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ZOFIA BYS TRUCKA debiutowała w r. 1953 tomikiem 
felietonów satyrycznych pt. „Ładne kwiatki", poprzednio 
drukowanych w „Szpilkach", .,Nowej Kulturze" i in,nych 
czasopismach. Rok 1956 przyniósł zbiorek felietonów saty
rycznych pt . ,.Zezem", rok 1957 debiut powieściowy .,Samot
ność". W trzy lata później ukaiZała się p:>wieść pt. „Zamkruię
~ oczy"_ a w r. 1962 tom opowiadań pt. „Oni". Na scenie de
biutowała Bystrzycka sztuką sensacyjną pt . „Ofiara wskaźe 
mordercę'-' (Teatr Sensacji w Warszawie, 1958 r.). Prapre
mie ra komedii „Czy to jest miłość?" odbyła się 28 lutego 
1962 r. w Teatrze Rozmaitości w Warszawie . 

Oprócz sztuk pełnospektaklowych Bystrzycka napisała 
również wiele monologów dla czołowych naszych aktorów 
estradowych. 
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o o A u T o R K I 

Ogólnie mówiąc, interesuje mnie problematyka 
życia codziennego, przemiany obyczajowe w obec
nych warunkach społecznych. Uważam, że sprawy te 
są soczewką, w której odbijają się wszystkie inne 
sprawy naszego życia. Wiele, o wiele więcej, niż cza-
sem nam się zdaje, zależy od tego, co się dzieje w 
czterech ścianach naszego domu. Chociaż to jest jak 
gdyby margines naszego życia „oficjalnego", który 
w gruncie rzeczy pozostawiony jest naszej dobrej, 
lub złej woli. Stąd tyle zaskoczeń, konfliktów, czasem 
tragedii, wobec których często stajemy bezradni. 
Jedną z takich spraw naszego „życia prywatnego" 
poruszam w komedii „Czy to jest miłość". 

ZOFIA BYSTRZYCKA 
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. ZENON WIKTORCZYK 

Na marginesie 
„Czy to jest 

komedii 
miłość?" 

Przedruk z programu Teatru R07maito§cl w Warszawie. 

Problem polskiej komedii współczesnej stanowi podobno 
tragedię nasz.ego repertuaru teatralnego. Uważam, że to pe
symistyczne spojrzenie może nabrać optymistycmego blas-. 
ku, jeżeli tylko l$tosunkujemy się do tych spraw bard:z.i-:!j 
po obywatelsku. 

· Możemy przyjąć z pewnością, iz iiość komediJ napis1nych 
znaczn.ie przewyższa ilość wystawionych. Zdyscyplinoilllany 
konsument teatralny ma zatem od razu pOdstawy do radości , 
ponieważ statystycznie wypada na jego głowę o wiele po
ważniejsza masa komediowa niż to odczuwa praktycznie. 

Po drugie na rynku towarowym, też się zdarzają przecież 
zachwiania równowagi zaopatrzenia i długotrwałe okresy 
chwilowego braku artykułów atrakcyjnych. 

Po trzecie - poprzez te wlaśnie analogie łatwo sobie wy
tłumaczyć braki na rynku komediowym również trudnościa
mi przejściowymi. 

Na przykład trudnymi pr21ejśe:iami autorów z. własnymi 

utworami. Już przejście od pomysłu komedii do jej rea:iw.
cji pisarskiej stanowi trudność _nie lada. Fachowcy utrzy
mują, iż łatwiiej jest począć trzy komedie w sobie niż jedną 
na papierze. I że trudniej jedną skończyć niż trzy zacząć. 

I dopiero, gdy się ją s~ończ,y -jest się na początku następ. 
nych trudności przejściowych związanych z osta~<:znym 

„przejściem" utworu. A jak już przejdzie na scenę, to też 
nie znaczy. że „wyszedł". Bo to znowu zależy od tego jak 
dzieło „prziech-0dzi" prz:ed publicznością, a nieraz jesz.cze 
więcej od tego, jaka na nią przychodzi - no i czy w og&le 
przychodzi. 
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Sądzę, ile po tym krótkim zarysie cyklu profokcyjrn~;o 

w zakresie tworzenia kcmedii każdy z Państwa oceni trud
ności „przejściowe" polskiego komediopi'sarza w;,półczesn 2go. 

Nie znaczy to, że każdy z nich przechodzi w ten spos '.J b 
i przez tyle etapów. Bywają tacy, co piszą, wyjdzie im 
i przechodzi. Ba - ale tym rzadko patronuje Lope de Vega. 
W stosun!ku do jego twórozości' zachowują znacznie mniejs ze 
proporcje ilościowe. 

Z tym większą atencją witam każdy nowy debiut ko:ne
diopisarski, który dochod2.i do stadium realizacji scenkzn~j, 

jak dzisiejszy. Przy okazji pozwolę sobie tu „skreślić syl
wetkę" Zofhl Bystrzyckiej. Czyli'lię to z tym większą p . zyjem
nością, iż pani Zofia jest posiadaczką sylwetki, której nawet 
panie nie mogą niczego za.rzucić. 

Sądzę, że i <ma nie zr-obi zarzutu z tego obiektywnego 
stwierdzenia. Jako - między innymi - o;atyryczka ceni ona 
bowiem każdą prawdę. 

Swoje związki z satyrą zadokumentowała dwoma tomika
mi feli~tonów, w których patrzy „zezem" na „ładne kwiat
ki" naszego życia. Natomiast serio spogląda na zakwitające 
i przekwitające kwiaty ueziuć - żeby utrzymać moty,,\ry 
kwietne - w powtieściach „Samotność" r „Zamknięte oczy". 
Ma za sobą również tom opowiadań „Inna młodość", a przted 
sobą tom „Oni". 

W małych formach scenicmych za.debiutowała parę lat te
mu monologami satyrycmymi wykonywanymi przez najwy
bitniejsze nasze aktorki estradowe. 

Dodatkowym prz-ejawem aktywności Bystrzyckliej jest jej 
współpraca z tygodnikiem „Zwierciadło" , gdzie redaguj E' 
popularną rubrykę „Serce w rozterce''. Stąd może zafoter '.! 
sowanie dla odzwierciedlonego w jej komedii proble:nu k ry 
zysów małżeńskich d :z;wJązanych z tym konfliktów uczucio
wych. Zjawiska te znala:zly w Bystrzyckiej wnikliwą obser
watorkę , która potrafi z taktownym humorem przekazać nie 
tylko swoj.e dowcipne spostrzeżenia, ale i bardziej zasadni-
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cze sądy i poglądy. Sprzyja temu scalenie w jednej autorce 
doświadczeń pióra satyrycznego, j.ednocz.eśnie zapra.wionego 
w prozie psychologicznej. Dzięki tym wartościom komedia 
Bystrzyckiej nawiązuje do tradycji naszej komedii obycza
jowej, wzmagając zainteresowanie widza losami swych bo
haterów. 

A ponieważ - jak postuluje Dlirrenmatt - komedia po
winna być pułapką na myszy, tak zaciekawiającą, żeby widz 
w nią wpadł - więc należy tego tylko życzyć i widzom, 
i autorce. A nam wszysiklim jak najwięcej i jak najlepszych 
takich pułapek. 
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s p i . s t r c 
ZOFIA BYSTRZYCKA (notka biograficzna) 
OD AUTORKI . 

ś c 

Zenon Wiktorczyk - NA MARGINESIE KOMEDII 
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Brygadieł' sceny: Józef Kościuczyk 

Gł6wny elektryk: Zdzi9ław Tomaszewski 

Rekwizytor: Maria Korzeniewska 

• Kierownicy pracowni: 

Stolarskiej: Michał Nosorawski 

Krawieckiej: Eugenia Mojsa ii Stanisław Nieścierowicz 

Perukar~ej: Edward Laskowski 

Malarskiej: Romuald Druskcnt 

Tapicerskiej : Franciszek Molik 

Modelator : Cezary Drozd 
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ZOFIA BYSTRZYCKA , , 
CZY TO JEST MIŁOSC? 

komedia w trzech aktach 

Udźwiękowienie: Henryk Lipartowski 
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