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Przebieranie się, zmienianie swojego wyglądu 
i tożsamości to istota teatru, bo teatr to szkoła wielkiego 
udawania. Podszywania się, ukrywania prawdziwej twarzy. 
Aktor wychodząc na scenę staje się kimś innym - staje się 
POSTACIĄ. Zostawia w garderobie własną twarz, imię, w szafie 
prywatne ubrania, w szufladzie obrączkę. Po dwóch godzinach 
spektaklu zrzuca kostium, ale widz pozostaje z pamięcią 
fikcyjnych zdarzeń, konfliktów i ludzi. 

Pewnie dlatego motyw przebierania się jest tak lubiany przez 
autorów dramatycznych, a gdy sztuka filmowa zagościła 
na dobre w naszej świadomości, także przez scenarzystów 
filmowych. 

Mężczyzna przebiera się za kobietę , kobieta za mężczyznę, 
służąca za panią, pani za służącą, Cyrano de Bergerac 
podszywa się pod niezbyt elokll'(entnego młodzieńca ... 
I po co to wszystko? No cóż, różnie to bywało. 

Nawet najwięksi dramatopisarze kazali przebierać się swoim 
bohaterom. Na przykład William Shakespeare, mistrz suspensu. 
W teatrze elżbietańskim taki zabieg miał ten komiczny podtekst, 

że aktorami bywali wówczas wyłącznie mężczyźni i to oni grali 
wszystkie role, w tym, oczywiście, kobiece, więc gdy 
mężczyzna grał kobietę przebierająca się za mężczyznę to ... 
trudno sobie wyobrazić, jaki galimatias powstawał na scenie. 
W "Jak wam się podoba" Rozalinda przebiera się w strój męski, 
by chronić od niebezpieczeństw podróży delikatną Celię, swoją 
serdeczną przyjaciółkę, którą darzy siostrzanym uczuciem. 
Rodzi to oczywiście całą masę komplikacji, bo Rozalinda staje 
się obiektem pożądania zarówno dla zakochanego w niej 
Oliwia, jak i Uako, rzecz jasna, mężczyzna) dla ... pasterki Febe. 
Dwuznaczność płci i beztroska baśniowej komedii idzie tu 
w parze mając posmak zabawy pozbawionej poważnych 
konsekwencji. Podobnie jest w "Wieczorze Trzech Króli", gdzie 
autor zmyślnie plącze losy rozdzielonego rodzeństwa i licznych 
bohaterów. Viola, przebrana w strój męski staje się przyczyną 
wielu nieporozumień i łamie serce pięknej Oliwii. Ale i w tej 
sztuce dominuje atmosfera beztroskiej zabawy. Bardziej 
przemyślna i świadoma swego celu jest donna Dianna, 
bohaterka sztuki Tirsa de Moliny "Zielony Gil". Dianna 
przebierając się za mężczyznę i podając za tytułowego Gila 
zamierza zemścić się na niewiernym kochanku. Udaje jej się to 
zresztą znakomicie, co więcej, napędziwszy mu sporo strachu 
odzyskuje jego miłość i staje z nim na ślubnym kobiercu. 



Innym przykładem jest XIX - wieczna "Ciotka Karola" Brandona 
Thomasa. W tej farsie przyjaciele zmuszają swojego kompana, 
by wystąpił w roli tytułowej ciotki i tym samym przyzwoitki 
podwójnej randki. Oczywiście sprawa niebezpiecznie się 
komplikuje, gdy do akcji wkracza prawdziwa ciotka. 

Wątek przebierania się i podszywania pod płeć przeciwną 
zwykle jest wykorzystywany w komediach i traktowany lekko, 
często brawurowo. Nawet, gdy bohaterom przyświecają wcale 
nie zabawne przesłanki. Bohaterowie "Pół żartem pól serio" 
słynnego filmu Billy'go Wildera z Jackiem Lemonem i Tonym 
Curtisem, ratowali swoje życie ukrywając się przed 
gangsterami, bohater niezapomnianego filmu Barei 
"Poszukiwany, poszukiwana" szukał sprawiedliwości i chciał 
(musiał!) oczyścić się z niesłusznie stawianych mu zarzutów, 
Dustin Hoffman w filmie "Tootsie" był zdeterminowanym 
bezrobotnym aktorem, który mógł zdobyć rolę w telewizyjnym 
tasiemcu jedynie jako kobieta, Robin Williams 
w "Pani Doubtfire" przebierając się za gosposię chciał być 
blisko swoich dzieci i odzyskać miłość żony, Gene Hackman 
w "Klatce dla ptaków" był zmuszony przełamać swój 
konserwatyzm i życiową powagę i przebrać się w damskie 
ciuchy, by ratować swój wizerunek nieskalanego polityka. 

Jedynie w filmie "Priscilla, królowa pustyni" przebieranie było 
sposobem na życie i czystą radością , zabawą, afirmacją tego, 
co bohaterom przyniósł los. 

Tak więc najczęściej przesłanki zmuszające bohaterów do 
tego nieprzewidywalnego w skutkach kroku były dramatyczne 
i pozornie wcale nie zapowiadały wyśmienitych komedii , 
a jednak rodziły tak nieskończoną ilość niesłychanych, 
zapierających dech w piersiach, nieobliczalnych konsekwencji. 
Dlatego bez względu na to jak poważne bywały powody zmiany 
"tożsamości płciowej" bohatera fakt ten stawał się zawsze 
pretekstem do doskonałej zabawy ... 

Jack i Leo są bezrobotnymi aktorami bez grosza 
przy duszy. Znaleźli się na dnie, ale ich pomysłowość 
i twórcze podejście do życia owocują szalonym 
i karkołomnym pomysłem. Czy im także podobnie jak 
innym bohaterom uda się wyjść z tego bez szwanku? 
Kto wie, kto wie„. 
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Ken Ludwig 
dramaturg, scenarzysta filmowy i telewizyjny. 

Urodził się w Yorku w Pensylwanii, jest absolwentem uniwersytetów: 
Harvard i Cambridge (prawo międzynarodowe). 

Jest autorem libretta do musicalu "Crazy for you" z muzyką Gershwina 
opartego na oryginalnym "Girl Crazy" z lat 30 -tych. "Crazy for you" 
zdobył Tony Award jako najlepszy musical sezonu 1991/ 92, a także 
Drama Desk 
i Outer Critics Circle Awards. Grany był na West Endzie, wystawiono 
go także w USA, Kanadzie, Japonii i Australii. W Polsce miał swoją 
prapremierę w Teatrze Roma w Warszawie. Ken Ludwig jest także 
autorem libretta do musicalu "Tom Sawyer" opartego na książce 
Marka Twaina. 

Jego sztuka "Sullivan and Gilbert" została wybrana najlepszą sztuka 
roku w Ottawie. 

Komedia "Lend Me A Tenor" (w Polsce znana pod tytułami "Nagłe 
zastępstwo" lub "Dajcie mi tenora") grana była z ogromnym 
powodzeniem na Broadwayu przez czternaście miesięcy i zdobyła wiele 
nagród m.in. dwie Tony Awards, cztery Drama Desk Awards, trzy Outer 
Critics Circle Awards. Ta znakomita komedia została przetłumaczona 
na kilka języków i wystawiona w wielu miastach w Europie. 

"Moon over Buffalo" ("Ks iężyc nad Buffalo") wystawiono w 
październiku 2001 r. na londyńskim West Endzie z Joan Coll ins 
i Frankiem Lagella w rolach głównych . 

Obecnie Ken Ludwig pracuje nad sztuką "Shakespeare w Hollywood" 
p isaną na zamówienie Royal Shakespeare Company. 

"Leading Ladies" (czyli "Pół żartem, pół sercem") ma swoją prapre
mierę światową w Teatrze Powszechnym w Łodzi . W Londynie trwają 
przygotowania do premiery, która ma się odbyć jeszcze w roku 2002. 

Ken Ludwig pisze również scenariusze filmowe , jest autorem m. in. 
scenariusza filmu "Heartbreaker" , "Roger Rabbit 2" . Dla wytwórni 
Columbia Pictures zaadaptował na potrzeby filmu swoją komedię 
"Lend Me A Tenor". 

Mieszka w Waszyngtonie razem ze swoja żoną , Adrienne , i dwójką 
dzieci, Olivią i Jackiem. 
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POt ZARfEM, POŁSERCEM 
(leading Ladies) 
tłumaczenie Elżbieta Woźniak 

obsada: 

JACK Jacek Łuczak 

LEO Marek Bogucki 

AUDREY Karolina Łukaszewicz 

BOBBY Dariusz Majchrzak 

MEG Magda Zając 

DOKTOR Piotr Lauks 

DUNCAN Janusz German 

FLORENCE liona Bartosińska 

w pozostałych rolach Grzegorz Pawlak 

reżyseria i opracowanie muzyczne 

Marcin Sławiński 
scenografia 

Marcin Stajewski 
kostiumy 

Irena Biegańska 

asystent reżysera Marek Jasiński 
inspicjent, sufler Małgorzata Urzędowska 

prapremiera światowa 9 listopada 2002 
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