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(streszczenie z]. G. Stillwater „Eros bez spodni 
- studiwn nad znaczeniem farsy sypialnianej") 

Od dawna już znane jest kulturowe znaczenie „sypialnianej farsy". Do

tychczas jednak uwaga komentatorów tego zjawiska skupiona była 
raczej na metafizycznym znaczeniu błędnej tożsamości i dewiacjach psychicz
nych. Społeczna krytyka skierowana więc była przeciwko fenomenowi łama
nia tradycyjnie przyjętego przez kulturę i społeczeństwo podziału ról płcio
wych i zasad identyfikacji płciowej, charakteryzującego się w niektórych śro
dowiskach „przebieraniem się" - zakładaniem ubiorów przynależnych płci 
przeciwnej, nakładaniem masek i odgrywaniem ról. Obecnie uwaga badaczy 
zjawisk kulturowych, koncentruje się raczej na odnalezieniu i wykazaniu obec
ności pewnych mitycznych wątków w gatunku, jakim jest farsa, a dalej ich re
ligijnych i duchowych następstw. 

W typowej sypialnianej farsie mężczyzna i kobieta, wspólnie odkrywają 
jakieś sekretne lub tajemnicze miejsce („Piękna i Bestia", „Zamek księcia 
Sinobrodego" itd.), aby tam dokonać czynów, które powinny pozostać ukry

te przed światem. Najwyraźniej jest to wariant tradycyjnego już motywu 
„poszukiwania i odkrywania tajemnicy", którego, pomimo wymiaru seksu
alnego, ostateczną intencją jest jednak oświecenie i transcendencja. Bardzo 
często obecne jest w nim częściowe zrzucanie odzienia przez „bohaterów" 
przywodzące na myśl zrzucanie ziemskich iluzji, a całkowita nagość (naga 
prawda) i „poznanie cielesne" (czyli duchowe zrozumienie) są nieustannie 
zakłócane przez przypadkowe spotkania (często z innymi „poszukiwaczami 
tajemnic"), które uderzająco przypominają próby, jakim poddawani są przy
szli nowicjusze w rozmaitych kultach ezoterycznych („Czarodziejski flet", 
„Gwiezdne wojny" itd.). 

Powtarzającą się i istotną cechą tego gatunku jest obecność wielu 
drzwi. Jeżeli świat po tej stronie drzwi uznamy za fizyczny, czyli taki, 



na którym śmiertelnicy skazani są na egzystencję, to świat lub światy 

ukryte po drugiej stronie można wyobrazić sobie zarówno jako wyższy, 
bardziej duchowy poziom, do którego pragną uciec niewtajemniczeni, jak 

i krainę cieni, z której w każdej chwili mogą wyłonić si ę de mony aby ku

sić , zwodzić lub karać. Moment otwierania drzwi, jest zazwyczaj niespo

dziewany i do złudzenia może przypominać duchowe i wzn iosłe chwile 
olśnienia i oświecenia , uchylające dostęp do tego, „co po drugiej stronie", 
przynosząc krótki przebłysk rzeczywistości. 

Innym powracającym motywem jest opadanie lub gubienie spodni. Od

czytać go można jako aluzję do Upadku Człowieka i utraty niewinności. Utra
ta spodni w przyjętej konwencji odsłania bieliznę, której pasiasty wzór nie jest 

bez znaczenia . W paskach, rozpoznać można zarówno wzory na tygrysiej skó

rze zdziczałej bestii, która czai się w nas pod ucywilizowaną otoczką symboli
zowaną przez utracone spodnie, jak również blizny po pręgach pozostałych 

po chłoście - kiedyś, tradycyjnej karze za cudzołóstwo. 

Farsa popularnie uważana jest za „śmieszną" . Prawdą jest , że forma ta 

często zawiera zabawne elementy związane często z osobliwościami i dziwac
twami, takimi jak zjawiska nadprzyrodzone czy zachowania wskazujące 

na opętanie przez demony. J ednak sens słowa „śmieszny" w tym przypadku 
znaczy raczej „prowokujący śmiech ". 

Przyjmuje się, że śmiech wiążący się z utratą samokontroli oraz spazmatycz
nym oddechem jest metaforyczną reprezentacją aktu seksualnego. Może on rów

nież powodować płacz, który wskazuje czy prowadzi do zmiany znaczeń i staje się 

wysublimowaną formą żałoby. Dostrzec tu można symboliczny przedsmak śmier

ci. Skoro dawniej , tak bardzo obawiano się kichania, bo podczas kichnięcia dusza 
wylatuje z ciała i może już nigdy nie wrócić, jak groźny zatem jest śmiech . Nie

ustanne i powtarzające się skurcze mięśni i gwałtowne wydechy przeganiają bo
wiem duszę z ciała. Niebezpieczeństwo śmiechu rozpoznane jest także w języko

wych zwrotach i wyrażeniach: „zabójczo śmieszne" czy „prawie umarłem ze 

śmiechu" . Paraliżująca jest obecność strachu przed bardziej spektakularnym roz
lewem krwi, i że farsa może się zakończyć masakrą tak przerażającąjak w „Edy

pie" czy „Medei" skoro ludzie skłonni są „zrywać boki" lub „pękać ze śmiechu" . 

Strach przed tym mroczniejszym odcieniem farsy sypialnianej, mógł zatem 
w przeszłości doprowadzać do jej odrzucenia jako „czystej rozrywki". 

Przekład - Małgorzata Chlebińska 
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