztuki uwa
żamy za niższe, trywialne i godne pogardy?" 

Jeżeli nawet spotykamy się jeszcze tu i ówdzie z przejawami 
ponuractwa, to jedno jest pewne: widzowie teatrów i kin, czy
telnicy książek i gazet wołają o jak największe dawki zdrowego 
humoru i celnej satyry. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebne nam 
są utwory, łączące przyjemne (humor) z pożytecznym (satyrą). 

Smiechem godzimy nie tylko w naszych wrogów, zrywając 
piękne maski z odrażających nieraz twarzy. Smiech pozwala nam 
również ujawnić i usunąć słabości i zakłamania, tkwiące w nas 
samych. „Smiech - pisał Bieliński - jest często wielkim po
średnikiem w sprawie odróżniania prawdy od kłamstwa" . 

Bijemy się o prawdę . Krytyka i samokrytyka - to w naszym 
ustroju społecznym nieodzowny czynnik postępu. Trudno zaś 

o skuteczniejszy rodzaj krytyki, niż śmiech i drwina. 
Swietne są tradycje twórczości komediowej i satyrycznej 

w Polsce - i nader skromny jaj dorobek w powojennym dzie
sięcioleciu. Zabłocki, Fredro, Korzmiowski. Bałucki, Bliziński, 

Zapolska, Rittner, Perzyński, Słonimski - te nazwiska obligują 
naszych komediopisarzy do rzetelnych wysiłków. Niestety .. . Mie
liśmy kilka sztuk o tematyce antyimperialistycznej, z których 
żadna nie potrafiła wejść na dłużej do repertuaru naszych tea
trów. Mieliśmy nie Jedną nudną maskaradę kontuszowo-karabe
lową. Sztuki o aktualnej tematyce krajowej grzeszyły najczęściej 
p.rymitywizmem i schematyzmem, żenowały widzów czarnobiałym 
rysunkiem postaci, deklaratywnym „wydżwiękiem" politycznym 
i społecznym . 

Dopiero rok ubiegły przyniósł dość istotną poprawę. Powstały 
wówczas dwie sztuki, rehabilitujące w pewnym stopniu nasze 
współczesne komediopisarstwo. Obie zostały przyjęte z apluzem 

i natychmiast rozpoczęły obchód scen krajowych i zagranicznych. 
Mam na myśli „Takie czasy" Jurandota i „Imieniny pana dyrek
tora" Skowrońskiego i Słotwińskiego. 

Autorzy „Imienin pana dyrektora" słusznie nazwali swój utwór 
,.komediofarsą". Łączy on bowiem elementy obu tych rodzajów, 
przyoblekając satyryczne treści w nader zręczną farsową formę. 

Bohaterowie sztuki Skowrońskiego i Słotwińskiego pozbawieni 
są na szczęście diabelskich racic i anielskich skrzydeł. Dyrektor 
Puchalski jest przy całej swej jaskrawości postacią prawdziwą. 
Gdyby autorzy poszli drogą schematyzmu i pomalowali Puchal
skiego na CZ!łrno, a postacie pozytywne sztuki - na biało, nie 
było by ani sensu. ani tym bardziej - śmiechu. 

A śmiechu jest w „Imieninach pana dyrektora" co niemiara. 
Autorzy, opierając się na dobrych farsowych wzorach, zbudowali 
akcję w sposób nieomylnie fachowy. Sztuka wywoływania śmie
thu na scenie rządzi się bowiem własnymi, precyzyjnymi pra
wami. Niechby spróbowali opanować te prawa ponuracy, dla któ
rych to, co wesołe, oznacza artyzm pośledniejszego gatunku! 

A jednocześnie „Imieniny pana dyrektora" nie są żartem li 
tylko dla żartu, błazenadą dla błazenady Bohater sztuki, jak już 
wspomnieliśmy, nie narodził sic: w imaginacji jej twórców. Wiemy 
dobrze, że szermujących pseudorewolucyjnym frazesem prowin
cjonalnych kacyków nie brak niestety w naszym życiu ... 

.,Poco historia idzie naprzód? Poto - pisał Marx - aby ludz
kość śmiała się, żegnając się ze swą przeszłością". Wielkim zada
niem naszej satyry jest dopomożenie w walec o to, aby wszystko, 
co stare i zmursz<,l e czym prędzej stało się tylko śmiesznym 

wspomnieniem. 
A jeśli jakiś Puchalski na widowni zgorszy się farsowymi pe

rypetiami swego sobowtóra na scenie, to tym gorze.i dla Puchal· 
skich, a tym lepi j dla satyry. 
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GŁOSY PRASY POLSKIEJ I OBCEJ 

O „IMIENINACH PANA DYREKTORA" 

(„Rude pravo" - organ KC KPCZ - recenzent Mirosław Diutllk) 
. ,Autorzy „Imienin" wyśmiewają lizusów, kumotrów, niedbalu
chów i bezgłowców, ucieleśniając w postaci dyrektora: frazeso
wicza, samoluba i dygnitarza, pokazując szkodliwe i niebezpieczne 
tłumienie krytyki i inicjatywy oraz dyktatorskie zapędy. Widać 
ze sztuki, że pisali ją ludzie teatru, którzy władają poczuciem 
humoru i wystarczającym zasobem doświadczeń, dz i ęki czemu 
udało się znaleźć właściwe chwyty teatralne w sytuacjach 
i dialogach". 

(„Życie Warszawy" - recenzent August Grodzicki) „Dawno, a na 
polskiej sztuce współczesnej dotychczas ani razu - nie śmiano 
się u nas w teatrze tak głośno i tak serdecznie jak na ,.Imieni
notch pana dyrektora". Inwazja śmiechu do naszego teatru za
czyna ·więc być coraz wyraźniejsza. Nareszcie! Ci, którzy nie bez 
podstaw czarno patrzyli na rozwój naszego komediopisarstwa, 
mogą nabrać trochę otuchy ... I przy tym nie jest to tylko zabawa 
dla zabawy. „Imieniny" wyśmiewają kilka, a na szczęście nie 
za dużo - „spraw do załatwienia", o które często ocieramy się 
w życiu codziennym; karierowiczostwo, lizusowstwo, kacykostwo. 
Wystarczy! Puchalski ma szanse stać się imieniem pospolitym dla 
pewnego rodzaju dyrektorów z przewróconą pustą głową, a za 
to z dyktatorskimi zapędami. Nie bądź taki Puchalski - można by 
zresztą odtąd mówić i do wielu innych ludzi". 

(„Głos Pracy" - rec. D. Sochacka) „Z kogo się śmiejecie? 

Z samych siebie się śmiejecie" - wołał do rozbawionych widzów 
ustami swego Horodniczego Gogol w „Rewizorze". O to samo moż
naby zapytać \vielu z publiczności, która głośnymi wybuchami 
śmiechu wita rozliczne przygody prowincjonalnego kacyka -
dyrektora w komedii Słotwińskiego i Skowrońskiego zaśmiewa 
się z lizusa-biurokraty, czy też z kuzynka-bikiniarza. odznac7ają
cego się specyficzną elegancją i ogromnym wstrętem do pracy". 

(„Szpilki" - rec. Jakub Rożenek) „Ale największa zasługa 
Skowrońskiego i Słotwińskiego polega na tym, że podobnie jak 
Jurandot ustrzegli się przed prymitywem, przed deklaratywnością 
c7arno-białych charakterów. Zarówno dyrektor Puchalski, jak 

1 1ego zona to - przy całym swym jaskrawym konużm1e - po
staci z najprawdziwszego zdarzenia". 

(,,Express Wieczorny" - rec. Karolina Beylin) „No, więc jed
nak okazuje się, że można! Można napisać naprawdę wesołą, lekką, 
a trafnie bijącą w różne nasze śmiesznostki i bolączki farsę na 
codzienne tematy„. „Z pozycji kobiety", jak się to uroczyście mówi, 
muszę wyrazić specjalną wdzięczność dwu autorom, z których 
żaden nie jest kobietą, za to, że odmalowawszy rodzinę Puchal
!:>kich - pokazali, iż zdrowy rozsądek mają w tej trzyosobowej 
rodzinie jedynie kobiety i to nie tylko przedstawicielka młodego 
pokolenia i wykształcona na wyższej uczelni Magda, lecz także 
Jej poczciwa, gospodarna mama, która stara się małżonkowi wybić 
„wodę sodową" i szczerze się raduje, gdy zdejmują go z nieodpo
wiedniego dla niego stanowiska dyrektorskiego" . 

(„Trybuna Ludu", - „Skowroński i Słotwiński napisali swą sztukę 
nie tylko z myślą o czczej zabawie, lecz również z wyraźnym dy
daktycznym celem. Autorzy nazwali swą sztukę komediofarsą . 
Nie jest to chybe słuszne. Wydaje się, że mamy tu do czynienia 
z dobrą farsą bez pr~tensji do „awansu" w kierunku komedii 
I tak jest właśnie dobrze. Wbrew mniemaniu ponuraków farsa jest 
nam również potrzebna, pod warunkiem, że będzie tak wesoła, za
bawna 1 śmieszna. jak „Imieniny pana dyrektora" . Nie każda sztuka 
musi „smagać" ostrzem satyry, nie każda musi „biczować" i „de
maskować". Często dobrze jest właśnie pogodnie wyśmiać błędy , 
przywary 1 słabości ludzkie, wykpić je bez kropek nad i oraz 
deklaratywnych tyrad Bywa tak, że właśnie humor iest najsku
teczniejszy. Nie trzeba bowiem wybierać się z armatą, by upolo
wać wróbla". 

(„Nowa Kultura" - rec. Kazimierz Rudzki) „Ale przede wszyst
kim (sztuka) podobała mi się dlatego, że ma wprost znakomitą 
rolę! Tak bardzo stęskniliśmy się wszyscy (aktorzy i publiczność) 
za dobrą rolą we współczesnej sztuce, że rolę dyrektora Puchal
skiegó powinniśmy powitać entuzjastycznie ... Wydaje mi się. że 
w umiejętności napisania tej roh tkwi szczęśliwe nawiązanie do 
tradycji dobrej farsy, tak samo jak fakt. że akty drugi i trzeci 
sa o wiele lepsze od pierwszego - świadczy o równie szczęśliwym 
zerwaniu z niedobrymi tradycjami naszej dramaturgii. Wielką 
zaletą sztuki Słotwińskiego i Skowrońskiego jest przyjemna, cie
pła atmosfera, jaką wyczuwa sii: w ich farsowej opowieści o pe
rypetiach dyrektora Puchalskiego. Dzięki tej atmosferze morali
zatorskie akcenty przedstawienia utrzymują się we właściwych 
wymiarach farsy i dobrego smaku jednocześnie". 

(„Przegląd Kulturalny" - rec. Jan Kott - „Jest to nielada 
przedsięwzięcie - pisał stary Molier - pobudzić do śmiechu god
nych ludzi''. Nasze komedie były dotąd na ogól tak ponure, że 
kiedy wreszcl<' narodziła nam się para autorska, która potrafi 
rozśmieszyć zacnych ludzi, powinniśmy się z tego napewno cie-



szyć. Zwłaszcza, że farsa na l·ztery ręce Skowrońskiego i Słot
wińskiego ma jeszcze i nogi. Ma morał obyczajowy, zręcznie 
wszyty, nie natrętny 1 na pewno bardzo potrzebny. Sm1t>j my s1 "" 

pełnym śmiecht:m z k«rie:-owiczostwa i lizusów, z gum dyrektor 
skich i pospolitej głupoty. I to jest dobrze" . 

(Przekrój") - „Jest · lo jedna z najbardzi j udanych i najza
bawniejszych komedii jakie oglądnęli ·my dolycnc.la5 na n:><;zych 
scenach''. 

(„Glo.~ Robotniczy" - Lódź) - .,Imieniny są komediofarsą do 
oglądania me tylko ze względu na spory ładunek komuml', za
wartej w zgrabne] i µrz .irzystej konstrukcji. „Imieniny' maj<• 
kilka bardzo śmiesznych i bardzo meschematycznych postaci, zbu
dowanych w sposób charakteryzujący \.Vyraziście cechy ;m1yw1-
dualne i społeczne pewnych typów ludzkich. „lrrueniny'· są za
tem komedio-farsą do oglądania, bo mają oprócz· ładunku komizmu 
także ładunek prawdy o niektórych ludziach naszych czasów. Mają 
ostrość satyryczną i st>ns społeczny". 

(„Express Pozna1iski") - „Imieniny pima dyrektora" - to 
sztuka pogodna, w soła, napisana dohrze pod względem literac
kim i bardzo zręcznie pod względem wymogów sceny. Z tekstu 
komediofarsy Skowrońskiego i Słotwińskiego powinni uczyć się 
nasi komediopi arze, autorzy skec.tów itp, trudnej umiejętności 

konstruowania dialogu komediowego" 
(„Gazeta Bialostock,1") - :,Chcę z:iproponować pracownikom 

1iiektórych instytucji białostockich, tym, którym szczególnie daj 
się we znaki sodowiarstwo 1 kacykow<;two ich dyrektorów. by po
szli śladem swych kolegów z Bielska-Białej. Okazja jest bowiem 
niezwykła. Można powiedzieć. jedyna w swoim rodzaju. 

Otóż we wspomnianym Bielsku. robotnicy zakupili w teatrze 
dwo bilety i te bilety wysłali swemu dygnitarzowi, ho już w ża
den sposób sobie: rady z nim dać nie mogli. tak szumiał". 

„Imieniny pana dyrc>ktora" były dotąd grane w Warszawie, 
Poznaniu. Szczecini >, Lodzi, Częstochowie, Kaliszu, Wrocławiu, 

Biel ·ku. Rzeszowie, Biał:-.mstoku, Bydgoszczy oraz na około 200 
(dwustu) scenach amatorskich. Za grnnicą „Imieniny" grają w tej 
chwili trzy teatry w Czechosłowacji i trzy w N. R. D. Sztuka 
została przetłumaczona na niemiecki, czeski, węgierski, rosyjski. 
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