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POWRÓT FARSY 

Przez długie lata nic oglądaliśmy na scenach polskich 
komedio-farsy i lekkiej komedii, określanej przez naszych 
ojców i dziadków jako „komedia bulwarowa". Z· daniem takiej 
farsy czy komedio-farsy było b:.iwić widza - i tyll·o bawić. 
Nie wymagało to pra,.: dopodobieństwa sytuacji, poważniejszego 
wątku, prawdy psychologicznej. Chodziło o j;.ik n, jb;irdziej 
karkołomne spiętrzenie nieporozumień, komcdi~ pomyłek 

w tempie, nie pozwalaJqcym widzowi na chwilę zastanowienia. 
Na przedstawieniu widz musi, ł się śmiać do łez i opuszczać 

teatr w szampańskim humorze. I jeszcze jeden warunek - 
bez niesmaku. Bo dobra forsa starej szkoły mogł, być pikantna, 
ale nie powinna była być trywialna. 

Nikt tak nie celował w osiągnięciu tei sztuki jak autorzy 
francuscy, a wśród nich prym wodził Maurycy Henn quin. 
Znał on doskonale swe rzemiosło i mechanizm, wywołujący 
smiech na widowni. Farsy swe konstruo\val według nieza
'vodncj recepty, z talentem, wdziękiem i elegancją· Sięgaiąc 

głębiej do rodowodu komedio-farsy tego rodzaju - wywodzi 
się ona ze sztuki takich mistrzóv„· sceny jak Fey c rn i Labiche. 
Po Hennequinie zaś kontynuatorami tego rodzaju jest cala 
plejada francuskich komediopisarzy z de Flt'.·scm. Cailla
vetem i Croissetem na czele. Ci jednak skłaniali się już wy
raźnie w stronę komedii , oddalając coraz bardziej od farsy. 

Kto wie jednak, czy Hcnnequin, aczkolwiek niewątpliwie 
płytszy, nic góruje nad nimi lekkością dialogu, tempem, nieod
par tym k om izmem sytuacyjnym. Ten v.rytrawny majster bu
dowa! swe sytuacje sceniczne bez pudła. ,.Klo.mczucha" jest 
tego klasycznym przykładem. Jest doskonale napisaną kome
dyjką utrzymującą ciągły kontakt z ' idzem i do niczego 
więcej nie ma pretensji. 
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„Klamczucha" (w oryginale „Mon bebe") osnuta jest na 
wątku jeszcze starszej farsy amcrykruis!dej Margaret Mayo -
„Baby mine". Nikłą intrygę Hennequin rozbudował, wypro
wudzając doskonałe postacie drugoplano :vc i dodając mnóstwo 
dowcipów. Powstał z tego komedio-farsa oparta na niąpo
trzebnym kłamstwie, z którego rozwija się cały łańcuch dal
szych, coraz bardziej absurdalnych kłamstw i nieporozumień. 
Tytuł oryginału został w tłumaczeniu zmieniony, jak również 

niektóre imiona występujących osób, wzorem starych komedii, 
w których nazwisko stanowi niejako legitymację postaci. Tak 
więc Filip otrzymał dwuznaczne po francusku nazwisko Serin,*) 
a więc podobme jak np. Fikalski w „Domu otwartym" odrazu 
przedstawia się widzowi. U Hennequina akcja toczy się 

w Ameryce, w tłumaczeniu przeniesiona została do Paryża , 

gdyż cały styl tej farsy jest tak typowo francuski, że środo
wisko amerykańskie nie wydawało się uzasadnione. 

Te małe adaptacje me zmieniły w niczym treści „Kłam
czuchy" i nie odebrały je.i wdzięku lekkiej jak pianka i naiwnej, 
a le nie trywialnej komedio-farsy. Niech widz me szuka 
głębszej treści i logiki, śledząc perypetie pechowego Filipa, 
krewkiego Wiktora i rozbrajającej kłamczuchy- Lili. Śrniech
to zdrowie. Nie załujmy sobie tej przyjemnej kuracji. 

A zatem - wesołej zabawy! 

Hanna Pieczarkowska 

*) - Głupek 
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