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WYZNANIA . AUTORA 

Żądanie od teatru, żeby był współczesny: powtarza 
się od wieków. Tego właśnie chciał Szekspir, kiedy 
kazał mu być „zwierciadłem i piętnem czasu". I nie 
nowe jest także narzekanie teatrów na brak sztuk, 
które są obrazem współczesności. 

- Piętnem naszych czasów jest nauka, stała się 
. dziś religią, ;w.ięc czemu teatr nie wpuszcza JeJ na 
scenę, jak w średniowieczu wpuszczał misteria? 
pytałem w latach dwudziestych z kawiarnianym og
niem, podsycanym studiami matematyki i fizyki na 
unwersytetach we Lwowie, w Krakowie i w War
szawie. 

- Teatr skończy na uwiąd starczy, jeżeli nie roz
wali chińskiego muru między nauką i sztuką! - prze
powiadałem. Ale że najlepszym taranem byłaby teoria 
Einsteina nawet w największym ferworze dyskusji 
bałem się powiedzieć. Jest dla laika trudna, nudna 
i oderwana od życia, więc gdyby zdobyła widownię, 
teorie 'zalałyby teatr - marzyłem, ale milczałem. 

Nazwano by mnie wariatem. 

Osterwa dolał oliwy do mojego ognia. Obiecał, że 
wystawi taką sztukę, jeżeli ją napiszę, i wysunął 
tylko jeden, ale za to trudny warunek: nim zacznę 
pisać poznam scenę. Najpierw w jego eksperymen
talnej Reducie, a potem także w teatrach zawodo
wych. Muszę na własnej skórze poznać pracę aktora 
i reżysera, mówił, bo nigdy nie zbuduję dobrej akcji 
z żywym dialogiem i spartaczę „teorię teorii w tea
trze", jak z humorem nazywał mój pnmysi. 
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Zanim oddałem mu „Teorię Einsteina", upłynęło 

długich dwanaście lat - Reduty, wędrówki po róż

nych teatrach i wreszcie Państwowego Instytutu 
Sztuki Teatru. Kląłem nieraz, ale scenę poznałem i -
zostałem na zawsze dłużnikiem Osterwy. 

Osterwa rozpoczął próby natychmiast i w ciągu 

dziewięciu miesięcy wypieścił „Teorię Einsteina'' tak, 
że szła bez przerwy •5125 razy, od 19G4 do 1936, 
a Związek Autorów Dramatycznych uznał ją za „naj
lepszą sztukę roku" i przyznał mi nagrodę Reynala. 

Przyjmowałem gratulację udając dumę, ale dumny 
nie byłem. Po dwunastu latach w teatrze wiedziałem 
ile w każdym sukcesie dramaturga jest zasługi reży
sera i aktorów, innymi słowy ile zawdzięczam ge
nialnej reżyserii Osterwy i jego redutowym meto
dom pracy. Wobec tego - żeby sprawdzić siebie -
następną „teorię" osnutą na psychoanalizie „Freuda 
teorię snów", oddałem Szyfmanowi; Wystawił ją 

w r. 1937 w świetnej reżyserii Wiercińskiego, ze świet
nymi aktorami, Maszyńskim i Romanówną, i w świet
nym ale JUZ zawodowym nie eksperymentalnym 
Teatrze Małym, Powodzenie znowu przekroczyło ocze
kiwania, a podobnie było później gdy w tym samym 
teatrze grano w r. 1938 „Temperamenty" osnute na 
hipotezach psychologii konstytucjonalnej. 

Więc miałem rację! Ale zasługę w powodzeniu tych 
sztuk musiałem po cichu przyznać Einsteinowi i 
Freudowi, aktorom i reżyserom i uczciwej pracy obu 
teatrów. 

Rzecz jasna, że oprócz słów entuzjastycznych, jak 
„udany eksperyment", „komedia naukowa jako nowy 
gatunek literacki" itd., itd„ były też głosy krytyczne. 
Domagano się konfliktów psychologicznych, czyli 
według modnej dziś terminologii, konfr-0n'taeji postaw 
ludzkich nie chciano widzieć w nauce bohat~ra god
nego sceny, podsuwano mi nawet formę poJmlaryzu
jących naukę felietonów. 
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Ale nauka . to dzieło ludzkie, . tak " jak sztuka czy, 
religia, więc bohaterem godnym sceny jest tu mimo 
wszystko · człowiek, a z tego, że tematem mych sztuk 
są ciekawsze od fantazji autentyczne wyniki nauki, 
nie wynika, że idzie mi o jej popularyzację. W ciągu · 
dwu godzin śmiechu nie możnaby spopularyzować 

nawet tabliczki mnożenia. Dlatego · jeżeli powtarzam 
za .recenzentami termin: komedia naukowa, ujmuję 

go zawsze w domyślny cudzysłów. Chodziło mi o „pif;t
no czasu", o tworzącEl naszą kulturę umysłowe szczyty 
i p jej odzwierciedlenie w umysłach mniej szczytnych. 
A forma komediowa narzuciła mi s 1ię sama, bo teoria 
na tle tzw. cl}łopskiego rozumu to nieruszone jeszcze 
źródło humoru, i to niegłupiego, bo obejmującego 
i teorię i wbrew pozorom - człowieka, ludzką naturę. 

Antoni Cwojdziński 

(ze wstępu do „Komedii naukowych". PIW, War~ 

szawa, 1968. Tytuł pochodzi od redakcji programu). 
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DWUGŁOS PO PRAPREMIERZE 

KAROL IRZYKOWSKI 

Kiedy Cwojdziński wystawił w „Rep.ucie" swoją 

„Teorię Einsteina", również komedię pedagogiczną, 

poradzono mu, żeby naukowych teorii nie referował 
bez""żadnego związku z akcją sztuki, lecz żeby przy
najmniej jakoś starał się związywać teorematy wy
kładane z losami osób na scenie, żeby te losy służyły 
jako ilustracja. (. .. ) 

., Cwojdziński usłuchał rady i w drugiej swojej sztu
ce „Epoka", już jako tako żenił wykład z dramatem, 
ale wciąż jeszcze nie mógł sobie i nam darować do
kładności w wykładzie, wciąż mieszał scenę z salą 

odczytową . Także w nowej sztuce ta sama pedan
t-e ra daje s ię we znaki i kto sam zna teorię Freuda 

' i w ogóle freudyzm; jego zalety i wady, nie może 
tego' nużącego , a przecież niepotrze.bnego. wykładu 
słucb.ać bez wewnętrznej irytacji. Jest to jeszcze 
zawsze sztuk'a dla analfabetów, którzyby. się w nie.
zwykły sposób pouczyć mieli 1o pewnych zakamarkach 
wiedzy, lecz nawet i w tym charakterze, · jako trik 
pedagogiczny nie spełnia ona swego zadania. K. Wie-

· ·rzyńsk( w swojej recenzji powiada, że Cwojdziński 
j est hvórcą nowego gatunku, mnie zaś zdaje się, że 

gatunek ten po raz trzeci, i tym razem już kom
plet~ie, wykazał swoje bankructwo. ( ... ) 

' Dopiero gdy się w myśli rozdzieje, oddzieli komedię 
Cwojdzińskiego od uprzykrzonego balastu naukowego, 
można ją ocenić jako skecz psychologiczny, żywy, 

zręczny ·i dowcipny w dwu pierwszych aktach. Ży
wość s~oją zawdzięcza on przede wszystkim temu, 
że już sama teoria i metoda Freuda ma w sobie 
żywioł dramatyczny, dzieli ludzi na ·odgadywaczy 
i odga'dywanych, ' tak jak romans detektywistyczny 
dzieli ich na agentów i złodziei. Cały · przebieg lecze-. 
nia psychoanalitycznego jest w zasadzie dramatem: 
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lekarz demaskator musi być agresywnym, demasko
wany pacjent musi się bronić, są to zapasy duchowe; 
przewidziany jest też z góry moment, w którym 
pacjent mus.i swoje popędy erotyczne przenieść na 
lekarza i że wtedy lekarz - trzeci akt komedii przez 
samego Freuda ułożonej - ma je sublimować. Temu 
pierwiastkowi dramatycznemu właśnie zawdzięcza 

fi;eudyzm swoją popularność, zwłaszcza w sferze bo
gatej burżuazji , której kobiety spragnione były nó
wych wrażeń erotycznych na tle niby naukowym. 
Zawszeć to była zabawa lepsza od spirytyzmu. Psy
choanaliza zastępowała spowiedź, co więcej - przy~ 

wracała ją, ulepszała , tak że co inteligentniejsi ks ięża 

zaczęli się także uczyć psychoanalizy. 

W dwóch pierwszych aktach „Freuda teorii snów" 
góruje On, literat, analizujący Oną, aktorkę - głów

nym jego materiałem są jej sny i jej zapomnienia 
oraz przeoczenia. Jego badania doprowadzają do tego 
kompromitującego wyniku, że Ona nie kocha swego 
narzeczonego Władka, oficera, choć udaje przed sobą, 
że go kocha. Nawiasem: przyczyny i objawy tego 
udawania, wmawiania w siebie, byłyby ciekawe, lecz 
autor pominął je, bo tu nie było żeru dla freudyzmu. 
W akcie trzecim Ona, przestudiowawszy nieco freu
dyzm, rewanżuje s.ię panu Literatowi, zasypuje go 
terminami freudowskimi i swoimi odkryc.iami, wśród 
których to jest najważniejsze i dla obojga pon iekąd 

niespodziewane, że On kocha się w Niej, 'po czym 
następuje pocałunek. Rzecz kończy się swawolnym 
wyskoczeniem ponad Freuda: literat stwierdza, że 

analizując można sobie naciągnąć życie, jak komu 
potrzeba. 

Intencją autora, która mu za późno do głowy przy
szła albo której zrealizować nie potrafił, było zapew
ne: dać obok akcji pierwszoplanowej, widocznej , także 
podspodni nurt erotyczny, nakazujący Jemu i J e j 
wikłać się w sieć psychonalizy, aż w końcu sami 
poczują się złapanymi, bo ta sieć była właściwie 
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siecią Amora. Czyli, że on z sobą WOJUJą, ale ich 
samych zawojował i ujarzmił „instynkt gatunku'', 
że badając wzajemnie wnętrza swoich podświado

mości dogrzebali s.ię do jakiejś podświadomości innej, 
jeszcze głębszej. Zdaje mi się, że autor za bardzo 
uwierzył w „podświadomość" - która jest pojęciem 
w psychologii spornym - i był wobec niej zbyt 
dyskretnym zwalił na tą milczącą lub łamigłówkową 
podświadomość cały ciężar dowodu i przez fo zwolnił 
się od obowiązku ujawniania takich zwykłych sobie, 
niefreudowskich ' symptomów narastania miłości. w 
tef sztuce właśnie bardzo przydałaby się pewna 
podwójność w stosunku Jego do niej : niechby się 

kłócili, ale niechby na przykład raz on ofiarował 

jej kwiatek, pomówił z nią o czymkolwiek innym 
niż ó Freudzie, niechby w ich rozmowie powstały 
draż1iwe pauzy, niechby przynajmniej doznawali 
jakichś wstydów lub wstrząsów w chwili, gdy za 
Fręudem mówią o płciowych symbolach _ w ogóle 
niechby ich opływał jakiś fluid miłosny, ciepły, 
niepokojący. Ale nie, oni sobie rozprawiają o „świń
stwach" tak jak„student i studentka z piątego roku 
medycyny, z działu wenerycznego. Autor nie poka
zuje ' nam żadnych innych symptomów zakochiwania 
się prócz symptomów a la Freud: że on niechcący 

wypalił dziurę w fotografii jej narzeczonego, że 

zaadresował mylnie jej list tak, aby do narzeczonego 
nie doszedł itp., czyli, że aby uwierzyć, że tak tylko 
się przejawia miłość t rzeba być zakutym freudystą. 

Wprawdzie gdy się dwoje na końcu sztuki pocałuje, 
nikt ich nie pyta o motywy, bo ludzie mogą się 

pocałować bez dłuższych przygotowań, pod wpływem 
jednej chwili - ale w tej sztuce właśnie powolne 
narastanie i rozwój uczucia byłby konieczną ingren
diencj ą. 

(Fragment recenzji pt. „Scena czy sala odczytowa" 
w tomie „Recenz je teatralne". PIW, Warszawa, 1965). 
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TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 

Autor granej przed kilku laty „Teorii Einsteina'', 
fizyk ' z wykształcenia, aktor, reżyser i autor z powo
łania, stworzył sabie własny rodzaj: popularyzację 

sceniczną teorii naukowych. Ale czy w psychoana„ 
lizie Freuda znalazł wdzięczniejszy temat, czy też 

t ymczasem głębiej wrósł w teatr, dał w swojej 
nowej sztuce więcej niż wykład freudyzmu : dał 

prawdziwą komedię, intelige~tnie i zręcznie wysnutą 
z materiału . I zarazem _ dał teorii Freuda to, o czym 
s,ędziwy je j twórca nigdy nie marzył: humor i wdzięk . 

Oto punkt wyjścia. Literat czyta aktorce sztukę. 

Kończy i zadaje pytanie : 

- _J ak s ię p'ani wydaje? 

_ - Idiotyczne - odpow.iada aktorka. - Tyle wiem, 
że ja w tym grać nie będę. Głupia rola:. Ta kobieta, 
która kochając jednego„. na·raz z tym ·drugim„. to 
nie ma żadnego sensu, żadnej logiki... 

/ . 
- Chce pani powiedzieć żadnej logiki świadomej. 

Ale pod c ienką. warstwą naszej świadomości, kryje 
)ię cała otchłań życia podświadomego, jest całe 
kursywa 

Literat zaczyna zdumionej aktorce - która. pa raz 
pierwszy słyszy o tych' cudach - szkicować teorię 

podświadomości Freuda oraz pierwsze zasady psycho
analizy. Sypią się magiczne słowa: ~ibido, su_blimacja, 
kompleks, uraz, cenzura , zahamowania, opory, czyn
ności omyłkowe„. Człowiek - powiada - jest sam 
dla s iebie tajemnicą ale psychoanalityk czyta w nim 
jak w otwartej książce. To, co się ·komuś we własnym 
postępowan iu wyd aje przypa\Jkowe, to właśnie de:
maskuje jego ukryte myśli, chęci; skłonności. Nie 
ma przypadku, nie ma ~apomnienia, które by nie 
zdradzało tajemnic naszego podświadomego życia. 
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A cóż dopiero sny! Każdy sen byle umieć czytać 
jego symbole, bo każdy jest symboliczny, prawie 
zawsze nieobyczajny, choć uskromniony przez naszą 
wewnętrzną „cenzurę" - wyraża nasze istotne prag
n '.enia i popędy; w snach odsłania się otchłań zbrodni 

chuc.i w których błąka się nasze podświadome 

p_rawdziwe ja„. 

Młoda dziewczyna słucha z szeroko otwartymi 
oczami. Jedne sugestie odpycha · z oburzeniem, ale 
inne budzą jej uwagę, niepokoją ją. światło tej 
improwizowanej psychoanalizy wydobywa na jaw 
niektóre szczegóły jej własnego stosunku do narze
czonego Władka, przystojnego porucznika ułanów, 

dobrego chłopca mającego tylko tę wadę, że lubi 
opowiadać stare kawały. Budzą s.ię w niej pytania, 
refleksje, wątpliwości... A nasz freudysta - amator 
skwapliwie podchwytuje te wątpliwości, rozdmuchuje 
je, mnoży, wypytuje o sny, tłumaczy je niczym Józef 
sny Putyfara! 

Panna jest zaniepokojona, a my rozbawieni, bo 
coraz jaśni~jsze nam jest, że ten niepowołany lekarz 
jej duszy, ten psychoanalityk, działający - jak sądzi 
- z szczerej życzliwości połączonej z pasją naukową, 
sam ulega wyraźnemu działaniu podświadomego ży

czenia mianowicie tego, aby odciągnąć miłość ładnej 
dziewczyny od swego przyjaciela Władka, a skiero
wać ku sobie. I jednocześnie podchwytujemy wiele 
jego typowych „czynności omyłkowych" - o których 
tak pięknie przed · chwilą rozprawiał - czynności 
mających podświadomy ·cel: pogłębić nieorozumienie 
między parą narzeczonych. 

Te czynności omyłkowe mnożą się zastraszająco 

- z obu stron. To ona nie zauważyła, że jej zega
rek nie chodzi i spóźniła się na schadzkę. z najuko
chańszym Władeczkiem . To omyłka w adresie tele
fonicznym spowodowała zwłokę, którą on jeszcze 
mimo woli przeciągnął. To znowu list z wyjeśnie
niami skierowany do Władka wrócił do naszego lite-
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rata, zaadresowany przez pomyłkę z jej winy 
jak twierdzi on '-- jego własnym nazw.iskiem. A on 
tryumfuje: „Jasne jest - wykrzykuje _ że w mro
kach podświadomej jaźni pani Władka nie kocha, 
że to_ jest omyłka pani świadomości, którą instynkt 
koryguje". 

Aż przyjdzie chwila, że ona mu odpłaci pięknym 

za nadobne. W szczęśliwą czy nieszczęśliwą godzinę, 

chąc umocnić jej wiarę w wyroki Freuda, literat 
pożyczył jej parę książek. Żądna wiedzy aktorka 
zamyka się na trzy dni (przez te trzy dni Władek 
rozbijał się za nią po całej Warszawie!) i czyta; 
po trzech dniach jest uczeńsza w psychoanalizie od 
swego preceptora. Syp,ie nazw;y, cytaty, symptomy jak 
z nut. I dopieroż ona tłumaczy mu jego kompleksy, 
jego czynności omyłkowe. Jasne znowuż dla niej jest, 
że on działał pod wpływem ukrytej 1ib1do, zwróconej 
do jej osoby; jasne jest, że działał podświadomie 

w intencji poróżnienia jej z Władkiem. Ale to mu 
się nie uda. 

Ale to mu się udaje!... Bo okazuje się, ku chwale 
psychoanalizy, że i on miał rację, i ona miała rację. 

Ona lgnie do niego, a on do niej. Władek został poza 
nawiasem. I mimo wszystkich zarzekań jeszcze raz / 
ttodświadomość karze jej zapomnieć o tym, że Wła
dek czeka (po raz trzeci) w kawiarni, i młoda aktor
ka znajdzie się w objęciach liteaata, ba, powtarzając 
te same słowa, którymi się kończyła czytana wspólnie 
w pierwszym akcie sztuka i które się jej wydawały 
tak idiotyczne, tak nielogiczne ... 

To jest rama, którą autor wypełnił pomysłową 

i zwinną akcją, dając i popularny wykład, i demon
strację freudowskich problemów, oczywiście spro-

. wadzonych do odwiecznych problemów dwojga serc. 
I trzeba nam mimochodem zauważyć, że w tej sfe
rze teatr od dawna był na tropie rewelacji Freuda. 
Znaczna część komedii Marivaux - zwłaszcza jego 
obie „Pułapki miłości" - są taką ciuciubabką świa-
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domego z podświadomym. Ale u p. Cwojdzińskiego 
miesza się do gry trzeci partner - złudzenie nauko
wej samokontroli - i zabawa jest tym lepsza. 

Demonstracja naukowa jest tu tym zabawniejsza, 
że autor przeprowadza ją równocześnie na kilku pla
nach. Nasz Literat występuje w charakterze obser
watora i diagnosty, nie spostrzegając, że sam jest 
mimowolnym przedmiotem naszej obserwacji i mimo
wolnym potwierdzeniem własnych tez. A przy tym 
on jest psychoanalitykiem od siedmiu boleści, czer
piącym całą swą wiedzę z paru broszurek i tym 
bardziej apodyk,j;ycznym. Sny wykłada jak sam sen
nik egipski, tyle że nie.przyzwoitszy. W pewnej chwili 
bezradna ofiara jego psychoanalizy wybucha komicz
ną rozpaczą: „Jeżeli potwierdzam - powiada - w 
takim razie pan tryumfuje; a jeżeli zaprzecz~m, pan 
tryumfuje również, mówiąc, że moje przeczenie jest 
właśnie dowodem, że pan trafił we właściwy punkt, 
że moje zaprzeczenie to są we mnie o Pory"! To
też sztuka ta zawiera mimochodem dowcipną satyrę 
na dyletancką psychoanalizę amatorów i niedouków 
freudyzmu konfrontując od czasu do czasu dość gruby 
wykład naszego literata z telefoniczną konsultacją 
prawdziwego psychoanalityka, dra Ziemiańskiego. 
Ale czy i ten „prawdziwy" zawsze czułby się bez
pieczny wobec zwierciadełka satyry? nie sądzę... Bo 
o ile zasadnicze zdobycze Freuda są przełomowym 
i genialnym odkryciem, praktyczne ich zastosowanie 
w kazuistyce ,lekarskiej nieraz ociera się o farsę. 

Tryumfem sztuki jest, że szał psychonalizy udziela 
się publiczności. Psychoanalizują wszyscy w antrak
tach i przy kolacji, w teatrze 1i po teatrze. 

(Fragment recenzji „Straszliwe mroki podświado
mości" w tomie. „Murzyn zrobił". PIW, Warszawa, 

1970). 

-15-



\ 

ANTONI CWOJDZIŃSKI 
(nota biograficzna) 

Antoni Cwojdziński urodził się 9 października 

1896 roku w Brzeżanach. Ukończył studia w zakresie 
nauk matematyczno-fizycznych. Pod wpływem Juliu
sza Oslerwy związał się jednak z teatrem jako 
aktor, reżyser, a w kańcu autor. Debiutuje jako dra
maturg w . roku 1934 komedią „Teoria Einsteina" 
wystawioną przez Teatr Reduta. W następnym roku 
Teatr MaLickiej wystawia jego „Epokę tempa". Pra
premiera „FREUDA TEORII SNOW" odbyła się w 
warszawskim Teatrze Małym 27 kwietnia 1937 roku. 
Reżyserował Ed~und Wierciński, scenografia S. Śli
wińskiego, wystąpili zaś Mariusz Maszyński . i Janina 
Romanówna. W tymże roku wystawił swą kolejną 

sztukę „Temperamenty" 

W czasie · okupacji gestapo zaczęło iinteresować się 

„autorem, który pisuje żydowskie sztuki" (bohatera
mi były przecież teorie Freuda i Einsteina), zmusza 
to autora do opuszczenia kraju. Przebywa we Francji, 
v\nglii, następnie zaś w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
tworzy „Teatr Artystów z Polski". Dla tego teatru 
pisuje sztuk,i o wyraźnie agitacyjnym, doraźnie poli
tycznym, charakterze: „Piąta kolumna w Warszawie" 
(1942) , „Polska podziemna" (1943), „Niemiec" (1944) 
Po zakończeniu wojny wraca do. tematyki „nauko
wej", powstają: „Obrona Genów" (1948), „Hipnoza" 
(1952), premiera w Teatrze Współczesl)ym w Warsza
wie - 1964, „Sprżężenie zwrotne" (1958), premiera 
Teatr Ę:ameral~y w Warszawie 19~8, „Swfat tajem
nic" (1962-67) „Każda chwila" (1965). 

Przebywa na emigracji utrzymując jednak stałe 

kontakty z krajem. 
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