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ZDZISŁAW SKOWROŃSKI 

Zdzisław Skowroński urodził się 21. III. 1909 r. w Sam
borze. Gimnazjum a następnie studia prawnicze uko11czył 

w Krakowie, gdzie podjął też pierwsze próby literackie. 

Przełomem dla jego dalszej działalności l iterackiej stał 

się - po kampanii wrześniowej 1939 - pobyt w oflagu 
II B. w Arnswalde i Gross-Born, gdzie - wraz z Leonem 
Kruczkowskim, K. Korzeniowskim, Józefem Słotwińskim, 

Aleksandrem Sewrukiem, Bolesławem Płotnickim i inny
mi - był współorganizatorem obozowego „Teatru Sym
bolów", który w ciągu ponad pięciu lat niewoli odegrał 

dużą rolę społeczno-kulturalną w obozie . 

. Jeszcze przed zakończeniem wojny, po wyzwoleniu obozu, 
powraca do kraju i podejmuje pracę zawodową. Równo
cześnie pisze swoje pierwsze utwory dla teatru z początku 
z Józefem Słotwińskim (komediofarsa „Imieniny pana dy
rektora" - 1954), a następnie samodzielnie. Pierwszym 
samodzielnym utworem o poważniejszym znaczeniu była 

sztuka „Maturzyści" (1955), następnie: „Ostatnia noc" 
(1956) - „Kuglarze" (1960), „Dyplomaci" (1963) i „Ludzie 
w mundurach" (1964). Wiele spośród wymienionych tu 
sztuk Skowroi1skiego, to wielkie sukcesy sceniczne - to 
sztuki grane przez wszystkie niemal sceny w kraju i szereg 
teatrów zagranicznych: Związku Radzieckiego, Czechosło

wacji, NRD, Bułgarii, Węgier, Rumunii, Jugosławii, NRF. 

Oprócz tego jest on autorem szeregu scenariuszy filmo
wych: „Kapelusz Pana Anatola", „Historia żółtej ciżemki", 

„Sygnały", „Banda", „Hrabina Cosel". 

Przez szereg lat Zdzisław Skowroński był kierownikiem 
literackim Teatru Klasycznego w Warszawie, obecnie jest 
kierownikiem literackim Zespołu Filmowego „Iluzjon". 

Od kilku lat współpracuje on blisko z telewizją tworząc 
szereg adaptacji m. in. „Katarynka" wg Bolesława Prusa, 
„Duet" - na motywach opowiadań K. Makuszyńskiego. 

Przede wszystkim jednak zajmuje się oryginalną twórczoś

cią dla Teatru Telewizji. Największy sukces spośród sztuk 
telewizyjnych Skowro!'lskiego osiągnął „Mistrz" (Prix Italia 
1966) oraz „Głos". Ostatnio otrzymał II nagrodę w konkur
sie na sztukę telewizyjną za utwór pt. „Dekret" . 

Zdzisław Skowroński jest laureatem Nagrody Państwo
wej za sztukę „Maturzyści" (1955), Nagrody Komitetu do 
Spraw Radia i Telewizji za całokształt twórczości telewi
zyjnej (1965). Szereg jego utworów było nagrodzonych na 
konkursach organizownych przez telewizję. 

'Zdzisław Skowro11sld odznaczony został w r. 1949 Krzy
żem Kawalerskim i w r. 19.54 Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

według „Tygodnika Kulturalnego" Nr 51 /52 1966, nr 52. 
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O KOMEDIOPISARSTWIE 
ZDZISŁAWA SKOWROŃSKIEGO 

Począwszy od pierwszych utworów dramatycznych, pisy
wanych wspólnie z Józefem Słotwińskim, Zdzisław Sko
wroński zyskał sobie w naszej literaturze wysoko notowaną 
pozycję - komediopisarza . Rzadko się obecnie tak dzieje, 
że o jakimś twórcy piszącym utwory sceniczne mówi się: 

komediopisarz. Przy panującyr:i przemieszaniu gatunków 
i kryteriów konsekwentne uprawianie określonego typu 
dramatu, dramatu o tak wyraźnie zarysowanych granicach 
jak komedia, jest na tle polskiej dramaturgii zjawiskiem 
wyjątkowym. Wiąże się to zresztą chyba z tym, że istnie
jące przecież u nas tradycje prc.fesjonalnej czy po prostu 
fachowej, w dobrym znaczeniu tego terminu, twórczości 

teatralnej coraz bardziej zanikają . Inaczej niż na przykład 
w literaturze francuskiej, gdzie lepsza czy gorsza, ale zaw
sze interesująca, zawsze „do grania" komedia trwa nadal 
i stanowi ilościową podstawę produkcji dramatycznej. 

Ogólne ramy komediopisarstwa Skowrońskiego określić 

można już na podstawie analizy jego pierwszego dużego 

• 

• r 

sukcesu scenicznego, jakim była napisana wspólnie ze Slot
wiilskim komediofarsa „Imieniny pana dyrektora". Zasadni
cze cechy, które zadecydowały o powodzeniu „Imienin", to 
przede wszystkim dobra konstrukcja fabuły i naprawdę 

duży ładunek humoru, polegający na zręcznym wykorzy
stywaniu chwytów farsowych, na umiejętnym wkompono
wywaniu sytuacji komicznych - wziętych z „życia" -
w typowy schemat sytuacyjnej komedii. 

Do perfekcji doprowadził tę sztukę Skowroński w swoim 
trzecim z napisanych już samodzielnie, utworów scenicz
nych, w komedii: „Kuglarze". Oparł się on tam na po
myśle wziętym ze starej i słusznie zapomnianej farsy Ka
telbacha „Ciemna plama". Komiczną w samym założeniu 

historię człowieka, który głosi wzniosie ideały i działa 

w ich obronie, dopóki nie musi zacząć stosowania ich 
praktycznie we własnym domu - Skowroński rozbudowa! 
i uwspółcześnił. I z tego uwspólcześnienia wziął się cały 

niekłamany komizm i wielki sceniczny sukces „Kuglarzy". 
Bowiem Skowroński, jak mało kto , umie znajdować tea
tralny wyraz dla komicznych stron współcze:mego życia, 

współczesnej obyczajowości. Przede wszystkim, podchwy
tuje on komizm „typów" i postaci, które narodziły się 

w naszej powojennej literaturze satyrycznej. Tak jak w sie-



demnastowiecznej komedii zasadniczymi typami - posta
ciami wpisywanymi w kolejne komediowe schematy był : 

lekarz, stary zazdrosny mąż, naiwne dziewczę, zakochany 
smarkacz, czy głupawy parweniusz, tak typowymi posta
ciami współczesnej komedii stał się - Dyrektor, Prezes, 
Sekretarz, Księgowy, Sekretarka, Żona Dyrektora. Jednym 
z twórców tych postaci jest właśnie Skowroński. Autor 
„Kuglarzy" i współautor „Imienin pana dyrektora" świet

nie chyba rozumie to, że komediopisarstwo o zacięciu far
sowym nie jest sztuką wymyślania fabuł i charakterów, 
ale sztuką operowania schematami. Schematami postaci 
i sytuacji, które są typowe i które - wkomponowane w ko
lejny schemat komediowy - stają się, niejako automatycz
nie, śmieszne . 

To zrozumienie dla praw rządzących rzemiosłem kome
diopisarza nie stanowi u Skowrońskiego podstawy do ja
kiejś formalnej zaba\VY w teatr. Jest on po prostu realistą. 
Dba o prawdziwość scenerii, rekwizytów, słownictwa, 

szczegółów obyczajowych i charakterologicznych. Jego ko
medie, czy to będą „Maturzyści", napisani w roku 1955, czy 
„Kuglarze" napisar,i w w roku 1966, dzieją się zawsze 
w tym roku, w którym ukazały się na scenie. Dotyczą lu
dzi i spraw aktualnych, związanych z chwilą bieżącą. Oczy
wiście, jak to zwykle w komedii, a tym bardziej w kome
diofarsie - Skowroński dotyka różnych aktualnych spraw 
politycznych, społecznych, moralnych powierzchownie -
bez dążenia do syntezy. Stąd też może upływ czasu, dez
aktualizacja spraw drobnych choć prawdziwych i codzien
nych opisanych w jego komediach, powoduje ich przed
wczesne starzenie się. Ale kto wie, czy z dalszej perspek
tywy historycznej - ukazane w nich wspomniane tu już 

t y p y - postncie z naszej epoki - nie okażą się kiedyś 

jej naprawdę wartościowym, komediowym świadectwem? 

JAN KŁOSSOWICZ 

„Tygodnik Kulturalny" Nr 51/52 25. XII. 1966 r . 

Inspicjent: TADEUSZ ZOFINSKI, Sufler: ROMUALDA 
WINTER, Kierownicy Pracowni Krawieckich: IRENA 
SZENBORN i TOMASZ SZCZUREK, Kierownik Pracowni 
Perukarskiej: EDWARD TERLECKI, Kierownik Pracowni 
Modelatorskiej i Malarskiej: KAZIMIERZ DRUPKA, Kie
rownik Pracowni Stolarskiej: JÓZEF NOWORóL, Główny 
rekwizytor: KRYSTYNA NIEBUDEK, Oświetlenie: JÓZEF 
POTOCZNY, Kierownik techniczny: HENRYK KOPYCIN
SKI, Brygadier sceny: STANISŁAW WICZKOWSKI. 



DLACZEGO CHODZIMY„.? 

Dlaczego chodzimy? - To zagadnienie zasadnicze, ale nie 
na tę okazję. 

Dlaczego chodzimy do teatru? - to ju:i: bliższe nam w tej 
chwili, ale też zbyt ogóine. 

Dlaczego chodzimy do teatru na sztuki Skowrońskiego? 
oto jest temat, którym należy się zająć! 

Chodzimy na te sztuki. To fakt. W pierwszym dwudzie
stoleciu PRL Zdzisław Skowroński był - po Leonie Krucz
kowskim - najczęściej wystawianym scenopisarzem. Za
częło się to jeszcze wcześniej. W Oflagu II D Grosborn, 
gdzie nasz autor przebywał ]Jo kampanii wrześniowej, 

10 lutego 1943 rok11„ odbył się jego debiut: „Kawaler z księ
życa" według „Jadzi wdowy" Ruszkowskiego. Odrazu po
wodzenie: jeńcy-oficerowie chodzili na „Kawalera" po parę 
razy. 

Po wojnie, na normalnej, zawodowej scenie Skowroński 
debiutował po raz wtóry „Załogq". Działo się to w Często

chowie roku 1950, współtwórcą był Józef Słotwiński. Rzecz 
nie okazała się jeszcze w pełni udana, ale już dwie na
stępne komedie ~półki autorskiej rozpędziły koło fortuny. 
„Dwa tygodnie w raju", pierwsza farsa o wczasach, po
dobała się powszechnie, a „Imieniny pana dyrektora" się

gnęły rekordu sukcesów. Passa nie odmieniła się, kiedy 
Skowroński zaczął wystawiać sztuki samodzielne. „Matu
rzyści"' z roku 1955 przeszli przez większość scen polskich, 
budząc szerokie zainteresowanie w czasach rozgonionych 
dyskusji na temat metod i kierunków wychowania mło

dzieży. „Dyplomaci'', przeróbka z komedii Perzyńskiego, 

zabawnie wiązała dowcip polityczny z pierws.zych lat przed
wojennej niepodległości - z aktualnymi śmiesznościami 

i śmiesznostkanii. „Kuglarze" - stali się znowu ogólno
krajowym wydarzeniem teatralnym w zakresie „komedio
-farsy'', gatunku, który Skowroński uprawia bezkonkuren
cyjnie. 

Rejestr jego pozycji dramaturgicznych dawno przekro
czył szczęśliwą liczbę „21". Są w tym rejestrze, obok ko
medio-fars, także bogato reprezentowane inne rodzaje: 
adaptacje starych komedii ara.z książek dla dzieci i mło

dzieży, sztuki świetlicowe, scenariu'sze filmowe z popular
nym „Kapeluszem pana Anatola", na czele, są dramaty dla 
małego ekranu, jak „Dekret" czy „Mistrz", nagrodzony na 
światowym festiwalu teatrów telewizji. W ogóle do na
gród ma Skowroński podobnie szczęśliwą rękę jak do 
publiczności. Wszystkie jego ważniejsze utwory zyskiwały 

laur przy takich czy innych oka.zjach; zaczęło się od owego 
„Kawalera z księżyca", premiowanego jeszcze na wojen
nym konkursie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, 

potem szły kolejne odznaczenia i wyróżnienia, aż do naj
świeższej nagrody Ministra KuUury i Sztuki z lipca tego 
roku. 

Są więc sztuki Skowrońskiego oglądane, lubiane, nagra
dzane. Dlaczego? Zawdzięczają to swojemu humorowi, po
czuciu aktualności, sprawnemu warsztatowi komediopisar
skiemu. Wszystko to prawda, ale jeszcze nie cala„. 

Który z widzów nie pamięta dyrektora Puchalskiego ze 
słynnych „Imienin", dyktującego w natchnieniu i pocie 
czoła zarazem swój idealnie zełgany życiorys, ale życio

r,ys tak bezbłędny i kazionny, że zadowolić musiał każdego 
z personalników lat pięćdziesiątych. Kto nie pamięta sta
rego belfra Orlińskiego z „Maturzystów", postać owianą 

sentymentem i urokiem, nade wszystko zaś przesiąkniętą 

prawdą; kto nie miał w czasach szkolnych bodaj jednego 
takiego profesora? A magister Prot z Ministerstwa, specja
lista od recepcji-propagandy, jeden z bohaterów „Kugla
rzy". Znamy go wszyscy z życia, ile to razy nas irytował 
i śmieszył jednocześnie. 

W nowej komedio-farsie Skowrońskiego „W czepku uro
dzona" spotykamy się z całą galerią naszych bliźnich. Bab
cia - obarczona kompletem obowiązków i kłopotów rodzin
nych. Mąż nie mogący skończyć studiów zaocznych przy 
bieżącej pracy zawodowej. Zona - z duszą wypełnioną 

tęsknotami do wyższych przeznaczeń, Córka - „nastolat
ka'" - bijąca na głowę swym sprytem całą familię. Jest 
również, znany na codzień, „babo-chłop" Igor i Sąsiad -
inspektor, który nie może wybrnąć z paradoksu proto
kołów pokontrolnych, są jeszcze bratni Goście z zagranicy, 
przede wszystkim zaś Reżyser filmowy, najśmieszniejszy 

ze wszystkich, biadający, że dzieło sztuki rodzi się zawsze 
na skutek „niedopatrzenia władz", jakby żywcem prze
niesiony na scenę ze studia i modnej kawiarni. 

Sądzę, że mój wywód stał się oto jasny. W każdym 

utworze Zdzisława Skowrońskiego spotykamy dobrych zna
jomych, którzy nas interesują i bawią. Dlatego właśnie 

chodzimy do teatru na jego sztuki. 

Stanislaw Mi\RCZilK-OBORSKI 



TADEUSZ RÓŻEWICZ 

DYTYRAMB NA CZESC TESCIOWEJ 

Morze atramentu wyp·isali poeci 
Opiewając milo~ć do dziewczęcia 
Która jest czasem jak gęś 
il czasem jak ciele majowe 

Były spowijane jedwabiem slów 
Zony własne i żony cudze 
Lecz żaden rymopis nie wyśpiewal 
Pochwały tej która jest matką dziewczyny 
Teścfowej 

To ona zrodziła naszą jutrzenkę 
O synowie Apollina 
Ona jej strzegła jak źrenicy oka 
Ona piastuje owoce 
Naszej miłości szalonej 
Wstaje w nocy cierpliwa 
Przewija przewija przewija 
Ona kaczkę upiecze z jablkami 
I zrobi faszerowanego karpia 
Ona kalesony upierze 
Skarpetki wyceruje i guzik 
Utwierdzi przy koszuli 
Na wiosnę pilnuje malowania izb 
Trzepie dywany wietrzy materace 
Rozliczne i nieskończone są jej' małe prace 

Jesienią robi konfitury i kisi kapustę 
Kiedy spadnie śnieg zaskrzypi mróz 
Jabłuszko znajdzie dla wnuka w komodzie 
Czasem chmura groźna i mroczna 
Przemknie po jej twarzy 
Lecz i boskie niebo swe oblicze chmurzy 
Spójrzcie na jej siwe włosy 
Każdy włos to jeden dzień jedna łza 
Jedna jesień jedna wiosna 

Ona czujnie patrzy 
Pilnuje b.y nie zgasł płomień domowego ogniska 
Kiedy trzeba miotłą odpędzi nocne ćmy 
Ona oko i ucho domu 
Stoi na · straży szlachetnych praw i obowiązków 
Kroi pieluszki dla nie narodzonego 
Jest wysłańcem praktycznego życia 

Za wszystkie głupie żarciki 
Rzezańców z pisemek humorystycznych 
Za dowcipy zięciów 
Którzy piją („nasze kawalerskie"!) 

Przeproście teściową 

Starą kobietę która wyciąga ręe:e 
Aby się ogrzać przy ognisku domowum 
Pokłońcie się do samej ziemi 
Głupie konie rżące na dźwięk 
Tego szanownego imienia 
I powiedzcie ludzkim głosem 
„Chodź matko do nas" 

T~lDEUSZ ROŻEWICZ 

GŁOSY KRYTYKÓW 

WSZYSCY ZADOWOLENI 

Wszyscy lubimy Zdzisława Skowrońskiego i cieszymy się, 

gdy jego utwory okazują się w czepku urodzone. Na obli
czach widzów wesołość wypisana i życzliwość: Powodzenie 
„W czepku urodzonej" chyba murowane: Skowroński daje 
rozrywkę w dobrym guście i gatunku ... 

J1\SZCZ 

„Trybuna Ludu" 17. X. 1967 

DOBRA ZABAWA 

„W czepku urodzoną" (Skowroński - przyp. red.) napi
sał według wypróbowanej tradycyjnej recepty. Dał wątłą, 
ale zręcznie zmontowaną intrygę, stworzył postacie - je
żeli nie wszystkie to większość - jako tako żywe, wszystko 
zaś razem zbudował z okruchów autentycznej naszej rze
czywistości, nie chciał uzdrawiać całego świata czy choćby 
naszego kraju . Pragnął zabawić publiczność. I to mu się 

udało . 

AUGUST GRODZICKI 

„życie Warszawy" 17. X . 1967 

TA-A-KA BABKA! 

śmiejemy się, ale trochę nam niewyraźnie przyznaje-
my - prawie wszyscy jesteśmy dłużnikami babć. Ich ofiar
na krzątanina, zawsze czujna gotowość usłużenia - tak 
często niedoceniana przez domowników, lub uważana za 
coś, co się samo przez się rozumie - trzymają niejedno 
ognisko domowe w spoistości i harmonii. Cóż byśmy dziś 

poczęli bez tej tak ważnej dla rodziny „instytucji"? 
W każdym razie autor może liczyć na kwiaty od babć , 

ponieważ wydobył je z cienia, zareklamował, i zrobił to 

zabawnie. 

MARIA PODOLSKA 
„Trybtma Robotnicza" 16. XI. 19G7 
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