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Komedia 
Komedia (gr. kómóidia od kó111os 'radosny pochód'. + aoide'pie ń';- jeden z dwóch (obok tra

gedii) kJa ycznych gatunków dramatu, obejmujący utwory o pogodnej tematyce i wartkiej akcji, 
zakończonej szczę liwym dla bohaterów rozwiązaniem. Celem komedii jest wzbudzenie śmie

chu u odbiorcy - posługuje się ona w związku z tym różnymi rodzajami komizmu: ytuacyjnym, 
charakterologicznym, językowym, odwołuje się także do karykatury, satyry i groteski. Komedia 
definiowana jest często w opozycji do tragedii, stanowiąc jej swoistą inwer ję, symetryczną an
tytezę, tak w planie formalnym, jak i treściowym. W odróżnieniu bowiem od zwartej kompozycji 
tragedii, której akcja opiera ię na ciągu zdarzeń prowadzących bohatera ku katastrofie, kom
pozycja komedii może mieć luźny, epizodyczny charakter, a jej akcja obfituje w szereg zaskaku
jących zwrotów, w liczne zmiany ytuacyjne spowodowane piętrzającymi się przeszkodami, za
bawnymi nieporozumieniami i pomyłkami uzy kującymi jednak pomy łne rozwiązanie. Roz
maite ą kryteria podziałów komedii, przy czym żadne z rozróżnień nie wyczerpuje bogactwa jej 
form. Kryterium formalne ustanawia np. dy tynkcję pomiędzy komedią sytuacyjną a komedią 

Nie istnieje 
wyczerpująca typologia 

form komizmu 

charakterów; kryterium tematyczne - pomiędzy kome
dją w pókzesną, obyczajową a komedią mitologiczną, 
fanta! tyczną; kryterium tylistyczne - pomiędzy kome
dią wysoką (XVIII-wieczna komedia poważna, komedia 
salonowa) a komedią ni ką (odmiany farsy); kryterium 
estetycznej niejednolitości pozwala wyróżniać tragiko
medię, komedię heroiczną, czarną komedię, z kolei kry

terium teatralnej użytkowości pozwala wyodrębnić szer g odmian komedii antraktowych, jed
noaktówek określanych w zależności od ich funkcji w spektaklu jako curtain raiser lub after
piece, a kryterium widowiskowości umożliwia rozróżniani takich form, jak komedio-balet ko
media muzyczna, opera komiczna, komedio-opera, wodewil. K1asyfi.kacji odmian komedij do
konuje się także w odnie ienju do najistotniejszej jej cechy - kategorii komizmu, czynnika łą
czącego konflikty i perypetie (dominujący rodzaj komizmu okrdla odmianę); podobnie, z uwagi 
na wykorzystane w komedii środki komizmu, jej przyczynie celowej - wywołaniu miechu u od
biorcy - przypisywane są dwie różne, niekiedy współzależne, funkcje: szeroko pojęta funkcja 
dydaktyczna oraz katartyczna. Nie istnieje wyczerpująca typologia form komizmu (do jego po
staci zalicza się ro.in. dowcip, humor, ironię, czarny humor, pure nonse11.Se), ponadto komizm jest 
zjawiskiem przekraaającym dziedzinę ztuki, stanowiącym prtedmiot badań nie tylko estetyki 
czy literaturoznawstwa, ale także psychologii, socjologii czy filozofii. Zarazem jednak uniwer
salność komizmu - prawie każde zjawi ko może być postrzegane i prtedstawiane w spo ób ko
miczny, pozo taje w ci łym związku z żywotnością komedii oraz ze znamiennym dla twórczości 
komediowej brakiem ograniczeil tematycznych. Komedia zrodziła się w starożytnej Grecji; doj 
rzały kształt gatunkowy osiągnęła w kręgu kultury attyckiej; przyjmuje się, że ma dwojakie iró
dta: obrzędowe (attyckie) oraz ludowe (doryckie) . Pierwsze (wskazuje na nie tymologia nazwy 
gatunku) stanowił attycki kult Dionizo a - żywiołowy, radosny komos, w którym śpiewali i tań 

czyfj upojeni winem mężczyźni, zawsze byl formą oddawania czci boga w czasie jego świąt: gru
dniowych Dionizjów Wiejskich (ze śpiewanych wówczas pieśni fallicznych wywodził komedię 
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Arystoteles w odróżnieniu od tragedii mającej wg niego początek w dytyrambie), styczniowych 
Lenajów oraz obchodzonych w lutym/marcu Antesteriów. W dionizyjskiej ekstazie komosu, tzn . 
w znie ieniu wszelkich barier, również duchowych, praktykowano także obrzędowe zyder two: 
uczestnicy pochodu i zgromadzeni widzowie wymi niali drwiny o charakterze o obi tej inwek
tywy. Z komosu wyłoniła się komedia chóralna (komoidia 'pieśń komo owa'); jej piewno-la
neczne przed tawienia, zawierające satyryczną przemowę na temat aktualnych problemów, sta
nowiły integralną część uroczy tości religijnych. Drugie źródło komedii to widowiska bez chó
ru, lecz z udziałem aktora, odbywające się w Grecji właściwej oraz w doryckich koloniach Sy
cylii i płd. Italii; były to ludowe, farsowe scenki obyczajowe lub mitologiczne, improwizowane 
przez aktorów nazywanych w Italii flyakami (wesołki; ich sycylijskim odpowiednikiem był mi
mos - naśladowca). Komedia attycka wyro la z połączenia satyrycznej „pieśni komosowej" oraz 
doryckiego mimu, zaś na jej kształt wpłynęła dorycko- ycylij ka komedia Epicharma z Syrakuz, 
który do improwizowanych diaJogów mimów wprowadziJ fabułę i nadal im literacką formę dra
matyczną (VI - V w. p.n.e.). Ewolucja komedii attyckiej obejmowała trzy stadia określane od
powiednio jako: komedia - tara, średnia, i komedia nowa. 

Średniowieczne fom1y komedii: intermedium, oraz wyrastająca bezpo rednio z niego farsa, 
wywodziły się z inspiracji ludowej. Farsa ukształtowała się we Francji w XIf w., swój rozkwit 
przeżywała w XV i :X..'VI w .. Tematyka farsy dotyczyła życia codziennego, zawierała atyryczne 
wąlki polityczne społeczne i obyczajowe. 

Renesan przywrócił komedii pierwotne znaczenie gatunkowe. 

Na podstawie Słownika rodzajów i gatunków literackich 

pod red . G.Gazdy i S.Tyneckiej-Makowskiej. Wyd.TA i WPN Universitas, Kraków, 2006. 

Umberto Eco 
Campanile: Komizm jako efekt obcości (fragmenty) 

[ ... ] Nikt nie zastanawiał się nigdy, czy ofokle był pisarzem tragi znym czy też pisarzem 
to11t court, i porównanie to nie je t wielką przesadą, zważywszy, że nawet wielki Formiggini prze
mycał Rabelais' go w serii wydawniczej „klasycy śmiechu''. Jak się zdaJe, tylko kobiety ulegają cza
sem zalotom mężczyzny jedynie dlatego, że umie je rozśmieszyć; poważni ludzie kultury nie po

Jest to kwestia 

ryt~~J. 
trafią przebaczyć posiadania se me of humour. 

Dzieje się tak dlatego, że o ile teoria literatury nie 
tworzyła jeszcze wyraźnego kryterium od różnienia 

pisarza od grafomana i w każdej kolejnej epoce wy
chwala pisarzy, których epoka poprzednia potępiła 
jako grafomanów i na odwrót, filozofia od cza ów Ary
stotelesa do Freuda i Bergsona znacznie bardziej mę

czy ię nad zdefiniowaniem komizmu i humoru. W pewnym sensie rację miał Croce, komizm 
należy: do sfery uczuć (czy też, jeśli wolicie, jest sprawą psychologii i fizjologii ), zatem mó
wienie o nim jako o kategorii literackiej je t przypadkiem „antymetodycznej kon trukcj i dok-
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SUfogaty trynalnej". Zapewn~, śmi~ć .się można z n.iezliczo~ych przycz~n.' kt~-
re często w rzeczywistości nie ą wcale mieszne; niektórzy ŚITileJą się , 

bo są pełni żywotności lub przeżywają miłosną ekstazę, albo też jak Beatrycze, radują się nie
biańską wizją; podobnie jednak niezliczone są przyczyny - od bólu zębów do uczucia szczę cia 
- dla którycl1 , ię szlocha, i nie zwalnia to e tetyki od zajmowania się dramatem i tragedią . 

Dla większości rozważań o komizmie wielkim problemem jest rozróżnienie między komi
zmem w życiu {gdy na przykład prezydent Gronchi spadł z krzesła w loży królewskiej ) i ko
mizmem w tekście - na przykład gdy w telewizji tydzień później Tognazzi spadł z krzesła i Via
nello spytał go: „Za kogo ty się masz?" 

Kiedy przechodzi się od komizmu w ży

ciu do komizmu w tekście, porzuca się sfe
rę fizjologii: fakt śmiechu jest znakiem, że 
zadziałał pewien mechanizm, jednak me
chanizm ten wywołuje wła ną katharsi , 
gdyż skłaniamy się do pytania, dlaczego 
tekst ten zdołał nas rozśmieszyć. Jest na
turalne, że w życiu śmiejemy się z tortu, 
który rozpłaszcza się na czyjejś twarzy, 

wszystko to, co robi 

Don Kichot, 
jest komiczne. 

byle tylko nie była to nasza własna twarz; slapslick camedirs są przyjemnymi surogatami życia, 
tak amo jak ą nimi telenowele i filmy porno - ą to surogaty, gdyż w rzeczywistości my sami 
chcielibyśmy rzuci~ tortem w twarz komuś, kogo nie lubimy, chcielibyśmy by· prawdziwymi 
bohaterami romantycznej miłosnej nocy pod gwiazdami i pn.ezywać wspaniale ekstazy more 
/erino . Jednak w filmach Flipa i Flapa śmieszy nas nie tyle tort, ile pauza między prowokacją 
i odpowiedzią, długie sekundy, w czasie których Flap ociera sobie twarz z bitej śmietany i po
wolność, z jaką zbliża własny tort do twarzy nieświadomego oczekującego go Io u Flipa. Je t to 
kwe tia rytmu, nie tortu . [ ... J 

Jednak całkowita katharsis na tępuje, gdy przechodzi ię od komizmu w tekście do komi
zmu tekstu. W tym przypadku nie jest nawet konieczne, by tekst prezentowa! jakieś komiczne 
wydarzenie. Tekst urnie rozśmie zyć sam w sobie. 

Według Pirandella mamy do czynienia z „komizmem'', gdy rodzi się „do trzeżenie prze
ciwieństw'~ 

Rozumowaniem takim przyłącza się on do klasycznych teorii komizmu.Arystotele uważał, 
że komizm to jakiś błąd, który zdarza się, gdy niespodziane wydarzenie zniekształca dany sze
reg zdarzeń należący Jo zwykłego porządku faktów. Wed.Jug Kanta śmiech rodzi ię. gdy po
wstaje ab ·urdaJna ytuacja, całkowicie odmienna od na zych oczekiwań . Jednak, by śmiać ię 
z tego „błędu': trzeba, by nie dotyczył on nas, by nie dotykał nas bezpośrednio; i abyśmy w ob
liczu cudzego błędu odczuwali naszą wyższość (my, którzy nie popełniamy błędów) . Hegel 
twierdził, że w komizmie niezbędne je t, by ten, kto ię mieje, był pewien wojej łuszności 
i mógł patrzeć z wyższością na cudze sprzeczno ci. Ta pewność iebie, która pozwala nam 
śmiać się z cudzych nieszczę ć, ma naturalnie charakter diabolkzny. [ ... J 
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ajpiękniejszego na to przykładu dostarcza Cervante : wszy tko to, co robi Don Kiszot, je ·t 
komiczne. Cervantes nie ogranicza się jednak do wyśmiewania szaleńca, który bierze wiatrak za 
groinego olbrzyma. Cervantes sugeruje, ie takie on Cervantes, mógłby być Don Kiszotem, co 
więcej : że nim jesl. Tak jak Don Ki zol walczył z Turkami, wierząc w ideały, w które teraz wąt
pi, stracil rękę i wolność, nie znajdując sławy. Dlatego też „Don Kiszot" jest wielką powieścią hu
morystyczną. 

O ile komizm animizuje człowieka, humor może uczf·owieczać zwierzę, czyli sprawiać, że 
śmiejemy się lub płaczemy nad zwierzęciem, tak jakbyśmy to my nim b>•łi. [ ... ] 

Komizm i humor są sposobem, w którym człowiek próbuje oswoić przerażający go koncept 
własnej śmierci - i zrealizować jedyną dostępną mu zem tę przeciw losowi i bogom, którzy uczy
nili go śmiertelnym. 

[w:] Umberto Eco, Między kłamstwem a ironią, 

przekład i opracowanie Monika Woźniak, Wydawnictwo M, Kraków 2004, s. 61-85 

Henri Bergson śmiech 
Esej o komizmie 

Co znaczy śmiech? Cóż takiego tkwi w mieszno ci? o by miały wspólnego mina błazna, gra 
słów, qui pro quo z wodewiJu, scena z wyrafinowanej komedii? Jakich de tylujących środków po
trzeba, by wydzielić ową zawsze tożsamą substancję, której tyle rozmaitych tworów zawdzięcza 
tak rubaszny albo tak subtelny odcień? Poc1.ąwszy od Arystotelesa, najwięksi myśliciele borykali 
się z tym niepoważnym problemem, który wymyka się wszelkiemu ujęciu, wyślizguje się, cho\~a 
i znów wyra ta, niczym zuchwałe wyzwanie rzucone filozoficznej pekulacji. [ ... ] 

Oto punkt pierwszy, na który chciałbym zwrócić uwagę: nie ma komizmu poza obrębem rze
czy czy to ludzkich. Krajobraz może być piękny, uroczy, wzniosły, bez wyrazu lub brtydki, lecz ni
gdy nie będzie śmieszny. Można się śmiać ze zwierzęcia, lecz dlatego tylko, że się odkrywa u niego 
ludzką postawę czy ludzką minę. Można ię śmiać z kapelusza, lecz tym, co wyśmiano, nie jest ka
waJek filcu lub słomy, ale forma, jaką mu ludzie nadaJi, ludzki kaprys w nim odciśnięty. [ ... ] 

Można się śmiać 

z kapelusza 
Przejdźmy ( ... ) do wodewilów. Czyż trzeba wyliczać wszystkie 

postacie, jakie przybiera tu jedna i ta sama kombinacja? Poprze
stańmy na tej, którą wykorzystuje się najczęściej: jakoż pewien 
przedmiot materiaJny (list, dla przykładu), niezwykłej wagi dla 

pewnych osób, ma zostać odnaJeziony za wszelką cenę - nieuchwytny, wymyka się z rąk w chwi
li, gdy już zdawał się w nie wpadać, i tak tocząc się przez całą sztukę pociąga za sobą coraz po
ważniejsze, coraz mniej spodziewane wypadki. Wszystko to niezmiernie przypomina gry dzie
cięce tudzież daje zawsze efekt śnieżnej kuli 

O swoistości mechaniczne; kombinacji stanowi jej odwracalność. Dziecko bawi się widząc, jak 
kula rzucona na kręgle przewraca wszystko po drodze szerząc coraz większe spustoszenie; śmie-
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je się w zak jeszcze bardziej, gdy kula po tych wszystkich zwrotach, nawrotach i chybotaniach 
wraca do punktu wyjścia. hrnymi słowy, opisywany przed chwilą mechanizm budzi już wtedy 
wesołość, gdy jego bieg jest tylko prosty, lecz budzi ją je zcze bardziej, gdy jest to bieg okrężny 
i kutkiem fatalnego sprzęgnięcia przyczyn ze skutkami ws-iystkie wysiłki postaci kończą się do
prm adzeniem jej po pro tu do dawnego miej ca. Prawie wszy tkie farsy( ... ) krążą wokół tej 
idei.[ ... ] 

Nie stwarza komizn1u, 
ale z komizmu 

wypływa. 

Teofil Gautier powiedział o wszelkim przesadnym komizmie, że jest logiką absurdu. Wiele fi
lozofii 'miechu krąży wokół podobnych idei. Zgodnie z tą tezą każdy efekt komiciny miałby za
wierać sprzeczno 'ć. Śmielibyśmy. ię właśnie z ab urdu urzeCZ}'\\T. tnionego w formie konkretnej, 
z „ widomego ab ur« u' albo z pozornej niedorzeczności, zrazu przyjętej i natychmiast poprawio
nej, czy też raczej z czegoś, co od jednej trony wydaje się niedorzecznością, jakkolwiek od innej 
strony daje się zupełnie dobrze wytłumaczyć. Wszy tkie te teorie zawierają niewątpliwie jakąś 
czą tkę prawdy; odno zą się one wszelako do pewnych, i to do ć pła kich efektów komicznych, 
a przy tym w przypadkach, w których mają zastoso' anie, pomijają zdaje się charakterystyczny 
element śmieszności, to jest całkiem szczególny rodzaj absurdu, tkwiący w komizmie, o ile ab
surd tkwi. w komizmie. Mamy się o l:)•m przekonać? Wystarczy wybrać sobie jedną z owych de
finicji i postużyć się jej fommłą: najczę 'cicj nie otrzymamy źadnego śmiesznego efektu! Spoty
kana w komizmie niedorzeczność nie jest byle jaką niedorzecznością. Jest niedorzecznością bar
dzo określoną. Nie twarz a komizmu, ale z komizmu wypływa. Nie jest przyczyną, lecz kutkiem, 
i to kutkiem woistym, w którym odbija 'ię swoista natura wywołującej go przyczyny. Znamy tę 
przyczynę. Bez trudu zrozumiemy także sam kutek. [ ... ]Je t w głębi komizmu pewne usztyw
nienie sprawiające, że idzie się prosto jak trzelil, nie łuchając niczego i nic nie ch'--:ąc sły zeć. Ileż 
to komicznych scen w teatrze Moliera daje się sprowadzić do tego prostego typu: po tać ciągnąca 
swą myśl, po tać, która zawsze powraca do wojej myśli, choć ustawicznie jej przerywają. Tylko 
nieznaczny krok dzieli tego, co nic chce ni słyszeć, od tego, co nie chce nic widzieć, a w końcu od 
tego kto widzi tylko to, co chce zobaczyć. Umysł, który się zacina, będzie w końcu naginać rze
czy do swoich pojęć, zamiast do tosowywać m yśH do rzeczy. Każda postać komiczna kroczy więc 
drogą złudzeń,( ... ); Don Kichot to typ ogólny niedorzeczności komicznej. („.] 

[w:] Henri Bergson, Śmiech . Esej o komizmie, 

Przekład , Stanisław Ciechowicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 45-48 i 212-217 
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EFONÓW komórkowych. 

Brygadzista sceny - Aleksander Datkun 

Maszyniści sceny- Grzegorz Bednarowski, Michał Dudek, Tomasz Ha lkiewicz 

Rekwizytor -Łukasz Dudek 

Elektrycy - Łukasz Izdebski, Michał Januszkiewicz 

Aku stycy - Jarosław Kyrcz, Konrad Sobieszczuk 

Garderobiane - Renata Hanusz, Jadwiga Kotowska 

Pracowoia fryzjerska/perukarska - Małgorzata Spanier 

Pracownia krawiecka/magazyn kostiumów - Elżbieta Wójcik 

Pracownia plastyczna - Ewa Chorążyczewska, Waldemar Soboń 

Pracownia stolarska - Daniel Datkun, Waldemar Kotowski, Adam Klin 

Bil'eter - Mirosław Faryn iarz 

Obsługa widowni - Małgorzata E l,żbieta Grzech, Mariola Hałas 

Zaopatrzenie/kierowca - Ryszard Lipiak 

Szatnia - Maria Karpińska, Grażyna Mrugasiewicz 

w przygotowaniu: 

JERZ.Y ŁVKOSZ. 

I1 RV~IE ~WARCIE 
Reżyseria , scenografia i opracowanie muzyczne - Jacek Zembrzuski 

Premiera na Dużej Scenie 19 czerwca 201 Or. 

Dział Marketingu/organizacja widowni: Anna Gicala, Jowita Bednarek 
Koordynatorka pracy artystycznej/kasjerka biletowa: Bernadetta Topolewska 

Zamówienia na bilety indywidualne i zbiorowe przyjmuje 
Dział Marketingu Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, 
al. Wojska Polskiego 38, tel.: 75 64 28 130,31,widownia@teatrnorwida.pl 

Kasa blletowa czynna od wtorku do piątku w godz. 9.00-16.00 
oraz na godzinę przed spektaklem. 

Informacje o bieżącym repertuarze teatru: Y.'Ww.teatrnorwida.pl 

Opracowanie i redakcja programu - Urszula Liksztet 
Projekt graficzny i skład - Jaremen Press, www.jaremen.pl 

Druk - Drukarnia Kwadrat w Nowym Sączu 
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