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Szalone nożyczki to jedna z najpopularniejszych komedii kry
minalnych ostatniego dwudziestolecia - w 1997 wpisano ją do światowej 
księgi rekordów Guinnesa jako najdłużej bez przerwy graną sztukę na 
scenach amerykańskich . Od jej amerykańskiej premiery 29 stycznia 1980 
roku w Charley Playhouse w Bostonie grana jest bez przerwy. W Bostonie 
obejrzało ją już ponad 1,6 mln widzów, a na całym świecie publiczność Sza
lonych nożyczek przekroczyła już 8 mln. W Polsce po raz pierwszy wystawio
no tę sztukę w Teatrze Powszechnym w Łodzi w 1999 roku i właśnie mija 
dziesiąty sezon jej stałej obecności w repertuarze tego teatru. Atrakcyjność 
Szalonych nożyczek polega na tym, że realizatorzy i wykonawcy zawsze sy
tuują akcję sztuki „tu" i „ teraz'; aby widzowie mogli rozpoznawać w przed
stawieniu specyfikę swojego miasta. Czytelność uwarunkowań lokalnych 
jest ważna dlatego, że publiczność staje się współwykonawcą spektaklu 
i ma swój udział w rozwiązywaniu kryminalnej zagadki. Ten interaktywny 
teatr dzięki zaangażowaniu widzów każdego wieczoru ma inny przebieg, 
dlatego warto obejrzeć Szalone nożyczki kilka razy. 

Pierwotna wersja sztuki Paula Pi::irtnera (1925-1984) - niemieckiego psycho
loga, pisarza, tłumacza, poety, reżysera - nie zapowiadała tak oszałamiają
cego sukcesu. Napisane w 1963 Szalone nożyczki były dość schematycznym 
kryminałem scenicznym opartym na dochodzeniu policyjnym, które ma 
ujawnić sprawcę zabójstwa popełnionego w sąsiedztwie zakładu fryzjer
skiego. W zamierzeniu autora miała to być psychodrama poddająca próbie 
spostrzegawczość widzów, którzy w zakończeniu sztuki mieli włączać się 

. . . .. .. 



do akcji i w głosowaniu pomóc policji w rozwią
zaniu zagadki kryminalnej. 
W Ameryce sztuka została wystawiona po raz 
pierwszy w GeVa Th ea tre w Rochester pod ty
tułem Kto to zrobił, a wykonawca roli Toniego -
Bruce Jordan, zauważył, że publiczność chętnie 
włącza się do akcji. Wraz z Marylin Abram s od ku -
pił w 1978 roku od autora prawa do wystawiania 
sztuki za SO tys. dolarów. Najpierw przez kilka 
sezonów sztukę grano w DinnerTheatre w Lake 
George, N.Y. i dopiero po bostońskiej premierze 
Szalone nożyczki zaczęły robić zawrotną karie
rę. Sztuka przetłumaczona została na kilkana
ście języków i doczekała się do tej pory około 
60 realizacj i i niemal SO tys. przedstawień na 
całym świecie. 

Sukces Szalonych nożyczek nie wynika jedynie z intrygującego biegu zda
rzeń zmierzających do wykrycia sprawcy zbrodni, ale przede wszystkim 
z jej dynamicznego charakteru, powodującego, że każdy spektakl jest nie
powtarzalnym przeżyciem. Akcja rozgrywa się w warunkach lokalnych, co 
sprawia, że widzowie dobrze rozpoznają swoje miasto, jego mieszkańców 
i instytucje. Główny nurt zdarzeń jest nieustannie aktualizowany, a twórcy 
przedstawienia natychmiast reagują na bieżące wydarzenia, włączając je 
do przedstawienia. Rozpoznając znane im miejsca, rozumiejąc aluzje do po
pularnych osób, widzowie szybko ulegają teatralnej iluzji i chętnie włączają 
s ię do zabawy, uczestnicząc w wykryciu sprawcy. 

4 

Marcin Sławiński jest absolwentem Wydziału Aktorskiego 
(1973) i Wydziału Reżyserii (1982) PWST w Warszawie. Początkowo przez 
dziesięć sezonów był zaangażowany w Teatrze Narodowym, gdzie wy
stępował głównie w repertuarze klasycznym. Od 1983 zajął się reżyserią, 
sięgając niemal wyłącznie po repertuar współczesny: pracował na sce
nach 18 teatrów pol sk ich, gdzie wystawił około 70 sztuk, w tym ponad 
20 prapremier polskich. Do najważniejszych przed stawi eń o tematyce 
społeczno-politycznej, zrealizowanych przez Sławińskiego w latach 80„ 
zaliczyć trzeba: „Róbmy swoje" wg W. Młynarskiego, „Kompot" J. Kofty 
i B. Rychtera, „Pięć dni Lemuela Gulliwera" K. Nowickiego, „Nagi król" 
E. Szwarca, „Mandat" N. Erdmana, „Policja" S. Mrożka. W latach 90. reżyser 
sięgał po teksty autorów zainteresowanych indywidualnymi problemami 
człowieka, którym nieobce jest humorystyczne widzenie współczesne
go świata: „Seksualne perwersje w Chicago" D. Mameta, „Pokój stołowy " 

A. R. Gourneya, „Pokój Marvina" S. McPhersona czy „ Sztukę" Y. Rezy. „Wam
pir" Wojciecha Tomczyka w jego reżyserii wygrał Ili Festiwal Rzeczywistość 
Przedstawiona oraz X Ogólnopolski Konkurs Ministerstwa Kultury (2004) na 
wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Ostatnio reżyserował „Psychote
rapolitykę" Dominika W. Rettingera, która wygrała pierwszy konkurs„Kome
diopi sanie" organizowany przez Teatr Powszechny w Łodzi . 

Marcin Sławiński był kierownikiem artystycznym Teatru Kwadrat w Warsza
wie i Teatru Powszechnego w Łodzi. 
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Wojciech Stefaniak 
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Scenograf. Kaliszanin. W 1991 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Wzor
nictwa Przemysłowego warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i zwycię
żył w Konkursie im. Z. Czermańskiego na najlepszy dyplom tej uczelni. 
Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od kilkunastu lat zajmuje 
się przede wszystkim scenografią teatralną, choć interesuje go również 
grafika, sztuka sakralna i użytkowa. 
Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza w roku 2000 i 2003. Wyróż
niony za scenografię do spektaklu „Cukier w normie" S. Shuty w Teatrze 
Łaźnia Nowa w Krakowie w XI Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie 
polskiej szt u ki współczesnej. 
Pracuje z najlepszymi polskimi reżyserami teatralnymi i filmowymi. Ma na 
swoim koncie ponad sto realizacji w teatrach w Kaliszu, Poznaniu, War
szawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Olsztynie, Słupsku, Gdyni, 
Toruniu, Zielonej Górze, Szczecinie, Sosnowcu, Rzeszowie, Białymstoku, 
Wilnie, a także w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Na stałe współpracuje 
z warszawskimi teatrami: Kwadrat i Komedia. 
„Szalone nożyczki" w Kaliszu to jego kolejne twórcze spotkanie z reżyse
rem Marcinem Sławińskim. 

". W sprawie morderstwa Izabeli Richter poza podejrzeniami. Do fryzjera nie 
"·chodzi od dwudziestu lat. 
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Elżbieta Woźniak jest tłumaczką z języka angielskiego," 
mieszka w Londynie. Specjalizuje się w przekładach sztuk teatralnych - . 

przede wszystkim fars, komedii oraz scenicznych kryminałów. Jej zasługą 
jest wprowadzenie na sceny teatrów w Polsce wielu dramatów znanych 
autorów amerykańskich, angielskich i irlandzkich, m.in. Mayday, Okno na 
parlament, Wszystko w rodzinie R. Cooneya, Księżyc nad Buffalo K. Ludwiga, 
Upadłe anioły N. Cowarda czy Dublińską kolędę C McPhersona. 
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Nudno! Nic si . . . 
Nic tylko ę me dz1e1e. 
____ malowanie cudzych łap 

I
~--- -ie'Pan :. o . I pierwszy Panie 

wa ew$ki. Bardzo 
proszę! ·: 

No jak, Panie 
Michale? Tniemy 
do końca czy 
tylko trochę? 



Golenie to rozkosz! . 
Oczywiście dla golonego. 

--~~~~~~~~~.~ 

Proszę samemu wymyć głowę. 
Ja jestem od manicure. 

lok długo mam czekać na 
trwałą? Spieszę się! Muszę 

zatelefonować. 

Ciekawe kto ją zabił? 
Wszyscy mieli do czynienia 
z nożyczkami. 



Frajda czy obciach? 
Rozmowa z Marcinem Sławińskim 

Jakie miejsce w dzisiejszym teatrze zajmuje repertuar rozrywkowy: far
sy, lekkie komedie? Nie chodzi mi o miejsce w sensie ilościowym, tylko 
o rangę. Bo gra się tego dużo, o czym pan, jako ceniony specjalista w tym 
gatunku, wie najlepiej. Większość teatrów, przynajmniej w mniejszych 
ośrodkach, ma tego rodzaju pozycje w repertuarze, utrzymują się długo 
na afiszu, publiczność chodzi. Ale recenzenci kręcą nosem, traktują robo
tę z lekceważeniem, tak zwana krytyka branżowa w ogóle jej nie zauwa
ża. Ba, niekiedy nawet i dyrektorzy teatrów o tej części swej dzjalalności 
mówią z pewnym zawstydzeniem, pomniejszając ją. Więc jak to jest? 
Przyjeżdża pan do teatru x, gdzie będzie pan realizował którąś z dobrych 
fars i jaki nastrój pan zastaje? Frajdę, że nareszcie wystawimy coś sympa
tycznego, czy skwaszenie, że musimy, bo publiczność, kasa i tak dolej, ole 
każdy wie, że to obciach? 

Nie, no jednak frajdę. Przede wszystkim po stronie aktorskiej. Czego
kolwiek nie mówić o tej profesji, nie da się w niej uciec od tego podstawowe
go mechanizmu, że aktorowi jest dobrze, gdy ma przed sobą pełną widow
nię i gdy on tej widowni się zwyczajnie podoba, gdy go oklaskują. Przecież 
gdy w jakimś towarzystwie opowiada pan dowcip i ludzie się z tego śmieją, 
jest panu z tego powodu miło i przyjemnie. Od pana już zależy, na jakim 
poziomie jest to dowcip, byle czego pan nie opowie - ale dlaczego sam 
fakt opowiadania dowcipu w towarzystwie miałby być obciachem? Myślę, 
że przekonanie części szefów teatru, iż dla wizerunku sceny lepiej położyć 
Hamleta niż dobrze zrobić farsę, to już przeszłość. 
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Naprawdę? Przecież co i rusz czytamy jokis manifest artystyczny, które
go jedną ze składowych jest dobitne oświadczenie, że granie fors w tym 
teatrze będzie poniżej godności dyrekcji. Zeby daleko nie szukać, porę 
miesięcy temu Zbigniew Brzozo no tego typu odcinaniu się od taniej roz
rywki budował program wiośnie obejmowanego Teatru Nowego w Łodzi. 
Potem się zresztą okazało, że na razie farsy muszą zostać, bo bez nich bu
dżet padnie, ale będą pewnie grane przy zatykaniu nosa z obrzydzenia. 

Gdy Zbigniew Brzoza parę lat temu został dyrektorem Studia w War
szawie, zaproponowałem mu Boga Woody Allena. Bardzo to chciałem 
zrobić. On nie chciał. Jego prawo, mógł nie chcieć tytułu, mógł nie chcieć 
mnie. Ale znamienny jest fakt, że akurat Woody Allena do Studia bez oporu 
wpuszczał jego poprzednik, Jerzy Grzegorzewski, któremu z pewnością ni
skich ambicji nie da się zarzucić. Groteskowa farsa Się kochamy była kiedyś 
triumfem reżyserskim Jerzego Jarockiego. Korony im z głów nie spadły. 

Przy czym oczywiście nie można mieć z góry pretensji do ludzi, któ
rzy na ten repertuar, jak pan mówi, kręcą nosem. Robiłem Szalone nożyczki 
Paula Partnera, które w Powszechnym w Łodzi stały się właściwie kultowym 
przedstawieniem; pełen, wręcz histeryczny sukces. I kiedyś na te Nożyczki 
właśnie zaprosiłem w Warszawie do Kwadratu pana profesora, który moją 
mamę leczył. Zamiast kwiatów czy butelki. Wyszedł w przerwie. I wie pan, ja 
mu się właściwie nie dziwiłem. Bo to przedstawienie jest atrakcyjne, zabaw
ne, oryginalne - ale to jest taka rozrywka w stanie czystym i nic, absolutnie 
nic więcej. Żadnych refleksji, żadnych wzruszeń. Coś pośredniego między 
teatrem a bingo, może nawet z przewagą bingo. Można się na tym po pro
stu nie bawić, nie mieć ochoty na takie spędzanie czasu. Ale to jest jednak 
trochę co innego niż dezawuowanie całego gatunku. 
A jak się do takich zadań odnoszą najmłodsi aktorzy, ci, którzy dopiero 
co wyszli ze szkoły? 

Oj, to ja już wolę mówić o kłopotach z dyrektorami. Z ludźmi tuż po 
szkole jest ten problem, że często mam wrażenie, jakby przez te lata nauki 
zupełnie nic od nich nie wymagano rzemieślniczo. Choćby umiejętności 
scenicznego mówienia ... 
Nie, nie, proszę, nie wpadajmy w ten ton wiecznego narzekania no broki 
dykcyjne absolwentów, żeby nie wiem jak było słuszne. Wolałbym się do
wiedzieć, czy oni z tej szkoły wynoszą jakkolwiek rozbudzone poczucie 
humoru. 

W tej kwestii, myślę, akurat nic się nie zmieniło. Poczucie humoru się 
po prostu albo ma, albo nie - i zawsze tak było. Ci, którzy je mają, biorą się 

... . , .... 
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do farsy z zainteresowaniem: to jest dla nich coś nowego, jakieś doświad
czenie. Inni, owszem, bywają nadęci z uwagami typu „ja na tej scenie gram 
Becketta, proszę przyjść, zobaczyć''. Ale przeważają przypadki pozytywne, 
przynajmniej w moich doświadczeniach. Wie pan, w tej chwili młode po
kolenie w teatrach to są ludzie, którzy chcą być w teatrze z bardzo świa
domego wyboru. Im się już odechciało antyszambrować w różnych po
czekalniach, albo walczyć o epizody w serialach, z których nie mają żadnej 
satysfakcji. Owszem, jeżdżą na castingi. Jak się uda podłapać coś większego, 
to jest z czego żyć. Ale oni przecież wiedzą, że sukces w serialu, ten rodzaj 
popularności to jest przecież rodzaj oszustwa. Pozoru. Przynajmniej część 
z tych serialowców ma w sobie jeszcze chęć bycia lepszymi aktorami. A te
atr im i ich mniej znanym kolegom daje właśnie ten inny rodzaj satysfakcji. 
Choć jak potem czytają, że średnio udany eksperyment na scenie dla pięć
dziesięciu widzów jest zauważany, a ich dobrą, ale komediową rolą graną 
dla tłumów pies z kulawą nogą się nie zainteresuje, to jest im łyso. To już jest 
jednak kamyczek do ogródka krytyki. 
Jaką satysfakcję mogq mieć z grania w farsie? 

Elementarną: satysfakcję z wykonania porządnej roli w wymagają
cym repertuarze. Podkreślam: wymagającym. Dobra farsa to nie jest wy
głup. To są logicznie skonstruowane przygody osób, którym przydarza się 
taki jeden dzień w życiu, kiedy wypadki układają się w zwariowany wir. 
Prawdziwi ludzie w ekstremalnej sytuacji. Granie w farsie to jest najpierw 
normalna psychologia. A potem rytm i tempo. I przytomność umysłu -
obok prawdy czy przynajmniej prawdopodobieństwa jest jeszcze mnóstwo 
szczegółów technicznych: drzwi muszą się w odpowiednim momencie za
mknąć a w odpowiednim otworzyć. A jeszcze widzom ma się wydawać, że 
aktor po prostu świetnie się bawi. I wtedy oni bawią się razem z nim. To jest 
dla aktora, dla reżysera oczywiście też, prawdziwa frajda. 
Mieliśmy kiedyś fantastyczne pokolenie czy nawet parę pokoleń aktorów 
komediowych od Dymszy przez Michnikowskiego, Golasa, Kobuszew
skiego, Kobielę, wielu można jeszcze wymienić. Aktorów, dla których 
komizm nie oznaczał tylko rozśmieszania - był szkołą widzenia świata, 
szkolą groteski, deformacji, skrótu, metafory. Dlaczego nie majq następ 

ców? 
Czasami nachodzi mnie przykre podejrzenie, że jednym z powodów 

jest malejąca atrakcyjność teatru wobec innych możliwości samorealizacji. 
W tym pokoleniu, o którym pan myśli, ci najlepsi aktorzy komediowi to nie 
byli przecież tylko rzemieślnicy sceniczni, to były indywidualności, nietu-

14 

I 

zinkowi ludzie. Taki Kobuszewski na przykład ; czasami mam przyjemność 
z nim pracować. Cóż to jest za pomysłowość, oryginalność myślenia, za
dziwiające skojarzenia. Gdyby tacy pojawili się dziś i mieli wybierać drogę 
życiową - wcale nie wiem, czy poszliby do teatru. Może realizowaliby się 
zupełnie gdzie indziej, daleko od sztuki, wykorzystując akurat nie vis comi
ca tylko inne ze swoich talentów czy przymiotów? A poza tym w tamtych 
czasach przymrużenie oka, żart, komizm - to były ważne i podstawowe 
środki komunikacji w rzeczywistości, która była nadęta, przykra i grożna. 
Nam poczucie humoru wyostrzała sytuacja. A dziś ... Pisarze, reżyserzy pa
trzą często na świat tak dramatycznie serio, że mnie to aż śmieszy. 
Jeśli mówi pan, że sytuacjo kiedyś wyostrzała nom poczucie humoru, 
ta czy rzeczywistość dzisiejsza nie działa odwrotnie, nie stępia gol lok 
jest z podotnościq dzisiejszej publiczności no dowcip? Czy nie zdarza się 
panu, że ogląda pon swoją inscenizację na piątym przedstawieniu i ma 
pon nieodparte poczucie, że to nie gra aktorów tylko reakcje widzów cią
gną spektakl w dól? 

Nie do widzów miałbym o to pretensje, tylko do typu humoru, jaki lan
suje telewizja i masowe imprezy. Gdyby chcieć konkurować z nimi w dzie-
dzinie wzbudzania śmiechu, to trzeba by wyłącznie używać siekiery, albo 

. . .. 

puszczać z taśmy nagrane wybuchy wesołości, albo powiedzieć 
parę razy„dupa" albo„kurwa''. wtedy panie bardzo wesoło 

chichoczą . Bądźmy jednak sprawiedliwi : pewien 
rodzaj zwulgaryzowania poczucia hu

moru to nie jest tylko nasz 
problem. 

..... 
... ... ·· ···· ... .... .... . . .... 
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Czytam bardzo dużo zachodnich fars i od paru lat mam poczucie zastoju 
-w tym gatunku_ A tekstom, które powstają, daleko do poczucia humoru na 
. przykład Alana Ayckbourne'a. 
· Jak hodować poczucie humoru - czy szerzej: porozumienie poprzez po
czucie humoru - między pokoleniami? Nieustannie mam poczucie, kiedy 
oglądam teatralne przedsięwzięcia młodszych twórców, że spektakle te 
są albo wyzute z poczucia humoru, albo, co gorsza (dla mnie co gorsza) 
budzą smiech w miejscu, w którym ja oglądam się wokoło, zdziwiony re
akcją. Czyżby i w poczuciu humoru generacyjnie coś trzeszczało? 

Nie jest prz@cież przypadkiem, że w konkursie na współczesną ko
medię, ogłoszonym przez Teatr Powszechny w Łodzi , laureatami są Psycho
terapolityka Dominika W. Rettingera, którą państwo drukujecie, a ja przy
gotowuję jej prapremierę, Next-ex Juliusza Machulskiego i Roszada Pawła 
Mossakowskiego. Sztuki samych pięćdziesięciolatków. Nie słyszałem o tym, 
by jakiś dwudziesta- trzydziestolatek złożył do jakiegokolwiek konkursu 
zachwycający tekst współczesnej komedii albo farsy. A gdy młody reżyser 
- myślę tu o Michale Siegoczyńskim - zrobi tak udane, mądre i zabawne 
przedstawienie jak Elling w Fabryce Trzciny na Pradze, to w kolejnej realiza
cji, czyli w Hollyday musi się już nadąć i starać się sprostać oczekiwaniom na 
„poważną wypowiedż pokoleniową''. Traci cały kapitał. 
Czyli jest jednak jakieś ciśnienie w powietrzu. Nie bądź zbyt lekki, nie 
dowcipkuj, tym szacunku nie kupisz? 

No jest coś takiego, niestety. W powietrzu, w oczekiwaniach, w samych 
artystach_ Co mogło podkusić Waldka Śmigasiewicza, reżysera, którego ce
nię między innymi za poczucie humoru, żeby w Napisie Sibleyrasa dopa

trzyć się sytuacji Kafkowskiej? 
Bohater czyta napis w windzie 
„Lebrun =chuj" i czuje się osa
czony, opresjonowany. A dalej 
już jest Proces - zamiast zja
dliwej komedii, cudownej, ta
kiej, których więcej chciałbym 
widzieć na scenach i mieć do 
robienia. Także dotyczących 
polskich realiów. Z tym jest 
jednak marnie. Od lat cho
dzę po teatrach i namawiam 
dyrektorów do wystawienia 

sztuki Stanisława Tyma Ciemny grylaż_ To jest fantastyczna, klasyczna dziś 
komedia. Nie ma w niej już ś ladu politycznych odniesień, została czysta 
obyczajowość i surrealistyczny humor. Tymczasem dyrektorzy wolą - gdy 
już się zdecydują na farsę - na import tekstu z anglojęzycznym nazwiskiem 
na afiszu. Wydaje im się to bezpieczniejsze. Jak rozrywka, to stuprocentowa 
pewność wielomiesięcznego sukcesu, a jak eksperymentalne odkurzanie 
nie granego od lat repertuaru, to nie taki Tym, który na żaden festiwal nie 
trafi, żaden krytyk go nie wyróżni. Tak to działa. 
W którym to działaniu nie bardzo jest miejsce na po prostu teatralne cha
rakteryzowanie rzeczywistości, opowiadanie o niej poprzez śmiech . 

I to mnie boli. Brak tego miejsca i brak dobrych tekstów, choć no
szę na sercu kilka takich właśnie sztuk opowiadających o świecie trochę 
spsiałym, trochę smutnym, a trochę zabawnym i broniącym s ię humorem. 
Kiedyś bardzo mocno siedziałem w Gombrowiczu, pisałem o nim pracę. 
Zawsze byłem zachwycony jego wyostrzonym dowcipem, jego umiejętno 
ścią obserwacji, jego celnością portretów, wcale przecież nie ograniczoną 
przez współczesną mu sytuację polityczną czy społeczną. I kiedy obserwuję 
to ciśnienie nadęcia nie pozwalające twórcom zwyczajnie się inteligentnie 
uśmiechnąć, przypominam sobie zawsze, jak swoich nudnych egzegetów 
„kara ł okrutnie''.„Umieram im w ustach - powiadał - i mają w otworze gę
bowym pełno mego trupa". 
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Dziękujemy Panu Janowi „Ptaszynowi" Wróblewskiemu i Panu Robertowi 
Kucińskiemu za nagranie głosów do spektaklu. 
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