






wiatowa prapremiera sztuki amerykań
skiego dramaturga, scenarzysty filmowego 
i telewizyjnego Kena Ludwiga Pół żartem, 

pół sercem odbyła się w listopadzie 2002 roku 
w Teatrze Powszechnym w Łodzi w reżyserii 
Marcina Sławińskiego. 

Pół żartem, pół sercem to komedia, która 
opowiada o dwóch bezrobotnych aktorach jeż
dżących z chałturami po prowincji. Pewnego 
dnia uśmiecha się do nich szczęście . Znajdują 

w lokalnej gazecie ogłoszenie, w którym pewna 
bogata staruszka poszukuje dwóch swoich sio
strzenic, by przekazać im w spadku cały swój 
majątek. To jest wielka szansa dla bohaterów 
sztuki. Mają szansę zagrać role swojego życia . 

Pół żartem, pół sercem już w samym tytule 
nawiązuje do niezapomnianej komedii filmo
wej Pół żartem, pół serio. Autor w swoim odwo
ływaniu się do innych dzieł na głównym miej
scu ustawił komedie Szekspira, z których cytaty 
stwarzają okazję do wspaniałej zabawy z trady
cją szekspirowską. 

Marcin Sławiński, reżyser 
spektaklu Pół żartem, 
pół sercem w Łodzi: 
To bardzo zabawnie, ale i inteli
gentnie napisana sztuka z gatun
ku, który określiłbym mianem 
komediofarsy romantycznej. Z na
ciskiem na przymiotnik „roman
tyczna", bo rzecz jest o miłości. 
Obok galopady sytuacji, lawiny 
różnych śmiesznych nieporozu
mień i gagów znajdziemy tu ele
menty komedii romantycznej, 
która cieszy się dużą popularno
ścią na dużym ekranie, a w te
atrze pojawia się rzadko. Sercowe 
perypetie na wesoło, z przymru
żeniem oka i jednocześnie z towa
rzyszącym miłości wzruszeniem 
wydają mi się idealną propozycją 
na karnawałowy wieczór. 

(Rzeczpospolita 29.12.2006) 





Nadal się śmiejemy 
Czy jest ktoś, kto choć raz 
nie obejrzał ameryka!lskiej 
komedii Pół żartem, pół se
rio? Jeśli nawet nie miał oka
zji zobaczyć jej w kinie, to 
na pewno w telewizji, która 
co pewien czas prezentuje 
tę jedną z najlepszych ko
medii w całej historii kina . 
A może w ogóle najlepszą? 
Jeśli chodzi o nas, Pola
ków, to myślę, że z pewno
ścią plasuje się na drugim 
m1e1scu, zaraz po Samych 
swoich. Choć, oczywiście, 

obydwa filmy prezentują 

dwa zupełnie różne światy, 
to przecież huragany śmie
chu na widowni są tu po
równywalne. Rodzi się też 

pytanie: czy dziś śmiejemy 
się z czegoś innego aniżeli 
w Jatach 50., czy na przeło
mie lat 60. i wczesnych 70., 
a więc wtedy, kiedy filmy te 
miały swoje premiery? 
Z pewnością tak, wszak 
zmienił się świat w wielu 
dziedzinach naszego ży

cia, cywilizacja techniczna 
popędziła do przodu, spra
wiając, że zmienił się nasz 
system komunikowania. 
Dzisiaj internet, e-mail, sky
pe, sms-y, telefonia komór
kowa wprowadziły skróto
wość wyrażania myśli, zaś 

obrazek nierzadko domi
nuje nad treścią wyrażoną 
w piśmie . Dość przejrzeć 

współczesne czasopisma: 

tekst pisany występuje tu 
często w formie podrzędnej 
jako podpis pod zdjęciem, 
a nie byt autonomiczny, nad
rzędny w stosunku do foto
grafii. Nasza mentalność, 

a nawet biologiczny ustrój 
organizmu człowieka, nie
rzadko nie nadążają za tą 

elektroniczną cywilizacją. 

Nie mówiąc już o formie 
tzw. tradycyjnych kontak
tów międzyludzkich, gdzie 
rozmowa na żywo odgry
wała w nich najistotniejszą 
rolę. Te relacje już zanikają, 
bo tempo życia jest ogrom
nie przyspieszone. 
Oczywiście, ma to swoje 
widoczne konsekwencje 
także w różnych dziedzi
nach sztuki, zwłaszcza 

w teatrze. Zmieniła się es
tetyka środków wyrazu. 
Obraz, ruch, muzyka coraz 
częściej eliminują ze sceny 
słowo. Niemniej prawdzi
wa sztuka, prawdziwy teatr 
z prawdziwym, głębo

kim słowem z pewnością 
się obroni. Być może jako 
klasyk gatunku zostanie 
umieszczony - że użyję tu 
terminu komputerowego 
- w specjalnym „schowku", 
skąd zawsze w razie potrze
by za jednym „kliknięciem" 
można go będzie wydobyć 
na światło dzienne i za
prezentować publiczności . 

Najważniejsze, by tylko 

ona zechciała to oglądać. 

A czy zechce? Jeśli rzecz 
jest znakomita, przetrwa 
wszelkie mody estetyczne 
i zawsze będzie wzruszać 
albo rozśmieszać do łez, tak 
jak choćby wspomniane już 
filmy. Tu, mimo upływu lat, 
mimo zmiany stylu życia 

i sposobu komunikowania 
się, mimo nowej estetyki 
przekazu - nadal się śmieje
my. I chyba nawet przy tych 
samych scenach. 

(Temida Stankiewicz-Podho
recka, fragment artykułu Sama 
przebieranka to za mało, Nasz 
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Pawełka Niedoba 
po latach 
w Scenie Polskiej 
Pani Pawełka, odeszła Pani 
ze Sceny Polskiej w 1978 
roku. jakie by Pani określiła 
swój powrót? 
Powrót jest wspaniały, ale 
zarazem strasznie się de-

nerwuję. Przede wszystkim 
jest to dla mnie wielki za
szczyt. 
jak przyjęła Pani propozy
cję zagrania w spektaklu? 
Propozycja zaskoczyła mnie 

naprawdę bardzo, zasta
nawiałam się, czy mam ją 
przyjąć, czy nie. Na pierw
szych próbach miałam nie
samowitą tremę, ale potem 
było już coraz lepiej. 

Znajomi często mnie py
tają, czy i kiedy wrócę do 
Sceny Polskiej. Myślę, że 

widzowie będą zaskocze
ni. Po tych czarownicach 
i babciach, które gram 
w Bajce, postać Florence 
jest prawdziwym wyzwa
niem. To dla mnie coś cał
kowicie nowego. 
A jak gra się po latach 
z mężem? 
Dobrze, raczej dobrze. To 
znaczy o tyle dobrze, że on 
gra rolę niezbyt pozytywną 
i cały czas jesteśmy w pew
nym konflikcie, na scenie 
oczywiście . 

Czy mogłaby Pani porów
nać zespół Sceny Polskiej 
z lat siedemdziesiątych do 
tego obecnego? 
Cały czas mam sentyment 
do zespołu z tamtych lat, 
do tamtych ludzi, którzy 
pochodzili stąd i dzięki 

temu w zespole panowała 
rodzinna atmosfera. Obec
ny zespół jest bardzo fajny, 
koleżeński, ale jest inny. 

Najlepiej czuję się 

w „moim" Teatrze Lalek 
Bajka, ale gdyby ponownie 
powtórzyła się propozycja 
zagrania w Scenie Polsce, 
chyba powiedziałabym 

„tak". 

Pytania zadawała 
Joanna Wania 

Komedia 
Obok greckiej tragedii naj
starsza forma dramatu eu
ropejskiego. Komedia, wraz 
z nazwą, pochodzi od komo
su, czyli attyckiej procesji 
kultowej, odbywającej się 

w imię boga miłości i wina, 
Dionizosa, rodzaju lekko 
nieprzyzwoitej maskarady, 
podczas której pito, tań

czono i śpiewano. Komedię 
najlepiej charakteryzuje 
jej odwrotność wobec tra
gedii, co widać już choćby 
po tym, że żaden tragik 
grecki nie napisał komedii, 
a komediopisarz - trage
dii. Dopiero wieki później 
udało się to Szekspirowi, 
no ale ten był wyjątkiem 

wszystkich czasów. W tra
gedii wszystko zmierza ku 
nieszczęśliwemu końcowi; 

komedia, pomimo prze
różnych perypetii wyglą

dających na szczególnie 
złośliwy zbiór przeszkód 
stawianych bohaterom, nie
odmiennie kończy się do
brze i rzeczywistość wraca 
na swoje miejsce, zaś ludzie 
mądrzeją. Istotą komedii 
jest bowiem rozluźniający 
śmiech oraz założenie, że 
nic tak nie cieszy jak cudze 
nieszczęście . Bohaterowie 
komiczni doznają bowiem 
przygód wynikających z 
przyrodzonej głupoty, złe

go charakteru, zbyt wiel
kiego mniemania o sobie, 
co zostaje ukarane, a zwy-

ciężają spryciarze albo co 
najmniej przyzwoici. Ojcem 
komedii jest Arystofanes. 
Symptomatyczne jest, że 

tragedia stała się z czasem 
gatunkiem zanikającym 

i wykształciła niewiele 
form obocznych (tragedia 
heroiczna, mieszczańska, 

polityczna), zaś kome
dia ma się nadal świetnie 
i owocuje mnóstwem pod
gatunków, łącznie z farsą, 

burleską, komedią dell'ar-

te, rybałtowską itd. Samych 
zaś przymiotników charak
teryzujących jej poszcze
gólne odmiany uzbierałoby 
się kilkanaście: m.in. kome
dia charakterów, sytuacyj
na, obyczajowa, salonowa, 
płaszcza i szpady, satyrycz
na, heroikomiczna itd. 

(Tadeusz Nyczek, 
Alfabet teatru dla analfa
betów i zaawansowanych, 
Agencja Edytorska Ezop, 

Warszawa 2005) 
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