


Perypetie rodziny Condomine przedstawione w dramacie Noela Cowarda (1899-1973) Seans u większo
ści z nas wzbudzą śmiech. Bez względu na to, czy będzie to śmiech drwiący, potępiający, czy tylko współau
jący, błędem byłoby potraktowanie dzieła Cowarda wyłącznie jako komedii. Sam utwór, ale i autor, zasługują 
na głębszy i bardziej złożony odbiór. Jeśli zdobędziemy się na chwilę poważniejszej refleksji nad tą sztuką, 
być może odnajdziemy w niej echa i ślady własnych emocji, własnego strachu, no i bezradności, z którą nie 
bardzo wiadomo, co począć. 

Sam dramat powstał w okolicznościach trudnych, by nie powiedzieć tragicznych. Był rok 1941, nad Lon
dyn nadlatywały niezliczone eskadry niemieckich bombowców, a miasto tonęło w gruzach i łunach pożarów. 
Londyńczykom potrzebny był utwór wesoły i dowcipny, który byłby w stanie zapewnić im odskocznię od 
ciężkich realiów życia w zrujnowanym mieście. Tym dziełem miał się stać Seans. Sztuka odniosła nieprawdo
podobny sukces; grano ją 1997 razy, czym ustanowiła nowy rekord w dziejach brytyjskiego teatru. Triumfy 
święciła również na londyńskim West Endzie i na nowojorskim Broadwayu, a w 1945 powstał na jej podstawie 
głośny film, potem zaadaptowano ją na potrzeby radia i teatru telewizji. Do dziś wznawiana jest zarówno 
w teatrach dramatycznych, jak i w konwencji musicalowej. 

Seans to nie jedyny utwór powstały ze szlachetnych pobudek dostarczenia udręczonym rodakom choć
by chwilowej odskoczni, który wyszedł spod pióra Noela Cowarda. Ten dramatopisarz. aktor, poeta, autor 
tekstów piosenek, znany bon vivant londyńskiej bohemy artystycznej okresu międzywojennego uprawiał 
twórczość teatralną, radiową I wodewilową, która niejednokrotnie stawiała sobie za cel prezentację brytyj
skich obyaaj6w oraz brytyjskiego charakbru. Jest on IUtOfem bodaj najslynnlejsz.ej anglelsklej plosenlcl 
ofaesu ~ London lri*· Piosenka powstała podobno, gdy autor znalazł się na jednym z londyl\sldd) 
dwoit6waujnowanydl w trakcie nlemlecldego nalotu. Na łglłm:Rcłl pełno było nlewielkkh kwiatów, które 
porastały gruzowiska w całym mlekle. a które jego mieszUńcom dodawały otuchy i kojarzyły się z nadzieją 
na przei)'de wojny. Stąd powsziech.lle DCZJlłO je nazywat,.dumą Londynu" (.London pride") I stąd zapewne 
n!hn piosenki Cowarda, który tę nadzieję wyratał: .London pride to kwiat, który wie, co to~ (.Lon
don pride Is a flower that's ffee1, Natomiast w 1942 roku powstał inny znany utwór Cowarda, również mający 
na celu W!pleranle rodaków w trudnych chwilach. Film Nasz oklff Un Which We Serw), do którego Coward 
pi$ał scenariusz I w którym zagrał główną rolę. opowiada petńą bohaterstwa i heroizmu hi~ załogi bry
tyjskiego nim:zydela zatopionego na Morzu Sródzlemnym w trakcie Bitwy o Kretę. Wszystkie te literackie 
przedsięwzięcia, a także bliskie zw1ąz1ci iarys,tokrac:M I Mlałeln artystów Londynu okresu ~nego, 
sprawiły Iż autor Seansu jak mało kto znał mentalnait I~ brytyjskiego spolec:zeństwa. Będąc częKią 
tego świata, doskonale potrafił przedstawit jego~. 
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W Seansie mamy do czynienia z taką właśnie diagnozą. Z jednej strony wyrasta ona z konkretnej sytuacji, 
nosi ślady trudnych wojennych warunków, w jakich utwór powstał, z drugiej ukazuje kondycję rodziny Con
domine w taki sposób, iż opowieść o nich staje się uniwersalna a nawet ponadczasowa. Coward portretuje tu 
rodzinę żyjącą dostatnio i spokojnie; przedstawia niemal sielankowy obraz spokojnego domostwa angielskiej 
klasy średniej. Dom w Kent, w bogatym hrabstwie w południowo-wschodniej Anglii, salon „jasny, urządzo
ny przytulnie i wygodnie" - to przestrzeń bezpieczna, sprawiająca wrażenie, iż świat w którym się znajduje 
gwarantuje stabilność i trwałość. Oczywiście to cechy uniwersalne, ale jednocześnie będące odpowiedzią 
na emocjonalne zapotrzebowanie ówczesnych widzów nękanych we własnych domach nieustannymi wo
jennymi udrękami. Od samego początku jednak Coward wprowadza do tego świata element zaburzenia, 
niepewności. Atmosfera ta jest wyraźnie odczuwalna nawet wtedy, kiedy na początku sztuki daje o sobie znać 
wyłącznie za pośrednictwem delikatnej satyry kreślonej subtelnie i z wyczuciem. 

Rodzina Condomine wraz z grupką przyjaciół zbiera się w salonie, by wziąć udział w seansie spiryty
stycznym. Całe zdarzenie, zaaranżowane przez Karola, pana domu i pisarza, ma charakter spontaniczny i po
zostaje w swym założeniu jedynie miłą nieistotną rozrywką w jeden z wielu przydługich wieczorów. Do tego 
Karol, pracujący nad nową książką, pragnie zebrać do niej nowy materiał. Słowem, nic wielkiego, ot zwykła 
rozrywka nieco prowincjonalnych, trochę znudzonych życiem mieszczan. Od samego początku śmieszy nas 
ich zachowanie. Pani domu, Ruth ćwiczy zbyt spiętą młodą służącą, starając się wdrożyć ją w trudne arkana 
usługiwania gościom i zajmowania się domem. Karol zauważa, iż aby odpowiednio ukształtować postawę 
służącej należałoby kazać jej chodzić po mieszkaniu z książkami na głowie. Ot taka wiktoriańska metoda 
na dyscyplinowanie niezbyt pokornych młodych panien. To oczywiście dość łagodna parodia obyczajów, 
która rozwija się dalej przez cały utwór. Dowiadujemy się na przykład, iż spirytystkę, która weźmie udział 
w seansie, pierwszy wypatrzył proboszcz lokalnej parafii, kiedy spotkał ją na jakimś festynie. Rozumiemy, 
że to przez niego poznała ona rodzinę Karola i trafiła do nich do domu. W tym niewielkim i właściwie mało 
znaczącym elemencie fabuły kryje się ów krytyczny, satyryczny wymiar Cowardowskiej sztuki. Otóż gdzieś 
pod powierzchnią pozornie ułożonego życia, poprawnych relacji, dobrego wychowania i ogólnie nad wyraz 
właściwych wartości czai się jakieś zasadnicze pomieszanie kategorii, dają o sobie znać wybujałe ambicje, 
dziwne potrzeby życiowe i oczekiwania, a wreszcie -w dalszej części sztuki- ujawniają się zupełnie nieuświa
domione pragnienia, z którymi bohaterowie nie potrafią sobie poradzić. 

Coward na tyle zręcznie prowadzi swoją satyryczno-komediową fabułę, iż praktycznie w sposób niezau
ważony dokonuje demontażu świata, w którym żyją jego postaci. Nie tylko bowiem sam seans wymyka im się 
spod kontroli, nieoczekiwanie przywołując z zaświatów duszę/postać/wizerunek pierwszej żony Karola, ale 
przede wszystkim długofalowe konsekwencje tego zdarzenia udowadniają, że jego szczęśliwe życie małżeń
skie z jedną i drugą żoną było fikcją i iluzją. Kiedy już w miłym i przytulnym salonie domu rodziny Condomine 
znajdują się dwie - była i obecna - żony Karola, sytuacja staje się trudna, chociaż ani na moment nie przestaje 
być komiczna. Z trudem próbując ustalić jakiś modus operandi w tym nieoczekiwanym matrymonialnym 
potrzasku, cała trójka poczyna odsłaniać skrywane urazy i lęki, które towarzyszą ich wzajemnym relacjom 
bądź istnieją w pamięci o nich. W trakcie tych kłótni i emocjonalnych sporów wychodzi z postaci ich drama
tyczne do siebie niedopasowanie; ujawnia się fakt, iż ich wspólne życie - w przeszłości bądź teraz, w nowym 
małżeństwie - opierało się na dość chwiejnych fundamentach i tłumionych animozjach. Obecność ducha 
byłej, zmarłej przedwcześnie żony, zaczyna pełnić rolę katalizatora negatywnych uczuć, a postaci wytrącone 
z ustalonych kolein życia przez to nieoczekiwane zdarzenie popadają coraz bardziej we władanie ciemnych 
i niekontrolowanych demonów własnej podświadomości. 

Komiczny ton tych perypetii nie opuszcza nas aż do końca, lecz obok sytuacyjnej komedii narasta -
w wymiarze egzystencjalnym -tragizm życia postaci, a zatem syndrom pogubienia, rozchwiania i braku kon
troli nad tym, kim się jest. Pozornie wyłącznie komiczna postać spirytystki, Madame Arcati, osoby wyczynia
jącej niestworzone rytuały, mające na celu przywrócić właściwy porządek rzeczywistości i odesłać duszę byłej 
żony z powrotem w zaświaty, okazuje się dość dwuznaczna moralnie i wskazuje, iż cała rzeczywistość życia 
tych postaci pozostaje równie podejrzana. Sam Karol - nieco mimowolny sprawca całego spirytystycznego 
i matrymonialnego zawirowania - mimo wygłaszanych górnolotnych umoralniających frazesów, do samego 
końca nie wykazuje chęci obrony podstawowych zasad moralności i wierności małżeńskiej. 

Oczywiście Noel Coward był zbyt wyrafinowanym pisarzem i zręcznym komikiem, by zakończyć tę histo
rię w takim momencie. Czeka nas więc jeszcze jeden nieoczekiwany zwrot akcji, w którym to służąca państwa 
Condomine jako jedyna z całej tej rozchwianej moralnie i etycznie menażerii, poddawana wcześniej upoka
rzającej dyscyplinie, teraz staje się wolna, a co więcej góruje nad tymi, którzy wbijając jej zasady moralności 
i dobrego smaku, sami byli ich pozbawieni. 

Noel Coward pozostawia świat swoich postaci w rozsypce - sztuka nie kończy się powrotem do pier
wotnego ładu. Nie tylko uczy, że nasze działania i decyzje mają dalekosiężne i nieodwracalne konsekwencje, 
ale pokazuje, iż często powodowani jesteśmy emocjami płynącymi z tak głębokich i nieuświadomionych 
pokładów naszej psychiki, iż zrozumienie ich i opanowanie staje się niemożliwe. Trudno wtedy mówić owi
nie, nie sposób rozstrzygać o karze. Wyczuwa się tu prześmiewcze szyderstwo autora. Jakby cieszył się, że 
udało się widzowi spłatać figla i postawić go przed moralnym dylematem. Trudno tu nie kryć rozbawienia, 
a jednocześnie pozbyć się negatywnego moralnego osądu postaci. Zakończenie to odzwierciedla złożo
ną i prześmiewczą naturę autora. Ten bywalec londyńskich salonów, miłośnik angielskiej kultury i tradycji, 
a jednocześnie jej zajadły krytyk i zawodowy prześmiewca zapracował sobie na wiele obrazowych epitetów, 
którymi go opisywano. Zauważono kiedyś, że jest kimś na kształt Beatlesów dwudziestolecia międzywojen
nego. Chodziło zapewne o niespotykaną wielosć jego zainteresowań i talent do uprawiania wielu dziedzin 
sztuki. Wypada więc wierzyć w to, co zostało powiedziane w toaście wzniesionym z okazji siedemdziesiątych 
urodzin Cowarda:„Najprawdopodobniej znalazłby się w Anglii zdolniejszy malarz niż Noel Coward, ciekawszy 
powieściopisarz niż Coward, lepszy librecista, kompozytor, piosenkarz, tancerz, śmieszniejszy komik, bardziej 
filozoficzny tragediopisarz, zaradniejszy producent teatralny, bardziej błyskotliwy reżyser, kabareciarz czy 
osobowość telewizyjna. Ale jeśli tak jest, to mielibyśmy wtedy przed sobą czternastu różnych ludzi. Tylko 
jeden człowiek łączy w sobie wszystkie te zdolności - To Mistrz''. 

Michał Lachman 
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