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Ray Cooney. Farsa 

Kazano mi w pięciuset słowach napisać o farsie. Zajmuję się farsą od ponad 
dwudziestu pięciu lat, ale nie sądzę, abym znalazł naprawdę zadowalający 
sposób na jej podsumowanie czy wyjaśnienie. Nie jestem nawet pewny, czy 
sztuki powinny być dzielone na kategorie. 

„Komedia" ma być „sztuką ze szczęśliwym zakończeniem ' '. Czechow uważał 
swoje „sztuki" za „ komedie''. Ben Travers nazywa swoje farsy komediami . Mam 
słownik, w którym „ farsa" opisana jest jako „ rodzaj komedii odznaczający się 
dosadnym humorem i ekstrawaganckim dowcipem", a także „głupim płytkim 

przedstawieniem". Absolutnie nie mogę zgodzić się z tą definicją. Niektóre ze 
sztuk Alana Ayckbourna mogą być określone jako „ farsy", ale nie sądzę , żeby 

były głupie albo płytkie . 

Łatwo jest nie doceniać farsy, częściowo ponieważ jest parę niezbyt do
brych, a częściowo ponieważ niektórzy aktorzy traktują gran ie w farsie w inny 
sposób niż granie tragedii . Uważam , że najlepsze farsy są tragediami. Wątek 
dobrej farsy powinien odpowiadać czystej tragedii. Tragedia jest esencją farsy. 
Nawet dialogi w farsie powinny być takie, aby można ich było użyć w tragedii . 

Podstawowym tematem większości tragedii jest walka jednostki przeciwko 
wszechpotężnym si łom i próba ich zdławienia. Co więcej, cierpienie człowieka 
wynika zazwyczaj z cech jego charakteru , których nie może kontrolować 
w sytuacjach stresowych. Wydaje mi się, że to podsumowuje większość moich 
fars. 

Im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej jestem przekonany, że 
farsa ma więcej wspólnego z tragedią niż komedią. Komedia często opisuje 
ekscentryczną osobę w codziennej sytuacji; podczas gdy farsa (i tragedia) 
przedstawia zazwyczaj zwykłych ludzi próbujących rozwikłać nietypowe sytua
cje. 

(„.) nie ma żadnej różnicy między mężczyzną odkrywającym swoją żonę 

w łóżku z najlepszym przyjacielem w farsie, a mężczyzną znajdującym swoją 
żonę w łóżku z najlepszym przyjacielem w tragedii . Reakcja męża w każdej ze 
sztuk powinna być taka sama. Różnica polega na reakcji publiczności , a nie 
męża. („ .) 

(fragment z programu teatralnego do „ Mayday" R. Cooneya, Teatr imienia L. Kruczkowskiego 
w Zielonej Górze) 



- Pachniesz kobietą - powiedziała z satysfakcją Patientia Greaves, 
siadając w łóżku wsparta na dwóch poduszkach. Górna poduszka usiana była 
brunatnymi dziurkami wypalonymi papierosem. 

- Nic podobnego, to tylko twoja wyobraźnia, kochanie. 
- Powiedziałeś, że wrócisz po dziesiątej. Przyznaj, że byłeś na Rue de 

Douai ( ... ) O czym myślisz? Wciąż jeszcze jesteś na Rue de Douai? 
- Pomyślałem sobie tylko, że wszystko mogłoby się potoczyć zupełnie 

inaczej . 

(Graham Green, Subtelna para, tłumaczy/a E Krasińska) 

„ 

„ 
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Nowe technologie, samochód, samolot, superszybki pociąg i telefon zwielo
krotniły możliwość istnienia kilku równoległych życiorysów. Podejmowanie 
pracy zawodowej przez kobietę poszerzyło szansę nawiązania znajomości. Co 
więcej, obawa przed AIDS sprawiła, że miast licznych przelotnych miłostek, 

mężczyźni czują się bezpieczniejsi w dwóch lub trzech stałych związkach. 
W dawniejszych czasach przyzwolenie społeczne na drugą „żonę" mieli 

monarchowie: królewskie metresy miały ustaloną pozycję na dworze, a królew
scy bastardzi otrzymywali tytuły diuków i książąt. Zwyczaj monarszy przyswoiła 
sobie w czasach oświecenia arystokracja. Kiedy elity pieniądza, talentu i in
telektu zastąpiły w XIX wieku elity rodowe, przywilej większej swobody obyw
czajowej rozciągnął się i na nie. 

W dzisiejszych czasach konkubinat zdemokratyzował się. Przeprowadzona 
we Francji ankieta wykazała, że „drugie życie" prowadzą mężczyźni reprezen
tujący rozmaite zawody i różny poziom wykształcenia . Jest wśród nich wielu 
taksówkarzy, kierwowców TIR-ów, chirurgów i dyrektorów. Zawód daje im 
łatwość przemieszczania się i wystarczające dochody, by utrzymać dwa domy. 
Prowadzenie drugiego domu oznacza bowiem podwójne raty ubezpieczenio
we, podwójne spłaty domu i samochodu. Mężczyzna musi być zawsze czujnym 
i przytomnym ekwilibrystą. Nie wolno mu pomylić imion dzieci i dat urodzin, 
musi pilnować notesu z telefonem, a najlepiej założyć sobie telefon komórkowy 
z zastrzeżonym numerem. 

Tak żyjący w podwójnym związku mężczyzna jest przeciwieństwem Don 
Juana, nienasyconego i niestałego uwodziciela, rzucającego swoje wyzwanie 
zasadzie jednożeństwa. Jest wierny - na swój sposób. Nie potrafi porzucić 
żony ani kochanki, woli podwójnie wypełniać powinności małżeńskie i ojcow
skie. To one, małżonki i konkubiny, szukają fachowej porady psychoanalityka. 

(.,Gazeta Wyborcza " 12193) 
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( ... ) efektem kultu męskości jest w Meksyku swoista instytucja, jaką stała si~ 
tzw. casa chica, czyli „mały dom". Oznacza to po prostu dom kochanki 
utrzymywanej przez jej żonatego przyjaciela. Dla wielu przedstawicieli wyższych 
i średniozamożnych sfer społeczeństwa pozamałżeński związek, z którego 
rodzą się często dzieci, jest wręcz wyznacznikiem uzyskanej w życiu pozycji 
i świadczy o sprawdzeniu się w roli mężczyzny. O sprawach tych nie mówi się 
na głos, ale dobrze jest, jeśli przyjaciele mogą się domyślać i zazdrościć . 

Zdradzane kobiety nierzadko zdają sobie sprawę z „wyczynów" swoich 
mężów. Kiedy zaintrygowany wypytywałem niedyskretnie znajomą ~o~ę przed
siębiorcy, jak może pogodzić się z istnienim drugiej osoby w zyc1u męza , 

odpowiedziała z westchnieniem: „Cóż , ona jest kaplicą, ale ja jestem katedrą, 
do której zawsze powróci" . 

(„Gazeta Wyborcza" 28193) 

RAY COONEY 

Karierę teatralną rozpoczął jako chłopiec, grając w „Pieśni Norwegii" 
wystawionej w Palace Theatre w 1946 r. Później grywał w teatrach sezonowych 
aż do 1956 r., gdy został przyjęty do grupy Briana Rixa w Whitehall Theatre. 
Zagrał w dwóch przedstawieniach („Dry Rot" - „Próchno" oraz „Simple 
Spymen" - „Zwykli szpiedzy") i rozpoczął karierę pisarską. Do dzisiaj napisał 
dwanaście sztuk, wystawionych na West Endzie: wspólnie z Tonym Hiltonem 
„One For The Pot" (,,Jeden do odstrzału"), wspólnie z Johnem Chapmanem 
„Not Now Darling" (,,Nie teraz, kochanie''), „Move Over Mrs. Markham" 
(„Proszę dalej, pani Markham"), „There Goes The Bridge" („ Oto idzie panna 
młoda'') oraz „Chese Me Comrade" („Ciekawe czy mnie złapiesz''), „Why Not 
Stay For Breakfast" (Może zostaniesz na śniadaniu"), „Run For Your Wife!" 
(, ,Biegnij po swoją żonę!''), „Two Inio One" („Dwa w jednym''). . 

Jako producent i reżyser Ray Cooney jest odpowiedzialny za ponad 
trzydzieści produkcji z West Endu , wśród nich „Children Of A Lesser God" 
(„Dzieci gorszego Boga''), „Whose Life Is lt Anyway?" („Czyje to w końcu 
życie?"). 

Założenie Teatru Komedii było od dawna marzeniem Cooneya. Spełniło się 
ono w 1982 r., a przedstawieniem inauguracyjnym była jego sztuka, „ Run For 
Your Wife!", która od tamtego czasu wciąż zapełnia sale teatrów. Dodać 
można, że przez kilka sezonów sam autor grał główną rolę w jej wystawieniach 
na Florydzie, w Londynie, a w 1989 roku na Brodwayu. 

(Na podstawie programu teatralnego do „ Mayday" R. Cooneya, Teatr im. L. Kruczkowskiego, 

Zielona Góra) 
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Zastępca dyrektora: Janusz Frączak 

Koordynator pracy artystycznej: Roma Kobus 

Kierownik techniczny: Zdzisław Nowicki 

Kierownicy pracowni : 
plastycznej - Aleksander Kowalczyk 
krawieckiej - Urszula Cichocka-Jamroz 

elektrycznej - Bogdan Giżycki 
akustycznej - Jan Szołomicki 

fryzjersko-perukarskiej - Alfreda Nowak 

Brygadier sceny: Ryszard Jarek 

Garderobiane: Eugenia Adamkiewicz, Maria Murawska 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: Lidia Paukszto 

Biuro Obsługi Widzów prowadzi sprzedaż biletów indywidualnych i zbiorowych , 
oferuje zakładom pracy oraz instytucjom organizację uroczystości , akademii 
i koncertów. 

Kasa teatru czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od godziny 8.00 do 15.00 
oraz na godzinę przez rozpoczęciem przedstawienia. 

Telefon kasy i Biura: 225-16 
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W repertuarze: 
Bruno Schulz: Teatr Manekinów, reż. W. Modestowicz 

Arthur Miller: Coś w rodzaju miłości . Elegia dla jednej pani, reż . St. Kuźnik 

Hans Christian Andersen: Królowa śniegu, reż . W. Różycka-Zborowska 

W przygotowaniu: 
Wilhelm i Jakub Grimm: Kopciuszek, reż . R. Zarewicz 

Fiodor Dostojewski: Łagodna, reż . St. Kuźnik 




