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On AUTORA. 
Żqdanie od teatru, żeby byf wspólczesny, powtarza się od wieków. Tego wtaśnie chciaf Szek

spir, kiedy ka zal mu być „ zwierciadlem i piętn em czasu ". I nienowe też jest narzekanie teatrów 
na brak sztuk, które S? obrazem wspófczesności. 

- Piętnem naszych czasów jest nauka, stafa się dziś religię, więc czemu teatr nie wpuszcza 
1e1 na scenę, jak w średniowieczu wpuszcza! misteria? - pytafem w latach dwudziestych z ka 
wiarnianym ogniem, podsycanym studiami matematyki i fizyki na uniwersytetach we Lwowie, 
w Krakowie i w Warszawie. 

- Teatr skończy na uwiąd starczy, jeżeli nie rozwali chińskiego muru między nauk? i sztuk?! -
przepowiadafem. Ale że najlepszym taranem byfaby teoria Einsteina, nawet w największym ferwo 
rze dyskusji bafem się powiedzieć . Jest dla laika trudna, nudna i oderwana od życia, więc gdyby 
zdobyta widownię, teorie zalafyby teatr- marzyfem, ale miczafem. Nazwano by mnie wariatem. 

Osterwa dolaf oliwy do mojego ognia. Obiec al, że wystawi takę sztukę, jeżeli ją napiszę, i wy
sunęf tylko jeden, ale za to trudny warunek: nim za cznę pisa ć, poznam scenę. Najpierw w je 
go eksperymentalnej Reducie, a potem także w teatrach zawodowych. Muszę na wfasnej 
skórze poznać pra cę aktora i reżysera, mówi!, bo nigdy nie zbuduję dobrej akcji z żywym 
dialogiem i spartaczę „ teorię teorii w teatrze ", jak z humorem nazwaf mój pomysł. 

Zanim oddafem mu „ Teorię Einsteina", upfynęfo dfugich dwanaście lat - Reduty, wędrów
ki po różnych teatrach i wreszcie Państwowego Instytu tu Sztuki Teatru. Klqfem nieraz, ale 
scenę poznafem i -zostafem na zawsze dfużnikiem Osterwy. 

Osterwa rozpoczql próby natychmiast i w cięgu dziewięciu miesię c y wypieści! " Teo
rię Einsteina" tak, że szla bez przerwy 525 razy, odr. 7934 do 7936. 
Następnq „ teorię", osnutq na psychoanalizie ,,Freuda teorię snów", oddafem Szyf

manowi. Wys tawi! ję w r. 1937 w świetnej reżyserii Wiercińskiego, ze świe tnymi ak
to rami, Maszyńskim i Romanównq, i w świetnym, ale już zawodowym, nie eksperymen
talnym, Teatrze Mafym. Powodzenie znowu przekroczylo oczekiwania, a podobnie by
to później, gdy w cym samym teatrze grano w r. 7938 " Temperamenty " osnute na hipo
tezach psychologii konstytucjonalnej. 
Więc miafem rację ! Ale tylko rację, a zasfugę w powodzeniu tych sztuk musiafem po ci

chu przyznać Einsteinowi i Fre udowi, aktorom i reżyserom, i uczciwej pracy obu teatrów. 
Rzecz jasna, że oprócz sfów entuzjastycznych, jak: „ udany eksperyment", „ komedia naukowa 

jako nowy gatunek literacki" itd., itd., byty też glosy krytyczne. Domagano się konfliktów psycho
logicznych, czyli~ wedlug modnej dziś terminologii, konfrontacji postaw ludzkich, nie chciano widzieć 
w nauce bohatera godnego sceny, podsuwano mi nawet formę popularyzuję cych naukę felietonów. 

Ale nauka to dziefo ludzkie, tak j ak sztuka czy religia, więc „boha terem godnym sceny" ;est tu 
mimo wszystko czlowiek, a z tego, że tematem mych sztuk są ciekawsze od fan tazji autentyczne 
wyniki nauki, nie wynika, że idzie mi o jej popularyzację . W cię gu dwu godzin śmiechu nie moż
na by spopula ryzować nawet tab liczki mnożenia. Dlatego jeżeli powtarzam za recenzentami te r
min: komedia naukowa, ujmuję go zawsze w domyślny cudzysfów. Chodzifo mi o „ pię tno czasu", 
o tworzqce naszą kulturę umysłowe szczyty i o jej odzwierciedlenie w umysfach mniej szczytnych. 
A forma komediowa narzucifa mi się sama, bo teoria na tle tzw. chfopskiego rozumu to nie ru
szone jeszcze źródfo humoru, i to niegfup iego, bo obejmują cego i teorię, i - wbrew pozorom -
czfowieka, ludzkę naturę. 
Zachęcony sukcesem komedii naukowych, dalej szukafem w nauce żeru, żeby przyrzqdzić z nie

go nowe danie dla gfodnego wspófczesności widza. 
Pewnie dlatego ulegfem wtedy nowej fascynacji, zaczijfem zapuszczać się w dziedziny, 

w których nauka nie bardzo sobie radzi. 
Telepatia, ;asnowidzenie 

czy zjawy to cafy „świat tajemnic" (w cudzysfowie, bo to tytuf jednej z mych sztuk), w którym logika 
dostaje po nosie od alogiczności i choć istniej? już katedry parapsychologii, racjonalistyczne meto
dy badań zawodzq. Zresztq przy cafym zaczadzeniu scjentyzmem, zawsze, nawet na poczqtku dro 
gi, z sympati? odnajdywafem irracjonalizm w ... ludzkim postępowaniu. Częściej u kobiet niż u męż
czyzn, bo mężczyzna odszedf od natury aż do granic grożqcych nam kryzysem cywilizacji, kobieta zaś, 

zapewne dzięki samej biologii, kieruje się raczej pfynqcq z instynktu intuicjq . 
A czy w świecie tajemnic mechanizm „pozazmysfowego od

bierania wrażeń" jest do uchwycenia? Czy 
„ niefizyczna rzeczywistość w przyro

dzie " da się w ogóle zrozumieć? 
Niech się nad tym męcz? bohate

rowie komedii naukowych, 
niech docieraj? do praw

dy o świecie, bo choć 
do niej nie dotrq, 
wciqgną na teren 

tych zagadnień 
wspófczesne
go widza. Na
uka jest nadal 
piętnem na
szych cza
sów, a wy
fonif się 
je sz c z e 
ciekawszy 
problem 
granicy, 
do jakiej 
może

my nią 
d o -
trzeć. 
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Krzysztof Ogiold·a 

A jednak komedia ... 
Hipnoza - sztuka, która miała swą prapremierę w Teatrze Pol

skim w Londynie w roku 1962 - należy do zapomnianego dziś tro
chę gatunku - komedii naukowej . Wydawać by się mogło, że ko
mediowość i naukowość pozostają w sprzeczności. Pokonał tę 
sprzeczność Antoni Cwojdziński - człowiek ścisłego umysłu - fi
zyk i geograf, a po porzuceniu kariery naukowej aktor „Reduty", 
„Ateneum", teatrów Poznania i Lwowa, który próbował połączyć 
w dziele dramatycznym popularyzację wiedzy i rozrywkę . Nie bez 
powodu uważa się go więc za jednego z prekursorów kultury ma
sowej. Sens swego pisarstwa ujął on następująco: Jestem po pro
stu pośrednikiem między wielkimi uczonymi a szer okim kręgiem 
odbiorców. Upowszechniam ty lko cudze idee, cudze treści . 
Posługuję się w tym celu formą komedii jako instrumentem, z któ
rym umiem się obchodzić dzięki opanowaniu warsztatu. 
Ot i wszystko. 

Lapidarnie, a celnie ujął podstawową regułę gatunku Piotr Kun
cewicz, gdy pi sał: 

Właściwym bohaterem j est tu jakaś teoria na
uk owa, którą autor potrafi tak rozpisać na grę 

psychologiczną bohaterów, że nie tylko n ie 

jes t to nudne, ale 
bywa wręcz pasjonu

jące, a przy tym zupełnie natu
ralne. [. .. ]. Układ fabularny to 
z reguły mistrz i uczeń albo mę

drzec i prostaczek. Ta druga oso-
ba to z reguły kobieta. I ona właśnie, 

konfrontując wiedzę z życiem, zwycięża 
w tym romansowym pojedynku, kwestionu

jąc nieomylność wiedzy. 

A jednak komedia! 
W Hipnozie na scenie pojawia się istotnie pa
ra bohaterów: Rena - pełna temperamentu 

i urody aktorka w średnim wieku i Jan - su
mienny i wzbudzający zaufanie lekarz 

w średnim wieku. Aktorka szuka pomocy, 
ponieważ od dnia zaręczyn ma kłopoty z gar

dłem. nie może śpiewać. Naukowym „bohaterem" sztuki jest tu psy
chosomatyka - dziedzina badań z pogranicza medycyny i psycho
logii, dotycząca przyczyn i leczenia chorób somatycznych związa
nych z przeżyciami psychicznyn1i. Narzędziem terapii jest tytuło
wa hipnoza. Już w akcie I żywioł komedii bierze jednak górę nad wy
kładem naukowym. [ ... ] słowa uzyskują pełny sens sceniczny 
w konfrontacji z osobą i działaniami wykładowcy i uczennicy, dzia
łania są bowiem na ten sam co słowa temat. Rzecz jasna układ ta
ki jest możliwy dzięki psychologicznemu charakterowi nauki, kt~ 
rej sztuka jest poświęcona. [.„]. Zasadą jest nadal konfrontacja mak-

symalnie prywatnej sfery życia erotycznego i rodzinnego, jak 
w dawnej farsie mieszczańskiej, z naukowym problemem epoki. 
Z im większą satysfakcją Cwojdziński - popularyzator 
podnosi wiedzę swych bohaterów, z tym większą zło
śliwością Cwojdziński - komediopisarz wykazuje 
bezsilność intelektu wobec prywatnych perypetii 
- pisał Krzysztof Wolicki. 

Technika tej komedii obyczajowej nawiązuje do tra
dycji bulwarowej komedii francuskiej piece bien faite 
(sztuki dobrze zrobionej). [. .. ]. Efektowna 
ekspozycj a, oczekiwanie, wzros t napięcia, 
dzia łania pozor owane, ukrywają właściwy 
konflikt dr ama tyczny - zauważyła Sylwia 
Wójcikowa. 

Teatr w teatrze 
Zgodnie z regułami komedii jes teśmy w Hipnozie zaska kiwani 

nieoczekiwanymi zwrotami akcji. Kiedy Rena zostaje wprowa
dzona w hipnotyczny trans (akt II) , wraca do swej przeszł ości , 
do dzieciństwa , jak na seans ie psyc hoanalitycznym. Oznacza to 
równocześnie powrót do teatru , bo on był jej d omem. Żywioł ko
medii zostaje zawieszony. Wraz z Reną widzowie uczestniczą 
w króciutkich fragmentach spektakli: Uciekła mi przepióreczka, 
w Weselu, Ślubach panieńskich , Warszawian ce, Zaczarowanym 
kole, Nocy listopadowej, Wyzwoleniu, słuchają piosenek Hema
ra. Celnie zauważył Lesław Eustachiewicz: Autor ściga miraż „ ko
medii naukowej" o psychosomatyce i miraż komedii lirycznej 
o nostalgii. [. „}. W zakresie drugiego zdobywa się na urocze ak-
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cenciki sentymen
talne, zwłaszcza 
w akcie drugim, 
w poetyckich 

asocjacjach 
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somnam-

··· · ·- · · ·· - ··· ...........••........... . ... „ ..•. •• . • .. . .... •• •...... •• .. • ••••• „ 

0/1ma.11111111i- L'Um{'11lero1/'e; 
,177D/O .amTE.\T' ti1 515 :-.ui 

buliczne wołanie o powrót utra
conego sensu życia mogłoby 
prowadzić w stronę Prousta 
czy w stronę Musseta. Komedia 
o nostalgii mogłaby się stać ko
medią o psychologicznej sub
limacji. 
Zwykło się uważać, że 

w k medii naukowej treści 
scjentystyczne zastępują 
właściwy dla komedii 
obyczajowej motyw mi
łosnego trójkąta _ W Hip
nozie jesteśmy jakby 
o krok dalej , bo motyw ten 
pojawia się obok treści 
naukowych. 
Niezwykły trójkąt 

damsko-męski, skła-

daj ący s ię z pacjentki 
i d wóch lekarzy , stanow i 
pretekst do pokazania ele
mentów satyry środowisko
wej. Męski świat - na zewnątrz 
posągowy i in te lektualny - jawi 
się w b liższym oglądzie nie porad
nym i śmiesznym . Nauk owcy Cwoj
dzińskiego - jak celn ie zauważy ł 
Krzysztof Wo lic ki - okazują się głup
tasami, a partnerki takim i i ch właśnie 
potrzebują . 

Komedia naukowa uważana jest zą. ga-
tunek martwy. Uczyć bawiąc -to wyda
je się banalne i przes tarzałe. Hipnoza 
stwarza szanse, by tym krytycznym są

dom zaprzeczyć. 
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