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- Lubi pan kryminały? 

- Za takq literaturq nie przepadam. Co innego k1y-

mi11ał w teatrze. 

Na Zachodzie to popularny gatune/1_. Zupełnie ina

czej rzecz p1zedstawia się w Polsce. U nas znana jest tyl

ko „Pułapka na myszy" - typowy, klasyczny k1yminal. 

- A Szalone nożyczki? 

- To zupelnie coś innego. To sztuka, Jakiej wcze-

śniej nie było. Jest absolutnie 01ygina!na. Ma bardzo 

ciekawq gene.zę. 

- Jaką? 

-Szwajcars/\Jsocjolog Paul P01tner-l?JÓ1y wciqż (nie-

zupełnie słusznie) figuruje na wszelkich afiszach obsado

wych - wpadł na pomysł, by przebadać percepq"ę grupy 

widzów. Napisał k_rót/\J tekst o tematyce l\1ymi11alnej. 

Zadaniem widzów miało być zapamiętanie jak najwz"ęk

szej ilości szczegółów. W ten sposób badano ich percep

q"ę. O tym doświadczeniu dowiedziała się ameiykaiiska 

para aktorsko-autorsko-producencka, która odkupi/a od 

Po1tnera prawa autorskie. Literacki zaczyn szwajcarskie

go soqóloga, wz1"ęto na profes;ónalny warsztat, i tai\, po

wstały „Szalone nożyczki". Komedia kiyminalna, gdzie 

publiczność stanowijeden z najważniejszych elementów 

budujqcych spektal\l, którego akcja toczy się tu i teraz. 
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„Nożyczki'" są naprawdę improwizowane przez ak

torów, a na widowni nie ma żadnych podstawionych 

osób. Interakcja współtworzy spel\takl, a jego przebieg 

zależy w dużej mierze od widzów. 

- Reżyseria „Szalonych nożyczek" w Bagateli jest 

już kolejną realizacją tego przedstawienia, którą Pan 

przygotował. 

- Nożyczki są skazane na sukces frekwencyjny. 

Trudno się więc dziwić dyrektorom teatrów .... 

Ja jal\O reżyser trochę się podśmiewam z tego spek

taklu, mówiąc o nim, Że to: coś pomiędzy teatrem 

a bingo z przewagą bingo. Ale ludzie chcq oglqdać to 

przedstawienie. 

Co prawda, kiedy pierwszy raz podejmowałem się 

reżyserii „Nożyczek", obawiałem się, Że ten rodzajspe/\,

taklu może się u nas nie przyjqć. Mia Iem z tego powo

du ogromną tremę, bo sq istotne różnice w mentalno

ści i codziennym zachowaniu między Polakami a Ame

rykanami. My jesteśmy powściqgiiwi; wstydzimy się 

siebie, publicznych wystąpie1i, etc. Ame1ykanie są bar

dziej bezpośredni, i ten rodzaj interal\tywnejjest im 

bliski. A ie polska publiczność w Łodzi, we Wroclawiu, 

w Bielsk.u „kupiła" sztukę. I tak to już trwa kilka lat. 

- Widział Pan to przedstawienie w Stanach? 



- Twórcy spektaklu zawierając umowę licencyjną 

z polską agencją, jako warunek sformufowali żądanie 

wizyty reżysera w Ame1yce, w jed11ym z teatrów, któ-

1y ma w repertuarze „Nożyczki". Pojechafem do Wa

szyngtonu, w któ1ym widziałem przedstawienie kil

l(a razy, spotl(ałem się z reżyserem. 

W trakcie pobytu w Stanach zobowiązano mnie tak

ie do tego, bym dokona! adaptacji tekstu. W każdym 

mieście, w któ1ym wystawia się „Nożyczki", występują 

realia tego miejsca.jego rzeczywistość, topografia, dow

cipy. Wydobycie lokalnych smaczków należy do moich 

zadaii. Bardzo ważną jest także inwencja aktorów. 

- Choć to komedia kryminalna, to sama intryga 

detektywistyczna nie jest skomplikowana ... 

To prawda, ale rola l\omisarza Kowalewskiego jest 

szalenie odpowiedzialna. Od jego rejlel(Sli, przytomności 

umysłu i dowcipu, w ogromnej m ierze zależy w Jakim 

kie11111k11 pójdzie to przedstawienie. Dotyczy to zresztą 

cafejobsady, która num sprostać11ietypowym -żądającym 

specyfic.wych predy.ipozycji - wymaganiom spektaklu. 

Natomiast afera k1yminalna jest tylko bazą dla tej 

przygody teatralnej. Odpowiedź na fu ndamentalne dla 

k1J1Jni11alu l(lasycznego pytanie: l(!o zabił? - nie jest 

na;wazllle;sza. 

- Kogo jako mordercę najczęśc iej typuje publicz
ność ? 

- Występu;q tu wyraź11e prawidlowoki. Takie 

same w każdym mieście, tak .z resztą, ja!\ i w Stanach. 

O tym można się przekonać, oglądając kilka razy 
przedstawienie. 
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!ami wyzywająca zalotność. Zaś Wurze l - „szem ra

ny" handlarz antykami mia ł wyg l ądać jak karykatu

ra osoby z półświatka. 

Ponad to na scenie mi a ł a lać się prawdziwa woda, 

pienić prawdziwe szampony, a s u szyć włosy - praw

dziwe susza rki. Jednym słowem scena została zam ie

niona w jak najbardz iei działający sa lon fryzj erski ... 

Dodatkową trudność stanowi ło za łożenie, że Szalone 

nożyczki to spektakl interaktywny, polega jący na współ

udziale widzów. Stąd duża dbałość o wiarygodność re

kwizytów, począwszy od legitymacji policyjnych, po 

liczne kos metyki fryzjerskie, biżuterię, dokumenty, etc. 

Na szczęś cie pomys ł na wnętrze i kqs tiumy dosyć 

szybko popwił sic; w moiej wyob raźni. Pomogł a mi 

w tym gruntO\vna analiz a za łożeń do projektowarna, 

udział w paru czyta nych i sytuacyjn ych próbach o raz 

przewertowanie katalogów z wyposażeniem fry z jer

skim. Później wystarczyło nadać wyobrażeniom for

mę rysunków, by n astępni e przystąpić do najprzyiem

nie jszej części tej pracy - rea lizacji. A współpraca z pra

cowniami teatralnymi, czy li rozmowy z ludźmi, bez 

których wysiłku, wszystkie pomys ł y pozostałyby na 

papierze - to coś, co bardzo lubię. 
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W Bagate li pracuj ą wspania li fachowcy, a przede 

wszystkim prawdziwi e ntuzj aśc i teatru. Stąd napraw

dę duzą p rzy j emnością są wspólne rozmowy na te

mat rozwi ąza ń prze różnych problemów i „problemi

ków" technicznyc h, a te są nieod ł ączn ą częśc ią rea li 

zacji każdego projektu. 

Ten etap pracy scenografa, to również czas „mysz

kowania" po sklepach i magazynac h teat ru ; poszu

kiwania tkanin na kostiumy, deta li stro jów, odpo

wiednich mebli i rekw izytów. To czas p rz ymi a rek 

w pracowniach krawieckich i bieżących uzgodnień 

ze stolarzami, tapicerem, fr yz je rkami i plas tyczkam i 

z pracowni butaforskiej. 

I w reszcie nadchodzi d z i eń n a jwiększych e moc ji 

i prawdy, czy li próba techniczna i kostiumów. To mo

ment kiedy na scenie po raz pierwszy poj awia sic;: ca ł a 

kompletna sce nografia, wszystkie kostiumy i rekwi

zyty, aktorzy występ uj ą w pełn e j charakteryzacji. 

Wymyś l ony przez scenografa na pap ierze świ a t, 

sta je s i ę częśc ią rzeczyw i stości, c hoc i aż jej tr wan ie 

wyznacza j ą jedynie światła refle ktorów .. . 
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Pisanie o Łożu Sergi Belbela w reżyse rii Karoliny 

Szymczyk-Majchrzak jest rzeczą dziwną, a lbowiem 

tuta j mamy do czynienia z gotowym przedstawieniem. 

A więc takim, którego nie śledziło s i ę w trakcie jego 

powstawan ia, prób, czy tworzenia scenografii. Co wię

cej Łoże jest spekta klem o dobre j renomie, uhonoro

wanym kilkoma wyróżnieniami * 1 , a także dwiema 

nagrodami aktorskim i*2• Przedstawien iem, które zo

stało znakomic ie przyjęte przez publiczność oraz - co 

ni eczęsto idz ie w parze - także przez krytykę. A więc 

pełen artystyczny sukces, któr y teraz został na stałe 

włączony w repertuar Teatru Bagatela. 

Niemn iej o kulisach pracy nad dramatem Belbela, 

Karolin a Szymczyk opowiada z takim samym entu

zjazmem, jaki towarzyszył jej i zespo ł owi, kiedy Łoże 

powstawało w Łodz i . 

- Pomimo tego, że pierwsze wydanie „Łoża" zosta

ło precyzyjnie opisane wskazówkami autorskimi i reży

serskimi przez Belbela, me sugerowałam się i11te11cjami 

autora. Zachowałam kolejność scen, które w moim 

przedstawieniu oddzielają światła. Tal( wydobyłam 

podział na rzeczywistość i marzenia se11ne bohaterów. 

Być może brak kanonicznego podejscia do uwag Be/

bela, wziął się stqd, Że jego tekst trafi! do mnie przez 

absolutny przypadek. Kiedy u znajomego zaczęłam prze

glądać ten dramat, zaint1ygowala mnie dziw110/ć i nie

typowość tej sztuki (o samym katalo1isl(im pisarzu nie 

wiedziałam nic) . 

A potem pomyslalam, Że to dob1y tekst dla wypróbo

wania umiejętności bardzo młodych aktorów. Dla mnie 

natomiast, byla to próba zmierzenia się z zupelnie czymś 

innym, niż tym, co do tejpo1y robi/am, a pracę nad „Ło

żem" potraktowalam jako fasćynujqcq zabawę w teat1: 

Tutaj nie ma wielkiej psychologii, ale jest ogrom 

możliwości teatralnych: granie światlem,Jonnq, dźwię

kami, scenografią, 1ytmem. Wprowadziliśmy tempo te

ledysków i poetykę reklam . 

Zależało mi także na osiągmęcm filmowych akcentów 

w teatrze; jest więc czofówka, zapowiadanie aktorów na 

e/1,ranie, przerwa reklamowa, f(onzec. 

Choć nasza chęć zrobien ia tego przedstawienia byla 

ogromna, to tworzyliśmy je trochę pokqt111e, przy al\om

paniamenoe dosyć ognistych wewnętrznych sporów. Ale 

te klótme wynil(aly - między innymi - z tego, Że nam 

wszystkim bardzo zależało, żeby jednak zrobić do !\01ica, 

to co zaczę!lśmy z wielką wzarą. „Łoże" było tal\ą reall

zacjq ponad normę. 
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Popularne Rozmaitości 

Państwowy Ti alr Rozmai to'ci to p i ę tnaś ie lat hi

storii teatru u zbiegu ulic Karmelickiej i Kru pniczej 

( cl I stycznia 1958 do 3 z rwca 1973), tr7,y dyrek

cje, re mon t teatra lnego gmachu i wiele innych waż
nyc h wydarzeń . 

W 1959 r. na sku tek rem ntu sie b-:iby wzmogła ie;: 

znacznie akcja objazdowa . Zespó l wy tc;:powa ł w: Lu

blin ie, Wrocławiu , Wa łbrzychu O pol u, Bielsku i Ka

towic:ich. \Je przec ież ol jn d nie był w ty m teatrze ni-

zym nowym. Jego początków na lc7,a ło ~z u kać jeszcze 

w r ku 1945. Wysłużonym „dżem em", a potem nov.'Ym 

tarem du i -rano do pod kra kowskich ws i. W 1948 r. 

pojawił ~ i cr wspom ni:iny ju ż autobus z demobi lu marki 

Krup. Tea tr nic miał jed nak szczi;:śc ia Jo . prawny h 

pojazdów .. . N i <lz iwm:go, Że dyrektor Mys ł ::i kowska 

marzyh o ... lokomot}rwii:. 1 ieć w łas n y poci g, to by ło-

by właśn ie to - objnd zupełnie jak u O tcrwy ... 

\Vc wspomnieniach drukowanych z okazji 20-lecia 

Rozma itości aktorL.y chętnie opi ywa li wyjazdowe przy
gody: noclegi w stogu siana i przym u owe, zimowe po

stoje, kiedy od chłodu b roniły ich dodatkowe okrycia 

i przede w zystkim - kurtyna. rdy pada ł de -zez - trzy
mano w autobusie parasole nad głowam i . Kiedy podczas 

jednej z wypraw z Domżleą to vVa1:szawie, sta n~li w trza

skającym mrozie na szosi między Bochnią a Brzeskiem, 

wyt14ymali w zimnym samochodzie najwyżej godz in ę. 

ocleg znalazł się pobliski 'i cegielni ... 

Osobną kanę tanowi ł y wyprawy Io Nowej Hu ty. 

D o pow taj~cego m ias ta trzcha bylo jeździć „torem 

przesz kód" . Gdy ni t uda ł o · ię owych wertepów p ko

nac przy pomoc pojazdu - ruszano dalej na własn ych 

noga h. a ręka h przenos ili dekorac je i .„ Andę Kit

. hma nn , która mimo podeszłego wicku chętni e to

warzyszy ła aktorskiej brac i. 

I jeszcze - wa runki s en icz nc! \\' Zawrze za mia t 

garderoby b)' ła sterta węgl a w piwnicy pod sceną. \V Li-
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m:rnowci - do której teatr przyjec hał z Do.iyu;ociem -

Fredrowski Łatka pragnął zaczcrpn <}Ć św1czcgo powie

trza, bo w pomi eszczeniac h za sceną było duszno, 

gor;1co 1 ciemno. Otworzył drzwi na balkon i„. z na

lazł s i ę w s kładzie z kokse m, dokąd s pa dł po pochylni 

głową w dól. Drzwi były, ałc balkonu nic bylo(„.). 

\V Limanowe j gdzie przybyli z Wopzą i poko;em -

trzebd było okrą zać dookoła bu dynek, by - zgodn ie 

z wymoga mi sccnicznq sytuacji - wejść na scenc; z dru

g1e1 strony. Biegn ący pr7.ez podwórze Napoleon wywo

ł a ł zdz1w1e nie i g łośne okrzyki dzieci: Tc Napoleon, 

gdzie kciv,1 w v\Tołbromiu, przy padai:icym śniegu 

grali Poemat pedagogiczny w budynku bez dachu („.). 

Rozma itości doci era ł y do 68 miejscowośc i województ\Va 

krakovvskiego - od Andrychowa po Zywiec, - ale tak

zc do wiciu mie j scowośc i Rzeszowszczyzny i Ś l ąska. 
W 196 1 r. teatr wzią l po raz pierwszy udział w Hze

szowsk1ch Spotkaniac h Teatraln yc h, co stało sic;: na 

długo tradyc j ą . 

Do końca sezonu 1962/63 Teatrem Rozmaitośc i 

ki erowa ł a nadal Maria Biliżanka. Srara la się o za pew

rncnie w1dow1skom najlepszych rea lizatorów we 

wszystkich dziedzin ach. Grał w jej teatrze Jerzy Lesz

czy ń s ki, Karol Frycz wysta w ił tu Pana Geldhaba 

( 1949) , Wdam H o rzyca - Igrasz!(' trafu i milo/ci 

( 1956). Reżyserował ru z nakomity scen ogra fi wo Gall 

(byl także kierowniki em artystycznym i serdecznym 

opiekunem młodz ieży aktorskiCJ, a jego małżonka H a

lin a Ga llowa stwoP.yla na tej sce nic wiele wybitnych 

kreacp) 1 młody początkujący wówczas reżyse r Jerzy 

Jarocki (Portret Jan a Pawia Gawlika, 1962) . Scenogra

fię tworzyli: Pronasz ko i Stopka, Cybul ski i Skarżyń

ski , Ma rczyńs ki i, likułski , Wi ś niak i Pankiew icz, 

a ta kże pracujący w tym teatrze przez wiele łat Jerzy 

Jeleński i nieznany wtedy jeszcze Andrzej Ma1 cws ki . 

Długo związani byli 7, tą sceną kompozytorzy: Anda 

Kitsc hmann , \Vacław Geign i Alfred J:--1Uller; praco

wali LU wspaniali stars i muzycy: Artur Malawski, vVi 

tolJ Lurosl wski i Stanisław \:Vicchowicz oraz młodz i 

- Zygmunt Konieczny i Stanisław Radwan. 

Biliżanka, która sa ma zrezygnowała z aktorstwa, 

mia ła szczc;:ś li wą n;:k<; do młod ych ta lentów. \V jej te

atrze debiutowali m.in.: Rom an Po lański, Andr7.eJ 

Koza k, Zofia Ku cówna, Tadeusz Kwinta, Andrze j 

Gazdeczka, Józef Nowak, Izabela Wicióska, Franei

;zek Delekta, Jerzy Nowak, Bogna Gc;:b ik, Ryszard Fi

ltp ~ k1 , Freda Lcrnewicz, Zofia Ka liń ska, Ann a Urła t a, 

Zofia Lubartowska, Tadeusz Tarnowski, Zori a Wic;

cławówna, Lidi a Wyrobiec-Bank, Barbara Dolińska , 

Irena Orska, Ferdynand Solowsh 

vV Ciągu pi<;ciu lat dyrektorowa nia w Roz mai to 

śc i ach Marii Bili;ianki wysta wiono tu: 12 sztuk dla 

dzieci 1 mlodz i eży, 13 z repertuaru popularnego (fa r

sy i komedie), 11 z repertuaru kh1sycznego, b:1dź w;pól

czesnego o charakterze poważnym. Równowadze ilo

ściowej poszczególnych rod zajów towarzyszy! ich 

dobry poziom. I c hoc iaż w repertuarze zdar7.a ly s ię 

kompromisy i nieporozumienia, to Wojciech Nata nson 

napi sa ł w 1958 r.: «Zespół Rozma itości krakowskich 

ni c zna walki o widza. To wid zowie bl)ą się 1 „walcz;( 

o przedstawienie.» Uznanie krytyki wzbudził wys ta

wiony tu w 1962 r. przez Je rzego Jarocki ego Portret 

J. P Gawlika, sukcese m by ło wystawicrnc Drew111cme; 

misl(i Morrisa w reżyserii Zbigni ewa Sawana ( 1963), 

powodzeniem Cies z ył się Szatan z Siódme; !(lasy K. 
Ma kuszyńs kiego (1958), przygotowa ny przez Zofic;

Mikułską, chwalono Zemstę A.Fred ry \V reżyse ni Je

rzego Merunow1cza (l 960), ze ws parna tą scenografią 

Andrze ja Majewskiego. Jerzy Mcrunow1cz hyl także 

reżyserem Zielonego Gila Tirso de Moli ny (1961 ), ze 

św i etn ą kreacją Marty Steb111ck1C) (Donna Diana). 

By ło także wiele niezapomnianyc h prem ier dla 

dziec i i młodzieży. Zaletą ich był a prostota i komurn

katywność. Słu szn i e za uważyła Krystyna Zb11cwska, 

że mottem do ca lej pracy Mant B1lt za nk1 dla wid za 

dziecięcego, mógłb y stać s i ę wierszyk z gazetki śc i e n

nej w Szkole św. Sc holastyki, po obe1rze111u pr:t,ez dztc

ci Trzech urumów z Ontario ( l 948). Był on odpow iedzią 

na krytyczną recenzję prasową \.Vitolda Zeche ntera: 

Gdyby starzy byli mali To by j·ię tez zaduvyca/1. 

W 196 1 r. Mari a Biliżanka otrzyma ła nagrodę mia

sta Krakowa w dziedzinie upowszcc hrnern a kultury. 

Ostatnią premi erą zrealizowaną przez Bili za nkc;: -

dyrektora w Teat rze Rozmaitości było W pustym 1 w pusz
czy (sierpień 1963) . Odeszła dwa ł a ta przed 1 ub 1łc

uszem 20-łecia tea tru, który \ duze1 m1erZL' powstał 

dzi<; ki jej pracy 1 zaa ngażowaniu . Rozma1tośc 1 targa

ne wewnętrznymi sprz.ecznościam1 1 rnc rozp1c;zcza

ne przez krytyków, miał y 1eclnak z upclrnc ni ezk wy

niki. Jak wyliczono z okazji jubileuszu - w Cl<jgu tych 

ł a t wystawiono ponad 9 tysięcy spe ktakli, które obc1-

rzało przeszło 4 miliony wid zów. 

j(H . · :'l rd1iw(l111 Teatru Grzegorz Koniarz. Krakow 2000 r 
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Edward Taylor 

Stosunki na szczycie 
przekład: Elżbicra Woźn i ak 
reżyseria: Janusz Szydłowski 
scenografia: Joanna Schoen 
kostiumy: Kata rLvna Proniews ka-Maz urek 
Występują: Aleksandra Godkw,b, Alina Ka
mifoka. Urszula Grabowska, Dorota Pomyka
b( gośc inni e), Magdalena 'Walach, ~farek Litcw
b, Marcin Kobierski , Tomasz Kot, Piotr Róża ń
ski , Sl;1womir Sośnierz 

Premiera - paidzicnnk 2000 
C:.u,, trwuniu .1pck,.wl(/u J.J.0 mi11111. l pr::.c:rtt•a 

Karolina Szymczyk-Majchrzak 

Rozmowy nocą 
reżyseria: Karolina S zvrnczyk-Majchrzak 
scenografia: Urszul a Cze rnicka 

Występują: Ewelina Starej ki , Jakub Bohosiewicz 

Premiera - Scen1111a Sarego 7, marzec 2006, 
Czus /rwania . .-pel(tak,lu 70 m111u1, bl":f pr:;envy 

Witold Gombrowicz 

Hulajgęba 
wg Ferdydurke i Dzienników (kktur;1 szkolna) 
reżyseria: Waldemar Smiga siewicz 
scenografia: Maciej Preyer 
muzyka: Krzesimir Dębs ki 

Występują: Akks"ndra Godkwska, Ur;zula Grabow
ska, .'\]ina Kamińsk.i , Alicja Kobiclsb, Anna Krako
wiak, Ewelina Starcjki, Magdalcn;i \.Valach, Krzysztof 
Bochenek, Jakub Bohosiewicz, Pr.i:cmyslaw Branny. 
Bogdan Grzybowicz, Marcin Kobierski, 'fomasz Kot, 
Adrian Ochalik, Piotr Różański, Sbwomir Sośnierz, 
Dariu>?. Sta rczewski, Łukasz Żurek 

Premiera - grudzie1i 2003 
Cza.< trwania spt~tak,ltt 180 111i11111, 2 prznmt 

Ray Cooney 

Mayday 
przekład: Elżbieta Wo7.niak 
reżyseria: Wojciech Pokora 
scenografia: Józef N apiórkowski 

Wys1ępują: Alina Kamińska, Kata rzyna Litwin, 
Malgorzata Piskorz, KrzyszLof Bochenek, Bog
dan Grzybowicz, Wojc iech H abela , Maciej Slo
ta, Tadeusz Wieczorek, Łukasz Zurek 

Premiera - ma; 1994 
C-.:.as trwania .1-pektaklu 135 minut, l pr„-:cn.110 

Wieniedikt Jerofij ew 
Noc Walpurgii 
albo kroki Komandora 
przekład: Irena Lewandowska _ 
reżyseria i muzyka: \Va łdema r Smigasicwicz 
scenogrnfia: Maciej Preycr 
Występują: Alina Kamifiska , Kamila Klimczak, 
Alicja Kobielska. f.wa Mitoń, Eweli na S1arejki, 
Krzysztof Bochenek, Bogdan G rzybowic ;-; , \\oj
ciech Leonowicz, Pr;;cmvslaw Rcdkowski. Michał 
Rolnicki, Piotr Różański : Sławomir Sośn ierz, Da
riusz Staruewski, Marcel Wicrcichowski. 

Premiera - listopad 2005 
Czas lrlt'ania sp"~1aklu 140 minut, I przerwa 

Brawurowa farsa. W luksusowym apar
ramcncic, na najwyższym piętrze domu 
w Pary~.u, spotykaF) s ię prominentni po
li tycy Komisji Europ,·jskiej. Ale nic jest to 

typowe, nudne spotb11ie starvąh p;i11("'·„. 

rozpoczęc i e godz. l91 

Ki edy cz lowi ck boi s ię bliskości , mił ości 
i odpowiedzialności rodzą się Rozm owy nocą. 
Prowadzone jak anonimowa gra rnwarzy
ska i handlowy flirt, z abijają zalążki rod zą
cych s i ę u cz u ć. 
Ró .yserkj <l za razem a utorką , n;igrodzonych 
na Festiwalu Sztuk0clwa7.nych w Radomiu 
Gl6wną Nagrodą Pub l iczności Roz mów 
nocą jest Karol ina Szymczyk-l'vlajchrzak. 

rozpoczęc i e godz. 191 

G rand Prix Międzynarodowego Fes[iwa
lu w Sank[ Petersburgu w 2004r., najlep
szy spckr;ikl według krytvków fes[i wa lu 
B i ała \.Vicż;1, cntu ziastycznic przyj ęty 
przez budapcsztań skł i polską widownię 
- Hulafgrba jes[ dorosłą adaptacją szkol
nej lektur y. 
Pclne dynam izm u, energii i humoru przcd
srnwicn ie zosta ło wyreżvserowane przez 
Waldemara Śmigasicw{cza, który nada l 
tej sz tuce METAFIZYCZNY vVY!vUAR. 

rozpoczęc ie godz. Ił 

Legendarny już spektakl Teatru Bagatela. 
C ieszy s ię niesłabnącym powodzeniem od 
IO lar. WciłŻ wi ęcej chętnych niż biletów. 

rozpocz,c ie godz. 16 i 191 

Gdy jestem pija11y, a trzeźwy 11ie bywam, 
na chorlj d11sc::ę wódkę za.iyu,am. W takim 
groteskowym i absurdalnym duchu zosta 
ł a nap isa na . Toc lł'alpurgii Wieniedikta 
Jerofie jewa - autora, którego biograli~ 
można by by ło obdzielić z d zies i ęć osób, 
a każda z nich powiedziałaby, :i:t: miab 
ba rw ne, sza lone: i niezwykle życ ie podla 
ne ogromną ilośc i ą wódki. Spektakl wyre
Żys<::rował Waldemar Śmigasiewicz , które
go 'l. Jerofiejewem łączy mistrzowskie ope
rowanie grott:ską i absurdem. 

rozpoczęcie godz. 91 

w repertuarze 
Joseph Stein i Jerry Bock 

Skrzypek na dachu 
przekład: Antoni Maria nowicz 
reżyseria i choreografia: Jan Szurmiej 

kierownictwo muzyczne: Janusz Butrym 

scenogra fia: \Vojc iech Jankowiak 

kostiumy: Marta Hubka 

Występują: Akb:indr.1 Godkw, ka, rsz ula Grabowska, 
Alina Kami1\ska, Alicja Kobidsk:t . \nna Krakowiak, Ka
tarLyna Litw in , F.w:l ~litoń, Paulin.1 N :1pora, Eweli na 
Starej ki, Magda le-na Wa lach, Krzysztof Bochenek, Ja
kub Bohosiewicz , Po .cmysbw Bronny. J\lochal Chytrt.yń
ski, ~1mc-us :t. Dcwera. Bogdan GrL.ybowici. . 4a rcin Ko~ 
b1crski, Marrk Li tewka, Jan Nosal (gośn nnic), Adri:1n 
Ochalik, Micha! Pólto ra k, Piotr Róża 1\ s ki , Juliu sz 
Krzysztof War unek, Tadeusz vVicczorck, Łukasz Żurek 

Premiera - kwlccie1i 2003 
c „':(/:i trwania ~·pd(taklu 180 min. J pr::.tnva 

Francis Vcber 

Kolacja dla głupca 
przekład : Ba rbara GrLcgorzewska 
reżyseria : Tomasz Obara 
scenografia : Joa nna Scho1: n 

Występują : Marek Litcwb, KrzyszrofBochcnek / 
Łukasz Zurek, Tomasz Km I Tomasz Obara, Sła
womir Sośnierz, Alina Kamińska, rszu la Gra
bowska / Ewelina Srarejki/ Aleksandra Godlewska 

Premiera - wrzesie1i 200) 
Cza.< trwania spektaklu I IO 1",,i11111, I p1 -zcrw11 

Andrzej Saramonowicz 

Testosteron 
reżyseria: Piotr Urbaniak 
scenografia : Aleksander Janicki 

muzyka : Marcel Chyrzyński 
Występują : Krzysztof Bochenek, Jakub Bohosie-

wicz, Wojciech Leo nowicz, Marcin Kobierski , 
Tomasz Kot, Andrzej Koz łowski, S ławomir So
śnierz, Łukasz Żu rek, Marcin Wiercichows ki 

Premiera - marzec 2005 
Czas trwania .ipektaklu I 35 minut, J przerwa 

Ray Cooney 

Mayday li 
przekład : Elżbieta Woźniak 

reżyseria: Marcin S l awiński 

scenografia : Joan na Schocn 

Występują: Alina Kamińska, Anna Krakowiak, 
Katarzyna Lirwin, Małgorzata Piskorz., Krzysztof 
Bochenek, Wojciech Leonowicz, Marek Lite\ ka, 
Marcin Kobierski, Maciej Sima, Łukasz Żurek 

Premiera - rnawicc 2005 
Czas mva11ia spd(l1tl(!11 120 mi11111, I pr-::a wa 

N eil Simon 

Wystarczy noc* 

muzyka: Marvin Hamlisch 
piosenki : Carole Bayer Sager 
przekład: Elżbieta Woź niak 

reżyseria: Waldemar Śm igasiew i cz 
scenografia: Maciej Prcycr 

Występują: Magdalena Walach, l'r/.l·rnyslaw Branny 

Premiera - czcn 1.Jiec 2005 
Czw 1rwa11ia .<pe~1al(!1t i 20 111i11u1, J pr.:erwu 

Na jpopularniejszy musical św i a ta a jedno
czd nic wzruszająca opowieść o losach 
pc.,;vnej żydowskiej rodz iny, skaza nej na 
wygnanie z ukochanej wsi - Anatewki. 
Historia ubogiego mleczarza - Tewicgo, 
któremu wiara , naJz ieja i modlitwa po
zwalają z pogodą ducha znosić wszelkie 
przeciwności losu. ZŁOTE MASKI za 
najpopularniejSZ)' spekta kl roku! ZŁOTE 
MASKI dla najpopul arniejszego aktora -
Marka Litewki! 

rozpoczęcie godz. 18 

l'rzyjacidc spotybją sie co tydzień w dobo
rowym gron ie, aby szydzić z kolejnych głup
ców. Kw zaprosi głupszego uczestnika ko
lacji, ten wygrywa. Bo ś miech z innych jest 
przecież świetn ą rozryv1ką. Jednak pewne
go dnia z jawia się głupiec, który„. 

rozpoczęc i e godz. 191 

Testosteron Andrzeja Sa ramonowicza to 
bł yskotliwa komedia o współczesnych 

mc;żczyznach , niezwykle zabawna analiza 
„samczej" natury. Związ ki z kohicrami, re
lacjonowane przez bohaterów, pokazu j ą 

niezwykle barwny obraz mc;skiego świata. 

rozpoczc;c ic godz. 9 

Nowt:, szalone przygody taksówkarza bi-

ro z poczęci<: godz. 191 

O n - PrzemyslJw Branny (zdobywca I 
nagrody na tegorocznym Festiwalu Jedyn
ki w Sopocie) i Ona - Magdalena Walach 
(znana m.in. z seria lu Pe11>7ona1 pod Różą) 
pracują nad nagraniem płyty, w komt:dii 
muzycznej N eila Simona, s ł y nnego ame
rykaóskiego pisarza komediowego. On 
gra kompozytora , ona - a uwrkę tekstów 
i pioscnkark\'. 'v\lza jemna fascynacja prze
radza si~ stopniowo w mi lość . „ Musical 
jest o ł widu lat przebojem l#st /::,'11d11. 

rozpoczęcie godz. 191 



20.06. w repertuarze 
Tennese Wi lliams 

Szklana menażeria 
przekład: Kaz imierz Piotrows ki 
reżyseria : Dariu sz Starczews ki 
scenografia: Aneta Suskicwicz-Majka 

Występu ją : Ann a Rokita, Agn iesz ka Ma nda t , 
Ma rcin Sianko, Wojciec h Leonowicz 

Premiera - Scena 11a Sarego - październ ik 2004 
Czas /rwania spclualdu 170 minut. 1 przerwa 

Sibylle Berg 

Pies, Kobieta, Mężczyzna 
/Hund, Frau, Mann/ 

p rzekład: Karo lina Bikont 
reżyseria: Andrze j Maj cza k 
scen ogra fia: U rsz ula C zernicka 
muzyka: Bolcs law Raws ki 
reżyseria świat ł a: Krzysztof Sendke 
drama turg / asys tent reżysera: Re nata D erejczyk 

Występują : E welina Sta rejki, Jakub Bohosiewicz, 
Marci n Kobie rski 

Premiera - Scena na Saref;O - maj 2004 
Czas trwani.1 spt·ktal(lu 90 minut, bez przertll)' 

Frances Hod~son-Burnett 

Tajemniczy ogród 
adaptacja i li bretto: Di ana Morga n 

m uzyka: Stncn Markwick 
reżyseria: fanu <z Sz )'d łows ki 

scenografia: El żbi e ta Krywsza 
przeklad: Kr yst)'na Pod kska 
teks ty piosenek: Rafa ł D z iwisz 
choreogra fi a: Jacek Tom asik 

\Vystępują : Z u7"111 na Długosz, Monika G~g:1, Wi to ł d Surów
ka, Mateusz \Vróbd, Przemysław Brn nn y, Magda łend Vf.1-
b ch, Janusz Sz ydlowski (guCcuio i1.:), Dorota Pomyk.ab ~o~ci n 

oic)/ Kat•rl)'ll" Li twin , P iotr Ró-óński, Tadeusz \Vi~·...-Lorck 

Premiera - listopad 1999 
Czas trwania spcktal\lu 11 O m m ut, l pr:.crwa 

Roland Schimmelpfennig 

Push Up 
przek ład : Karolin a Bikont 
reżyseria: And rzej Ma jczak 
muzyka: Boleslaw Rawski 
scenografia : U rszu la C zerni cka 

Wys tępuj ą : A. łc ks a n dra God lewska, U rsz ul a G rabows ka, 
Jaku h Bohosiewicz, Z bigniew Kosowski (gości nnie) 

Premiera - Listop,ad 2005 
Czas trwania spektaklu I IO m inut, I przerwa 

Samuel Beckett 
Końcówka 
(Fin de panie) 

t łu maczenie: Anto ni Li be ra 
reżyse ria i scenografia: l'v! acie j Sobociń s k i 
muzyka : Bolcs ławRaws ki 

kos tiumy: \!agdalcna Soboc iń s ka 

Wys tępują : Juliusz Krzysztof \.Varunek, 
~farcel Wierc ichows ki 

Premiera - Scena 1111 Sarego - marzec 2006 
Czas trw<mia spcl(ta/1/u J.10 minut, b<!'.: procm~· 

'Wielka klasy ka tea tra lna, która zna ko
micie b ro ni s i ę i dz isiaj. Prze jmuj;1ce 
studium lud zi wraż l i wych i deli ka tnyc h, 
ni epotrafi ących rad zi ć sobie z otacza j ą 
cą ich rzeczyw i s tośc i ą . Opowi eść o tok
sycznej mamie. która c h cąc jak na jlepiej, 
n i szczy swoje dorosłe dz ieci . 

roz poczęc ie godz. 191 

Sibylle Berg o powiada hi swri> pewnego 
zw i ązku z pe rspektywy naj lepszego przy
jacida człowi eka - jakim jest pies. Spoty
ka j ą go w momencie poznan ia s i ~, towa
rzyszy im podczas kolejn ych prób byc ia 
razem, cierpi , kiedy s ię na siebie ob rażają, 

rozs ta j ą, ma rnuj ą kole jne szanse. Berg 
anali zuje d laczego nam s i ę nic udaje by
cie razem, dl aczego ni c um iem y wybrać 

odpowiedn iego parmera, dbać o to. co 
wydawaloby s i ~ n a jważ ni ejsze. Coraz 
ba rdziej zam ykamy si' w sobie. Sing le 
opa nowa li pokoleni e dwudziesto, rrzy
dz icsto- i cz terdz ieswlatków.„ M i lość za
scą pi l i śmy seksem, bli skość - życ iem wsie
ci, zrozumienie - w i adomośc i a mi SMS. 

rozpoczc;c ie godz. 191 

U roczy spekta kl - m usica l, w któ rym 
obo k akco rów gra j ą niezwykle ucalcn
cowa ne dz iec i. D o pew nego ta je mn i
czego ogrodu i do z imn ych lud z kich 
serc powraca prawdz iwa wiosna. ZŁO
TE MASKI za najpop ula rnie jszy spek
ta kl ro ku' 

rozpoczęc ie godz. 11 

Kameralny, wspólczesny drama! o relacjach 
i scosunkach mi\'.d zyludzkich, pa nujących 
w wielkie j ko rporac ji . Wedlug Andrzeja 
Majczaka doskonale op isany przez Schim 
melpfennig:1 świa t ambicji i kariery d<»t:yczy 
ogromnej rzeszy ludzi. Warto zobaczyć jak 
presja, jaki ej poddani są pracownicy wiel
ki ch korporac ji, zmien ia ic h życ ic osobiscc. 

rozpoczęcie godz. 19" 

Obok Czeka;qrna Godota. napisana w 1956 
roku K01icówl(a , naló .y do na jbard ziej 
znanych i n ajczęści e j granych utwo rów 
Samuela Becketta. Powodem, db które
go wc i :1 ż s i s-gaj ą pu n ią reżyse rz y jest 
nies ł ych a nie po jemna możliwość te
atra lnej ince rprctacji tekstu . Kr yzys 
wspólo .csncgo świ a ta i opisan ie kosmo
su lud z kie j tragedii jes t głównym w~ t
ki cm Ko1icótvf(I'. kcó rcj s ił a po lega na 
mówieniu o fundamentalnych sprawach 
ję zy kiem pelnym iron ii i absu rd u . 

rozpoczęc i e godz. 191 

Zdjęcie otrzymało nagrodę w konkursie „w I NA I OBOK TEATRU" zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Unia Teatr Niemożliwy" w warszawie 
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Anthony Marriott i Alistair Foot 

(NO SEX PLEASE, WE'RE BRITISH) 

11111 l Il llll 

Krystyna Podleska i Anna Wołek 

I I I. I 

Janusz Szydłows ki 
l li :..r.1111 

Anna Sekuła 
( )! I I l 1(1 I ltlll l /I)(~ 

Janusz Szydłowski 
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Fra net' I l 11111 
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Le liL Brnmhl .1d 
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Maciej Słota 
Aleksandra Godlewska 
Alicja Kobielska 
Dariusz Starczewski 
/Wojciech Leonowicz I 
Piotr Różański 
Tadeusz Wieczorek 
Bogdan Grzybowicz 
Ewa Mitoń 
Katarzyna Nowak 

•t I I 

Mac1q Słota 

I 

Teresa Twardziak 

Mornka H andz lik 
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- Renata Derejczyk: Przygotował Pan już kilka 

fars w Polsce. Skąd wynika Pana zainteresowanie tym 

gatunkiem? 

- Janusz Szydłowski: To pr:::ede wszyst!(im pobyt w 

Anglii sprawi!, Że zamteresowalem się farsą. Ilość ija

l(OŚĆ prezentowanych tani fars przekracza nasze naj

śm1'efsze wyobmżenie. W farsie widzialem na scenie 

wybitnych angielsl(ich aktorów w najlepszych teatrach. 

U nas fa 1:;a w wielu wypad/\ .. ach ma znaczenie pejora

tywne. Kojarzy się z czymś tandetnym, ze sznurowatym 

al(tOrstwem. A na West Endzie grali w farsach tacy a/\ .. -

torzy jale Sir Olivei; Sir Gielgud, Glenda Jack:;on, De

rekfackob1, Anthony Hopkins. Sam do pewnego momen

tu miałem niejasne odczucie związane z farsą . Lub/Iem 

ją, ale wcią.i .dysza/em: „to ta/1.ie leciutkie, niepoważne ". 

To wlaśme w Anglii nabrałem szacun/1.11 do farsy i dlate

go zainteresowałem się tym, Jak powinna być grana. 

- Czego więc wymaga farsa od reżysera? Jakiego 

sposobu gry od aktorów? 

- Wychodzimy od prób analitycznych, traktując farsę 

ja!\ poważny dramat, gdzie zadania reżyserskie i aktor

s/1.ie polegają przede wszystkim na tym, Że trzeba abso

lutnie za11fać i nie poprawiać autora. Al\tOr może uży

wać bardzo mocnych, czy nawet prze1ysowanych o~"Od

ków, ale one m11szą być zbudowane na prawdzie psy

chologicznej. Jeżeli autor wymys111, ze postać znajduje 

się „na suficie" w danej sytuacji, to my musimy tak po

prowadzić swo;e emocje 1 tak umotywować cale zda

rzenie, żeby w idz 1uvierzyl, ze al\tOr „znajduje ,·/ę 1u1 su

ficie". Faio·a ;est to lekki 1 l\omiczny 11twó1; w l\tó1ym 

postao 1 wydarzenia są wielce przesadzone, by wyk.re

ować szerol\i 1 absurdalny h1m101· z nieprawdopodobny

mi syt11acjam1. Czyli aktor mwi mieć ta!(ą wyobraźnię 

w dzialamach, musi wymys1ić coś niebywale zaska/(11-

jącego 1 efektownego dla widza, ale jednoczdnie pod

budowanego prawdq psychologicznq. 

- W takim razie pracując nad farsą, przygotowu

je ją Pan tak, jakby Pan reżyserował realistyczną sztu

kę motywowaną psychologicznie? 

- Do!\ladme tal(. Tekst farsy jest banalny, podobne 

są sytuacje. Zawsze mamy: drzwi, bal/\.ony, opada;ące za

siany, psu;ące się sprzęty. Niem 111e;, to wymaga budo

wan ia dr11g1ego ,·cena riusza. W farsie mamy zazwycza j 

prostych ludzi, !(tÓrzy znaleźli się tylko w 11iecodz.1e11-

11yc/1 .1yt11ac;ach. Dlatego tak ważne ;est. abyśmy praw

jąc nad farsą, tworzyli drugą, wewnętrzru1 dm111at11rgir, 

aby farsa nabrała soczystości psycholog1cz11e;. 
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Tekst farsy jest banalny, podobne są sytiiacje. 
Zawsze 111a1ny: drzwi, balkony, spadajq,ce za
słony, psujące się_ sprzęty. M"er11111e1~ to wy1r2a
ga bitaoiuania dritgiego scenariitsza. 

- Mówi Pan o budowaniu drugiego scenariusza, 

o psychologicznych motywacjach? Ale co proponuje 

Pan aktorowi, kiedy ma do zagrania, na przykład, to

pienie zdjęć pornograficznych w klozecie jak w Bez 

seksu proszę? 
- W„Bez sel\Su ... "scena z /1_lozetem jest prosta do roz

wiqzania. Gdyby tam wpadały tylk._o zdjęcia, to aktor 

miałby sporo klopotów, aby znaleźć:;ilnq motywacje dla 

tych dzialail. Ale podtel1_stem, tym drugim scenariuszem 

jest wyobrażenie, Że topienie zdjęć grozi wyro/1_iem. 

Musimy się pozbyć nieboszczyl\a. Podobnie pierwsza sce

na w „Bez seksu ... ", którq słyszymy z offu, opisuje śnia

danie młodego małże1istwa. Zona przygotowuje kanap

ki, !1_awę, poprawia garnitUJ; ponieważ chce, aby mqż 

wyglqdal taf?_; jak ona go sobie wyobraża. Jes1i taki dia

log powiedziany byłby wprost, to byłoby to nudne. Ak

torzy muszq powiedzieć ten tel\St, jakby to byla scena 

łóżkowa. Od razu mówiq innym głosem, slowa się ury

wajq, zostaje wiele miejsc niedopowiedzianych ... Gra

my scenę w łóżku, a mówimy o chlebie i kawie ... Za 

każdym razem trzeba szu/1_ać nieoczywistych podtekstów. 

-A jakie jest miejsce widza w farsie? Czy jest to zwy
kły odbiór, jaki towarzyszy każdemu przedstawieniu? 

- W farsie widz jest bezpośrednim partnerem w gra

niu. Aktor musi wciqgnqć widza do zabawy, z to na tyle 

umiejętnie, .żeby widz uwierzy!, Iż wie więcej niż ak

tor. W farsie aktor 1nusi wnieść na scenę olbrzymiq ener

gię. Widz lubi obserwować gwałtowne i zdecydowane 

reakcje: zask,oczenie, pośpiech, płacz. Ale te reakcje 

muszq być podane w sposób niesłychanie estetyczny, ele

gancki i wysmakowany. W farsie musi się zgadzać 

idealnie tempo i rytm. Działania aktorów, dialogi oraz 

wszystkie rekwizyty powinny tworzyć specyficzny rodzaj 

mu.zyki. Rytm - to podstawa udanej/arsy. Reżyseria 

farsy jest komponowaniem muzykJ spektaklu. Każda 

postać jest jakby instrnmentem muzycznym. W tym 

samym rytmie musi się rozłożyć !1_anapa, otworzyć sza

fa, spaść ksiqżka. Wszystkie rekwizyty i nasze działania 

tworzq jednq melodię. Jeśli to nie działa, to widz zaczy

na się orientować, ze co:/ brzmifalszywie. To jest tzn. 

good timmg. Farsa 1est doskonalq partyturq dla wyrafi

nowanego dy1ygenta, !\tÓ1y dobiera sobie odpowiednich 

solistów. Tyle 1eszcze, Że w farne istnieje wiel/1_a zależ

ność grania -partnerowania. Farsa powinna byćjal\giy 

drnżynowe. Tym lepiej grasz, im lepiej partner poda c1 

„pllecz/1_ę". 
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l roJzony w styczniu 1931 roku w Londynie 

Anthony Marriott, od '3t uchoJ1.i za jcJncgo 

z najlcps1.ych komcJiopisarzy. 

Byly aktor teatralny, doskonale obeznany z prak-

tycznymi warunkami sccny1 \vykorzyst::il S\VO-

je doświadczenie do pisania lekkich i zgrabnych 

komedii i fors. Jego Jorobek autorski obejmu

je ponaJ 30 utworów, które pi"d t:ikże we 

współpracy z innymi autorami. 

Współautorem Ba sek.m pmszr był rówieśnik 

Marriota-Alistir Foot (zmarł w 1975 r.) dzicn-

nikarz, Joradca w firmie reklamowej i :wtor 

sztuk teatralnych. 

Brawurowa farsa Marriota i Foota Ha, sel1s11 

pm.czr miała swoją prapremier~ na londyńskim 

West EnJzie w 1971 r., gJzic grano j<) nieprze

rwanie ponaJ 16 lat. 

W farsie man1y z·azwyczaj 
prostych ludzi, którzy zna
leźli się tylko iu niecodzien
nych sytuacjach. Dlatego 
tak ważne jest, abyśmy pra
Ctl)ąc nad farsą, tworzyli 
dritgq, wewnętrz12q, drania
titrgię, aby farsa nabrała so
czystości psychologicznej. 
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Smiertelni powaznc 
1 01 skończenie śmieszne 

Czc;:sto pytamy- co to jes t farsa;> Główny bohater 

Bez seksu proszr okre ś l a swojego współpracownika 

mianem: «Gd yby szefos two ka za ł o mu s tracić mote;: , 

to zrobiłby to ,,w trójnasób" na wszel ki wypad ek». Far

sa to taki rodzaj dramatyczny, w którym wszystko dzie

je sic;: „w trójnasób" na wszel ki wypade k aby przypad

kiem widz nic miał szansy z inte rpretować danej sytu 

ac ji inaczej, niż zami erza to autor, reżyser i aktor. 

Farsa jest formą sce nicz n;), która w sposób szczegól

ny zwraca uwagc;: na sfen;: c iel es n ośc i postaci 1 aktora. 

prowadza uczuc ia do ich fo rm elementarnyc h, ale 

róvvni eż pod maską bu fo nady pozwa la mówić 1 komen

tować sfe rc;: polityki i życ i a s połecznego , przede wszys t

kim obowi<JZującą mora ln ość . „Śm i ec h - pisał Bergson 

- musi odpowiadać pewnym wymogom życia zbioro

wego; musi mieć znacze 111e s połecz ne". \Vszysrko zwy

kle zaczyna sic;: zupełni e niewinnie. Farsa czerpie tematy 

1 typy swyc h bohaterów z kn;gu rodziny 1 życia s poł ecz

nego. Czc;:stym motywem jes t zdrada, podszywa nie sic;: 

pod kogoś drugicgo, kłopoty postaci z własną toż samo

śc i ą, dz iwne losy cennego przedmiotu. 

Zaczyna sic;: z pozor u ni ewinnie. Jaki~ li st, pkaś 

paczka, albo niespod z iewa ny telefon ... a późni e j ak-

cja toczy sic;: ju:l. coraz szybciej i burza, często w szklan

ce wody, gotowa ... Jeszcze niech s i ę zdarzy, Że ktoś cze

goś ni e d os ł yszy lub nie zauważy, albo zamówi jed

no, a otrzyma z u pełnie coś innego ... Bo 111cwicle dzieli 

bohatera, który nic chce nic słyszeć, od tego, co nie chce 

ni c widz i eć, a w końcu od tego kto wid zi tylko to, co 

chce zobaczyć . Postaci z fars y wid zą tylko to, co chcą 

zobaczyć ' „ Umysł, który sic;: zacina, bc;:dz ie w końcu 

nagin ać rzeczy do swoich poic;: ć - komentuj e Bergson 

- za mi ast dostosowywać m yś li do rzeczy." 'vV fars ie raz 

wys ł a n a paczka wraca jak zaczarovvana . Osoba, która 

wc i ąż myli drzwi zawsze wc hodz i na sce nc; niespo

dz iewa ni e. Telefo n dzwo 111 tylko po to, żeby przerwać 

n ajważ ni ej sze wyznanie. Mechani zac ja wsz,e lki ch ele

mentów życ i a sprawia, ze kazd a kole jna - powtarza 

j ąca sic;: sytu ac ja, jes t coraz bardziej ś miesz n a . Ten spo

sób ujm owa ni a życia jako mech ani zmu o powtarzal

nym przebi egu, jest jednym z wyznacz ników komi

zmu w fars ie. Albowiem to, co w zyo u ś m1 e rtel111 c po

waż n e, smutn e czy ża ło s ne, w fars ie może s tać sic;: 111c

s kończe n ie śm i eszne. Ogl ąda j ąc ją, doświadcza m y 

wielki ego wyzwo lenia przez śmiec h. Bezp iecz nie 

ś mi ej em y sic;: z sa myc h siebie. 



człowiek unika kompromitacji. Za pomocą Żartu 

przywraca sic;: wszystkim rzeczom właściwe miejsce, 

nic wychodząc ze swego. Zart jest świadectwem wy

ższości nad sprawami i osobami, z których Żartuje

my, chociaż osoby te nic mogą sic;: obrazić, jeżeli tyl

ko nic zbywa im na wesołości ducha i obyczajach. 

Opinia, iż dobrze włada sic;: tą bronią, nadaje czło

wiekowi wyższą range;: w świecie i w najlepszym to

warzystvvic ten rodzaj poważania, jaki wojskowi mają 

dla osób posiadających w wyższym stopniu sztukę 

robienia szpadą . Słyszałem, jak pewien człowiek ro

zumny mówił: „odejmijcie Żartowi berło, a jutro 

porzucam towarzystwo". Jest to rodzaj pojedynku, 

w którym nie ma przelewu krwi, a przecież czyni on 

ludzi bardziej umiarkowanymi, grzeczniejszymi. 
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