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BRYTYJCZYK W KAŻDYM 
CALU ... 

Robin Hawdon jest Anglikiem z krwi i kości. Angielskie jest 
nie tylko jego pochodzenie, ale również i przyzwyczajenia, my
ślenie , a przede wszystkim„ . poczucie humoru . To właśnie dzię
ki niemu sztuki Hawdona zyskują sobie popularność na całym 
świecie . Wartkość akcji, szybkie zwroty w perypetiach bohate
rów, a także urokliwy komizm sztuk Hawdona sprawiły, iż stał 

się on jednym z najpopularniejszych twórców lekkich i dowcip
nych fars dla każdego widza. 

Twórca „Wieczoru kawalerskiego", nim rozpoczął swój flirt 
ze sztuką komediopisarską, przez lata występował na deskach 
brytyjskich teatrów, zwłaszcza na West Endzie, słynnym ze spe
cyficznego, komediowego repertuaru . Grywał - oczywiście -
w farsach , gatunku wymagającym od aktora szczególnych 
umiejętności w żonglowaniu nastrojem widza i utrzymywaniu 
go w ciągłym napięciu. Gatunku, którego najistotniejszymi ele
mentami są radość i śmiech . Prawie dwadzieścia lat temu po
rzucił jednak scenę , aby zająć się kreowaniem komediowego 
świata - pisząc i reżyserując. 
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Zmiana profesji wcale nie okazała się dla Hawdona niewy
godna . Przeciwnie, to właśnie dramatopisarstwo pozwoliło mu 
zdobyć międzynarodową popularność i rozgłos (chociaż pisarz 
jest również autorem kilku utworów prozatorskich). Polska pu
bliczność zna jednak Hawdona przede wszystkim jako twórcę 
komedii , prześwietnie tłumaczonych przez Elżbietę Woźniak 
(prócz ,,Wieczoru kawalerskiego" - „Rewanż"). 

Od lat Robin Hawdon związany jest z Bath, słynnym angiel
skim uzdrowiskiem, gdzie już za czasów rzymskich wybudo
wano łaźnie z gorącą, naturalnie mineralizowaną wodą. Nic 
dziwnego, że to otoczone przez góry miasteczko stało się ma
gnesem przez wieki przyciągającym ang ielską elitę . Po dziś 
dzień kurort ten odwiedza brytyjska śmietanka , nie tylko po to , 
aby spacerować po zabytkowych uliczkach. Wielu przyjezd
nych z przyjemnością przychodzi tu do teatru. Robin Hawdon 
w latach 1983 - 1986 był dyrektorem tej sceny, na której nie
jednokrotnie gościły utwory farsowe. Dziś wciąż mieszka tu z żo
ną i dwiema córkami. Aktywnie pracuje. Jego utwory grane są 
na West Endzie, jednocześnie zdobywając międzynarodową 
popularność . 
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W ŚWIECIE 
ANGIELSKIEGO HUMORU 

Farsa jest gatunkiem tylko pozornie łatwym do napisania. 
Lekka i przyjemna stwarza często dramaturgom wiele kłopo
tów. Nawarstwianie się konfliktów, zaskoczeń i zwrotów akcji , 
zabawne sytuacje, błyskotliwe dialogi, zbiegi okoliczności, trafne 
pointy- potrzeba prawdziwego mistrza, aby połączyć te skład
niki w spójną i naprawdę zabawną sztukę . Schemat i banał są 
tu niemile widziane , a humor sytuacyjny musi przeplatać się 
z komizmem słownym . Dopuszczalne są czasem przerysowa
nia, lecz tylko po to, by rozbawić publiczność. A publiczność 
lubi się śmiać ... i w tym tkwi cały urok farsy. 

Zaskakujący może wydawać się fakt, iż farsa tkwi swoimi 
korzeniami w średniowiecznych dramatach świeckich . Była to 
w owym czasie kostiumowa zabawa uprawiana przez bractwa 
rzemieślników i kupców. Jej celem było tylko i wyłącznie pobu
dzenie widzów do śmiechu . Nie miała wymierzać pouczeń , 

chłostać ostrzem satyry, ani komentować wydarzeń politycz
nych, nie pokazywała świata religijnych przypowieści. Była utwo
rem krótkim, podobnym raczej do współczesnego skeczu. Opar
ta na niewybrednych żartach pokazywała codzienność miesz
czan , obrazowała pospolite ułomności i śmieszności , czasem 
brutalnie kpiąc ze wszystkich warstw społecznych . Farsy po
kazywały często pewien typ ludzi , powtarzały pewne chwyty 
dramaturgiczne, przetwarzały tylko znane wcześniej motywy 
i historie. Być może był to powód, dla którego przez wieki farsą 
pogardzano. Nie wolno nam jednak zapominać , że komedia -
tak ceniona i ważna dla rozwoju teatru - w swojej historii czę
sto niebezpiecznie przybliżała się do ,,farsowości" w dzisiejszym 
rozumieniu tego słowa. Niektórzy badacze podkreślają gatun
kowe podobieństwo kilku utworów Moliera do ... farsy właśnie. 
Inni szukają w niej śladów komedii dell 'arte. Lecz tak napraw
dę odrodzenie farsy nastąpiło dopiero w XX wieku, w Wielkiej 
Brytanii. 

ciąg dalszy na str. 8 
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(Perfect wedding) 
Przekład: ELŻBIETA WOŹNIAK 

Obsada: 

Mary, panna młoda : VIOLETTA ZAJĄC 

Bill , pan młody: ROBERT WDANIEC 

Tom, drużba : GRZEGORZ WIDERA 

Judy, dziewczyna: IWONA FORNALCZYK 
MAGDALENA KALETA 

Julie, pokojówka: BARBARA LUBOS-ŚWIĘS 

Daphne, matka panny młodej : KRYSTYNA GAWROŃSKA 

Dupont, kierownik hotelu: ANDRZEJ ŚLEZIAK 

Reżyseria : 

JANUSZ SZYDŁOWSKI· 

Scenografia: 
ANNA SEKUŁA-SUCHODOLSKA 

Muzyka: 
KRZYSZTOF SZWAJGIER 

Ruch sceniczny: 
ARTUR DOBRZAŃSKI 

Inspicjent: 
Stanisław Mołek 

Sufler: 
Danuta Grochowina 

Asystent reżysera : 

Andrzej Śleziak 



ciąg dalszy ze str. 4 

Oczywiście nie należy wierzyć schematom, ale określenie 
„humor brytyjski" jest niezwykle trafne. Anglicy lubią (i potra
fią!) śmiać się z samych siebie, z przyjemnością godzą się na 
konwencję, aby w jej granicach żonglować dowcipami, żarta
mi, błazenadą. Brytyjskie komedie mają urok: nieprawdopodo
bieństwo i absurd mieszają się z powagą bohaterów, którzy 
zupełnie serio traktują swoje szalone perypetie. Świat w nich 
przedstawiony rządzi się dziwną wewnętrzną logiką, która z ze
wnątrz wydaje się być całkowicie szalona. Fabuła jest często 
bardzo prosta, oparta na komedii omyłek i przebieranek, utrzy
mana w szalonym tempie. Po scenicznych sukcesach fars na
rodziły się w Anglii przedstawienia telewizyjne, seriale, filmy 
fabularne, które , korzystając z wzorców wypracowanych wcze
śniej przez teatr, rozsławiły w świecie ten typowo angielski ga
tunek. 

Brytyjska farsa jest czymś więcej niż tylko zwykłą komedią. 
Nie ma Anglika , który nie słyszałby o przedstawieniach na lon
dyńskim West Endzie - dzielnicy teatrów, gdzie grane są sztu
ki autorów takich jak Ray Coonay, czy właśnie Robin Hawdon. 
To tutaj obowiązkowo zjawia się każdy miłośnik teatru odwie
dzający stolicę Wielkiej Brytanii, a w okresie Bożego Narodze
nia wielu mieszkańców samego miasta. 

Farsy grane na West Endzie otaczane są prawdziwym kul
tem. Istnieją fan-kluby aktorów, często o wiele bardziej popu
larnych, niż aktorzy dramatyczni. W pubach prowadzi się wie
logodzinne rozmowy o najnowszych tytułach , a także - co jest 
znakiem czasu - istnieją internetowe listy dyskusyjne, gdzie 
wymienić można plotki oraz całkiem poważne informacje. 

W Polsce popularność fars jest zaskakująca. Widzowie chęt
nie oglądają je na deskach teatrów, doskonale bawiąc się bry
tyjskim humorem. Świetnie napisane stają się wdzięcznym 
materiałem dla realizatorów. „Mayday", „Okno na parlament" 
Ray'a Coonay'a, czy „ Pomysł na morderstwo" Edwarda Tylora 
wciąż biją rekordy popularności. 

,,Wieczór kawalerski " - najnowsza sztuka Robina Hawdona 
- z pewnością dołączy do tego grona. Jej akcja jest szybka, 
dynamiczna i zawiera w sobie wszystkie elementy dobrej ko
medii. Na początku jest „trzęsienie ziemi", a potem napięcie 
wzrasta ... Wątki wiążą się w skomplikowany węzeł, aby za
kończyć się szczęśliwie. My zaś bawimy się znakomicie ... 
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„ 

„ 

Pisanie fars sprawia wielką sa
tysfakcję, a najtrudniejsze jest wy
myślanie elektryzującego rozpoczęcia 
sztuki, pierwszej omyłki, która pro
wadzić będzie do kolejnych katastrof. 
W trakcie pisania sztuki ja sam nigdy 
nie jestem pewien, czy wymyślam wy
starczająco dużo chaotycznych sytu
acji, które będą tak permutować, by 
trzymać widza w napięciu przez kolej
ne akty. Jeśli mi się to uda, to 
sztuka ' sama · się pisze', nabierając 
tempa jak rozpędzony pociąg, kumuluje 
gagi i zbiegi okoliczności, a moje 
zadanie polega jedynie na kontrolowa
niu akcji, aby zachowana była pewna 
logika działań, aż do czasu, kiedy 
wszystkie pomysły się wyczerpią, a 
nasz metaforyczny pociąg zatrzyma się 
gdzieś na dalekiej stacji, w chmurze 
pary, błysków i pogwizdywania ku 
uciesze pasażerów - widzów. 

Robin Hawdon 
Cytat pochodzi z artykułu Anny Wołek „»Wieczór kawalerski« farsa 
w najlepszym stylu" 
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zastępca dyrektora 
do spraw ekonomicznych: 

mgr Helena Równicka 

Dział Promocji i Marketingu: 
Jolanta Wędzik. Danuta Skurzyńska. 

JacekJanuszko 

Kierownik techniczny: 
Jerzy Kotula 

zespół obsługi sceny 

sekcja światła i dźwięku: 
Maciej Kędz ierski - kierownik, 

Paweł Dąbek, 

Eugeniusz Piotrowski. 
Łukasz Zimny 

Pracownia perukarska: 
Zdzisława Molęda. 

'z.ofia segda 

Rekwizytor: 
Grzegorz Dzwonek 

Pracownia modelatorska: 
Andrzej Słowiński 

Montażyści sceny: 
Andrzej Górski, 

Rafał Chojecki, Włodzimierz Wewióra, 
Mariusz Sroka, Sebastian Dąbek 

Garderobiane: 
Jadwiga Goncerz, Danuta Pater, 

wanda Zygmunt, Leokadia Orlińska 

Pracownia krawiecka: 
Maria r~ronisz, Halina Gocyła, 

Jolanta Stompel, wanda Kubat 

Pracownia stolarska: 
Witold Kraczyński , 

Zdzisław Wąż , 

Kazimi erz Zimny 
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Dzia:u Dokumentacji 
ZG ZASP 

Dział Promocji i Marketingu Teatru 
(1-p. wejście administracyjne) 

przyjmuje zamówienia 
zakładów pracy 

i szkół na bilety zbiorowe 
oraz abonamentowe 

codziennie w godz. 9.00 - 15.00, 
tel. 266- 11 -2 7 

Kasa Teatru czynna we wtorki. 
środy i czwartki 

w godz. 9.00 - 13.00 , 
w piątki 

w godz. 1 5.oo - 1 9.00, 
w soboty i niedziele 

w godz. 1 5.00 - 18.00. 
Tel.266-11-27 

Wydawnictwo Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu 

Redakcja programu: 
Joanna Malicka 

Opracowanie graficzne: 
Mariusz Mruczek 




