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RZECZ WSTYDLIWA 

.\!.'· jeste:śmy naród, który 
Z natury nie jest ponury 
Tylko, że wciąż we krwi mamy 
\.Vsz.vstkie narodowe dramy. 

Nie zachwyci żadna draka'ć 
Bo szlachetniej się popłakać 

Nie porwie rozrywka plocha'ć 
Bo to wznioślej się rozszlochać 

Do tragedii ciągnie coś cię. 
Bo to jakoś w lepszym guścte 
I entuzjazmuje ból cie 
Boś wychowan w Jego kulcie 

Zasię śmiech to rzecz •vstydliw;j, 
Z którą każdy się ukrywa. 
Bo to zawsze c oś gorszego. 
A cholera wie dlan ego 1 



BOY Q KOMEDII I POTRZEBIE ŚMIF'CHU 

Pęd do szukania w teatrze przede wszystkim zab:•
wy jest tak silny. że nic go stłumić ani od\\ rócić ni t' 
zdoła. „Dosyć jest dramatów w życu" - j:1k mawia 
sympatyczny nestor naszych krytyków z „Nowej Re
formy··. Zwłaszcza dzisiaj. Jeżeli się ogółowi nie do
starczy tej zabawy w dobrym gatunku, p(ijdzie jej 
szukać w Złym - to i wszystko. 

Ka potrzebę i wartość śmiechu zabawy r,odzą się 
zapewne wszyscy, „tylko - mówią poważni i szacowni 
ludzi - niech zabawa ta nie obraża ani moralności, 
ani dobrego smaku". Zgoda , ale tutaj natykamy się na 
problem. przypominający po trosze kwadr•~tt:rą koła . 
„Bawcie ~ie dzieci - mówi d0bra mama - · ale tak, 
aby nie pognieść kołnierzyka i nie podrzeć spodni in 

kolanach." Jak to wykonać? Nie ma rzeczy, którab:; 
li>ardziej dokumentowała nasze tkwienie w materii niż 
J11asz śmiech. Dawna farsa miała tylko trzy efekty we
sołości, mianowicie, że kogoś wygrzmo:ono kijem, że 
ktoś wziął na przeczyszczenie i że mu przyprawiono 
rogi. Skoro przypadkowo wszystkie te trzy wydarże
Mia zeszly się razem, wówczas wesołość dochodziła do 
szalu. Dziś z farsy tej „pytają" w szkołach ponieważ 
odleżała się już parę wieków. Od tego czasu śmiech 
nasz wyszlachetniał - zapewne: ale mimo, że deli
katniejszy w formie, w treści zawsze nosi piętno na
szego ziemskiego, zbyt ziemskiego pochodzenia Z tyP1 
rornsimy się pogodzić; na tamtym świecie hędziem~ 
subtelniejsi, ale na tym trzeba pozostać takimi, jak 
Jlas Pan Bóg stworzył. Obok Dantego - Boccaccio, 
obok Pascala i Corneille'a - Rabelais, obok Kocha
mowskiego „Trenów" i „Psalmów" - „Fraszki"; takim 
jest człowiek, kto go zechce zanadto „podnosić", zrobi 
go ponurym i obłudnym. 

* 
. Jeżeli przy sposobności każdej komedyjki Irancus-

ltiej nie rozdzieram szat nad jej niemoralnoi'cią, to dla
\!!gCJ może, że przywykleP1 obcować z literaturą fran-
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cuską na przestrzeni kilku więków. Dzieła, które dzili 
oddalenie wieków uświęc.:ilo i wypromowało na szkol
nych „klasyków", powstawały przy akompaniamencie 
krzyków o niemoralnoś~i. Czytajcie przedn1owy Mo
liera, Beumarchais'go, Balzaka. Gautiera, prores Flau
berta, pierwsze krytyki o Becque'u - wcią7. jedno, 
wicąż obrona przed glazem, który w nich ciskano, a 
którego miano ,.niemoralność". A cóż dopiero Rebe
lais'a cały wiek XVIII! Czy jednak z tej r.auki wie
ków nie godziłoby się wyciągnąć jakiegoś wniosku? 
Myśmy mieli księdza Skargę, oni księdza Rabelais'a, 
myśmy mieli literaturę kaznodziejską, gdy oni „nie
moralną" - i jakiż był rezultat? Słyszałem nieraz, że 
wychowanie sądzi się po rezultatach. Trzeba się wre
szC'ie zastanO\';ić: jeżeli naród chm,vamy od v1:eków na 
n iem oralnej literaturze, na n iem or a 1 ny m 
teatrze rósł tęgi, zdrowy, szlachetny, genialny, przodu
jący wszelkim ideom. wszelkim walkom o dobro ludz
kości, to może jest jakaś pomyłka w naszych pojęciach 
o moralności? Tak sądzę. Ta niemoralność to jest cią
gła walka o p r a w d ę m or a l n ą, o szczerość, 
c.iągła czujność przeciw kostnieniu pojęć, pneciw fał
sźom, które się nie wślizgują, przeciw rozdźwiękom 
wkradającym się między zasady a obyczaje, przeciw 
obłudzie wreszcie. Ta niemoralność to bujno~ć sił ży
wotnych, to męska odwaga nie lękająca si•: spojrzeć 
życiu w oczy, kształtująca je wciąż na modłę jutr a, 

a nie w cz or a j.„ 
I jeszcze jedna rzecz. Komedia francuska, nawet 

gdy ma swój morał, nie ma zwyczaju kłaść „kropki 

nad i". Nie mówi kazań. 

* 
Kiedy patrzę na stosunek wielu osób do francus

kiego teatru, coraz bardziej utwierdzam si~ w prze
swiadczeoiu, że trzeba znać i kochać wielką literatur~ 
francuską, aby rozumieć małą. Nie da się ich roz
dzielić, darząc jednych pisarzy zdawkowym kultem, 
a drugich olimpijską wzgardą. K01:zenie r--;~li cz:y . 
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kwiat żartu to kończyny jednego pnia. Lub też - sko
rn już bawimy się w metafory - dowcip francuski to 
niby iskierki, które sypią się pod kilofem drązącej kil
lrnwieko\i\ ej myśli. Są autorzy którzy wyspecjalizowali 
się tyl!to w szlifowaniu tych brylantowych iskierek 
i handlowaniu nimi, są i tacy, którzy .fabrykują ich 
imitacje, ale to nie zmieni faktu ich dosto~nego po
chodzenia. 

* 
Smiech ten bywa ostry, cyniczny - i to uraża nas 

czasem, zwłaszcza przy różnicach tła obyczajowego -
ale czyż dawka cynizmu nie jest nieodłączna od praw
dy, od odważnego spojrzenia w człowieka, w samych 
siebie? Czyż jeden z najsurowszych pisarzy Francji 
nie powiedział: „Nie znam wnętrza łajdaka, ale znam 
wnętrze uczciwego człowieka; okropne jest..." I oto 
krotochwila francuska, 1dóra nam to wnętrze w naj
dziwniejszych łamańcach nicuje, obnaża i demonstruje, 
uzupełnia bezwiednie dzieło myślicieli i moralistów ... 
tak jak projekcje filmowe popularyzują zdobycze hi
gieny: To zarazem gimnastyka myśli i rachunek su
mienia. Czlowiek w stosunku do siebie jest urodzo
nym szalbierzem i kabotynem; wciąż skłonny jest my
ślom swoim, czynom podsuwać inne pobudki niż mają 
w istocie, wciąż lubi się przed sobą drapować w płasz
cze i pozy. Jedna scena, jedna replika komedii lepiej 
i trwalej go w tym oświeci niż długie kazanie. Kto 
umie na pamięć Moliera, temu w każdej sytuacji za
dzwoni w uchu cytat, który zmusi go do fzczerości 
wobec samego siebie. A wszak Molier jest tylko pierw
szym w długiej farandoli wesołków teatralnych. 

* 
Kiedy kto chce we mnie wmówić, że smutek jest 

to rzecz „głęboka", a wesołość „płytka" będę wołał do 
śmierci: „Nieprawda, nieprawda, nieprawda!". SalJl 
jestem melancholik, mimo iż się temu bronię, smutek 
je~t to dopust boży, ale jest to rzecz zasadniczo głupia, 
nie widzi dalej niż koniec własnego nosa. Wesołoł~ 
jest t" blyskawicznie funkcjonujący system filozofi.cz-
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ny, oświetlający na jedno mgnienie oka niespodziane 
i różnorakie perspektywy. I kiedy ktoś mi wmawia 
„głębie" np. „Ojca" Strindberga, kręcącego się przez 
trzy akty koło tej prawdy, że żony ciosaj~ kolki na 
głowie mężom i że nigdy mężczyzna nie jest w tym sa
mym stopniu pewny swego ojcowstwa co kobieta ma
cierzyństwa, nie mogą się oprzeć myśli że farsa fran
cuska od dawna już wyczerpala ten temat, czyniąc to 
nie tylko weselej, ale i - glebiej. T nic dziwnego, gdyż 
jej ojcem jest Molier; a jeżeli jest jakie pewne oj
cowstwo, to ojcowstwo ducha ... 

Wybrat: WIDZ 

(frapmenty recenz;i Tadeusza Bo1r żeleńskiepo) 

.... 
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OD TŁUMACZA 

Pierre Edmond Victor to pseudonim literacki ak
torki Pierrette Bruno, która - nawiasem mówiąc -
z wielkim temperamentem i dużym powodzeniem za
grała rolę tytułową w prapremierowym przedstawieniu 
swej sztuki. 

Prawykonanie „Pepsie" odbyło się 15. X!. 1965 r. 
w paryskim „Theatre Daunou". Sztuka spotkała się 

z niezwykle przychylnym przyjęciem krytyki i publi
czności. Grana nieprzerwanie przez blisko cztery lata 
osiągnęła zawrotną liczbę niemal 2 OOO przedstawień. 
Przyniosła też autorce „Nagrodę humoru im. Tristana 
Bernard". Śmiało więc można nazwać tę komedię pra
wdziwym „bestsellerem" francuskich teatrów rozryw
kowych. 

.,Pepsie" kontynuuje tradycje pełnych wdzięku ko
medii bulwarowych Verneuila, spółki autorskiej Cai
lavet - Fleurs, czy Sardou, a więc sztuk, które nie 
próbują wprawdzie rozstrzygal zasadniczych proble
mów społecznych, nie propagują także wzniosłych ide
ałów, potrafią wszelako bawić widza pod każdą sze
rokością geograficzną. 

Wypada jeszcze zwrócić uwagę, że komedia tego 
·Lypu ulega nieustannym przeobrażeniom, bohaterami 
swymi czyniąc postacie charakterystyczne dla okreś

lonej epoki, dla konkretnej sytuacji obyczajowej i his
torycznej. Stąd właśnie bohaterami naszej sztuki są 

architekt (zawód nobilitowany przez tak zwaną „opi
nię społeczną") i przedsiębiorcrn, wspołczesna dziew
czyna, doskonale radząca sobie w każdej !1a jbardz.ie i 
zawiklanej, sytuacji życiowej . 

Interesująca i niebanalna wydaje się być: także dro · 
ga ży~iowa autorki i historia jej dzieła . Urodzona przed 
trzydziestupięciu laty: w i\!arsylii Pierrette Bruno o r ł 

najmłodszych lal, podobnie jak wiele jej rówieśnic· 

marzyła o karierze scenicznej. Jej prawdziwą pasJą 

(a pasji tej pozostała wierna do dziś) było recytowanie 
klasycznych ut\\ orów literatury francuskiej. Uczęs z-
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czając do liceum podjęła jednocześnie naukę w miejs
cowej Szkole Dramatycznej. Studia aktorskie odbyła 
w najściślejszej tajemnicy przed rodzicami, którzy pre
ferowali nauki ścisłe, jako dające, ich zdaniem, wię
kszą stabilizację życiową. Po uzyskaniu matury i burz
liwych rozmowach w rodzinnym gronie, namówiona 
przez swego patrona ze szkoły teatralnej, Aleksandra 
Fabry, przyszła autorka „Pepsie" wyjeżdża do Paryża. 

Początki nie były łatwe. Pierrette Bruno grywa epi
zody subretek w komediach klasycznych. „Odkryta·· 
zostaje dopiero dzięki filmowi, w którym wystąpiła 

u boku znakomitego komika Fernandela. Sukces filmu 
przynosi jej angaż do „liczącego się" na paryskim 
rynku teatralnym „Theatre de Sarah Bernhardt", co 
stało się rzeczywistym początkiem artystycznej kariery. 
Kolejne role umacniają pozycję Bruno wśro<l aktorek 
młodego pokolenia. 

Niebanalne są także losy „Pepsie". Sztuk'.! powsta · 
la w chwilach wolnych od pracy w teatrze. Pod pseu
donimem Pierre Edmond Victor przekazana zostaje 
dyrektorowi „Theatre Daunou", który natychmiast 
skierował ją do realizacji rolę tytułową powierzając 

właśnie ... Pierrette Bruno. W rolę autora wcielił się 

zaś jeden z przyjaciół aktorki. W mistyfikację ową 

wangażowal się tak dalece, iż uczestniczył nawet w 
próbach analitycznych, udzielając aktorom rad i wska
zówek. Dalsze losy sztuki przedstawione zostały już na 
wstępie. Premiera. I autentyczny sukces. 

Dopiero jednak po setnym przedstawieniu Pierrette 
Bruno zdecydowała się '..ljawnić swe autorstwo, co na
tmalnie stało się dodatkową sensacją teatralno-pra
so\\ ą 

„Pepsie" pozostaje dotychczas jednym utworem 
~cenicznyrn Pierrette Bruno (Pierre Edmonda Victora) . 
Wystawiana byla także na scenach polskich, między 
mnymi w teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu 
i Teatrw Ziemi Krakowskiej im. Ludwika Solskiego 
w Tarnowie. 
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Wedlug najnowszych, choć nie potwierdzonych 
jeszcze ostatecznie, informacji, w H0llwood przygoto
wuje się ekranizację tej bezpretensjonalnej i zabawnej 
komedii . 

A. F . 

JESTEM STAROŚWIECKI 

( rozmowa z ./~rzym .Turanclotem) 

- Proszę pana, żyjemy w kraju, który szczyci się 
.~wo1m poczuciem humoru, w którym każdu taksów
karz jest znakomitym komentatorem życia - humo
rystą . .Jednocześnie jeżeli Jerzy Jurandot nie napisze 
nowej komedii, to teatry mimo najlepszych chęci wla
.~ci7Vie nie mają na co liczyć Jak to się d2ie1e, co to 
się dzieje? 

Rzeczywiście trudno byłoby powiedzieć , że komedia 
Jes t u nas gatunkiem rozkwitającym. Ale złożyło się 

na to wiele przyczyn historycznych. Losy narodu, mar
tyrologia narodu - to ksztaltowało teatr, stawialo 
przed teatrem pewne określone zadania, nakładało na 
teatr pev.nc określone obowiązki, nastrajało g, na naj
wyższy diapozon i kazało mówić o rzeczach , które nic 
~ą domeną komedii. Historia - przyzna Pani - ni<" 
s przyjała jakoś u nas komedii. To jedno - przeszłość . 

Druga spra\\ a to pev.na ogólna, absolutnie i nieod
wracalnie panująca wśród krytyki obecnej tendencja, 
hy traktować to co wesołe, jak0 coś gorszego, niższego 
artystycznie, podejrzanego artystycznie. Sponurzeliśmy . 

I w tej oficjalnie pobłogosławionej przez krytykę po
nurości , w tym tonie na maszczonej goryczy rozm.via 
s ię rzecz tak wspaniała, piękna i pożyteczna jak hu
mor. który ratował nas nawet niejednokrotnie pod
czas okupacji. To nie znaczy, że ten humor zaginą! , 

że go nie ma, tylko - że on nic może przedostać się 

do teatru. Repertuar naszych teatrów to jest reper
tuar straszliwie serio. 

Ale teatry chcą grać komedie, bo zapotrzebowanie 
na komedie jest wśród pub'iczności kolosal.ne„. 

„ a nasi komediopisarze nie piszą komedii, tak" 
Ano nie piszą, bo komedię uważa się za co~ pośled

niejszego. Nie trudno zauważyć. że jeśli pojawi sie 
coś pogodniejszego - co jeszcze nie daj Boże ma po-
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wodzenie u publiczności - to to coś z pewno.~c·ią lau · 
rów autorowi nie przyniesie. A młody autor każdy 
autor, chciałby laury zdobyć. Ale żeby na laury u kry
tyki zasłużyć pisarz musi być ambitny. Tymczasem, 
żeby być uznanym za ambitnego trzeba być ponurym, 
ciemnym, samotnym, gorzkim, sfrustrowanym, wyalie
nowanym„. i co tam jeszcze. Przy czym krytyka powo
łuje się na swoją pryncypialność, na wysokie wymaga
nia wobec teatru. Jest to swoista tyrania mody, br. 
i teatry, czemu w końcu trudn0 się dziwić, dostosowu
ją się do tego, jak się je ocenia i nie mają ochoty 
zbierać batów. 

Mówił Pan o obowiązkach teatru i drnmaturgii. 
Ale przecież początki naszego teatru, jego pierwszn 
tradycja to wlaśnie komedia, i to komedia o wyra· 
->nym zabarwieniu narodowym. bardzo mocno akcen
tująca swoje cele obywatelskie. Komedia, która pr?y
jęla dewizę: uczyć, bawić. 

Tak, ale potem przyszła twórczość naszych roman
tyków, która wywarła i która wciąż wywiera ogrom
ny wpływ na nasz teatr. Mimo to nie widzę J-'OW'odów, 
dla których nie moglibyśmy do tamtej tr2.dycji po
wrócić. Do tamtej i do późniejszej bo wbrew dość roz
powszechnionym opiniom tradycji komediowej, i t0 
wielkiej tradycji, bynajmniej u nas nie brak. Grymasi 
się na Zapolską, teatry Wystawiają ją trochę wstydli
wie, trochę jakby usprawiedliwiając się obowiazkami 
wobec klasyki, albo dla ratowania kasy, a to jest 
świetny teatr. Swietny teatr - i o czym już nieraz 
się przekonaliśmy - najlepszy nasz materiał ekspor
towy. Doskonałe rzemiosło dramatyczne, wz6r na któ
rym wiele się można nauczyć. I z tego się pokpiwa, 
to się odkłada do lamusa. (.„) Kiedy miałem dwa
naście lat znalazłem na strychu całego Moliera. Prze
czytałem go od deski do deski, upajając się archi
tekturą tych sztuk. Potem dostałem gdzieś bulwaro
we komedie francuskie. 'l'o była nienajgorsza szkoła. 
Powiada się dziś pogardliwie „sztuki dobrze skro
.ione". Zastanawiam się, dlaczego to ma być nie-
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dobrze, jeśli sztuka jest dobrze &krojona'/ Czy to lepiej, 
jeśli jest źle skrojona? Nie bez znaczenia jest zapewne 
także fakt, że ze sztuką jest trochę jak z modą -
sztuka maxi ukrywa braki, sztuka mini wydobywa je 
na wierzch. Ostaleczme ta dramaturgia zamknięta nie 
była taka zła, skoro otwierała teatry szeroko przed pu
blicznością, podczas gdy dramaturgia otwart::i dość czę
slo je przed publicznością zmyka. Według mnie umie
jętność pisania dla teatru to jest w równym stopniu 
predyspozycja, co i znajomość rzemiosła. Tego się Trze
ba nauczyć. Zwłaszcza przy pisaniu komedii, gdzie 
właśnie budowa, architektura musi być niesłychanie 
pi-ecyzyjna. W dialogu komediowym często o tym, czy 
sens, czy dowcip dociera do widowni decyduje jedno 
słowo. pauza, czasem. ustawienie, szyk słów. Zdanie 
łącznikowe, które w lekturze łyka się gładko, na sce
nie dźwięczy pustką. Ale co to znaczy i jak się tą wie
dzą posługiwać to się wie naprawdę tylko '.! praktyki. 
Dlatego moim zdaniem autor powinien siedzieć na wi
downi i sluchać reakcji publiczności. Autor komedii 
jest tu w lepszej i w gorszej sytuacji. Dramat jest od
bierany w milczeniu, a to milczenie można sobie roz
n1aicie interpretować. Przy komedii publkzność jest 
partnerem, jest barometrem niezawodnym - albo się 
śmieje albo nie i wtedy natychmiast można się zorien
tować, co jest dobrze zrobione, a co żle. Co do mnie 
- po wielekroć przychodzę na przedstawienie każdej 
swojej sztuki, słucham, obserwuję i mnóstwo z tego 
korzystam. Wracając zaś do Boya to nie tylko uwa
zam, ż~ jego porównanie konstrukcji komedii do kon
strukcji domu jest nadal aktualne. Dla mnie całe jego 
podejście do sztuki jest nadal aktualne i zawsze będę 
patnył na teatr jego oczami. Bardzo nam brak Boya. 
Boy miał niezwykle szerokie spojrzenie na teatr, 
wszystko można u niego znaleźć. Ale przede wszyst
kim przydałaby się nam jego trzeźwość wobec mód, 
jego poszukiwanie w sztuce jądra racjonalnego. Przy
znam się, że niecierpliwie czekałem na każdy tom jego 
2biorowego wydania i zrobiło mi się smutno, kiedy 
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ukazał się o~tatni. Ale Boy jest dziś podorno staro
~w1ecki. Obawiam się, :le - si lacet comparare 
ja też. 

. Wobec tego zajmijmy się awangardą. Wydaje nii 
się że zdarzajq ;;ię ttl niespodzianki, które, kto wie 

czJ nie przemawiają na rzecz tej jak Pan powiada 
staroświecczyzny. Kilka miesięcy temu telewizja po
kazała w II programie „Lekcję" Ionesco. Był to spek

takl świetny aktorsko, bezbłędnie wyreżyserowan!J 
a jeclnak przyznam się, że całość zrobiła na mn~e 

wraienie nieomal jakiegoś szacownego wykopaliska 
archeologicznego. Jak się pan zapatruje na ten typ 
humoru, który uprawia i który niejako reprezentuje 
Ionesco? I jak się pan zapatruje na karierę humoru 
tzw. absurdalnego? 

Sam Ionesco, bez względu na to czy się lubi jego 
sztuki czy nie, był niewątpliwie twórczy i odkrywczy. 
Natomiast jego licznie epigoni - to już zupełne okro
pieństwo. Nie bardzo wierzę ludziom, którzy mnie za
pewniają, że się na tego rodzaju sztukach pokładają 
ze śmiechu 1 że takie właśnie komedie chcieliby oglą
dać. Pozwolę sobie przypuszczać, że jest w tym dużo 
najzwyklejszego snobizmu. Przykładem nowoczesnego 
i znakom i tego komediopisarstwa jest dla r.1nie nato
miast Durrenmatt. Widzę tu pewne pokrewieństwa 
z Shawem; oczywiście Shaw się zestarzał, ale to jest 
ten sam typ humoru, humoru racjonalnego. I proszę -
ten nowoczesny i intelektualny Durrenmatt, u którego 
tyle jest ironicznych podtekstów - to właśnie są sztu
ki dobrze skrojone, oparte na rzetelnej znajomości rze
miosła. Jest to jeszcze jedno potwierdzenie starej pra
wdy, że każda sztuka jest wyborem i że im większa 
dyscyplina tego wyboru, tym lepsze są :ezultaty. 
A wracając do humoru absurdalnego - znowu oczy
wiście są i świetne utwory napisane wedle tej recepty, 
ale my dzisiaj, niestety, skłonni jesteśmy byle sztubac
kiemu wygłupowi przyznawać rację wyższego, .bardziej 
wysublimowanego rodzaj.u humoru. Nie mam nic prze-

Hl 

ciwko sztubackim dowcipom. tylko nie d~.JmY sobie 
wmówić, że to one właśnie są najbardziej płodne in
telektualnie i że to jest jedyna zbawienna iccepta na 
humor współczesny . 

W ten sposób clotarliśmy do problemu najważnieJ
szego chyba - do problemu treści, materiału, który 
ma brać na warsztat komediopisarz. Bo poza slabc
ściq formy w niedowładzie komedii współczesnej jest 
też, jak mi się zdaje, jaka.~ niepewność co do kiertm
ku, U' którym ta komedia ma zmierzać, co do tef:O, 

jaka tematyka jest dziś jej wtaściwą szansr;. ( ... ) 
Tematów jest mnóstwo. Myśmy przecież już dawno 

nauczyli się dostrzegać w rzeczach pozornie śmiesz

nych ich podszewkę głęboko dramatyczną czy nawet 
tragiczną - i odwrotnie. To „odwrotnie" ta zdolno~ć 
odkrywania w rzeczach poważnych ich str,111 śmiesz

nych, zdolność ukazywania ich z dystansu to właśnie 
jest spojrzenie satyryczne. Czy trzeba przypominać, że 
bywa to spojrzenie społecznie nader użyteczne, że 
śmiech bywa uzdrawiający? To wszystko, co rejestrują 
1 badają naukowo socjologowie i psycholodzy - pro
cesy awansu cywilizacyjnego i kulturowego, rewolucja 
obyczajowa, obyczajowa i zawodowa emancyi)acja ko
biet, zetkniĘc:ie dwóch różnych światów - świata kul
tury miejskiej i świata tradycyjnej kultury wiejskiej -
to wszystko stwarza najrozmaitsze sprzeczności, obfituje 
w sytuacje tak niezwykle, że nie można ir:h wyroić 
sobie w najśmielszych komediowych fantazjach. Tak 
więc tematów jest mnóstwo. Trudność jednak w tym, 
że wszystkie te układy są niesłychanie pł~·nne, że 

zmieniają się w tempie za którym nie można po prostu 
nadążyć. Temat się zmienia, a często i dezaktualizuje 
szybciej, niż jesteśmy go w stanie uchwycić ; sklasy
fikować. W epoce, w której pisała Zapolska. współ
czesny Jej system obyczajowy był mniej wiqcej usta
bilizowany, mniej więcej trwały. Dziś ten sy~tem jest 
W' nieustannym ruchu, następują w nim .'lieustanne 
przemieszczenia. Dlatego chyba chętniej porusza się 

tematy tzw. ogólnoludzkie: w końcu natura ludzka 
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przeobraża się wolniej niż obyczaje. Co innego, że ta 
refleksja nad naturą ludzką jest dość rronotonna 
w swoim pesymizmie. Nie nawołują do łatwego opty
mizmu, ale gdyby za całą prawdę o naturz2 ludzkiej 
przyjąć to, c.o ma nam do zakomunikowani::! współ
czesna dramaturgia, to należałoby się właściwie na
t:vc hmiast powiesić. 

Rozmawiała: Anna Boska 
<fragmenty wywiadu z Jerzym Jt1randotem. „T<>atr" nr 11 
:: Hi - 30 czerwca 1971 rol<t1J 
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