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STUPROCENTOWA KOMEDIA 

Publiczność krakowska dobrze pamięta dwie komedie sa
tyryczne, grane w 1955 i 1960 roku: Imieniny pana dyrektora 
oraz Kugl.arzy. Pierwsza z nich (wydana zresztą w 1954, na
kładem «Czytelnika»), była dziełem spółki autorskiej, do któ
rej należeli: .Józef Słotwiński i Zdzisław Skowroński.* 

Drugi z tych autorów, Zdzisław Skowroński, jest Krako
wia'ninem z pochodzenia. Losy wojenne rzuciły go do Oflagu, 
tutaj zetknął się z teatrami jenieckimi, których znaczenie 
jest niemałe - zawdzięczamy im bowiem wiele nowych na
zwisk autorskich oraz kilku utalentowanych scenografów. 
W Oflagu też - zapewne - zarysowały się plany współ
pracy dramatopisarskiej dwóch ludzi różniących się tempe
ramentem i usposobieniem, ale pełnych równie wielkiej po
mysłowości i dowcipu: Słotwińskiego i Skowrońskiego, przy
szłych autorów Imienin pana dyrektora, D11;u tygodni w raju 
(1951), a także i Załogi (1950). Ten ostatni - a chronologicz
nie pierwszy utwór - był chyba wyjątkiem we współpracy 
dramatopisarskiej Słotwińskiego i Skowrońskiego. Jedyny, 
którego nie można by nazwać komedią. Inne świadczyły o tym, 
że zagadnienie humoru scenicznego przede wszystkim intere
suje obu przyjaciół-pisarzy. 

Spółki autorskie są obeonie u nas zjawiskiem dość rzadkim, 
nie często się zresztą wydarzają także i gdzie indziej, z wyjąt
kiem Francji. Dawniej bywały u nas jednak dość dobrze 

* Premiera w Teatrze im. J. Słowackiego - l.VI.195.5. 
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znane i nie jeden utwór komediowy, po dziś grywany na pol
skich scenach - im właśnie zawdzięcza genezę. Co do Firancji 
wystarczy wspomnieć nazwiska CaiHaveta i Flersa, by zro
zumieć, jak dobrze spółki takie spełniały swe zadanie. Star
sze pokolenie pamięta, jak śmieli się wszyscy, oglądając 

Ładną historię, Króla, czy Zielony frak. Za czasów mej mło
dości, nie jeden z krakowskich gimnazjalistów narażał się 

na szkolne «represje», wymykając się do «Bagateli», byle 
tylko zobaczyć którąś z owych komedii. 

Wydaje mi się, że właśnie twórczość komediow~-w tea
trze może wiele skorzystać na współpracy dwóch autorów. 
Jest to twórczość niełatwa i wyma,g,a specjalnej technik.i, do
świadczenia, wysiłku. Śmiech prawdziwy w teatrze jest zja
wiskiem dość rzadkim; szczególnie w tęatrze współczesnym. 

Oczywiście - nie myślę o każdym wybuchu wesołości. Nie 
identyfikuję go ani z «makabreską», ani z tzw. «wygłupem». 
Chodzii. mi o wesołość naprnwdę inteligentną, nie wymuszoną, 
szczerą, bogacącą a nie zubożającą wid:za. Bywa ona trudnym 
zadaniem - nawet w farsie. Ileż wymyślności w układaniu 

sytuacji scenicznych, ile inwencji i zmysłu konstrukcji musi 
zużyć dobry autor, by nie zejść na manowce nudy, mętności, 
czy banału . Feydeau (który miał podobno, po kądzieli, w ży

łach polską krew}, jest dziś pisarzem we Francji nieledwie 
«klasycznym». Sztuki jego grane są w Komedi1i Francuskiej, 
z u!działem najsłynniejszych aktorów. Otóż opowiadają, że 

pisząc jedną z ostatnich swych sztuk był Feydeau niemal bli
ski samobójstwa - tak mu się skomplikowała «intryga», 
której nie mógł rozplątać! Spółka autorska pozwala na bar
dzo precyzyjną samokontrolę. Śmiech widza ma swą niewąt-

4 

pliwą «mechanikę», swe prawa. Uderzało mnie nieraz, że 

odzywa się on niemal stale w tych samych miejscach, sytua
cjach czy replikach - w różnych miastach, środowiskach, 

salach, nastrojach, nawet krajach! Odkryć tę prawidłowość, 

wyczuć ów niełatwy do odgadnięcia mechanizm - to chyba 
jedno z zadań autorskiej « Spółki». Pomysły, wyobraźnia, dow
cip, humor, u11ajomość ludzkich reakcji - to jeszcze mało. 

Trzeba je odpowiednio zużytkować, a czasem i wyeliminować, 
dokonać wyboru. Dwaj ufający sobie współpracownicy -
przyjaciele mogą tu sobie wiele dopomóc. Jakby współautor 
stawał się pierwszym słuchaczem, a zaTazem krytykiem! 

Zapewne współpracy ze Słotwińskim dużo zawdzięczał 

Zdzisław Skowroński, ucząc się niełatwej techniki komedio
p '.,sarstwa. Dziś jest w tym zakresie nielada artystą. Indywi
dualność, cechy osobiste, własny sposób tworzenia dopomi
nały się może o ... twórczość odrębną . D{)szło zatym do roz
dzieleni/a jednej z nielicznych u nas dzisiaj «spółek » komedio
pisarskich. 

Autor Maturzystów (1955) i Kuglarzy*, autor okrytego 
sławą międzynarodową Mistrza i kilku innych utworów tele
wizyjnych, Zdzisław Skowroński -- daje obecnie nieomal 
«czystą» stuprocentową komedię pt. W czepku urodzona. Efekt 
komediowy wydaje mi się tutaj głównym celem i zasadniczą 

funkcją. Nowa komedia ma trochę akcentów ironicznych, nie 
one jednak wyznaczają kierunek. Fundamentem jest kome
diowość. To bowiem nie sztuka bawić się cudzym kosztem, 
wysm1ewać się ze słabych, szydzić z cudzego cierpienia, czy 
własnej naszej bezradności - a tak przecież postępują nie-

* Premiera w Teatrze im. J. Słowackiego - 6.VII.1960. 
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ZDZLSŁA1Y 

SKOWROJVSKI 

Babcia, była aktorka 
Olga, jej starsza córka 

Zośka, je.i młodsza córka 

Myszka, córka Olgi 
Dziennikarka 
Bronek, mąż Olgi 
Igor, narzeczony Zośki 
Sąsiad 

Reżyser filmowy 
Gość z Czechosłowacji 
Andrej Andrejcwicz 

Karaszkin 

Reżyseria 

os o by: 

{= 

HELENA CHANIECKA 
KATARZYNA MEYER 
·E'L'ŻB-IE'XA JBŻEWSH: A 
MARIA NOWOTARSKA 

Komediofarsa m trzech akfoch 

URSZULA POPIEL {P.W.S.T.) 
EWA STOJOWSKA 
ANDRZEJ SZAJEWSKI 
JERZY SZMIDT 
ANDRZEJ BALCERZAK 
MACIEJ NOWAKOWSKI 
GUSTAW KRON 

WOJCIECH ZIĘTARSKI 

ROMAN NlEWIAROWICZ 
Scenografia 

KAZIMIERZ WIŚNIAK 

Asystent reżysera : MACIEJ NOWAKOWSKI 
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Inspicjent 
STEFAN STANOCH 

Sufler 
MARIA TRESZCZYŃSKA 

Kierownik techniczny 
MIKOŁAJ GA WRIŁOW 

Kierownik Pracowni Scerwtechnicznej 
ROMAN FENIUK 

Kierownicy Pracowni 

Krawieckiej damskiej 
BRONISŁAW A KOREJBO 

Krawieckiej męskiej 

TADEUSZ STANKIEWICZ 

P erukarskiej 
lVIIECZYSŁA W STĘPNIOWSKI 

Operator światła 

EUGENIUSZ WIECHEĆ 

Brygadier sceny 
WŁODZIMIERZ KOP ACZ 

Kapelusze 
MARIA SZTUKOWA 
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którzy (nawet sławni) twórcy. Sklowroński, jako autor 
W czepku urodzonej ma dar nieomal «czarodziejski» - za
mienia:nia każdego wątku każdej sprawy w inteligentną, swo
bodną, niewymuszoną zabawę. Nawiązuje w ten sposób do 
bardzo żywych i dobrych tradycji polskich. Z komediopisarzy · 
współczesnych najbliższy się wydaje autorowi W czepku uro
dzonej twórca Huzarów, T. A. Breal. Może jeszcze Ma1rcel 
Ayme i niektórzy scenarzyści filmowi (Etaix!). 

Zd~isław Skowrońsk1i jest Krakowiakiem z pochodzenia, 
urodzenia i wychowania. Otóż nie będzie może niesłusznym 
stwierdzenie, że humor i dowcip najnowszej jego sztuki, czer
pią w pewnym stopniu - z inspiracji rodzinnego miasta. 
Oczywiście, że miejsce akcji, jej okoliczności i atmosfera -
są dość typow:o warszawskie, i to warszawskie anno 1966 
czy 1967. Gdy się jednak pamięta i zna Krnków n3szej mło
dości, w niejednym powiedzeniu, dowcipie czy ujęciu zja
wi E:k można s!ę tu dosłuchać cha.rakterystyczneg:::> krakow
~:kicgo n astroju. Istnieje (i zawsze is,bniało) coś w rodzaju 
ludowego krakowi:ikiego humoru, trochę sceptycznego, nie
agrE:sywncgo, r efl eksyjnego, nic:1krzykliwego, z którego peł
nymi. garściami cze.rp3li pi•sa1rze; humoru wyczuwalnego na 
\.Vidowniach, czy na stadionach, w k 3wfarniach i na Uniwer
sytecie, w rozmowach «fiakrów» i fryzjerów, kelnerów i ki
t:ców! Może się mylę, ale dosłuchać się go można w pięknych 
rEplikach niektórych ·postaci Skowrońskiego w jego nowej 
komedii. Choćby w tej umiejętności żartowania z samych 

siebie, która cechuje Babcię i Sąsiada. 

Autor Maturzystów dobrze zna obyczaje młodego pokole
nia. Umie się pm:ługiwać jego języ~iem. Pełne humoru ter-
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miny używane przez chłopców i dziewczyny dorastające -
stają się w tej komedii źródłem zabawy. Młodzież na ogół 

nie kaleczy żywej mowy - czego niestety dopuszczamy się 

tak często w naszej własnej p·raktyce. Woli tworzyć, odważnie 
· i zuchwale, własny argot. Kto wie, czy. niejedno z odkryw

czych tych powiedzeń nie przejdzie kiedyś do mowy po
wszechnej - jeżeli zaspokoi jakąś nową, istotną po,trzebę 

życia. Reszta ulegnie zapomnieniu, jak owe fai;on de parler, 
któryśmy kiedyś sami, dla zabawy i z przekory, .ale czasem 
i dla zaspokojenia rzeczywistej potrzeby, wymyślali. Zdecy
dowanie, zadziorność, zapał, upór i «gniewnośĆ» trochę śmie
szna, 13-letnich dziewczynek, wierzących nie tylko w siebie, 
ale i w swych bliskich - a także owa para długowłosych 
19-latków, ma w sztuce Skowrońskiego za.dania ·komediowe, 
które celująco spełnia. To samo można powiedzieć o owej 
«masonerii» dziecięcej, która przy pomocy swych rodziców 
wszystko może załatwić: od założenia nowej pralni, czy 
sklepu - do zaangażowania niezatrudnionej aktorki. 

Z wielu rzeczy śmiejemy się, oslądając komedię Zdzisława 
SkO\vrońskiego. Ale ten śmiech nie pozostawia przykrego 
osadu; jesteśmy pewni, że nazajutrz, czy za godzinę nie do
znamy Katzenjammeru, nie będziemy się niczego wstydzić. 

Spoza tej sztuki, tej stuprocentowo wesołej i zabawnej ko
medii. wygląda - jak nam się wydaje -- życzliwa światu 

i ludziom, twarz autora. 

Wojciech Natanson 
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KONSTANTY TRENIEW 
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