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PRZYSZŁOść „KOMEDI I NAUKOWEJ" 
Mówią mi, że jestem maniakiem 
Jeżeli nawet jestem, mam do tego 

w przedwojennej Polsce trzy próby 
próbę czwartą. 

tak zwanej komedii naukowej. 
pewne pra wo. M:m ia m oja przeszła 

dała wyniki dodatnie. T eraz robię 

Czemu nazywać to próbą, jeżeli Eztuki opai·te na autentycz:iej nauce 
przyjęto życzliwie? - pytają mnie. 

Przyjęto . „Teorię Einsteina" grano w Warszawie 52:l r azy. „Freuda 
teorię snów'" przeszło 100 razy, a ładnym powodzeniem cieszyły się też 

„Temperamenty„, a le nowa próba jest potrzebna. Od owych czasów upły

nęło prawie 30 19.t , żyjemy w ośrodku innym i zmieniły się nasze zaintere
sowania, trudno więc przewidzieć reakcje widowni. 

P rzedwojenna w an.zawa byla wspaniale młoda. J ak dziecko, chciała 

wiedzieć wszystko. C J właściwie twierdzi Ein~tein, co to ten Freud i psy
choanaliza, czy rzeczywiście od budowy fizy::znej zależą cechy psychicz:1e 
człowieka? Może czasem w tej ciekawo3ci był pewien snobizm - chęć 
udziału w kawiarnianej dyskusji na tematy naukowe - ale taki snobizm 
nie jest grzechem. Polski Londyn postarzał się trochę, i choć w ostatnich 
trzydziestu la tach znaczenie nauki wzrosło , jego zainteresowanie nią mogło 

zmaleć . jak ktoś n iedawno ostrzegał mnie. 
Kiedyś profesor Zweig, z Krakowa a teraz z Oksfordu, p:zepowiedział, 

że Polacy w Anglii będą żyli pod znakiem dorabiania się, a pochłonięci 
nim nie będą mogli pozwalać na zbytek, ja kim jest kultura. Myślę, że 
Zweig mylił się. Ze n ie tylko materialnie, ale i kulturalnie chcą „dorabiać 
się" , a że nauka jest częścią kultury, komedię naukową przyjmą. Pewnoś::i 
jednak nie mam, wystawienie więc „Hipnozy·· uważam za próbę, a od 
n iej uzależniam dalszą pracę w tym kierunku. 

Wielu życzliwych zach<;>ca mnie do niej, ale teatru n ie tworzy wielu, 
znających przedwojenną Warszawę. Tworzą go wszyscy. Cała emigracja 
pragnieniem tworzy, a jego brakiem przekre~h tea t r. Trzeba więc wiedzieć, 
jakich chce sztuk w tym teatrze. 

Mniej życzliwi mi twierdzą. że chce sztuk o rzeczach ciek'lw,zych od 
n udnych dociekań naukowch. Miłość. dobroć. moralność czy woln ::iść b:i· 
dzą oddźwięk siln iej, zy. 

Z pewnością, ale mnie pasjonują również odkrycia nowej nauki, więc 
piszę o nich. Jeżeli czasem nauka bywa żmudna, t rzeba jej powagę miesz'l<' 
z humorem, a n ie irezygnować z niej. Teatr ma służyć za zwierciadło epoce. 
ja k chce Shakespeare, nie powinien więc chińskim murem odgradzać się 
od nauki. gdy jest ona piętnem naszej epoki. 

Jeżeli kto ze starszych tego piętna nie widzi, wyczuwa je szczególnie 
cenne na emigracji pokol'"nie młodsze. Przecie od nauki czy tech niki zależy 
na wet owo dorabianie sie materialne. Ma"l'l więc cich a, nadzieje. że ~dy 
młodzież dostanie w polrkim teatrze coś, czego dotychczM nie da je jej teatr 
czy film zachodni, zacznie do niego chodzić i silniej zwiąże się z polska 
kulturą. War to zrobić tę próbę. 



J·eszcze przed wojną marzyłem o teatrze „Komedia Na ukowa" . Wojna 
rozbiła moje plany, ale nie rozdzieram szat. Nie chodziło mi o teatr mój 
czy moich sztuk, bo nigdy nie przeceniałem swych możliwości. Nieżle znam 
teatr od strony sceny i to ułatwia mi pisanie, ale rzeczą zasadniczą w 
„Teorii Einsteina" jest teoria Einsteina, nie moja. J a starałem się tylko 
związać j ą jakąś akcją z ludzkim życiem , bo „wiele jest rzeczy ciekawych 
na świecie, lecz najciekawszą jest człowiek", jak powiedział zdaje się So
fokles. Podobnie było we „Freuda teorii snów" i „T emperamentach", a 
będzie w następnych sztukach, gdy znajdzie się w nich parapsych ologia, 
genetyka, czy cybernetyka, choć same te nazwy będą odstraszały, jak raz 
po r az słyszę. 

PRAPREMIERA PRAPREMIERA 

Małe obsady tych sztuk też będą odstra3zały. ale przyciągać będą nowe 
badania nad telepatią czy jasnowidzeniem i tajemnice snów proroczych, 
domów, w których „straszy" czy nawet zjaw. Przyciągać będą geny, zwią
zana z nimi możliwość prawdziwej rewolucji w medycynie i zagrożenie ich 
wojną atomową. Przyciągać widza \Jędą budowane przez cybernetyków ma
rnyny, które ścierają nam zapowiedziany przy wygnan iu z r a ju pot z czoła, 
prześcignęły już mózg ludzki a obiecuj ą - przesyłanie człowieka drutem 
telegraficznym. 

Ktoś może stwierdzić , że wciąż nie ma dowodu na istnienie telepatii, n ie 
chcieć , by genetycy brali ewolucję człowieka w własne ręce , przeklinać cy
bernetyków za automatyzację albo kpić sobie z całej psych osomatyki, ale 
będzie wychodził z teatru bogatszy nie tylko o mile spędzony wieczór. Myślę 
wię~ że ludzie będą ch cieli komedii naukowych , i n ie dlatego że t o komedie, 
jlateg::i że naukowe. mam nadzieję . 

" 

A NTON I CWOJ DZI NSKI 

HIPNOZA" 
KOMEDIA W TRZECH AKTACH 

w reżyserii 

AUTORA 

OSOBY : 

Komuniści nazywają marksizm światopoglądem na ukowym , zdawałoby 
się więc, że kraje socjalistyczn e będą r ynkiem zbytu na takie sztuki. Gdy 
kilka lat temu byłem w Polsce. przekonałem się . że jest przeciwnie. Dlacze
go? - pytałem. 

RENA - pełna temperament u aktorka 

w średnim wieku Tola KORIAN 

Najbardziej rzeczową odpowiedź dał m i przyjaciel z dawnych lat, a 
teraz wysoko postawiony członek partii. „W obe::nym stanie społecze11stwa 

sztuki takie są niepotrzebne - odpowiedział. - Zadaniem tea tru jest dziś 
uśw iadamianie go klasowe." Więc tylko jakaś „Teoria marksizmu" dotarła
by do sceny, o ile do tej chwili nie zmieniłaby się jego interpretacja. 

JAN - wzbudzający zaufanie lekarz 

w średnim wieku Jerzy KAWKA 

Przypomina to smutną dolę teor ii Einsteina w Sowietach. Gdy któryś 
z fizyków streścił ją w sposób popularny stalinowi. Stalin oświad:::zy ł , że to 
niepotrzebna dla r :izbudowy socjalizmu nadbud ::>wa burżuazyjna, wobec cze
go nie wykładano jej na uniwersytetach przez szereg lat. Zmiana nieomyl
nej de~yzji wszechwiedzącej partii na3tąpiła, dopiero gdy teor ia ta okazała 
się przydatną do produkcji bomby atomowej. 

Dekoracje: 
Jan SMOSARSKI 

Nie szukaj pośredników. 

Jeśli leki 

to z Apteki. 

ANTONI CWOJDZIŃSKT 

A PTEKA G ABOWSKIEGO 
175, DRAYCOTT AVENUE, LONDON, S.W.3. 

wykon uje zam ówienia w dn iu ich ot rzymania. 
* * * 

GALERIA GRABOWSKIEGO 
84, SLOANE AVENUE, LONDON, S.W.3. 

zaprasza do zwiedzania wystaw obrazów polskich 
i obcych m alarzy. 

Otwar ta codziennie od 10 rano do 6 wieczór. 

światła: 

F eliks ST A WIŃSKI 

Administrac ja: 

Witold SIKORSKI 

Wysyłamy wszelkie leki 

oraz różne artykuły 

do Polski i innych krajów. 



'' 
BETTINA" 

·Polska cukiernia • 
I kawiarnia 

265, HI GH STREET, ACTON, W.3. 

Tel. ACO 1485. 

~ p ol e ca 
( 

~ 
wysokiego gatu nku ciast a. własnego wyrobu ja k też 

ciasta sprowadzane z Polski. 

~~~~~~~~~~~ 

TAZAB TRAVEL LTD. 

273 , Ot D BROMPTON RD., LO NDO N, S.W.5. 

Tel. : FRE L1 86 Telegram y: T AZAB LONDON, S.W.7. 

P RZYPOMINA, ŻE JUŻ NAJWYŻSZY CZAS ZLECić 

NAM SPROWADZENIE RODZINY Z KRAJU. 


