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WITOLD FILLER 

FARSA I JEJ AKTORZY 

Francja ofiarowała teatrowi tragedię pseudo
klasyczną, Moliera i farsę. Wzorowane na 
trójjedności Boileau tragedie umarły wraz ze 
swoim czasem, dziś ogrom zawartych w nic"l 
namiętności interesuje jeszcze niekiedy wielkie 
gwiazdy aktorskie, rzadko interest'.je widza; 
Molier nie miał jakoś do Polski szczęścia, 

n igdy nie osiągnął u nas - mimo wysiłków 
Sols•kiego, Boya i Korwniowskiego - pozycji , 
jaką zdobył Szekspir; a farsy? 

Od połowy ubiegłego wieku trwał na polskich 
scenach wielki jarmark wesołości i humoru, 
którego dostarczali nam Scribe, Sardou, Becque, 
Feydeau, Cavaillet i Flers, Hennequin. „Szklan
ka wody", „lVIadame Sans Gene", „Paryżanka", 
„Dama od Maxima", „Król", „Pani prezeso
wa" stwarzały wspaniały pretekst do aktor
skiej roboty takim arcymistrzom jak Honorata 
Leszczyńska, Mieczysława Ćwiklińska, Michali
na Łaska (pierwsza polska Dama od Maxi
ma), Antoni Fertner, Edmund Gasiński, Wła

dysław Walter. Właśnie! - czy tylko pret.ekst? 
Pora, aby spróbować przez chwilę zastano
wić się nad literackim tworzywem tych fan, 
wyłuskać spod pianki słów sprawy i sprawki, 
o których te słowa traktują, zaanalizować -
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w jaki traktują sposób. Że zaś bo~aterem 
dzisiejszego wie·czoru jest Georges Feydeau 
autor „Dudka", „Opiekuj się Amelią" „Syste~ 
mu pana Ribadier", „Champignola mimo woli" 
(nb. półrodak, jako, że matka jego pochodziła 
z Polski), to jego utworami zajmiemy s!ę 
szczególnie. 

Pierwsze, co rzuca się obserwatorowi w oczy 
to mistrzostwo dramaturgicznej konsturkcj/. 
Farsy Fe·ydeau przypominają precyzyjny me
chanizm, w którym każdy tryb wykonuje swój 
mikro-ruch, posuwający naprzód akcję; nic 
zbędnego , wszystko jest nieodzowne jedno gra 
poprzez drugie. Właśnie: „gra"! Tu obok p:i
równania z mechanizmem nasuwa się porów
nanie wtórne: szachy. Użyła go Gabriela Za
polska pisząc z okazji prapremiErry „Ładnego 
polowania" w lwowskim teatrze Tadeusza Pa
wlikowskiego: „Feydeau \V sztukach swoich 
jest głównie strategikiem. On bierze pewn'.1. 
ilość pionków - rysuje szac!'lownicę tj. sce~ 
nę - nakreśla pewną ilość drzwi i zaczyn11 
plan bitwy. Puszcza to w szystko w ruch 
z wprawą, z rutyną , z zimną krwią . Sztuki 
F eydeau same grają za siebie. Aktorzy tylko 
powinni mieć szybkość i zwinność klaunów. 
Nie potrzeba tu nic podkreśla ć ani wydoby
wać dowcipnie. Po co? Widz oszołomiony 
patrzy na sytuację. Mieni ~ię jak w kalejcfo
skopie. Otwierają się szafy, gasną sw1ecP., 
wiewają prześcieradła, pękają surduty, trzas
kają drzwi". 

Is tot.nie, w farsach Feydeau dochodzi do gło _ 
s u ów autonomiczny komizm samych sytuacji, 
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który usuwa nieco na plan dalszy komizm 
słów, jakim bawili się dobitniej wielcy po
przednicy tego farsopisarza. Że wspomnimy 
tylko autora „Cwiartki papieru", Eugeniusza 
Scribe. Ale i ten komizm sytuacji posiada 
sw e wyraźne zaplecze w materiale spraw ludz
k ich , w psychicznej charakterystyce bohate
rów. W szaleńczym tańcu wiruje paryski świa
tek i pół-światek. Zdymisjonowane hrabiny 
i uszlachcone kokotki, midinetki poprzebiera
ne za księżne i książęta udający lokajów, 
bankruci i rekiny finansjery , perweniusze 
i żurnaliści . Feydeau szyderczym gestem kary„ 
katuruje ich naturalne przywary, nie zatraca 
przy tym przecież poczucia faktu. Jego farsy 
są śmieszne dlatego, że są wierne ukazywanej 
w nich rzeczywistości. To rzeczywistość jest 
śmieszna, to śmieszni są sarni ludzie. Ma po 
stokrnć słuszność Adam Grzymała Siedlecki 
podkreślając „zgodność francuskiego stylu far
sowego z duchem francuskiej karykatury w 
pismach humorystycznych : gdy angielski 
„Punch" lub niemiecki ,.Fliegende Blatter" po
kazywały poczwarę z nosem w tró.inasób wiel
kim lub nog<mi dwukrotnie za małymi „La 
Vie Parisienne" lub „.Journal Arnusant" zawsze 
dawał człowi eka podobnego do człowieka". 

I właśnie ta swoista koincydencja karykatu
ralności i prawdy, jaką spotykamy we fran
cuskiej farsie, domagała się przy scenicznej 
realizacji bardzo specjalnego aktorstwa. Tu 
każdy tani chwyt groził zachwianiem równo
wagi, prześmiesznia.iąc bowiem w sposób sztu
czny śmieszność autorskiej sytuacji groził, że 
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stanie się ona sztuczna. A zatem: mało śmiesz
na. Tu aktorowi potrzebna była istotnie „szyb
kość i zwinność klaunów". Ale jednocześnie 

potrzebny był dobry sm ak. I stałe poczucie 
równowagi wśród tej zmienności sytuacyjnej, 
która koziołkowała aktorem, niczym wagoni
kiem na pędzącej karuzeli. Oczywiście, w sto~
niu idealnym posiedli wszystkie te cec"iy akto
rzy francuscy, sł.ynne gwiazdy z „Palais Royal" 
czy z „Nouveautes", z boską Rejane na czele. 
Pomagał im w ich pracy nad farsą już sam 
duch rodzinnego języka, w którym samogłoski 
biegną z jakimś naturalnym przyśpieszeniem, 

a słowa mają giętkość gutaperki. Dialog far
sowy prowadzony po francusku nabiera pie
kielnej dynamiki, o czym i dziś mogą się prze
konać szczęśliwcy, którym dane będzie oglą

dać w paryskim „Palais Royal" właśnie „Damę 
od Maxima" z długonogą Zizi Jeanmaire. 

Mimo przeszkód, jakie im w tej mierze 
czyni obfitująca w sze-leszczące ciężko spół

głoski polszczyzna, niewiele ustępowali swym 
francuskim kolegom aktorzy polscy. Sięgnijmy 
po pożółkłe roczniki „Kurierków" z lat, kiedy 
to w Saskim Ogrodzie wznosiła się jeszcze 
niezgrabna buda Teatru Letniego. Tu Ćwikliń
ska szalała w „Opiekuj się Amelią", tu salw:r 
śmiechu wzbudzali Fertner, Krzewiński, Wal
ter, a zwłaszcza niezrównany komik Edmund 
Gasiński, który swój sceniczny charme prze
nosił w życie. Pisze pamiętnikarz, Kazimierz 
Wroczyllski: „Rozpięty , długi do ziemi, jasno
kawowy reglan. Laska o srebrnej gałce ster-· 
cząca z kieszeni palta w górę jak pioruno-
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O B S A D A: 

WITOLD SADOWY 

{ZBIGNIEW DOBRZYŃSKI 
BOGUSŁAW STOKOWSKI 

ZYGMUNT RZUCHOWSKI 
OLGA BIELSKA 

{EWA KOZŁOWSKA 
.IW A MŁODNICKA 

SŁAWO MIR LINDNER 
{ALFRED LODZIŃSKI 
'SATURNIN BUTKIEWICZ 

{JERZY JANUSZEWICZ 
CZESŁAW ROSZKOWSKI 

KAZIMIERZ MERES 

ZYGMUNT MACIEJEWSKI 

HALIN A JEZIERSKA 

DANUTA PRZESMYCKA 

ELŻBIETA ŁABUIVSKA 

'ł JANINA ANUSIAKOWNA 

KAZIMIERZ DĘBICKI 

BOZENA KUROWSKA 

STEF.4N KNOTHE 

ZBIGNIEW PRUS 

JADWIGA KURYLUKOWNA 

CZESŁAW STRZELECKI 

ALINA ROSTKOWSKi l 

H1lNNA RÓŻAŃSKA-CHABERSKA 

CEZARY KAPLIŃSKI o 
JACEK JAROSZ 



Reżyseria . 

JERZY GRZEGORZEWSKI 

Kostiumy: 

ZOFIA PIETRUSIŃSKA 

Dekoracj e: 

IRENA SKOCZEŃ 

K ompozycj e i opracowanie muzyczne: 

TOMASZ OCHALSKI 

Układ tańców: 

DANUTA SZCZEPAŃSKA 

Asystent reżysera : 

Halina J ezierska 

Inspicjent: 

Stanisł·a1w Kamiński 

Kabina akustyczna: 

Jerzy Jaskulski 
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chron. I ten zabójczy wzr ok demonicznie 
(:.ięknego faceta, przes zywają cego na wskroś 

serca ówczesnych warszawia nek . To by ł dl~ 

nas niedościgły m cdern Petroniusz!. .. Gasińsk! , 

beniaminek ówcze sne j Warszawy, chadwł 

zwykle z psem jamnikiem. Jamnik też był 

majistrem w swoim rod zaju , 'Jo gdy artys~a 

pragnąc nawiązać bliższy kontakt z jakąś płc i ą 

piękną w cukierni, wtykał psu w zęby swój 
bilet wizytowy z odpowiednim dopiskiem, 
pi es biegł do wskazanej mu oczyma dam.v 
i s tawał przed nią słupka aportując wizytów
kę. Rzadko która piękna pani odsyłała z po
wrotem psiego herolda bez odpowiEodzi". 

Cóż, takich amantów już w dzisiejszym tea 
trze nie ma. Ani takich jamników . Została nam 
przec1ez boska „Dama od Maxima", arcy
far sa pana Feydeau. Nią s i ę bawmy ! 

W itold Filler 





Reprodukcje kost,iumów zamieszcwno w pro
gramie wg projektów Zofii Pietrusińskiej. 

Przedsprzedaż biletów prowadzą wszystkie pla
cówki" „Orbis" oraz Kasy Teatralne Spatifu 
(Al. Jerozolimskie 25) i kasy teatrów: Teatr 
Klasyczny i „Widziadło'', kasa czynna w godz. 
10-15 i 16-19, w poniedziałki' 10-16; w nie
dziele: 12-19; tel. 20-02-11 w. 2941, Teatr Ro;:
maitości, kasa czynna w godz. 10-14 i 15-19 

(poniedziałki: 10-16) tel. 28-43-77, 28-28-64. 



REPERTUAR 

TEATR KLASYCZNY 
Pałac Kultury i Nauki 

J. Słowacki: Horsztyński 
L. Budrecki, I. Kanicki: 
Dziś do ciebie przyjść nie mogę 
(widowisko muzyczne - piosenki partyzanckie> 

Pruski m.ur - adaptacja sceniczna L. Budrec
kiego, I. Kanickiego wg powieści W. Zalew..; 
skiego 

Marivaux: Igraszki trafu miłości 

TEATR MŁODZIEŻY „WIDZIADŁO" 
Pałac Kultury i Nauki 

B. Kabur: Rops 

wg W. M. Thackeraya: Pierścień i róża 

adaptacja sceniczna K. Jeżewskiej 
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G. Feydeau: Dama od Maxima 

C. Goldoni : Mirandolina 

!VI. Pawlikowska-Jasnorzewska: Dowl>d osobisty 
rodu Zebrzydowieckich 

ZPLSW. Zam. 413. Nakł. 6 OOO N-87 

Cena 2,50 zt 
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