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CHYTRZY 
FARSOPISARZE • 

Chytry to naród pisarze fars. Wiedzą, że termin 
faf"sa pochodzi z lacińskiego slowa: farsum (mieszan
ka), że można tedY. mieszać rozmaite wzory i po
chodne zagadnienia i konflikty, chwyty uświęcone 

tradycją, nawykiem czy nieustanną potrzebą rozrywki. 
Jakież chwyty zastosowują producenci fars aby 

wywalać zamierzoną' i pożądaną radość na widowni? 
Zazwyczaj ukazuje się zlaknionej śmiechu publiczno
ści, odwieczny, oslawiony trójkąt malżeński w rozma
itych odmianach. Aż do lat dwudziestu naszego stu
lecia kochanek zasadniczo wzbudzal raczej sympatię 
widowni, mąż bywal ośmieszany lub traktowany 
z doslownym przymrużeniem oka. 

Aż zjawilo się dwóch pisarzy, nie gardzących sy
tuacjami farsowymi: w Belgii Crommelyn::k ze swo
im „Rogaczem wspanialym", we. Wloszech Chiarelli 
ze swoją „Smiercią kochanków". Pierwszy u.kazal nam 
rogacza, a więc zdradzonego męża budzącego szacu
nek i grozę, drugi lekko gróteskową parę kochanków, 
skompromitowanych i ośmieszonych. A już Slowacki 
zauważyl w „Lilli Wenedzie'!, że śmiech ludzki jest 
zabójczą bronią. 

Wiedzą o tym farsopisarze i niejednokrotnie po
slugują się żądlem satyry w swoich elukubracjach. 
Ale wśród jakże licznych, może niezliczonych chwy
tów farsopisarskich istnieje jeden, zazwyczaj nie chy
bw,jący celu. Tego rodzaju chwyt znajdujemy m. in. 
wlaśnie w dzisiejszej farsie Vi_ncy i Valmy „Pasztet 
jakich malo". 
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Chwyt ten polega na wprowadzeniu kogoś zwią
zanego ściśle ze swym środowiskiem w inne, odrębne 
środowisko. Wylaniają się stąd nieporozumienia, kon
flikty, niespodzianki; sprawy w które obfitować musi 
a przynajmniej powinna każda jako tako szanująca 
się farsa. I tak w w „Pasztecie" widzimy wlaścicielkę 
niewielkiego baru, Antoninę w środowisku zmursza
lych arystokratów. Gdybyśmy rzucili okiem na wspól
czesne nam czy niezbyt od nas odlegle farsy dostrze
glibyśmy ów chwyt, modulowany i przeistaczany ad 
libitum. Rzecz dziwna, autorzy fars chętnie konfron
tują postacie aktorów czy aktorek, które znajdują się 
nagle w innym polożeniu, innym środowisku, innym 
otoczeniu. 

Zacznijmy choćby od nieśmiertelnego dyrektora 
teatru i aktora w jednej osobie Emanuela Striese 
z „Porwania Sabinek", farsy braci Schoenthan, zmu
szonego do odgrywania postaci znacznego urzędnika. 
Przejdźmy bodaj pobieżnie dorobek komedio - i farso
pisarski Brunona Winawera, a znajdziemy dwie far
sy, w których przedstawicielki teatru wdzierają się 
w środowisko uczonych. Są to: „Roztwór profesora 
Pytla", w którym kabaretowa diva Lola Zambezi 
wplątuje się w życie docenta Gordona i „Księga Hio
ba" gdzie bosonoga tancerka Tola Olska obdarza mi
łością profesora fizyki, Herupa. Sięgnijmy zaś nieco 
w przeszłość, w lata osiemdziesiąte ub. stulecia, kiedy 
triumfy i to zaslużone święciła farsa Dobrzańskiego 
„Zolnierz królowej Madagaskaru", w której to farsie, 
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zresztą dwukrotnie przeniesionej na srebrny ekran 
przed II Wojną Swiatową i po uzyskaniu niepodle
glości, występuje tancerka Kamlla, komplikująca ży
cie poczciwemu adwokatowi, Mazurkiewiczowi. 

Powyższe chwyty wywodzą się z farsy fran
cuskiej, nieprześcignionej dotychczas gdy idzie o lek
kość, bezpośredność, celowość, komunikatywność, 

dowcip, humor, pogodę, beztroską radość. Przypom
nijmy sobie klasyczną już pozycję rozglośnej spólki 
autorskiej Hennequina i Vebera autorów popularnej 
„Pani prezesowej", gdzie mloda aktorka odgrywa rolę 
czcigodnej malżonkt niemniej czcigodnego prezesa. 

Niedarmo poczynaniom farsowym we Francji pa
tronował wielki Molier, poza swymi arcydzielam·i 
w rodzaju· „Swiętoszka", „Skąpca", „Don Juana", 
„Mizantropa" uwzględniający dzial farsowy że przy
pomnimy chociażby „Lekarza mimo woli", „Hultaj
stwa Skapena", „Grzegorza Dyndalę" i wiele innych. 

Zaprawdę chytry to naród pism:ze fars. Nie dbają 
zbytnio o oryginalne · pomysly, · nie cofają się przed 
omylkami i nieporozumieniami, dzięki którym można 
prowadzić nieprawdopodobną, niewiarygodną lecz ży
wą zaskakującą ustawicznie akcję. A wszystko po to, 
aby zapewnić publiczności godziwą, utrzymaną w ra
mach estetyki i nie przekraczającą obyczajowości, 

rozrywkę. 

W ieslaw Górecki 
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