


STOSUnHI nA SZCZYCIE 
EDWARD TAYLOR 

nie ma komizmu poza obrębem rzeczy 
czysto ludzkich 

.fse; o śmiechu" Henri Bergson 



Farsa wyszła poza teatr 

Blahe konflikty, komizm sytuacyjny i blazeńskie prze
iaskrawienia, nieprawdopodobne zawiklania i zbiegi 
okoliczności, a wszystko w zawrotnym tempie - to 
typowe cechy farsy - jednego z na1bardziej lubia
nych gatunków scenicznych w Wielkiej Brytanii. 
Dlatego też owe „komedie omylek" od lat goszczą 
na londyńskim West Endzie. Ten gatunek teatru jest 
zresztą na Wyspie uważany za znacznie trudniejszy 
i wymagający o wiele większych aktorskich umie
jętności niż zwykla komedia, nie mówiąc JUŻ o czy
stym dramacie. To samo mówi s ię o autorach. 
Napisać dobrą i zabawną farsę jest niezwykle trud
no, bo wbrew pozorom, musi ona mieć logiczny 
c iąg i uzasadnienie dla niezliczonej i l ośc i nielogicz
nych przebieranek i absurdalnych sytuacji. Na doda
tek, poza dowcipem slownym i sytuacyjnym, po
winno być pikantnie, ale nie wulgarnie. A to JUŻ 

mal o kto dziś potra~. 
Autorem znakomicie czującym gatunek Jest Edward 
Taylor, który swą karierę zaczyna! od pisania tek
stów do rewii , gdzie byl również aktorem. Potem 
zaangażowany zostal „na rok" jako autor i produ
cent w BBC, której pozostal wierny przez 40 lat. 
Do jego największych sukcesów za liczyć można 
serial radiowy The mon from the Ministry (Cz!owiek 
z ministerstwo), który byl na antenie przez ponad 
15 lat 
W latach 90. Edward Taylor zwróci! swoje zaintere
sowania w stronę teatru. Wraz z Johnem Graha
mem napisal dwie farsy Pardon Ms, Prime Minister 
(Przepraszam Panie Premierze) i Thot Was No Lody 
(To nie by/o domo), ta ostatnia byla sceniczną wersją 
Człowiek z ministerstwo. Kolejne sztuki pisal już sam. 
Kryminał Murder by M1sodvonture (Morderstwo przez 
przypadek) od kilku lat grany jest nie tylko w Wielkiej 
Brytanii , ale i na calym świecie. Sztuka ta prze
szla nawet do historii z powodu zamieszania, jakie 
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wywołala na widowni teatru Whitehall w Londynie. 
W kulminacyjnym momencie jeden z widzów tak 
się przestraszył, że wypadły mu sztuczne zęby 

i poszybowały kilka rzędów do przodu . 
Utwory Edwarda Teylora są tak popularne, gdyż 
autor czerpie pomysły wprost z życia. Uważa on, 
że rzeczywistość przerasta farsę. Wobec czego nie 
należy szukać wydumanych sytuacji, ani nieprawdo
podobnych okoliczności. Według niego politycy 
i rządy w wielu krajach, to najlepsze przykłady zakła
mania i obłudy. Korzysta więc z dostarczanych przez 
nich tematów - delikatnie je literacko ubarwiając. 
Najnowsza farsa Edwarda Taylora A Rise in the 
Market (Stosunki na szczycie) to satyra na polityków 
Unii Europejskiej. Główny bohater, wyższy urzędnik 
Brytyjskiej Komisji Wspólnego Rynku, liczy na to, że 
zostanie wybrany przewodniczącym komisji . Ale na 
drodze do kariery staje mu nie tylko konserwatyw
ny Belg, zazdrosna żona, ale i wybuchający co chwi
la piec centralnego ogrzewania. Taylor znakomicie 
spaja wszystkie te pozornie nielogiczne wątki i pro
wadzi nas do zaskakującego finału. 
Dobrze się stało , że reżyserii Stosunków na szczycie 
podjął się Janusz Szydłowski. Ten wywodzący się 
z krakowskiej Szkoły Teatralnej aktor wiele lat spę
dzi! we Włoszech i w Wielkiej Brytanii, gdzie nie 
tylko oglądał farsy, ale i sam w nich grai. Zapewne 
jak mato kto czuje poetykę tego gatunku. Wszak jest 
w niej coś z komedii detl'arte i z angielskich slapsti
ków. Poza tym Janusz Szydłowski to rezyser, który 
posiada nie tylko dystans do „rzeczywistości teatral
nej", ale równocześnie niesłychane pocz~tie humo
ru. Dlatego to trudne wyzwanie jakim jest farsa, to 
prawdziwe tour de force aktora, potrafi zmienić 
w znakomitą zabawę , a i na refleksję znajdzie się 
w jego spektaklach miejsce. 

Anna Wolek 

Etymologia słowa „farsa" (z fr. force - nadzienie, 
farsz; z lac. farcire - napychać, tuczyć) wyjaśnia cha
rakter tego „obcego ciala", którym karmi się często 
sztuka dramatyczna. Rzeczywiście, początkowo -
w średniowieczu - włączano do widowisk misteryj
nych wywołujące śmiech i przynoszące odprężenie 
epizody. Farsa była traktowana jako „przyprawa" do 
„wielkiej" i poważnej literatury. Wykluczanej z króle
stwa dobrego smaku farsie udalo się w ten sposób 
uniknąć ograniczeń i rygorów, którym musiały s ię 
podporządkować takie gatunki jak tragedia czy 
wysoka komedia. (. .. ) 
Farsa - gatunek zarazem pogardzany i podziwiany, 
zawsze Jednak niezwykle popularny w pelnym sen
sie tego słowa - jest formą uwydatniającą sferę cie
lesnośc i postaci i aktora. Włączając farsę do gatun
ków komediowych, odróżnia się ją jednak od 
innych, opartych na intelekcie czy subtelności słowa. 
,,Farsa przeciwnie - służy wzbudzeniu swobodnego 
i powszechnego śmiechu; z właściwym sobie polo
tem i werwą używa do tego wypróbowanych 
dawno środków: typowych postaci , groteskowych 
przebrań, clownady, grymasów, lazzi, kalamburów, 
całego repertuaru komicznych sytuacji, gestów 
i słów najczęściej obscenicznych i skatologicznych. 
Sprowadza uczucia do ich form elementarnych, lek
ceważy konstrukcje intrygi: ponad wszystko przeno
si wesolość i ruch" (C Mauron). Jej rozmach i siła 
oddziaływania służą często zamanifestowaniu sprze
ciwu wobec władzy politycznej, obowiązującej mo
ralności, zakazów seksualnych, racjonalności i reguł 
tragedii. Dzięki farsie widz wyzwala się od przy
musów rzeczywistości i racjonalnego myślenia; 
maska bufonady i swoboda wyrażania sprawiają, że 

1ego tłumione zachowania i sądy oraz wyzwalający 
śmiech triumfuią nad zakazami i lękami właściwymi 
tragicznej wizji świata. 

Patrice Pa vis, 
Slownik terminów teatralnych, 1998 
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STOSUnKI nA SZCZYCIE 
CA RISB In "' mar111n 

PrzeHtad El2blata wo2n1aH 

Re211ser1a Janusz sz11dtows111 

scenooralla Katarzuna Pron1ews11a-mazur111 
Joanna scnoen 

opracowanie muzuczne Janusz SZ11dtows111 
Re211ser1a sw1atet Krzusztof sendlle 

Sir CllU8 PartrldH marali L1tew11a 
Lidli 01111an Partrldga Dorota rom1111a1a / Anna Kam1ns11a 

Simon Prout Marcin Koblerslll 
Ernest Klbble Piotr eo2ans111 

Astrid maudalena Walach 
Louise moner Alellsandra Ood1aws11a 
Jacques Berrl s1awom1r sosn1arz 

Asuatant razusara Piotr 102ans111 

IDSPICIBDt s111ur11 DomlD 

Sutlar w MlldlllDI LemlBSZKI 

Montaz dZIUl8KU Wlodzlmlarz MaracKI 
Piotr Kuble 
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Janusz Szydlowski ukończył PWST w Krakowie 
w 1969 roku. W czasie studiów był jednym 
z pierwszych aktorów studenckiego teatru STU 
w Krakowie. Pracowal w teatrach Warszawy, Kali
sza, Poznania, Lodzi i Krakowa. Był jednym z zalo
zycieli „Grupy Proscenium" przy Teatrze Rozmaito
ści w Krakowie. Do niedawna mieszka! w Londynie, 
gdzie prowadzi! emigracyjny kabaret „od A do Z". 
Obecnie wyklada w Państwowej Wyzszej Szkole 
Teatralnej w Krakowie. Na scenie „Pod Ratuszem" 
Teatru Ludowego Janusz Szydlowski wyre~erowal 
w 1997 roku Perty Kabaretu Mariana Hemara, 
a w 1998 Wieczór kawalerski Robina Hawdona. 
W Teatrze „Bagatela" przygotowal musical Ta;emni
czy ogród ( 1999), za który otrzyma! „Zlote Maski" 
wyróżnienie publiczności dla najpopularniejszego 
spektaklu sezonu 1999/2000 

Katarzyna Proniewska-Mazurek jest absolwentką 
wydzialu rzeźby i scenografii Akademii Sztuk Pięk

nych w Warszawie. W czasie swojej pracy arty
stycznej zrealizowała między innymi scenografie do 
spektakli Macieja Wojtyszki Rola Zony (Teatr Polski 
w Warszawie) i Śpiew nocy letniej (Teatr Montow
nia), Adama Sroki Wariaci na lodzie, czyli Sala nr 6 
(Teatr im. Kochanowskiego w Opolu) i Ogień w gło
wie (Teatr Słowackiego w Krakowie), Cezarego 
Morawskiego Zemsta (Teatr im. Bogusławskiego 
w Kaliszu) i Wieczór kawalerskJ (Teatr Syrena w War
szawie) oraz do opery Pan Marimbo w reżyserii 
Hanny Chojnickiej w Teatrze Wielkim w Warsza
wie. Scenografia w Operze Narodowej przyniosla 
Katarzynie Proniewskiej-Mazurek wyróżnienie Mini
stra Kultury i Sztuki. 

Elżbieta Woźniak - z wykształcenia anglistka, miesz
ka od wielu lat w Londynie. Najchętniej przekłada 

farsy i komedie, nie unika również dreszczowców 
i sztuk o poważnej tematyce. Odkryła dla polskiej 
publiczności nieznanych wcześniej u nas angielskich 
dramaturgów takich jak Ray Cooney (Mayday, 
Wszystko w rodzinie) czy Robina Hawdona (Wieczór 
kawalerskJ). W tym sezonie w jej tłumaczeniu zoba
czymy kilka prapremier - między innymi: Odwrót 
W Nickolsona, Co się dzieje w naszym kra;u? 
E. Chapella, NiżyńskJego D. Pownalla, Pamięć wody 
S. Stevensona, Błysk rekJna P. Ridleya. 
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PATRONAT MEDIALNY 

RZECZ~POUTA 

im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
ul. Karmelicka 6, 3 1-128 Kraków 
e-mail: info@bagatela.krakow.pl 

www. bagatela. krakow. pl 

Dzial Marketingu i Organizaqi Widowni 
tel. 292 72 19, 292 72 20, 422 66 77 w I I 

tel/fax 422 45 44 
e-mail: bilety@bagatela. krakow. pl 

Rezerwaqa biletów indywidualnych i grupowych, 
sprzedaż karnetów w dni robocze od 8.00 - 18.00 

Kasa biletowa 422 66 77 w. 12 
czynna w godz. 09.00 - 19.15 

w niedziele 3 godziny przed spektaklem 
w poniedziałki w godz. I 0.30 - 17.00 

koordynacja pracy artystycznej, asystent dyrektora 
Reneta Derejczyk 

kierownik muzyczny 
Janusz Butrym 

kierownik Działu Marketingu i Organizaqi Widowni 
Krzysztof Dubiel 

Zespół techniczny: 
pracownia krawiecka damska Halina MOiier 
pracownia krawiecka męska Lucjan Ochotny 

garderoba damska Krystyna Łozińska 
garderoba męska Władysława Jachym 

pracownia perukarska Janina Wątor 
pracownia tapicerska Eugeniusz Wiatr 

dekorator Teresa Pipayńska 
rekwizytor Beata Kowicka 

światło Marek Oleniacz 
dźwięk Włodzimierz Marecki 

Piotr Kubie 
brygadier sceny Mariusz Błaż 

Redakqa programu Renata Derejczyk 
Projekt graficzny Urszula Czernicka 

Druk Zakład Graficzny COLONEL 






