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Sympatyczna farsa 
Umiano się niegdyś bawić. Swiadectwem tego jest „Żoł

nierz królowej Madagaskaru". Farsa ta, nie gardząca bynaj
mniej efektami prostymi i nieskomplikowanymi, niewątpliwie 
zasługiwała na „odświeżenie", bo spełnia dobrze te zadania, 
jakie tego rodzaju sztuce teatralnej są właściwe: mianowicie 
wywołuje szczery i niepowstrzymany śmiech. 

Perypetie „cnotliwego" mieszkańca prow:ncji w kusiciel
skiej stolicy są właściwą treścią tej sztukL Autor bawi się na
gromadzen iem scen coraz to nieprawdopodobniejszych, jak tq 
jest zwyczajem farsopisarzy. Umie jednak zachować w widzu 
poczucie prawdopodobieństwa życiowego. Kukiełki jego za
chowują przez cały ciąg akcji pozory rzeczywistości. Oczywi
ście nie należy się zbytnio zastanawiać nad ich psychologią, 
a tym więcej nad „głębszym" sensem sztuki. Nie jest oną stu
dium obyczajowym, psychollogicznym, a tym więcej wyrazem 
określonych idei. Należy się nią bawić. Takie było założenie 
i cel autora. A trzeba być bardzo zgorzkniałym człowiekiem, 
aby woli jego nie u1ec. Trudno utrzymać powagę wobec dziejów 
pana Mazurkiewicza, w których kruszy się pancerz obronny 

. stróża mora':ności Radomia i pokazuje się aż nazbyt ludzki 
człowiek, który się pod pancerzem kryje. 

,;żołnierzowi krolowej Madagaskaru" dodał czas nowego 
uroku. Patrzymy na akcję nie tyilko ze śmiechem aUe także z rnz
rzewnieniem, wspominając przeszłość, nie tak bliską, by nam by
ła zupełnie znajoma i n'1e tak daleką, by nam była zupełnie obca. 
Wytwarza się w kullturalnym widzu dwuplanowość uczucia: 
widzi on farsę współczesnym okiem ,ale również bawi go to, 
że niegdyś 'bawiono się tym, co go obecnie zmusza do śmiechu. 
Pewna staroświeckość utworu, którą przy przeróbce z p:ety
zmem zachowano - stanowi dodatkowy wdzięk tej dowcipnej 
farsy. Pewne jaskrawości środków wyrazu, pewne zbyt sche
matyczne upwszczenia przestają razić, co więcej - stają się 
zupełnie zrozumiałe, a nawet wywołują dodatkowy uśmiech 
sympati<i. „Żo.łnierz królowej Madagaskaru", wciągając widza 
w tę grę z czasem, korzysta na niej bardzo w:ele i staje się mi
łym przeżyciem, nie ty'lko zabawą. 

Lekka mgiełka historii, która staje między nami a sztuką, 
dodaje jej wielle czaru. 

Wojciech Bąk. 
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Spór o teatr 
Wielka część pubLczności uważa teatr za instytucję tylko 

rozrywkową. W takim sądzie tkwi niewątpliwie błąd. Przez 
całą historię odgrywał teatr niepośledn:ą ro:lę, jako wycho
wawca mas, powstanie swoje zawdzięcza właściwie, historycz
nie na rzecz patrząc, relig ;jnym obrzędom. Ten cel wychowaw
czy teatru . jest oczywiście najważniejszy. Kto patrzy na teatr 
jak na instytucję wyłącznie rozrywkową, degraduje go, od
biera mu znaczenie i sens społeczny. 

Trzeba być jednak urodzonym purytan inem, by oburzać się 
na fakt, że teatr może, a nawet powinien, zadośćuczynić po
trzebie rozrywki. Koszmarnym widokiem byłoby istnienie sa
mych teatrów rozrywkowych, fakt taki byłby niewątpliwie 
społecznym szkodnictwem. Ale między jedną ostatecznością 
a drugą istnieje wiele stopni pośrednich. Oczywislym jest, że 
cały nacisk powinien iść w tym kierunku, by teatr rozrywkowy 
ne wyrósł ponad głowy swego poważniejszego rywaG.a i nie 
stłumił go - ale i teatr rozrywkowy, skromnie · trzymający się 
na uboczu, ma swoje ważkie zadania do spełnienia. 

Przede wszystkim powinien 0.\1 nieobytych z teatrem wi
dzów wciągać w szeregi stałej publiczności wielkiego teatru. 
Powinien być - sł·owem - szkółką przygotowawczą do szkoły 
istotnego teatru. Zamknięcie np. teatrów rozrywkowych przy 
równoczesnym istnieniu fitlmów, których poziom, jak wiemy 
z doświadczenia, jakże często jest zupełnie opłakany - nie 
ty!lko nie dałoby teatrowi wielkiemu w;ększej klienteli, ale 
mogłoby wielu ludzi zupełnie odsunąć od życia teatrafJlego. 

Teatr rozrywkowy spełnia 1także swą rolę społeczną, gdy 
pozwala w sposób ku1turallny zapomnieć ludziom o troskach 
bieżących i pośmiać się. Śmiech jest społecznie bardzo ważkim 
czynnikiem dla higieny psychicznej. Jeśli można go wywołać, 
nie uciekając się do zupełnie potępienia godnych środków, jest 
to niewątpliwie zyskiem społecznym. 

Wydaje mi się, że dobrą. i kullturaG.ną publicznością tea
tralną jest ta, która umie słusznie ocenić znaczenie teatru wie1-
kiego i rozrywkowego - i. oddać każdemu z nich, co . mu się 
należy. Nie pomija ona sztuk rozrywkowych, aQe nie opuści 
w żadnym wypadku sztuki poważnej, o wysokich wartościach. 

Tylko taką posiadając publiczność, będziemy mogli powie
dzi eć, że wzrasta kultura społeczna. Jeśli teatrowi rozrywko
wemu uda się przyzwyczaić widzów do teatru w ogóle - spełni 
on wielką funkcję społeczną. Od pufrliczności zależy czy mu 
się to uda... Wojciech Bąk. 
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