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WSPÓŁCZESNYM ŚWIĘTOSZKU

.Jednym z uprzedzeń pokutujących u nas często nawet
fachowej krytyki teatralnej jest niechęć do farsy
i traktowanie jej jako gatunku pośledniejszego, jako drugiej, a nawet trzeciej jeżeli nie niższej kategorii
utworów scenicznych. My Polacy bardzo lubimy „wielki
dzwon". Niżej „Dziadów" czy też „ Wyzwolenia" nie przy-

wśród

stąp.

A tymczasem farsa nie jest bynajmniej gatunkiem teatralnym gorszym, tylko, po prostu, innym. Farsa jest jednym z najstarszych i najbardziej, żeby tak rzec, naturalnych, rodzajów teatru. U jej żródel leży to, co leży m. inn.
w ogóle u żródeł teatru: czysta ludowa rozrywka, wielka,
powszechna gra i zabawa, doprowadzona zresztą do mistrzostwa np. we włoskiej comedii dell'arte . U najwięk
szych twórców teatru światowego jak np. Goldoniego, l\loliera. Szekspira - odnajdujemy jej ślady. Więcej nawet:
można by powiedzieć, że bez niej twórcy ci nie osiągnęliby
prawdziwej, pełnej wielko ści, podobnie jak nie osiągnąłby
jej nasz wielki , narodowy poeta - nie bez powodu zesta\\ i ;ny z l\'lick:.:-wic;:em mianowicie Fred::o. I nie jest
rzeczą przypadku, że także najwybitniejsze współczesne
zjawiska teatralne jak np. Diirrenmatt, Ionesco czy Beckett,
a z naszych St. I. Witkie wicz czy Gombrowicz - mają
w sobie wiele elementów farsy. Jest to świadectwem wagi
i filozoficznego sensu tego gatunku.
Farsa jeszcze z innych przyczyn nie powinna być zby\vana lekko. Jest to bowiem ten gatunek teatralny, który
wymaga szczególnej precyzji warsztatowej, z żelazną logiką
budowanej konstrukcji , gatunek, który taką konstrukcją
s toi i upada. W dziełach filozoficznych moż na nie dbać
o ścisłość kompozycji, o logikę akcji itp. Głębi a myśli może
wynagradzać te braki. Tutaj natomiast idzie o dorażny
efekt. Jeżeli zabawa nie będzie świetnie z organ i z owa n a - wszystko jest przegrane. Farsa należy do gatunków najbardziej sprawdzalnych, których wartość najłatwiej da się udowodnić. Jest szkolą organizacji materiału literackiego i dramatycznego.
A ponieważ taka
organizacja jest podstawowym elementem tworzenia teatralnego więc też niewinna, błaha farsa jest wyborną
szkołą twórczości scenicznej, a także jak to widzimy np.
we Francji - szkołą aktorstwa.
Nie lekceważmy więc farsy. Tym bardziej dziś u nas,
kiedy odbiorcą sztuki przestaje być tylko wąskie grono

I

elity intelektualnej a stają się najszersze masy. Farsa ze swą przejrzystą intrygą, nieskomplikowaną psychologią
działających postaci, prostymi. niemal już obiegowymi motywami - jest najlepszym wprowadzeniem nieprzygotowanego widza w trudny i tajemniczy świat sztuki. Farsa
operuje przede wszystkim syt u ac j ą, a sytuacja dz ia ła
najżywiej , działa bezpośr e dnio na wyobrażnię, jest najbardziej podstawowym sposobem oddziaływania scenicznego.
Farsa to, być może, abecadło, ale bez abecadła nie ma literatury.
Toteż grono artystów i pracowników Starego Teatru
im. H. Modrzejewskiej pragnąc realizovtać zadania upowszechnieniowe teatru i wyruszyć do najszerszych mas
odbiorców - przede wszystkim pomyślało o farsie. Tym gatunkiem pragnie zespół rozpocząć swą społeczną działalność
t. j. regularne objazdy peryferii, przedmieść, wsi okolicznych, małych osiedli, których mieszkańcy często dotąd
jeszcze nigdy w życiu nie widzieli prawdziwego teatru.
Prezentuje farsę pióra Anny Świrszczyńskiej. jednej z wybitnych współczesnych polskich liryków, autorki subtelnego
dramatu poetyckiego pt. „Orfeusz". Fakt, że ta właśnie
autorka sięgnęła w swej twórczości do t ego wła śn ie gatunku
- jest dowodem jak często żródla pozornie różnych rod·zajów liter.tckich są wspólne. Od liryki rlo komedii ;-_,den
krok - można by powiedzieć parafrazując znane powiedzenie. Wrażliwy poeta czuje szansę literacką w tym co
jest czystą grą, wielką umowną, karnawałową maskaradą.
Ale „Trzy kobie ty i ja" to nie tylko bezpretensjonalna rozrywka . Ten mężczyzna, który ma dwie żony i jest na najlepszej drodze do zdobycia trzeciej - to nie tylko postać
prawie z szopki. To również zagadnienie obyczajowe, istotne
i współcz es ne. Typ świętoszka, który „modli się pod figurą,
a ma diabła za skórą" jest odwieczny, powtarzający sie nie jednokrotnie pod rozmaitymi przebraniami litc.rackimi. już
w XVI! wieku unieśmiertelnił go Molier (pewne świadome
reminiscencje molierowskie znajdujemy i u Swirszczyńskiej).
Ale w naszych czasach typ ów nabiera nowej aktualności.
Obłudników i dwulicowców, którzy mają gęby pełne frazesów o moralności, ideowości itd„ a w gruncie myślą zgoła
o czym innym - spotykamy pośród nas - niestety, jeszcze
i dzisiaj - na każdym kroku. Utwór, który potrafi postawić ich pod pręgierz jes t zarazem czynem społecznym.
Śmiech widowni kwitującej w ten sposób perypetie nowego świętoszka zaplątanego w sieć, którą sam sobie usnuł
- będzie zarazem oczyszczeniem i przestrogą .
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