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Drodzy Państwo! 
Poproszono mnie o napisanie 500 

słów na temat: „FARSA". Chociaż mam 
do czynienia z tym gatunkiem od blisko 
30 lat to chyba nie potrafię zdefiniować 
albo wyjaśnić czym właściwie jest Far-
sa. 

Farsa jest często niedoceniana -
częściowo ze względu na istnienie sze
regu nienajlepszych sztuk tego rodzaju 
a częściowo dlatego, że bywają aktorzy, 
którzy grę w Farsie traktują w inny spo
sób niż traktowaliby grę w tragedii. 

Sądzę, że w gruncie rzeczy najlep
szymi Farsami są tragedie. Akcja w do
brej Farsie powinna nadawać się do uży
cia w czystej tragedii. Tragedia jest 
esencją Farsy; nawet dialog Farsy po
winien być możliwy do zamiany z dialo
giem tragedii. 

Głównym tematem większości 
Fars jest walka jednostki ze stale potę
gującymi się przeciwnościami losu. Jed
nostka cierpi też z powodu cech swoje
go charakteru i własnej niezdolności do 
kontrolowania swoich reakcji w stresie. 
No cóż, to, jak sądzę, określa większość 
moich Fars! 

W gruncie rzeczy, im dłużej o tym 
myślę, tym bardziej czuję, że Farsa ma 
być może więcej wspólnego z tragedią 
niż z komedią. Komedia przedstawia 
niezwykłą osobę w codziennej sytuacji, 
podczas gdy Farsa (i tragedia) to zazwy
czaj zwykli ludzie usiłujący poradzić so
bie w niezwykłych sytuacjach. 

I tak, jeżeli Farsa zbliża się bar
dziej do tragedii, to rozsądna jest chy
ba teza, że im bardziej rzeczywista i 
prawdziwa będzie sztuka i przedstawie
nie, tym silniej,sza będzie reakcja wi
downi. Nie ma absolutnie żadnej różni
cy między człowiekiem znajdującym 
żonę w łóżku z najlepszym przyjacielem 
w Farsie i człowiekiem znajdującym 
żonę w łóżku z najlepszym przyjacielem 
w tragedii. 

Reakcja męża w obu sztukach po
winna być dokładnie taka sama. Róż
nica jest w reakcji widowni - nie męża. 

Oczywiście aktor grający w Far
sie musi wypracować szczególną tech
nikę. To jasne, że musi słuchać reakcji 
widowni - w pierwszym wypadku 
śmiech będzie go często zagłuszać. Ak
tor Farsy musi się też nauczyć nie „trzy
mać piłki" za długo. Aktorstwo farsowe 
jest bardzo podobne do meczu teniso
wego: grasz lepiej jeżeli twój przeciw
nik dobrze odbija ci piłkę. Jedną z cech 
tragedii są długie przemowy, w czasie 
których główny bohater wychodzi na 
środek sceny i przez kilka stron skarży 
się na zły los. Bardzo względne (i do
dajmy - nie nazbyt trudne) dla główne
go bohatera. Nic takiego nie zdarza się 
w Farsie. Aktor potrzebuje partnerów, 
a partnerzy jego. 

Niedocenianie Fars wynika też, 
jak sądzę z faktu, że język jakim są pi
sane jest zwyczajny i przyziemny po
nieważ działające postacie są zwyczaj
ne i przyziemne. Nie filozofują na te
mat swoich problemów. Rozwiązują je 
- i to na ogół pod presją okoliczności. 

Farsopisarz przemyślnie układa 
sytuacje i manipuluje nimi, żeby dosto
sować je do potrzeb sztuki. Jestem jed
nak przekonany, że wykonanie musi być 
absolutnie prawdziwe i wiarygodne. 
Oczywiście gra aktora tylko wtedy może 
być prawdziwa, jeśli autor stworzył rolę 
i sytuacje, które dadzą mu do tego ma
teriał. Tak więc autor chociaż manipu
luje sytuacjami i dostosowuje je do po
trzeb sztuki musi jednocześnie pisać 
„prawdziwie" i „serio". 

Myślę, że to było około 500 słów i 
mam nadzieję, że jesteście Państwo 
odrobinę mądrzejsi. W każdym razie ja 
miałem okazję, żeby się trochę pozasta
nawiać. 



Ray Cooney - aktor, re
żyser, producent, jeden z najpopular
niejszych współczesnych autorów. Tea
tralną karierę rozpoczął jako chłopiec w 
1946 roku. Przez dziesięć lat zdobywał 
praktykę grając w teatrach prowincjo
nalnych, a następnie został przyjęty do 
Zespołu Briana Ria w Teatrze White
nhall w Londynie. Dla niego też napi
sał, wraz z kolegą, aktorem - Tony Hil
tonem - swoją pierwszą sztukę „One For 
The Pot". 

Od tego czasu, nadal grając, reży
serując, będąc producentem szeregu 
spektakli napisał 12 sztuk, wśród 
których znajduje się wiele prawdziwych 
hitów granych z powodzeniem w Lon
dynie, Nowym Jorku i wielu miastach 
na całym niemal świecie. „Mayday", 
znana w Łodzi pod tytułem „Ratuj się 
kto może", to farsa rekordzistka. Grana 
była na West Endzie nieprzerwanie 
przez 10 lat. „Okno na parlament" 
oprócz entuzjastycznych reakcji widzów 
i sukcesu frekwencyjnego zostało na
zwane „Rolls- Roycem farsy'', a także 
przyniosła Cooney'owi prestiżową na
grodę Oliviera dla najlepszej komedii 
1991 roku. 

Prapremiera polska tej farsy odby
ła się w Teatrze Kwadrat w Warszawie 
w kwietniu 93 również w reżyserii Mar
cina Sławińskiego. 


