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ZDZISŁAW SKOWRONSKI 

Stanisław Wi told Balicki 

MIŁOŚĆ TEATRU 
Były w nim, Zdzisławie SkowroMkim, nigdy 

nie\\·yczerpane pokłady witalizm u, energii ży

ciowej , radości życia. Tak by ło za\\ sze , bo pa
miętam jego młodzieńczą, autentyczn ie pogodną 
sylwetkę z ulic i plant Krakowa, miasL1 naszych 
lat szkolnych, studiów uniwersy teckich - pierw
szych dziewczyn, startu w zawodowe zajęcia. Ja 
już wtedy połknąłem bakcyla teatru - nieule
t:zalna choroba! - Skowrońsk i wyżywał się na 
boiskach piłki noŻm' j jako sędzia, nav.·et meczów 
ligowych, a jeżeli się nie mylę, doszedł do funk
cji arbitra spotkań międzynarodowych. Już nie 
wiem teraz, czy od wspólnych znajomych to w 
pierwszej połowie lat trzydziestych usłyszałem, 

czy Zdziś mi to później opowiadał, że ciężkie 

miał warunki młodego życia, że ponad dwa lata 
cierpiał dosłownie głód jako bezrobotny inteli
gent. Gdy po wojnic zbliżyliśmy się do siebie 
w Warszawie i zaprzyjaźnili serdecznie, zacyto
wałem mu kiedyś wyznanie Juliana Tuwima, 
stosując je i do niego - .autora sztuki społecznej 
Maturzyści: „Mój rados-ny witalizm trwa. Zmie
nił tylko pole działania. Dorwał się do walki 
człowieka o ziemskie prawa". 
Skowrońskiego miłość teatru była urzekająca. 

Szczera, wierna, służebna w różnych powiąza-

„ 

niach. Nie spracowana w rozwijaniu siebie i \\' 
dążeniu ku ludziom. Rozumiał przyrodzoną nam 
potrzebę artystycznej rozrywki kulturalnej na 
tematy dziejącej się rzeczywistości. Jakże atrak
cyjne w swej aktywności obyczajowej, pyszne 
obserwacją, satyrą i dowcipem, były i są ko
mediofarsy: Kuglarze, W czepku urodzona. Rów
noczesme rozwijał Skowroński dyskursywną 

twórczość na tematy podstawowe dla współcze
snej moralności społecznej. Pole jego działania 
rozlegle: teatr , film, telewizja. 
Skowroński, żartując z samego siebie, lubił 

wspominać swój debiut teatralny, który nastąpił 
w niezwykłych warunkach, bo w hitlerowskim 
obozie jeńców wojennych, w Oflagu II D, na 
polskim Pomorzu Zachodnim. Tu młodzi ofice
rowie rezerwy z września 1939 zorganizowali 
„Teatr Symbolów", którego kierownikiem arty
stycznym był Leon Kruczkowski, a kierownikiem 
literackim Józef Słotwiński. obecnie reżyser 

teatralny i telewizyjny. Do „Teatru Symbolów'' 
zbliżył się Skowroński, został jego kronikarzem, 
w czasie zajęć zespołu uczył się sztuki teatru. 
Pod godłem „Roxana" wygrał konkurs Między
narodowego Czerwonego Krzyża na utwór dra
matyczny dla jeńców wojennych wszystkich na
rodowości ; wyróżnienie z nagrodą: książki war
tości 80 franków szwajcarskich. Pierwszy jego 
sukces w nowej dla siebie dziedzinie. Potem pre
miera scenariusza satyrycznego Kawaler z księ
życa. Recenzję z przedstawienia w „Teatrze Sym
bolów" napisał autor Kordia-na i chama. Więc 
bibliografia recenzji o Skowrońskim zaczyna 
się od nzawiska Kruczkowskiego. To też uzna
wał z3 sukces. 

Nie przypadkowo przypominam te fakty i to 
nazwisko. Z Kruczkowskim wracał Zdzisław, po 
wyzwoleniu obozu, w głąb kraju i wraz z nim 
przeżył w Jastrowie te wydarzenia które stały się 

kanwą świetnego dramatu „klasyka" polskiego 
teatru socjalistycznego; mówię o Pierwszym 
dniu wolności. Prawnik i działacz społeczny 

Skowroński przekonał się, zrozumiał w pierw
szych latach, burzliwie emocjonalnych, Polski 
Ludowej, że - zwłaszcza w okresie historycz
nego przełomu i przeobrażeń społecznych - teatr 
staje się najbardziej sugestywną trybuną współ
czesności. Teatr, to zn.aczy: scena wraz z widow
nią. Stąd potrzeba ksztatłowania moralnego ob
licza teatru i programu działania. Na miarę dą
żeń ideowych Szekspira i polskich romantyków. 
Taką postawę twórczą przyjął Skowroński bez
pośrednio od wielkiego artysty ludowego - Ste
fana Jaracza i od Leona Kruczkowskiego. 

Drodzy widzowie komedii społeczno-obyczajo
wej W czepku urodzona! Wydał niedawno Pań
stwowy Instytut Wydawniczy tom wybranych 
utworów Skowrońskiego pt. Dramaty. Doradzam 
Wam tę lekturę. Są w tomie najlepsze komedio
farsy, a więc Kuglarze i W czepku urodzona 
oraz głośne widowiska telewizyjne z Mistrzem 
na czele. Wartościowa powtórka ze Skowroń
skiego będzie artystyczną rozrywką, satysfakcją, 
odsłoni też pisarza witalnego, „programowego 
optymistę" - jak mawiał o sobie - głęboko za
dumanego nad gorzkimi prawdami życia. W 
twórczośc i ostatnich lat Skowrońsk i· podejmo
wał - podobnie jak Kruczkowski - istotne za
gadnienia nowej historii, rozgrywające się w te-



rażniejszości, respektując sprzężenia przyczyn i 
następstw. Stawiał pytania moralne, dotyczące 

sumienia ludzi, społeczeństw, narodów i władzy 
państwowej. Pragnął, by nowe szczęśliwsze ży
cie było silniejsze od złego wspomnienia, by bu
dowało zaufanie człowieka do człowieka. Bo 
ludzkość ocalić może tylko człowiek wewnętrz
nie wolny. Walczący o prawość i radość życia 
twórczego każdej jednostki. 
Zaczął swą twórczość artystyczną i pisarską 

póżno, w dojrzałym wieku. Więc martwił się 

ten człowiek teatru, Zdzisław Skowroński, że 

nie zdąży powiedzieć w swoim dziele tego wszy
stkiego, co by chciał. Ale powiedział wiele, nie
zmordowanie pracowity, mimo nękającej go 
groźnej choroby, zawsze dobry, przyjacielski lu
dziom, uroczy na co dzień. 

Ludzie teatru, miłośnicy teatru nie mogą nie 
znać, nie przeżyć dramatu Mistrz, u nas granego 
tylko jako widowisko telewizyjne. Jest to jeden 
z najcenniejszych i najpięknijeszych w swej tra
gicznej poetyce wizerunków duchowej wielkości 
sztuki teatru. Patronuje temu dramatowi pamięć 
o postaci Stefana Jaracza i jego dążen iach arty
stycznych, przejętych przez młode pokolenie, 
partyzanta-aktora. Ten dramat Skowrońskiego, 
w kilka tygodni po jego śmierci (jesienią 1969 
r.) miałem możność oglądać na scenie Gruziń
skiego Państwowego Dramatycznego Teatru w 
przemysłowym mieście Rustawi, obok Tbilisi. 
Wstrząsające przedstawienie. 
Spotkałem się po nim z aktorami i przedsta

wicielami załogi kombinatu przemysłowego. Jak 
to u Gruzinów, atmosfera gościnna, serdeczna, 
przyjacielska, z licznymi kolejkami koniaku. 
Pierwsze toasty, miej scowym obyczajem, adre
sowane były do Towarzysza Zdzisława, któr y 
odszedł przedwcześnie, gdy zespół teatru rozpo
czął próby ze sztuki. Dla nich, aktorów i wi
dzów, był nadal po ludzku obecny ze swoją 

prawdą i jako piewca teatru. 

„ 
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ZDZISŁA ~7 SKOWROŃSKI 

W CZ PK URODZONA 
komediofarsa w 3 .aktach 

Babcia, była aktorka . 

Olga, jej starsza córka 

Zośka, jej młodsza córka 

Myszka, córka Olgi 

Dziennikarka 

Bronek, mąż Olgi 

Igor, narzt:>czony Zoski 

Sąsiad 

Rl'ż. •ser filmowy . 

H.eżyser cz ki 

R żysvr radziecki 

OSOBY: 

J 1 LANTA SKOWROŃSKA 
A!NIESZKA BYRSKA 

. AGNIESZKA FITKAU-PEREPECZKO 

BARBARA KURNIKÓWN A 

BARBARA STĘPNIAKÓWNA 

LECH PIETRASZ 

MARIAN GLINKA 

JERZY TKACZYK 

IGOR ŚMIAŁOWSKI 

JERZY PIETRASZKIEWICZ 

LEOPOLD BORKOWSKI 

Rzecz dzieje się współcześnie w Warszawie 

Reżyseria: KRYSTYNA SZNERR Scenografia: HANNA VOLMER 

Asystent reżysera: HALINA SWINCOW 

Inspicjent: BARBARA BESSERT Sufler: HALINA SWINCOv\' 



Szczepan Gqssowski 

„ UPRAWIAM SZLACHETNY PROCEDER 

ROZMIESZANIA WIDZÓW". 

Był jednym z nie \vielu \V naszej powojennej 

twórczości komediowej, którzy ten rodzaj upra

w iali z powodzeniem. Tak niewielu, że dziś, gdy 

go zabrakło, lukę tę trudno zapełnić. Sięgamy 

zatem po Sko\\TOńskiego, żeby przypomnieć jed

n ą z jego komedii, a zarazem jedną z bardziej 

znany ch w dorobku dramaturgii trzydziestolecia. 

W tym roku mija pięć lat od śmierci autora. 

Urodził się Skowroński w r. 1909 w Sambo

rze koło Lwowa w środowisku inteligenckim. 

P o ukończeniu pra wa na Uniwersy tecie Jagiel

lońskim \V r. 1 ~J;J.S podjął pracę urzędniczą. Po 

k am pa ni i '.'.T ześn i O\\·c j znal azł sic; w oficerskim 

obo zie ,ie ni eckim, najpicnv \\" .'\rnswald e, póź

ni(·.i \\" Grossbor n. Tam zaczął rozwijać swoje 

zain ter esowan ia literackie i teatralne. Ale syste

matyczną pracę l iteracką rozpoczą ł dopiero kil

ka lat po wojnie. Obozowe poczynania były 

tylko wpra wkami. ale zbliżyły go do teatru, o 

k tórym - jak s ię zwic;-zal - marzył już od 

nwna . Przypadek l e ż spra\\·i!, że znalazł się w 

obozie. \\. którym ży ci e kultura lnr , teatralne \\" 

szczeg ólności, kwi tło bujnie , jakby na przekór 

ponure .i rze czy wistości. No i środowisko, z Leo

nem Kruczko\\·skim na czele . też odegrało tu 

s woją rolę. :VIógł \\·ię c Skowroński wyznać po 

la tach : „Później, po 1cojnie , n'ie moQlem już s i ę 

rozs tać z teatre m i c: róźnumi re zultatami upra

~o ia m szlachetny proceder rozmieszania w idow

ni" . Żyłka komeciiopisarsk.a kwitła w nim już 

od zarania twórczości. 

Najpierw były sztuki p isa n e wspólnie z J óze 

fc m Słotwińskim. \ \\·śród nich znalazła się jed

na, która obiegła większość naszy ch scen i wielu 

widzów zapewne ją jeszcze pamięta. To Imie-

11 iny pana dyrektora (19.34). Ogromny sukces 

autorski i frekwe ncy jny. Farsa ta dość ostro 

a takowała wiele negatywnych zjawisk naszej 

prowincjonalnej rzeczywistości. Chyba po raz 

pierwszy po wo jni e tak dowcipnie wykpiwano 

ze sceny dygrfi tarst\\·o, lizusostwo i kumoterstwo 

w stosunkach międzyludzkich. Autorom udało 

się przy tym narysować kilka pra wdziwie za

bawnych typów farsowych. 

Odtąd Skowro1'lski za czął tworzy ć samodziel

n ie. ~apisał Matur z ystów 11955). Znowu ogrom

ne powodzenie sztuki. J edną z przyczyn tej po

pularności była ówczrsna aktualność problema

t yki. Poruszył Skowroński ważny temat. Nikt 

przed n im nie pok usił się o pokazanie w sposób 

tak rzeczowy i bezpośredni problemów młodzie

ż_ - , jej stosunku do szkoły , jej politycznego doj-
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r ze\vania, wpływu rodziny, domu na szkolę i 

procesy wychowawcze uczniów. A i kształt li

teracki sztuki, jej sceniczna sprawność wzbu

dziły żywe reakcje widowni. Najlepiej spraw

dził się jednak jej komediowy nurt. Ten nurt 

właśnie najpełniej wyraził się w dwóch następ

nych utworach. Były to: Kuglarze (1960) i W 

czepku urodzona (1967). Nazwał je Skowroński 

komediÓfarsami. 

Obie przeszły przez wiele scen. Gra się je 

dotąd. „Kuglarzami" nazwał autor większość po

staci sztuki, bowiem niemal wszyscy okazują się 

łgarzami i hipokrytami. Potriafią też łatwo do

stosować się do każdej nowej sytuacji i koniun

ktury. Są giętcy i z pozoru zawsze lojalni, a 

przede wszystkim umieją czerpać zyski ze swo

jej społecznej działalności. Działają zresztą 

wbrew swoim powołaniom. Rozśmieszał autor 

widownię zarówno humorem sytuacyjnym jak i 

dowcipem słownym. Nierzadko przedniej miary. 

Dowcipu nie brak przecież i w ostatniej sztu

ce Skowrońskiego. W czepku urodzona zrodziła 

się z bystrej obserwacji rzeczywistości, z życia. 

Z poczuciem humoru mówi autor o wielu spra

wach naszej codzienności, nierzadko dokuczli

wych. Wątek główny osnuł wokół teatru i filmu. 

Instytucje te oglądamy z perspektywy życia ro

dzinnego, z dala od kulis, z pozycji niejako 

petenta pragnącego z racji swego zawodu w nich 

ię zatrudnić. Trudno odmówić autorowi znajo

mości tego środowiska. Nic zatem dziwnego, że 

w krzywym lustrze perspektywa ta prezentuje 

się zabawnie. Chyba jeszcze i dziś, po kilku 

latach. Zresztą oceńcie to sami. 

Motyw teatru, w innych oczywiście wymia

rac h, ukazany został już w telewizyjnym wido

wisku Mistrz. Teatr jest tam również ramą fa

bularną, ale inną spełnia funkcję: artystyczną, 

ideową, psychologiczną. „«Mistrz» - powiedział 

Skowroński - jest wyrazem mojej tęsknoty za 

teatrem, jest hołdem złożonym teatrowi i jego 

ludziom". Zdradzał wprawdzie ten teatr dla tele

wizji i może nawet wypowiadał się tam arty

stycznie dojrzalej jako nasz pionier tego gatun

ku twórczości literackiej, ale komediopisarski 

dorobek Skowrońskiego zajmuje poczesne miej

sce w naszej współczesnej dramaturgii. Te jego 

tak sktutecznie wypróbowane umiejętności „roz

śmieszania widzów" nie były przypadkiem. Wy

rosły na gruncie, w którym drzemał długo ukry

ty talent. 

W swoich komediach nie wdawał się Skowroń

ski w poszukiwania formalne, bliższa mu była 

tradycja, sprawdzone już w XIX i XX wieku 

schematy i funkcjonujące w tych schematach 

typy ludzkie. Potrafił dać im jednak współ

czesny wyraz i osadzić w naszych realiaC.'h spo

łecznych i obyczajowych. Czynił to bez pudla , 



z niemałą znajomością warsztatu pisarskiego i 

prawideł farsowej zabawy. „ Nie należał Skoti:

roński - jak pisze S. Kuszewski we wstępie do 

jego Dramatów, PIW 1974 - do dramaturgów 

teatralnych, z których twórczością krytyka go

towa jest łączyć tak cenione epitety jak „prze

łomowa" czy choćby „nowatorska', a tylko one, 

niesłusznie, uważane są za jedyną legitymację 

upoważniającą do własnego miejsca na mapie 

współczesnych dokonań l i terackich" . Zwłaszcza 

w latach sześćdziesiątych, tak obfitujących w 

poczynania dramatopisarzy swojskich i zagra

nicznych, a burzące tradycyjne struktury teat

ralne. Nic zatem dziwnego, że w tym kontek

ście „przedsięwzięcia skromnych poprawiaczy 

dnia powszedniego - czytamy tam dalej - dały 

się traktować jedynie w kategoriach malo am -

bitnej dramaturgii użytkowej, nie za,slugujące · 

w gruncie rzeczy na to, aby poważny krytyk 

musiał im poświęcać swój czas. Co więcej, uwa

żana jeszcze do niedawna za cnotę, umiejętność 

autora przemawiania do licznego audytorium 

stawać się zaczęła miernikiem negatywn,ym". 

Jest jednak zastanawiające, jak mało wagi 

przywiązuje się u n.as do owej dramaturgii użyt

kowej, nawet takiej jak Skowrońskiego, wspar

tej przecież tak rzetelnym i sprawdzonym war

sztatem literackim. A w przypadku komedii czy 

farsy ma to szczególny walor. Mogą coś o tyrr. 

powiedzieć zarówno ci, którzy ten tak nie

wdzięczny trud pisania podejmują, jak i ci, 

którzy ten repertuar grają, traktując go jako 

chleb codzienny swojej widowni. 

E. BRAGINSKI i E. RIAZANOW 

ROMANS BIUROWY 
KOMEDIA W 2 AKTACH 

Przekład: KLEMENS BIAŁEK 

Reżyseria: PRZEMYSŁAW ZIELl:tli'SKI 

Scenografia: JERZY FELDMANN 

. ~· „„ .<:::::::>. .. ·.·.·.·_·:.:--::-. ~.· _:.: : 
·~··· 

T. RITTNER 

WILKI W NOCY 
KOMEDIA W 3 AKTACH 

reżyseria: PRZEMYSŁA W ZIELIN'SKI 

scenografia: JAN POLEWKA 

CARLO GOZZI 

BŁĘKITNY POTWÓR 
BASŃ TRAGJKO:\llCZNA W 2 AKTACH 

imitował: J. M. RYMKIEWICZ 

reżyseria: ZDZISŁAW LESNIAK 

scenografia: RYSZARD STRZEMBAŁA 



KASA BILETOWA 

czynna jest codziennie w godz. 10-15 

w niedzielę 17-19 

tel. 33-40-67, 33-68-80 

16-Hl 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje: 

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI 

ul. Sierpecka 7, w godz. 8-15 

tel. 33-40-66, 33-68-80 

W dni powszednie przedsprzedaż biletów prowa

dzą również kasy teatralne SP A TiF. 

al. Jerozolimskie 25, w godz. 10-18 

tel. 21-40-66, 21-94-5~ 

Kierownik techniczny 

TADEUSZ WOŹNICA 

Kierownicy pracowni 

· ·~-. 
~ ..... 

krawieckiej damskiej Wanda Kołakowska 

krawieckiej mc;skiej - Henryk Kupi s 

perukarskiej - Aleksandra Niedzielska 

modelatorni - Stefan Magnuszewsk i 

s tolarni - Mieczysław Kober 

ślusarni - Zygmunt Smyk 

oświetlenie - Andrzej Kiliński 

brygadier - Eugeniusz Żyliński 

elektroakustyk Andrzej Zagórski 

malarni - Antoni Poroś 

Wydawca: 
TEATR KOMEDIA 

Cena programu: zł 3,50 

Druk WZKart. Zam. B-5014. W-76 


