




Polska jest stworzona do komedii 
rozmowa z Juliuszem Machulskim 

Jest Pa n przede wszystkim reżyserem i scenarzystą 

filmowy m, lVext-ex nie jest jednak pie r·wszą Pana sztuką 
teatralną. Jeśli się nie mylę, jest to po Jm]' i 19 południku 
trzecia Pana sztuka teatralna. Tamte pojawiły się jednak 
jedynie w Teat rze Telewizji, natomiast prap remiera N ext-ex 
to pierwsza sytuacja kiedy skonfrontuje Pan tekst 
z żywą widownią? 

Tak, to będzie pierwszy raz. Nie wyobrażacie sobie jak ciekaw 
jestem scenicznego rezultatu. 

Sam pracował Pan również jako reżyser teatralny. Tym 
razem oddaje Pan swój tekst w ręce reżyserki, którą 

zaproponowała Dyrektor Ewa Pilawska. Ale jako reżyser 
ma Pan zapewne wyobrażenie na temat scenicznej 
realizacji N ext-ex, jak znajduje się Pan w tej sytuacji? 

Takie było moje założenie. Chciałem tutaj być tylko autorem 
i koniec. Co więcej! Nie mam żadnego wyobrażenia na temat 
inscenizacji. Zostawiłem reżyserowi absolutną twórczą swobodę 
i czuję się z tym świetnie. 

Wiem, że kontaktował się Pan z reżyserką jeszcze przed 
rozpoczęciem realizacji spektaklu, oraz że był Pan obecny 
na pierwszej próbie czytanej. Jakie są Pana wrażenia po tej 
konfrontacji? 

Kiedy poznałem Justynę Celedę zrozumiałem, że jest ona 
idealnym reżyserem dla mojej sztuki. Po pierwsze młodsza ode 
mnie, kobieta - reżyser, wydobędzie z tego tekstu wszystko, czego 
- ja - starszy od niej autor - mógłbym nie dostrzec. Justyna jest 
bardzo wnikliwa i stara się dociec najgłębszych nawet motywacji 
moich bohaterów, co przedstawieniu, które jest z założenia lekką 
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komedią, może tylko wyjść na dobre. 
Bardzo dobre wrażenia odniosłem po pierwszej próbie czytanej. 
Teatrowi udało się zgromadzić doskonałą obsadę. Nieźle bawiłem 
się podczas tej pierwszej próby. Prawdę mówiąc nie sądziłem, 
że sztuka jest aż tak śmieszna. To zresztą zasługa świetnie 

obsadzonych aktorów. Wstyd mi się przyznać, ale nie wszystkich 
znałem wcześniej. Co świadczy tylko o tym, że w Polsce więcej 
jest dobrych aktorów niż ról dla nich napisanych. 

Ajak zrodził się pomysł N ext-ex? 
Kiedy dostałem propozycję wzięcia udziału w konkursie, akurat 
miałem pomysł na tekst o takiej ekscentrycznej inteligenckiej 
rodzinie, która nazbyt dobrze strzeże jedynaczki. Wydało mi się, 
że z powodu dużej ilości dialogów, lepiej napisać sztukę teatralną 
niż scenariusz filmowy. 

Skoro mowa o scenariuszach, to uważa się, że Pana filmy 
charakteryzują polskie społecze11stwo. W moim odczuciu 
podobnie jest z Next-ex. Czy może Pan powiedzieć coś 
więcej o bohaterach tej sztuki? 

Nie mogę o nich powiedzieć nic więcej, ponadto, co napisałem. 
Mam tylko nadzieję, że widzowie mimo wszystkich ich wad 
polubią Zytę i Karola, bo przecież to oni, jako sprawcy całego 
zamieszania, budzą w tej sztuce największe kontrowersje. 

Pan sam jest ojcem dwudziestokilkuletniej córki, czy 
w sztuce można odnaleźć elementy autotematyczne? 

Rzeczywiście moja córka ma na imię Marysia i nie jest to jedyny 
element autotematyczny. Nie poddaję takjak Karol potencjalnych 
narzeczonych córki psychologicznym testom, ale oczywiście jako 
ojcu zależy mi, żeby była szczęśliwa, więc niektóre z dialogów 
mają żródło w hipotetycznych rozważaniach, jakie często 

prowadzimy z Ewą, moją żoną, na temat naszej córeczki. 

„Testy na przyszłego męża" to szalenie zdrowo-rozsądkowe 
podejście. Co z szaloną, młodzieńczą miłością? Czy ona nie 
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ma szans w dzisiejszym świecie ? Czy romantyzm j est 
niemodny, czy nic może być pod stawą trwał ego, 

poważnego związku? 

Kiedy miałem 18-20 lat słowo mezalians wydawało mi się 

burżuazyjnym XIX wiecznym anachronizmem . Żyliśmy 
w komunizmie, wszyscy byli równi, bo nic nie mieli, więc 

i mezalians nie miał racji bytu. Dziś lepiej rozumiem, co mieli na 
myśli nasi pradziadkowie starając się nie dopuszczać do takich 
związków. Znów zrobiło się nom1alnie i bardzo ważne jest jaki 
potencjał życiowy ma przyszły partner naszego dziecka . 
Najważniejsze są dobroć i intelekt. A jeśli do tego ma się jakiś 
talent, ekonomiczna gratyfikacja przyjdzie sama. Oczywiście 
specjalnie trochę upraszczam. Romantyzm jest wspaniałym 

elementem w związku, pod warunkiem, że nie jest jedynym 
elementem. Ktoś przecież musi co miesiąc płacić rachunki . .. 

Przy okazji premiery Psychoterapolityka pytałam o to 
Dominika Rettingera, który deb iutował jako au tor 
komedii. Pan jest z tym gatu nkiem utożsamiany, dlatego 
nie mogłabym nie zadać tego pytania i Panu. Ko media 
w teatrze jest bowiem często traktowana pobłażliwie, jako 
„gorsza siostra" tragedii. Teatr Powszechny powołując do 
życia „Centrum Współczesnej Komedii" stara się na nowo 
uszlachetnić ten gatunek i wypracować polską specyfikę 
humoru. Jak Pan, mistrz tego gatunku w filmie, ocenia jego 
teatralną siłę? 

„Centrum Współczesnej Komedii " to potrzebna inicjatywa 
łódzkiego Teatru Powszechnego, która ma wielki potencjał . Bez 
niej nie zmusiłbym siebie, by napisać sztukę, którą napisałem. 
Myślę, że to właściwa droga. Prawdziwą nagrodą dla autorów jest 

przecież wystawienie ich tekstów. Ja siadam już do pisania sztuki 
na następną edycję Konkursu . .. Uważam, że ta inicjatywa Ewy 
Pilawskiej już owocuje. 
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Polscy widzowie są spragnieni dobrej, rodzimej komedii. 
Polska jest stworzona do komedii , bo to jedyny kraj na świecie, 
który upiera się być Chrystusem Narodów, co w gruncie rzeczy jest 
właśnie bardzo śmieszne. Aleksander Fredro - największy nasz 
komediopisarz - przeszedł jako żołnierz kampanię napoleońską 
i walczył w Powstaniu Listopadowym, pisał natomiast obyczajowe 
komedie, o zwykłych zjadaczach chleba, wyśmiewając ich wady. 
Nasi wielcy romantycy, zwykli zjadacze chleba, wiodący na co 
dzień życic bohaterów sztuk Fredry, pisali sztuki, w których 
wadzili się z Bogiem, Ojczyzną i opisywali siebie jako bohaterów. 
Hrabia Fredro miał więcej taktu . Zamiast zbawiać - zabawiał 

rodaków. 

A to jest chyba nawet trudniejsze. Mówi się przectez, 
że najtrudniej jest zagrać komedię. A jak jest z jej 
pisaniem? 

Rzeczywiście komedię gra się najtrudniej, bo trzeba być cały czas 
serio - dopiero wtedy jest śmiesznie . Moimi mistrzami 
w pisaniu sztuk komediowych od zawsze byli Sławomir Mrożek 
i Anglosasi: Alan Ayckboume, Michael Frayn, David Mamet, 
a z Francuzów: Francis Veber - to geniusz! Do tego by napisać 
komedię do teatru, ośmieliły mnie moje doświadczenia reżyserskie 
ze sztuką Czego nie widać w Teatrze Powszechnym 
w Warszawie. Radość z reakcji wypełnionej po brzegi widowni 
teatru nie można porównać z niczym innym. Pomyślałem sobie, 
że jeśli - nie daj Boże' - znudzi mi się kiedyś robienie filmów, 
zostanę autorem komedii dla teatru. Next- ex to pierwszy krok w tę 
stronę. Mnie osobiście łatwiej pisze się komedie niż tragedie. 
Ale to już zasługa wrodzonego poczucia humoru . Mówi się, 

że życie jest tragedią dla kogoś kto żyje emocjami, dla kogoś kto 

myśli jest komedią. Coś w tym rzeczywiście jest. 
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Mąż dla naszej córki 

Jesteśmy solidną rodziną. Żadnej bohemy, żadnych rozwodów, żadnych ekscentrycznych 
wyskoków. Ojciec inżynier, ja zajmuję się domem, stać nas na to, żebym nie pracowała . Syn 
studiuje w oddalonym mieście, mieszkając w akademiku . Chłopiec powinien być samodzielny. 
A córka skończyła technikum. 
Córka poszła do technikum , a nie do żadnego tam ogólniaka, co podkreślamy przy każdej okazji, 
dodając : maturę ma, więc mogłaby studiować, gdyby miała ochotę . Z drugiej strony posiada zawód 
na ewentualność, gdyby studiować nie miała ochoty. Albo jako sierota, gdybyśmy wraz 
z mężem zginęli w wypadku samochodowym. Córka studiować nie miała ochoty, a zawodu 
zdobytego w technikum nie praktykuje, ponieważ nie zginęliśmy w wypadku samochodowym. 
Wgięli śmy wprawdzie błotnik i stłukliśmy lewy reflektor, ale rozumiemy, że to za mało , żeby córka 
zmuszona była użytkować kwalifikacje zawodowe, zdobyte dzi ęk i pracom, które w ciągu lat 
wykonywali za nią koledzy w szkolnych warsztatach. 

Jesteśmy zresztą zadowoleni, że córka nie rwie się do męskich zawodów, takich jak hydraulika 
czy elektronika, marzy natomiast o małżeństwie, jedynej u nas instytucji, gdzie kobiety nie spotyka 
dyskryminacja płciowa. 

Jesteśmy rodziną scementowaną i stosunki międzypokoleniowe są u nas takie, jakie powinny 
być w tradycyjnej rodzinie. Nie ma mowy aby córka, na przykład, weszła nagle ze słowami: 
„Cześć , starzy, przed godziną wyszłam za mąż, a to właśnie Andrzej". Córka nasza ni gdy nic 
powzięłaby decyzji bez naszej akceptacji. Ile razy zaczyna jej się coś kleić, sprowadza młodego 
człowieka do domu, gdzie kandydat zostaje poddany testom rodzinnym. l tu dopiero przystępuj ę do 
właściwego tematu . Kandydat na ewentualnego zięcia musi zdać niełatwy egzamin z poczucia 
humoru, szybkiego refleksu i odporności psychicznej. Bez tych cech próba spowinowacenia się 
z naszą rodziną musi zakończyć się klęską. 

- Dobry wieczór, kochani, pozwólcie sobie przedstawić - powiedziała córka, wprowadzając 
osobnika rodzaju męskiego , sądząc z brody. -Mamo, magister Korzelski. 

- Bardzo mi miło. 

- Tato„. 
- Bardzo mi przyjemnie. Prosimy, panie magistrze. 
- Prosimy, ni ech pan magister siądzie . Napijemy się herbaty ... 
-Dziękuję, chętnie. Ale proszę mnie nie tytułować, na imię mi Andrzej. 
- Bardzo ładne imię. Aneczko, podaj herbatę. 
- Dobrze, mamo - powiedziała Ania i poszła do kuchni. Mąż mój, człowiek bywały, zagaił 

od razu. 
-Andrzej! Cóż może być piękniejszego niż imię królów polskich . 
-Proszę? 

-A tak, tak, cieszy mnie ten nawrót do prapolskich królewskich tradycji. W moim pokoleniu 
niestety nic z tego. Jakiś tam Władysław, Kazimierz, ja mam Bolesław .. . 

-Ale właśnie Bolesław ... 
- Wiem, wiem, Bierut. Przynajmniej był prezydentem. 
Aneczka weszła z tacą. 
- Pan pozwoli ciasta ... NaszaAneczka doskonale piecze. 
- Dziękuję. Rzeczywiście znakomite. 
-Prawda? To od Bliklego. 
-Od Bliklego0 Bo ja zrozumiałem , ze to Ania tak dobrze piecze. 
- Bardzo dobrze , ale nie tak dobrze jak Blikle. Dlatego wolimy kupować. 
-A może golniemy po koniaczku? - powiedział po męsku mój mąż. 
-Z przyjemnością. 
- Bolesławie - wtrąciłam - Ania uprzedzała , że pan Andrzej jest na odwyku. 
- Pomyliło ci się, mamo- dobrodusznie sprostowała Aneczka. - Na odwyku był inny Andrzej. 
- Ten, co tak nie lubił teatru? 
- Nie ten, pomyliło ci się, tato. Ten, co nie lubił teatru, to był Andrzej-Aktor. A na odwyku był 

Andrzej-Odrośnięty. Pamiętasz , ten z włosami do pleców, co go pytałeś , czy on myje szyję przez 
włosy. 

- Prawda. Z tego wynika, że pan teatr lubi. 



- Tak ... oczywiście. Sadzę, że każdy człowiek kulturalny ... 
Uznałam, że przyszła moja kolej. 

-Otóż, nie każdy. Ja osobiście nie lubię chodzić do teatru. 
- Czy można spytać, dlaczego? 
- Zniechęciłam się w zeszłym roku. Byliśmy na niezłym nawet przedstawieniu, ale jedną 

z drugoplanowych ról kreował aktor nieżyjący. N ie powinno się robić takich rzeczy. Jakby nie mieli 
dosyć a11ystów żywych. 

-Chyba musiało się pani tylko wydawać, że to był aktor nieżyjący. 
- Dlaczego pan tak sądzi? 
- Bo nieboszczyk nie może grać. 
-A oglądał pan wczorajsze przedstawienie w telewizji ? Grał tam aktor zmarły, i w dodatku 

główną rolę. 

-Ale to było w telewizji! Program nagrano, a aktor umarł potem! 
- Właśnie. I dlatego w telewizji mnie nie razi. A w teatrze bardzo to przeżyłam. 
-Małżonka moja jest trochę przewrażliwiona,jak to kobieta-powiedział mój mąż 

z uśmiechem. - Mnie takie rzeczy nie robią różnicy. 

- Panu nie robi różnicy ... przepraszam, co? 
- Czy grają żywi, czy umarli . Idę do teatru na przedstawienie i prywatne sprawy aktorów 

w ogóle mnie nie obchodzą. Nie ma nic gorszego niż mieszanie spraw prywatnych do odbioru 
sztuki. 
Czy Eleonora Duse ma być gorszą artystką, niż dajmy na to tegoroczna absolwentka szkoły 
teatralnej tylko dlatego, że nie żyje? 

-Ale Eleonora Duse nie gra. 
- I wielka szkoda. Należy żałować, że nie gra, a nie cieszyć się z tego. Chyba pan się ze mną 

zgodzi. 
-Oczywiście, ale ... 
- No to napijemy sięjeszcze po koniaczku na zgodę. 
-Chętnie ... chociaż nie miałem najmniejszego zamiaru sprzeciwiać się państwu ... 
- Nie miałeś zamiaru, a jednak się sprzeciwiasz - powiedziała moja córka. - Jesteś tu 

serdecznie przyjmowany, a kwestionujesz każde najnaturalniejsze odezwanie się moich rodziców, 
ludzi bądź co bądź starszych. 

I ten też niestety oblał. W słowniku rodzinnym został jako Andrzej-Od-Nieboszczyków. 
Musieliśmy ich w końcu ponazywać, bo nasza córka po każdej klęsce sprowadzała nowego 
młodego człowieka, a w jej pokoleniu coraz trudniej o chłopca, który by nie miał na imię Andrzej. 
Następnemu zresztą też się nie powiodło, a w dodatku był jakiś nerwowy. Przy drugim koniaczku 
całkowicie wysiadł: 

- Bardzo pa1'lstwa przepraszam, ale przypomniało mi się, że mam coś ważnego do załatwienia 
i muszę iść. Dziękuję za gościnność, do widzenia pani, do widzenia panu. 

Córka odprowadziła go do przedpokoju. Oczywiście rzuciliśmy się z mężem do drzwi, aby 
podsłuchać ich rozmowę. 

- Słuchaj , Anka- wzburzonym głosem mówił Andrzej - ty się musisz poważniej zająć swoimi 
rodzicami. Oni nie są normalni . 

- No wiesz! ... Kto cię upoważnił?' · ·· - grała dla nas córka. 
- Twoja matka mi wyjaśnia, że trzeba skasować tabliczkę mnożenia, bo zamiast trzy razy sześć 

o wiele pewniej jest dodać sześć plus sześć plus sześć i wtedy zawsze wypadnie właściwy wynik, 
a nie jak w mnożeniu, kiedy raz jest osiemnaście, a innym razem szesnaście . A na to twój ojciec ... 
muszę ci to opowiedzieć, ty wtedy poszłaś po herbatę ... Twój ojciec na to, że jeszcze pewniej jest 
dodać trzy plus trzy plus trzy plus trzy plus trzy plus trzy. I że tabliczka mnożenia manieruje umysł , 

i że dzieci, których się w ogóle nie uczy mnożenia, dochodzą do wielkich wyników w nauce . 
- O co ci chodzi? Uprzedziłam rodziców, że jesteś na matematyce, więc chcieli cię zabawić 

rozmową na bliskie ci tematy. Powinieneś to docenić. 
-Sprzeciwiłem s ię, grzecznie, na to twoja matka powiedziała, że dziwi się, że na uniwersytecie 

nie uczą nas teorii antymnożeniowej profesora Innokientija Tabliczkowa! 
- Ach, więc o takie głupstwo tak się irytowałeś, kiedy wyszłam! Daj spokój, matka nie jest 

naukowcem, mogło jej się pomylić nazwisko profesora. Ale z tego powodu tak się wkurzać ... 
Ten został Andrzejem-Matematycznym. Jesteśmy rodziną mieszcza!'lską i nasze dziecko nie 

znosi, kiedy rodziców spotyka afront . Toteż po Andrzeju-Matematycznym, który podniósł na nas 



głos, córka się zniechęciła i przez dłuższy czas nie sprowadzała nikogo. 
Wreszcie jednak zapowiedziała nową wizytę. 
Nauczeni doświadczeniem pozwoliliśmy kolejnemu Andrzejowi spokojnie wypić herbatę. 

Tylko mąż nie wytrzymał i wsypał sobie do herbaty łyżkę soli, zamieszał i zaczął pić . 

Andrzej oczywiście zareagował. 
- Proszę mi nie mieć za złe, ale przysiągłbym, że pan przed chwilą ... 
-Słucham? 

- Nic pan nie czuje? Ta herbata ... Mąż powąchał. 

- Że też pan poznał! Widzę, że z pana wielki herbaciarz. Istotnie w tej mieszance brak herbaty 
yunan . Ale nie zawsze można ją dostać. 

Andrzej zdążył się opanować. 
- Tak, bez yunana gorzej naciąga . Ma pan rację, trzeba ją przyprawić- powiedział . 

Wsypał dwie łyżki soli i wypił . O, bracie, pomyślałam , o ho ho' - tak pomyślałam. Tymczasem 
mąż bez wyczucia poszedł po linii najmniejszego oporu: 

- O czym to mówiliśmy ... Zacząłem panu opowiadać ... Aha. Otóż w naszej rodzinie wydarzył 
się dziwny wypadek, a właściwie cały splot wypadków. Mój wuj, człowiek na wysokim 
stanowisku, umarł nagle i na jego miejsce został zatwierdzony rodzony brat wuja, który w dodatku 
po jakimś czasie ożenił się ze swą owdowiałą bratową. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie 
mój kuzyn, syn tego zmarłego wuja. A trzeba panu wiedzieć, że chłopak od urodzenia był wścibski 
i mieszał się do nie swoich spraw. Czy można panu dolać herbaty? 

- Proszę bardzo. 
-Aniu ... 
-Tak, mamo. 
- Proszę, tu jest sól-wtrąciłam. 
Andrzej podziękował, osolił herbatę i spytał: 
- I co ten kuzyn zrobił? 
-Zażądał ekshumacji i sekcji zwłok. I jak panu się zdaje, co wykryto? 
-Nie mam pojęcia ... 
-Ni mniej, ni więcej, tylko mój wuj został zamordowany. 

-Coś podobnego' W jaki sposób? 
- Nalano mu trucizny w jakąś część ciała, nie pamiętam, w każdym razie nie do ust -

mruknęłam , żeby już z tym skończyć. - Całe życie mego kuzyna zostało odtąd podporządkowane 
chęci zdemaskowania mordercy. Doprowadził do obłędu swoją narzeczoną, która będąc na bani, 
skoczyła do Wisły i śpiewając, utopiła się . 

- I nie odratowano jej? 
- Kto miał do tego głowę! - zaszczebiotała Aneczka. - Co chwila nowe nieszczęście! Mój wuj, 

to znaczy kuzyn tatusia, chcąc zabić swojego stryja, to znaczy wuja tatusia , przez niedokładność 
zabił tatusia tej narzeczonej, a wreszcie kiedy cała rodzina się zebrała , żeby omówić konflikt, 
wszyscy się otruli . 

- U nas w rodzinie takich dramatów na szczęście nie było- oświadczył Andrzej . 
-A pan z jakich stron pochodzi? 
- Ze wsi pod Krakowem. 
-Stary! -zawołała Ania. - To ty masz pochodzenie chłopskie! 
- Niestety, nie. Jestem mieszańcem : matka była chłopką, a ojciec inteligentem. Zresztą o ich 

weselu do teraz w rodzinie sic; wspomina. Było bardzo sławne. Odbyło się na wsi, ta wieś nazywa 
się Bronowice. 

- Czyżby na tym weselu coś specjalnego sic; wydarzyło, że tak sławne') - spytałam, miotana 
złymi przeczuciami . 

- Wydarzyła się rzecz dziwna, proszę państwa, powiedziałbym niesamowita. Otóż ciotka moja, 
u której wesele sic; odbywało - notabene i ona miała męża inteligenta, a raczej poetę, ciotka ta 
hodowała róże , które na czas chłodów okręca się słomą . Nazywa sic; to chochoł. I prosze; sobie 
wyobrazić , w nocy, kiedy wszyscy goście sobie podpili,jak to na wsi - taki chochoł wszedł do izby. 

- Sam wszedł? Tego pan nam już nie będzie opowiadał. Musiał go ktoś wnieść. Prawda, 
Bolesławie? 

-Jasne. Albo może takie mieli delirki. Jednemu białe myszy, drugiemu chochoły. 
- Właśnie od strony racjonalistycznej sprawa ta do dziś nie została wyjaśniona . Tak czy inaczej, 

dokładnie w dziewięć miesie;cy od tej pamiętnej nocy przyszedłem na świat. 
Przed oczyma zacze;ły mi latać czerwone płatki . 



- Proszę pana! Wszystko znieśliśmy. To, że pan osolił herbatę, dobrze. Ma pan refleks. 
Opowiedzieliśmy panu „Hamleta" i pan spokojnie wysłuchał. Dobrze. Ma pan odporność 
psychiczną. Ale żeby pan z nas drwił w żywe oczy, opowiadając „Wesele" Wyspiat'lskiego, to już, 
wybaczy pan, grubiat'lstwo. 

-Ależ, proszę pat'lstwa, wcale nic drwię, mam dowody. Na pamiątkę tych wydarzet'l dano mi 
nawet imię! 

- Imię na pamiątkę „ Wesela"! To powinien być Stanisław po Wyspiat'lskim. 
-Skądże, Andrzej, po Wajdzie. 
Wydawałol'ly się, że wszystko w porządku: Andrzej-Od-Wesela zdał rodzinny egzamin. Ale, 

jak już na początku mojej opowieści wspomniałam, jesteśmy rodziną scementowaną. Córka nasza 
oświadczyła: 

- Nigdy nie wyszłabym za człowieka, który pozwala sobie na robienie balona z moich 
rodziców! 

Przekonawszy się, że w tych warunkach niełatwo jej będzie zaakceptować jakiegokolwiek 
męża, córka nasza zdecydowała się na studia, obiecując sobie jednocześnie, że po naszej śmierci 
wyjdzie spokojnie za pienvszego napotkanego idiotę. 
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Teatr Powszechny, Gazeta Wyborcza i TVP Kultura 
ogłaszają konkurs na tekst komediowy 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs ma charakter otwarty i zamknięty. Uczestnikiem części otwartej konkursu może być każdy, kto 

ukończył osiemnaście lat. Część zamknięta adresowana jest do wybranych dramatopisarzy polskich 

i zagranicznych. 

2. Przedmiotem konkursu jest utwór dramatyczny o charakterze komediowym nigdzie wcześniej nie 

publikowany, nie wystawiany, nie będący adaptacją, lecz oryginalnym dziełem autora. 

3. Prace sygnowane godłem należy nadsyłać w fonnie wydruku komputerowego (3 egzemplarze, fonnatA4) 

oraz zapisu elektronicznego (CD, dyskietka). Prosimy o dołączenie w osobnej kopercie danych 

osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, e-mail) 

i krótkiej noty biograficznej (wykształcenie, zawód, osiągnięcia, itp.) na adres: Teatr Powszechny, 

91-069 Łódź, ul. Legionów 21, z dopiskiem KOMEDIOPISANIE. 

4. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 czerwca 2009. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 

w styczniu 2010. 

5 Oceny nadsyłanych prac dokonuje jury powołane przez organizatorów konkursu. Pula nagród do 

rozdysponowania wynosi dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, w tym Nagroda Specjalna Prezydenta 

Miasta Łodzi pana Jerzego Kropiwnickiego w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych. Podział 

nagród leży w gestii jury. Przewidywane jest specjalne wyróżnienie dla utworu mówiącego o Łodzi . 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji tekstów utworów nadesłanych w celu promocji 

konkursu bez honorarium dla autora, oraz prawo do prapremiery i dalszej eksploatacji spektaklu 

teatralnego opartego na nagrodzonych tekstach, bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. 

7. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków regulaminu. 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego. 

Współorganizatorzy konkursu: 
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Competition rules: 

Powszechny Theatre in Łódź in cooperation with 
Gazeta Wyborcza and TVP Kultura announce the 
Competition for the Best Comedy Play 

l. The competition has open and closed character. Everyone who is over 18 years of age can be the entrant of 

the open part of the competition. The closed part of the compctition is addressed to the selected Polish and 

foreign dramatist. 

2. The subject of the competition is a comedy play, previously unpublished and unproduced, being the 
original work of the author, not an adaptation. 

3. A 11 works signed with the code name mu st be submitted in print format (3 copies A4 size) and in electronic 
format (a CD or tloppy disk). Please include your personal infonnation (name and surname. date ofbirth. 
telephone, address, e-mail) and a briefbiography (occupation, education, achievemcnts etc) in a separate 
envelope. All works should be sent to the following address: Powszechny Theatre, 91-069 Łódź, 
Legionów 21, with the footnote "Comedy Writing". 

4. The deadline for receiving entries for the competition is 30th June 2009. The results of the competition will 
be announced in January 2010. 

5. The Jury appointed by the Organizers of the competition will evaluate the submitted texts. Total prize 
money of the cornpetition is 90 OOO PLN, incłuding the special award of Mr Jerzy Kropiwnicki's a 
president of Łódź in the amount of 50 OOO PLN. The decision abo ut awarding the prizes belongs to the 
Jury. There would be a special award for a play concerning Łódź. The Organizers retain the rights to 
publ ish the submitted texts for the promotional purposes free of charge, and the right to the world premiere 
and the further exploitation of the theatrical perfonnances based on the awarded texts also free of any 
charge. 

6. Materials sent for the competition will not be returned. 

7. By ente ring the competition, entrants agree to be bo und by all these competition rules 

The competition is hełd under the auspices of Jerzy Kropiwnicki - a president of the city of Łódź. 

Coorganizers of the competition: 
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Poland is ideał for comedy 
Interview with Juliusz Machulski 

You are chietly a film director and a screenwriter, but Next
ex is not your first play. lf l 'm not mistaken this is, after 
JutJ' and /9the Meridian, your third one. The previously 
mentioned plays appcared in the Tclevision Thcatrc, while 
the world premiere of Next-ex is the first instance when you 
confront the textwith the live audience, am I right'? 

Yes, it will be the first time. You can't imagine how I'm interested 
in the end result on the stage. 

You have worked as a stage director as well. This time you 
put your script in the hands of a wo ma n director proposcd 
by Mrs. Ewa Pilawska. As a di rcctor you probably have an 
idea about the staging of Next-ex. How do you feel in such 
a situation '? 

I wanted it that way. I wished to be only an author and no body el se. 
What is more, I don't have any vision concerning the staging. I !et 
the director complete a11istic freedom and I fee! great about it. 

I know that you had contactcd t he director cvcn bcfore the 
rehearsals to the performance and, moreover, that you 
were present during the first reading rehearsal. What are 
yo ur impres ·ions after that confron tation? 

When I had met Justyna Celeda I realized that she would be the 
idea! director of my play. Firstly, younger than me, a woman 
director who would extract from the text everything that I - the 
author older than she, couldn't discern. Justyna is very insightful 
and tries to investigate even the deepest motivations of my 

protagonists, which can only do good to the performance that was 
supposed to be a light comedy. 
The first reading rehearsal made very good impression on me. The 
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theatre managed to gather a wondcrful cast. 1 had a great fun 
during this first rehearsal. To be honest, I didn't realize that the play 
is so funny. After all, the excellent casting contributed to it. I'm 
ashamed to admit that I haven't heard of them, which only gives 
evidence that in Poland there are far more good actors than the 
parts written for them. 

How did the idea of theNext-ex originatc? 
When I was offered to take part in the competition, I already bad 
had an idea of such an eccentric intellectual family that protects its 
only child far too much. It seemed to me that because of a great 
number of dialogues it was a better idea for a play than for a film 
script. 

As far as your scripts are concerned do you th ink that yo ur 
films charactcrize Polish society'? I fecl that this is the case 
in Next-ex. Can you tell me somcthing morc about the 
charactcrs in your play"? 

I can say nothing more than I have written about them. I only hope 
that the audience will get to like Zyta and Karol despite their 
numerous vices, although they - the main instigators, raise the 
strongest controversies. 

Your own daughtcr is around twcnty - can we find some 
other autothematic elcmcnts in the play'! 

Indeed, my daughter's name is Marysia and this is not the only one 
autothematic element. I don't run psychological tests on the 
potentia! fiances of my daughter like Karol did, but, naturally, 
being her father I care that she is happy. And that is the reason why 
some of the dialogues have the source in hypothetical 
considerations that Ewa - my wife, and I give to the matter of our 
daughter. 

"Tests for a husband-to-be" arc extremcly commonsense 
approach. So what about the crazy, youth fu l love '? Docs it 
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have a chance in contemporary world? Is romanticism 
outdated, can't it be the basis of the sound and serious 
relationship? 

When I was in my twenties the word "misalliance" seemed to me a 
bourgeois anachronism. We lived in communism; everybody was 
equal since everybody bad nothing. And that is why there was no 
reason for the existence of a misalliance. Today I understand bctter 
what our grandfathers had on their mind trying not to allow for 
such relationships. It has become nonnal again and it has become 
very important what kind oflife potentia I has the would-be partner 
of our child. The most important features are goodness and 
intel lect, but a part from that, if somebody has a talent for w hat he 
does the economic gratification will inevitably come. Obviously, I 
simplify it a little bit on purpose. Romanticism is the wonderful 
element of a relationship on condition that it is not the only one. 
After all, somebody must pay bi lis every month. 

On the occasion of the world premiere of P.~ycho 

ThereAboutPolitics I asked abo ut it Dominik Rettinger who 
made his debut as a comedy writer then. You are identified 
with this genre, which is why l couldn't refrain myself from 
asking you the same. Comedy in theatre is very often 
treated disrespectfully and is considered inferior to 
tragedy. Powszechny Theatre by bringing the 
Contemporary Comedy Centre to life tries to refine that 
genre again and to work out Polish specificity of humor. 
How do you - the master of that genre in film, measure its 
theatrical power'? 

The Contemporary Comedy Centre is the indispensable initiative 
of Powszechny Theatre that has a great potentia!. Without it I 

wouldn't have forced myself to write a play that I wrote. I think that 
this is the right way. The true authors' reward is staging their plays, 
isn't it? Therefore, I will sit down and write a play for the next 
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edition of the competition right away . .. In my opmion the 
initiative of Ewa Pilawska has al ready borne same fruit. 

Polish audience craves good domestic comedy. Poland is ideał 

for comedy since this is the only country in the world that persists 
in being Christ of the nations, which in fact, is very funny. 
Aleksander Fredro - our greatest comedy writer, survived the 

Napoleon's campaigns and took part in the November Uprising, 
nevertheless he wrote social comedies about the men in the street 
ridiculing their vices. Wherease our great Romantics - ordinary 
men in the street leading the lives offredro's protagonists, wrote 

plays in which they waged with god and their homeland . 
Moreover, they dcpicted themselves as real heroes . Count Fredro 

was more tactful. Instead of rescuing Poles, he chose to entertain 
them. 

... which is probably even more difficult. lt is said that to 
act in comedies is most difficult. And what about writing 
them? 

Indeed, to act in a comedy is most difficult since you have to be 
serious all the time - only then it is funny. For me the mastres in 

comedy writing craft have always been: Sławomir Mrożek , the 
Englishmen: Alan Ayckboume, Michael Frayn, David Mamet, 

and from France: Francis Veber- a rare genius. My experience of 
directing Noises off in Powszechny Theatre, Warsaw encouraged 
me to write a comedy for the stage. The joy caused by the raction 

of the full house can't be compared with anything else . I thought 
that if, God forbid, I was fed up with making fi lms I would become 
a comedy writer for theatre . N ext-ex is the first step towards it. It is 
easier for me to write comedies than tragedies - most probably 

thanks to my inherent sense of humor. It is said that life is a tragedy 

for soemone who lives by emotions, wheares for someone who 
thinks it is a comedy. There is really same truth init. 

!111crvin1· hy Anna Maria Doli11ska 

A husband for our daughter 

We are a solid family. No bohemians, no divorcees, no eccentrics. The father is an engineer, I am 

a housewife. I don't have to work - we can afford it. Our son studies in a remote city and lives in 

a student's hostel - a boy should be independent. Whereas our daughter graduated from a technical 

school. 

Our daughter attended a technical school - not a secondary school, which we stress on every 

possible occasion, adding that she passed her fina I exam and she could study if she wanted. On the 

other hand she has a profession in case she doesn't want to study or she becomes an orphan (if we are 

killed in a car crash). Our daughter didn't wish to study, and she doesn't work in her profession as 

we Il because we weren't killed in a car crash. We indeed bent a fender and smashed a left lamp, but 

we understand that it is too little for our daughter to make use of the professional ąualifications 

attained on the lessons of manuał training on which her colleagues did all the works she was 

supposed to do during five years of her technical education. 

We are , after all , glad that our daughter isn't eager to practice typically male professions like 

plumbing or elcctronics. Instead, she dreams about maniage - our only institution where there is no 

sexual discrimination aga inst women. 

We are a close-knit family and intergenerational relationships among us are as they should be in 

a traditional family. Hence a situation where our daughter comes and says , "Hi there, I got manied 

an hour ago. This is my new husband-Andrzej ," is simply out of ąuestion. 

Our daughter would never decide anything without our acceptance. Every time w hen something 

is cooking she brings a young man home and we put the candidate to family tests. And now I'm 

getting to the heart of the problem. The candidate for a would-be son-in-law should pass a difficult 

"sense of humor, ąuick reflex and psychical resistance exam". Without these features any attempt to 



marry in to our family would inevitably end with a defeat. 

"Good evening. Dear parents, Jet me introduce," said our daughter entering the room with 
a male-judging by his beard. 

"Morn, this is Mr Korze Iski, MA." 

"Nice to meet you." 

"Daddy." 

"Please come in Mr Korzelski, MA." 

"Mr Korze Iski, MA, please sit down. Would you like a cup oftea?" 

"Thank you, with pleasure. Excuse me but you don't have to use my academic degree- my name 
isAndrzcj." 

"It's a very nice name. Anna, my dear, please bring us some tea." 

"All right morn," said Anna and went in to the kitchen. 

My husband, an experienced man, started a conversation instantly. 

"Andrzej! What could be more pleasing than the name of Polish kings?" 
"Pardon?" 

"Indeed, very pleasing. Coming back to pre-Po lish royal traditions is extremely praiseworthy. 

Unfortunately, there was nothing of that kind in my generation. Only somc Władysławs, 
Kazimierzes and my name is Bolesław. 

"But Bolesław ... " 

"Yes, I know- Bierut. But at least he was a president." 

Anna carne with a tray. 

"Please try a piece of cake. Anna is a wonderful cook." 

"Thank you. I t's really delicious." 

"Isn't it? This is from Blikle's ca fe." 

"From Blikle's ca fe? I understood thatAnna bakes so well." 

"Very well, but not so good as Blikle does. That is why we prefer to buy there." 

"Would you like a schnapps?" offered my husband in a manly way. 

"Thank you, with pleasure." 

"Bolesław," I interrupted. "Anna wamed you thatAndrzej is in rehab." 

"Morn, You are mistaken," said Anna good-naturedly. "The other Andrzej was in rebab." 

"The one who didn't like theater so much?" 

"No daddy, you are wrong, not that one. The one who didn't like theater was Andrzej-the Actor. 

And in the rehab was Andrzej-the Shock-headed. The one with his hair down to his back whom you 

asked ifhe washed his neck through his hear. 

"Right. So the conclusion is that you like theater." 

"Yes ... of course. I believe that every cultivated person ... " 

I thought that it was my tum then. 

"That's not true. I, for instance, don't like going to the theatre." 

"Can I ask why?" 

"I took a dislike to it last year. We were at a pretty good performance, but the dead actor played 

one of the supporting characters. They shouldn't have done such a thing. As though there weren't 

enough living actors." 

"It probably seemed to you that he was a dead actor." 

"Why do you think that it only seemed to me?" 

"Because the deceased person can't act." 

"Did you see the performance in TV theater yesterday? The dead actor played init as well -what 

is more he played the main part." 

"But it was on TV! The performance had been recorded and then the ac tor died." 

"Exactly, that is why it doesn't shock me in TV Whereas, I was deeply shaken in that theater." 

"My wife is a bit oversensitive, as all women are,'' said my husband with a smile. "Such things 



make no difference to me." 

'Tm sorry but w hat rnakes no di fference to you?" 

"Whether the a live or the dead act. I go to the theater for a performance and I have no intercst in 

the private matters of actors. Nothing is worse than mixing the private matters with the reception of 

art. Is Eleonora Duse a worse actress than for example th is year's graduate of the theatrical school 

merely beeause she is dead'7" 

"But Eleonora Duse doesn't act now." 

"What a shame. We should regret it that she doesn't act - not to enjoy it. Do you agree with me?" 

"Of course, nevertheless . . . " 

"So lets have another schnapps for reconcil iation." 

"All right, but I didn't have any intention to oppose you. 

"Maybe you didn't intend it but you did it,'' said my daughter. Everybody weleomed you 

wam1ly, but you have questioned every natura! response of my parents-people in spite of all older 
than you. 

Unfortunately, this one failed. Aecording to our family dictionary he was called Andrzej-from 

the Deceased. We had to give them by-namcs because after cach defeat our daughter brought a 

subsequent young man home and because in her generation it became increasingly diffieult to find a 

boy who wasn't cal led Andrzej. 

The next one didn't succeed as well, and, in addition, he was rather nervous. After the second 

schnapps he gave up: 

'Tm extremely sorry, but I realized that I have something important to do and I must go now. 

Thank you for your hospitality. lt was very nice to meet you. Goodbye.'' 

Our daughter escorted hirn to the hall. Naturally, we run to the door so as to overhear their 

aren 't norma!." 

"How dare you say such things; Who !et you? I" Our daughter played for us . 

"Your mother explains to me that the times table should be liquidated smce instead of 

multiplying 3 by 6, it is far more certain to add 6 and 6 and 6. Then the result is always right, unlike 

in multiplication - when one time it equals 18 and another 16. Then your father said ... I have to tell 

you what he said w hen you went out to prepare tea. Your father said that it is even safer to add 3 and 3 

and 3 and 3 and 3 and 3. And that the multiplication table renders the mind mannerist, which is why 

children who aren't taught multiplication at all achieve great results in science." 

„What's the matter?!I told my parents that you study mathematics and therefore they wanted to 

entertain you with a conversation on the topics farni I iar to you. You should appreciate it." 

"I politely opposed your mother when she said that she was surprised we weren't taught the 

antimultiplication theory of professor Timestablehood !'' 

"Oh, by such a tritle were you annoyed when I left the room~ Come on, my mothcr is not a 

scientist- she could have mistaken the professor's sumame. It's stup id to go mad because of that." 

This one was calledAndrzej-the Mathematician. We are a bourgeois family and our chi Id hates it 

w hen her parents are affronted . Therefore, after Andrzej-the Mathematician who rai sed his voice to 

us our daughter became discouraged and didn't bring anybody home for a longer time. 

However, at last, she announced that somebody would pay us a visit. 

Experienccd as we were, we let another Andrzej to drink tea in peace. Only my husband had lost 

his patience and put a spoon of salt in to his tea, stirred it, and started to drink. 

Andrzej reacted of course. 

"Excuse me, but I could swear that a moment ago ... " 

"Pardon?" 

"Doesn't it taste strange9 Th is tea ... " 

My husband smelled it. 



"You sensed it-extraordinary! I see that you are a great tea !over. lndeed, this com position lacks 

Yunan tea. But it is nowadays hard to get." 

Andrzej managed to composc himself. 

"I agree that without Yunnan it infuses worse. You are right that it should be spiced." 

He poured two spoons of salt into the tea and drank it. Oh man, 1 thought, very nice, very. ln the 

meantime, my husband, suspecting nothing, took the line of the least resistance 

"What were we talking about. .. I started tel ling you ... Oh, I know ... There was a strange 

accident in our farnily (or a couple of accidents to be precise). My une le, a man in high position, died 

suddenly and his place was taken by his brother who, additionally, after some time married his 

widowed sister-in-law. And everything would have been all right if my cousin- son of the deceased 

uncle, didn't start stirring. And you should know that since bi11h the boy had been nosy and meddled 

in the affairs of others. Would you like some mare tea?" 

" Yes, please." 

"Anna . . . " 

"Yes, inom." 

"The salt. He re you are," I interj ected. 

Andrzej thanked me, salted his tea and asked: 

"And what did the cousin do?" 

"He demanded exhumation and autopsy. Can you guess what was discovered?" 

"I have no idea." 

"Neither more nor less my uncle was murdered ." 

" Incredible! How?" 

"The poison was poured into some part of his body, I can't remem ber where, but not into his 

mouth," - I muttered to finish it off. "Since then his who le life had been subordinated to his desire 

for unmasking the murderer. He made his fiancee mad. After a booze she jumped into the Vistula 

and drowned singing." 

"Wasn't she reanimated?" 

"Who would have had a head for it," said Anna in a sweet voice. "Every moment a new di stress! 

My uncle - my father's cousin, wanting to kill his une le - my father's uncle , through an oversight 

killed the father of his fianc ee. When the whole family gathered to talk about the conflict they 

poisoned one another." 

"F ortunately, the re we re no dra mas of that sort in our family," declared Andrzej. 

"And where are you from?" 

"From a village near Krakow." 

"Man'" exclaimedAnna. "You are of peasant origin." 

"Unfortunately not. l'm a cross-bread: my mother was a peasant and my father an intellectual. 

Moreover, their wedding is still looked back upon in our family. It was very famous. lt took place at 

the village called Bronowice." 
''Had anything special happened during this wedding party, which made it so famous?" I asked 

with a grim sense of foreboding. 

"Something strange, I would even say something extraordinary, happened . My aunt who run 

that wedding party and who incidentally had an intellectual for a husband (or more exactly a poet) 

grew roses that in the wintertime are wrapped with straw. This wrapping is called "chochoł". And 

just imagine that at night w hen all the guests were drunk as it is the eustom in the countryside, such 

chochoł entered the room. 
"Entered by itself? You shouldn't say such nonsense. Somebody must have brought it in . Am I 

right Bolesław?" 

"You are absolutely right; they all could have had delirium tremens . One sees pink elephants, the 

other chochołs." 
"From the rational point of view this case hasn't been explained as yet. One way or another I was 

bom nine months after this memorable night. „ e 



He made me see red. 

"Sir. We tolerated everything. You salted your tea, all right-you reacted quickly. We retold you 

the plot of Hamlet and you listened to us calmly. Very well - you have psychical resistance. But 

mocking us by telling Wyspianski's The Wedding is, please exe u se me, sheer rudeness." 

'Tm not mocking you. Moreover, I've got proofs on w hat I've said. In remem brance of these 
events my name was given!" 

"The name for a remembrance of The Wedding? ! Hence it should be Stanisław after Wyspiański. 
''Nothing of that kind-Andrzej after Wajda." 

It seemed that everything was all right: Andrzej-the Chochoł passed the family test. But as I 

mentioned at the beginning of my story, we are a close-knit family. Therefore, our daughter 
announced: 

"I would never marry a man who pok es fun at my parents ! " 

Having been proven that in these conditions it wouldn't be easy to accept any husband our 

daughter decided to study- promising herself that after our death she wo u Id calmly marry the first 
id i ot she would encounter. 
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