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Farsa zbytkuje w przedpokoju tragedii. 
Ray Cooney 

Zbyt Intelektualna analiza zjawiska zwanego farsą nie 
służy temu gatunkowi. Podobnie jak melodramat, operuje 
farsa stałym zestawem typów, a jej zasadnicze reguły -
choć podlegają pewnym modyfikacjom - pozostają 
niezmienne od wieków. 

Punkt wyjścia każdej dobrej farsy jest zazwyczaj taki 
sam: to zupełnie realistyczna, mogąca zaskoczyć 
każdego z nas sytuacja, to najzwyklejszy drobny grzeszek 
albo absolutnie niewinna pomyłka. Farsa zaczyna się 
wtedy, gdy takie codzienne wydarzenie zostanie 
rozproszone I spiętrzone wedle logicznych konsekwencji 
farsowej algebry. Prawdziwa przyjemność farsy polega na 
tym, że możemy obserwować bliźnich w sytuacjach, w 
których nie chcielibyśmy się znależć za żadne skarby. 
Początki tego gatunku sięgają antycznej Grecji, w XIX 

wieku odrodził się we Francji (Labiche, Feydeau), zaś 
współcześnie mistrzami farsy są Brytyjczycy, żeby 
wymienić tylko takie nazwiska jak Chapman, Ayckbourn, 
Shaffer, Orton, Stoppard I Ray Cooney. Łączy Ich jedna 
umiejętność - talent do organizowania scenicznego 
zamętu. To jedna z najtrudniejszych umiejętności dla 
autora, jak również dla aktorów. Bo tylko logiczny zamęt na 
scenie może być farsą. I dlatego farsy to sztuki, które 
trudno pisać i równie trudno wystawiać. I w których nie 
łatwo odnieść sukces sceniczny. Utwory tego gatunku nie 
mają walorów intelektualnych ani literackich, natomiast 
muszą mleć walor sceniczny. I tylko mistrzostwo 
realizatorów jest w stanie przenieść pozornie potoczne, 
przytrafiające się zwykłym ludziom zdarzenia, na wyższe 
piętro farsowej stratosfery. 

Brytyjskie osiągnięcia w tym gatunku urodziły się dzięki 
współpracy autorów z jednym teatrem, antreprenerem, 
bądź zespołem. Ray Cooney zna tak dobrze wymogi 
sceny, możliwości aktorów i upodobania publiczności 
dzięki temu, że sam jest aktorem, reżyserem, producentem 
teatralnym i dyrektorem teatru. Najpierw tworzy on zarys 
tekstu, który ulega modyfikacjom podczas prób. Zanim 
jego sztuka trafi na którąś ze scen londyńskiego West 
Endu, najpierw jest wystawiana w teatrach 
prowincjonalnych i sam Cooney gra w tych 'próbnych' 
realizacjach. W ten sposób empirycznie sprawdza reakcje 
publiczności i w konsekwencji doprowadza swoje farsy do 
perfekcji. Jest profesjonalistą w każdym calu. Nic więc 
dziwnego, że pierwsza sztuka, jaką napisał trzydzieści lat 
temu - 'One for the por - grana była ponad 1 OOO razy, a 
'MAYDAY, MAYDAY „.I' Gedenasta z kolei farsa Cooneya) 
szła w Londynie bez przerwy przez 1 O lat, co jest 
bezprecedensowym sukcesem w dziejach tego gatunku. 
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