


Uwierzyć farsie 

Przytoczona obok wypowiedź autora w szkicowy sposób przedsta

wia ideę farsy- a także jej głębszy, niekomercyjny sens: szalona karuze

la farsy zmierza w kulminacyjnym momencie do „pandemonium", któ

re mogłoby zdarzyć się w życiu każdego z nas, ale które, zgodnie z obo

wiązującą w tym gatunku dramatu zasadą nieprawdopodobieństwa, 

na pewno się nie zdarzy.„ A co by się stało, gdyby zasadę tę złamać, 

gdyby w działaniu postaci poszukać motywacji psychologicznych, gdy

by spróbować „uwierzyć"? To pytanie zadali sobie twórcy przedstawie

nia, które prezentujemy. Tak jak Witolda Gombrowicza prowokował 

„boski idiotyzm" operetki, tak beztroski humor farsy okazuje się ukry

wać trochę liryczną, trochę gorzką, a trochę przerażającą prawdę o czło

wieku. jeśli zechcemy szukać w farsie prawdziwych uczuć, to zaczyna

my się niepokoić łatwością, z jaką bohaterowie budują piramidę kłamstw 

i z czystego egoizmu ranią innych ludzi. Kiedy farsowa miłostka staje 

się miłością, wtedy farsowe kłamstewko przybiera groźniejsze wymia

ry, a opowieść o miłości od pierwszego wejrzenia staje się: historią żało

snego Don juana, spragnionej uczuć pokojówki, opuszczonej narzeczo

nej, która straciła jedną z ostatnich szans na zamążpójście przed wkro

czeniem w staropanieństwo, matki uwikłanej pomiędzy mężem-tyra

nem i przemądrzałą córunią, właściciela hotelu, który chciałby rzetel

nie wykonywać swoją pracę czy wreszcie Billa i Judy, których prawdzi

we uczucie rodzi się w ostatniej chwili przed uwikłaniem się w zakła

mane związki. Ziarno prawdy rzucone w tryby szalonego mechanizmu. 

Kiedy Marks stwierdzał, że historia powtarza się jako farsa, wyśmiewał 

pewną rzeczywistość polityczną. Nie brał pod uwagę ludzi, którzy- nie 

ze swojej winy - w tej farsie uczestniczą, i którym nie zawsze jest do 

śmiechu. 
Janusz Legoń 
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Wieczór kawalerski 
artykuł programowy Rob na Hawdona 

Jak większość czynnie pracujących dramaturgów, jestem nieustan
nie rozdarty między chęcią pisania o problemach, które mnie nurtują, 
czy niepokoją, a potrzebą tworzenia czegoś, co odniesie komercyjny 
sukces i pokryje moje nie zapłacone rachunki. 

Bardzo niewielu dramatopisarzom udaje się to pogodzić - w każ
dym razie dramatopisarzom w Wielkiej Brytanii - ale o tę samą sytu
ację podejrzewam wiele krajów 

Osobiście nieustannie dokonuję wyboru między pisaniem niezwy
kle trzeźwych sztuk, dotyczących spraw bliskich memu sercu - utwo
rów, które, jeśli mam szczęście, wystawiane są na festiwalach i w tata
rach artystycznych, a które pozwalają mi zarobić na dwutygodniowe 
wakacje w słońcu i niewiele więcej - oraz co bardziej oczywiste - pisa
niem sztuk komercyjnych, populistycznych takich jak „Don't Dress for 
Dinner" i „Wieczór kawalerski". 

Nie chcę przez to powiedzieć, że te ostatnie nie dają mi satysfakcji 
i zadowolenia pomijając kwestie finansowe, które dały im początek -
owszem dają - ogromną satysfakcję. 

Największe wyzwanie przy pisaniu fars polega na znalezieniu elek
tryzującej sytuacji początkowej, problemu, nieporozumienia, albo ludz
kiej pomyłki, z których wyniknie całe dalsze zamieszanie i które nadadzą 
sztuce tempo i rytm na najbliższe dwie godziny. Nigdy nie wiadomo, 
czy pomysł początkowy- otwierający akcję, będzie trafiony. Czy da wy
starczające możliwości, by podtrzymać chaos, aż do zapadnięcia kurty
ny, czy raczej komplikacje z niego wynikające, wyczerpią się przed koń
cem pierwszego aktu. Ale jeśli to jest to i jeśli perypetie układają się 
jedna na drugiej - to wtedy sztuka „pisze się sama", nabierając prędko
ści pociągu ekspresowego, mnożąc błąd za błędem, zamieszanie za 
zamieszaniem, wybieg za wybiegiem, do dramaturga należy tylko utrzy
mać ją przy życiu, usiłując nie zboczyć z szyn, dopóki nie zabraknie pa
liwa i nie stanie w miejscu przeznaczenia w kłębach pary, iskrach i ku 
wyraźnej uldze pasażerów. 

Moje doświadczenia powstałe po napisaniu przez lata kilku fars, 
począwszy od londyńskiego sukcesu „The Mating Game" - mówią mi, 

że najważniejsza jest kwestia ekonomiczna. Ekonomii akcji, sytuacji a co 
najważniejsze, ekonomii języka. Podczas korekty stale łapię się na wy
kreślaniu niepotrzebnych słów, często tylko dlatego, że mają zbyt wiele 
sylab i zakłócają rytm dialogu. Ta ekonomia zapewnia tempo i daje wi
dzowi poczucie, że jest na szalonej karuzeli, która nie pozwoli mu od
począć dopóki nie stanie - pozostawiając go mam nadzieję wyczerpa
nym i poruszonym przez moment kulminacyjny- pandemonium, o któ
rym wie, że mogłoby zdarzyć się w jego własnym życiu, ale czego jemu 
samemu (o co się modli) los pozwoli uniknąć. 

Tajemnicą stałej popularności tego gatunku jest to, że przedstawia 
zakłopotanie i zagubienie ludzkiej rasy w ekstremalnych i krańcowych 
sytuacjach. Jego bohaterowie to ekstrakty, kody nas wszystkich, z ich 
kłopotami wszyscy możemy się identyfikować. 

W farsie wszystko musi dziać się tak szybko, byśmy nie mogli zasta
nawiać się nad prawdopodobieństwem i logiką wydarzeń - widz ma 
myśleć tylko o tym, że to, co spotyka bohaterów mogło zdarzyć się w jego 
najgorszy.eh, koszmarnych snach - i gdzie, (dzięki Bogu) najczęściej się 
tylko zdarza. 

Robin Hawdon przez blisko dwadzieścia lat był aktorem. 

Zagrał wiele ról w teatrach londyńskiego West Endu, w filmie 

i w telewizji. Około roku 1983 porzucił karierę aktorską, by 

skoncentrować się na pisaniu i reżyserii. 

jego sztuki wystawiane są na całym świecie, także na 

wielu festiwalach, m.in. w Edynburgu. Pierwsza powieść 

Hawdona 11 A Rustle In The Grass" opublikowana w 7985 roku 

została sprzedana w nakładzie ponad 60 tys. egzemplarzy. 

W marcu 7997 roku komedia Robina Hawdona 11 Don 't Dress 

for Dinner" (oparta na francuskiej sztuce Marca Camolettiego) odniosła ogromy sukces 

w Apollo Theatre. 

W latach 1983 - 1986 Robin Hawdon był dyrektorem Theatre Royal w Bath, gdzie 

mieszka razem z żoną Sheilą i dwiema córkami. Założone przez Rzymian Bath to jedno 

z najpiękniejszych miejsc w Wielkiej Brytanii, jak twierdzi Hawdon, otoczone 

wzgórzami z gorącymi źródłami. 

11 Wieczór kawalerski" trafił na sceny Niemiec, Austrii, Skandynawii, USA i Wielkiej 

Brytanii. Grany jest także w kilku teatrach w Polsce. 
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