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Wspaniała konstrukcja sztuki, wyobraźnia autora, możliwość zobaczenia 
talentów komicznych aktorów sprawiają, że z całą odpowiedzialnościąrekomen- I 
dujemy tę sztukę jako doskonały przykład trudnego gatunku jakim jest farsa. ' 

Daily Telegraph 11 
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nic mogę uwierzyć. że Muydoy jest jedenastą sztuką, którą napisałc111, ani w to, że piszę sztuki już 30 ~ 

lat. W 1956 roku zacząłem grać w Whitchall Thcatre w sztuce Simple Spvmen, która szła przez 4 lata bez ~ 
przerwy. Po 2. latach po111yślałc111, że móglym zrobić coś więcej niż tylko pracować dwie i pól godziny co wieczór 

1
~.· 

w teatrze, grać w tenisa i kochać się w ładnych aktorkach - blondynkach. Zacząłem więc pisać sztukę One jor . 
the Pot razem z moim przyjacielem, Tonym 1 liltonem. Spotykaliśmy się codziennie przez 12 miesięcy. W jakiś 
sposób udawało mi się jednocześnie występować w teatrze. grać w tenisa i tak dalej - z niezmienną regularnością ~ 

. f One for the Pot graliśmy w Whitchall Thcatrc ponad I OOO razy. 13yla to pierwsza a jednocześnie ostatnia sztuka ~ 

4 
w 3. aktach jaką napisałem. 

W 1960 roku zaczęła się moda na sztuki dwuaktowe, głównie ze względu na publiczność, która woli 
jedną długą przerwę niż dwie gonitwy do bufetu . .Jedna przerwa pasuje też bardziej do mojego stylu pisarskiego, 
który preferuje akcję ciągłą - początek 11 aktu jest kontynuacją perypetii spiętrzonych w końcu aktu pierwszego. 
Korzyści są podwójne: a) autor nie musi wyjaśniać, co się stało w czasie, 111iędzy aktami 1 i li , b) jeżeli akt 1 
kończy się śmiechem, to publiczność sklonna jest śmiać się. kiedy kurtyna podnosi się na początek li aktu -

czysty zysk. 
Moje komedie nigdy nie są ostatecznie napisane. W trakcie prób i przedstawień przerabiam je i 1· 

ł poprawiam. Wszystkie moje sztuki są grane najpierw w teatrach prowincjonalnych a dopiero później przenoszone 
, do Londynu. Prawic zawsze gram w tych „próbnych" przedstawieniach. W ten sposób najlepiej widzę jak reaguje 

publiczność . .Jeśli się nic śmieje, to winię tylko siebie. i 
W przypadku Maydov nic wprowadziłem wiciu przeróbek - dużo tylko skracałem. Pierwszy spektakl ! 

trwał 2 godz. 45 111in. W naszych czasach uważa s ię, że dla publiczności 2 godz. 15 min. to czas wystarczająco ~ 
długi. Musieliśmy więc wyciąć pół godziny przed przystąpieniem do prób w Londynie. Znam autorów, którzy 
woleliby umrzeć niż dać sobie wyciąć ze sztuki pól godziny. Ponieważ jednak to ja bylem producentem i reżyserem 
przedstawienia, było mi łatwiej nalegać. 

Pytają mnie często, którą z moich sztuk lubię najbardziej No cóż, ciepło myślę o One for the Pot - bo 
była pierwsza, cenię sobie Move Ovi:I'. Mrs. Markham - bo po raz pierwszy krytycy jednomyślnie pochwalili 
jedną z naszych kom cd i i, jestem bardzo przywiązany do My Gide(!' Aunt - bo to była moja pierwsza klapa (-), 
Not naw, Darling - to był sukces na cały świat - lepiej się przyznam: wszystkie lubię najbardziej 1 
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Ray (Raymond Georg Alfred) Cooncy urodził si~ 30 maja 1932 roku w Londynie. Jest aktorem, reżyserem, teatralnym producentem, 
autorem popularnych fars, słuchowisk radiowyc h, sztuk telewizyjnych, scenariuszy filmowych. W Polsce grane są jego sztuki Hotel 
Westminster. Okno na parlament. Mavdąv (także pod tytułem Rutu; się kto może). Ray Cooncy ma dwóch synów, jeden z nich, Michael, 
jest autorem świc~1~:~0 dowcipnej farsy . Z !'C}czki du rączki: którą ma ~ktualnic w repertuarze Teatr Powszechny w Lodzi. 
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Ray Cooney wybrał farsę. Jako pisarz, aktor, reżyser, teatralny produ
cent. I postanowił zostać mistrzem. 

Gdy dziś prześledzimy karierę Cooncya od 1961 roku (One for the 
Pot_- pierwszy sukces, farsę tę napisał Cooney wspólnie z Tonym 1-Iiitoncm; 
debiutował dwa lata wcześniej ) wtedy wyraźnie zobaczymy, że był to okres 
ciężkiej pracy, stałego obcowania z teatrem, doskonalenia warsztatu, zdobywa
nia doświadczenia, wsłuchiwania się w reakcje widowni. 

Wiadomo że sukces farsy w mniejszym stopniu zależy od charakterów i 
psychologicznej wnikliwości a przede wszystkim od błyskawicznej, pełnej spięć i 
nagłych .zwrotów akcji. Sztuki Cooneya ten wymóg spełniają bezbłędnie. Zaczynają 
się w micszkamach, w eleganckich apartamentach hotelowych, jest jakiś ślub w 
dobrym towarzystwie, jakaś kolekcja futer z norek, rozmowy, plany,jakieś telefony, 
adresy, zapewnienia, deklaracje wierności, spotkania ... Z takiego spokojnego dziania 
się te sztuki nagle, z niebywałym impetem, przeobrażają się w istny labirynt 
nieporozumień, kłamstw, intryg, oszustw, wielkiej blagi, zwodzenia, przekręcania. 
Jednocześnie bohaterowie nieustannie czujązbliżającąsi<; groźbę niszczycielskiej 
konfrontacji, która położy kres rozkręconemu szald1stwu. Ale Cooney czuwa .i 
precyzyjnie wymierza czas i miejsce na przyśpieszenie biegu zdarzeń, by w najodpo
wiedniejszym, najlepszym z możliwych momentów zbudować punkt kulminacyjny. 
No i ma jeszcze w zanadrzu kilka świetnych pomysłów na atrakcyjne poprowadzenie 
sztuki do finału. Język jest prosty, kolokwialny, ostry, czasem dosadny, zbliżony do 
życ ia. 

Wśród kilkunastu - trzy sztuki Cooncya wystawiają mu najlepsze 
świadectwo: Not Now, Darling ( 196 7), Move Over. Mrs. Markhum ( 1969) i 
Run for Your Wife (u nas Mąvday. 1983). Dowodzą, że Cooncy jest mistrzem 
farsy, że respektuje prawa tego gatunku, ma świetne pomysly, czuje sce n<;, 
bezbłędnie buduje komizm sytuacyjny. Najlepszym tu przykładem jest scena w 
farsie Not Now. Darling, w której bohater (Arnold) staje przed szeregiem 
zirytowanych żon, mężów oraz ich przyjaciółek, mających właśnie przedstawi ć 

dowody niewierności i najspokojniej "ogranicza" się do wielokrotnego wyrzucania 
różnych rzeczy - nąjczęściej bielizny - przez okno. Gdy tę scenę czyta si<; w 

maszynopisie , jak to się mówi "na sucho", pomysł wydaje si<; nudny, czysto 
mechaniczny. Ale na scenie jest nieodparcie śmieszny, znakomicie zbudowany i 
przekonuje, że powtarzalność,jcdcn z kluczowych elementów forsy, Cooncy stosLijc 
z wielkim wyczuciem, osiągając dowcipne sytuacje.(- ) 

Wreszcie Runfór Your Wije (nasz MavdaF). W tej farsie jest znakomity 
pomysł od samego początku, zanim rozwinie się cała anegdota - Cooncy dzieli 
scenę na dwie części, na dwa mieszkania dwóch żon jednego męża, granica jest 
umowna, akcja potoczy się symultanicznie, dzięki ternu stanic się bard ziej 
skomplikowana a historia bardziej śmieszna. . 

Sztuki Cooncya adresowane są do publicznośc i wyższej klasy średniej, do 
"zmęczonego businessmana" - jak to trafnie ujął jeden recenzent. Ogromne 
powodzenie tych sztuk świadczy o tym, że autor znalazł swoją puhl iczność , a ona 
bawi się w teatrze doskonale. Obic strony są w pełni usatysfakcjonowane.(- ) 

Trzeba powiedzieć, że nic wszystkie farsy Cooneya są równic wyśmienicie 
napisane, nie wszystkie są bardzo dobre. Często Cooncy osiąga komizm za wszelką 
cenę, czasem w swoich szyderstwach (np. wątpliwej jakości żarty rasistowskie) 
posuwa się za daleko. Bez wątpienia Cooncy jako twórca kłóciłby się z tą opinią, 
ale paroma sztukami prowokuje do takich stwierdzeń. 

Niektórzy krytycy uważają, że Cooncy nic jest kreatorem nowej farsy, 
raczej świetnym technikiem, utalentowanym manipulatorem w ramach konwen
cji, który potrafi uzyskać najlepsze efekty. To spore osiągnięcie. Czy będziemy 
zanosić się od śmiechu, czy krzywić się przy każdej okaz.i i, to jednak pozostanie 
faktem, że Cooney jest jednym z najzdolniejszych autorów piszących dla sceny 
1 stale odnoszącym sukces dramatopisarzem. Który wybrał farsę. 
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, I fragmenty artykułu Geoffa Sad I era 
ł przełożył Filip Jasiński • 
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I 500 słów o farsie 
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 farsa. 

Farsa jest często niedoceniana - częściowo ze względu na istnienie szeregu 
nienajlepszych sztuk tego rodzaju a częścimvo dlatego, że bywąjąaktorzy, którzy grę 
w farsie traktują w inny sposób niż traktowaliby grę w tragedii. 

Sądzę, że w gruncie rzeczy najlepszymi farsami są tragedie. Akcja w dobrej 
farsie powinna nadawać się do użycia w czystej tragedii. Tragedia jest esencją farsy; 
nawet dialog farsy powinien być możliwy do zamiany z dialogiem tragedii . 

Głównym tematem większości tragedii jest walka jednostki ze stale potęgującymi 
się przeciwnościami losu . .Jednostka cierpi też z powodu cech swojego 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 zazwyczaj zwykli 
ludzie usiłujący poradzić sobie w niezvvyklych sytuacjach. 

I tak, jeżeli farsa zbliża się bardziej do tragedii, to rozsądna jest chyba teza, 
że im bardziej rzeczywista i prawdziwa będzie sztuka i przedstawienie, tym silniejsza 
będzie reakcja widowni. Nie ma absolutnie żadnej różnicy między człowiekiem 
znajdującym żonę w łóżku z najlepszym przyjacielem w farsie a człowiekiem 
znajdującym żonę w łóżku z najlepszy m przyjacielem w tragedii. 

I 

Reakcja męża w obu sztukach powinna być dokładnie taka sama. Różnica I 
jest w reakcji widowni - nie męża. I 

Oczywiście aktor grający w farsie musi wypracować szczególną technikę. ~ 

To jasne, że musi słuchać reakcji widowni - w pierwszym vvypadku śmiech będzie t 
go często zagłuszać. Aktor farsy musi się też nauczyć nie "trzymać piłki" za długo. 1

1
' .. · 

Aktorstwo farsowe jest bardzo podobne do meczu tenisowego: grasz lepiej jeżeli _ 
twój przeciwnik dobrze odbija ci piłkę. Jedną z cech tragedii są długie przemowy, w I czasie których główny bohater wychodzi na środek sceny i przez kilka stron skarży ~ 

się na zły los. Bardzo względne (i dodajmy - niezbyt trudne) dla głównego bohatera. i 
Nic takiego nie zdarza się w farsie. Aktor potrzebuje partnerów, a partnerzy jego. I 

Niedocenianie fars wynika też, jak sądzę, z faktu, że język jakim są pisane , i' 
jest zazwyczaj przyziemny ponieważ dzialającc postacie są zwyczajne i przyziemne. ł 

Nie filozofują na temat swoich problemów. Rozwiązują.ie - i to na ogół pod presją 

okoliczności. 1· 

Farsopisarz przemyślnie uklada sytuacje i manipuluje nimi, żeby dostosować 
je do potrzeb sztuki. Jestem jednak przekonany, że wykonanie musi być absolutnie 
prawdziwe i wiarygodne . Oczywiście gra aktora tylko wtedy może być prawdziwa, 
jeśli autor stworzył rolę i sytuacje, które dają aktorowi na to materiał. Tak więc 
autor chociaż manipuluje sytuacjami i dostosowuje je do potrze b sztuki, musi 
jednocześnie pisać "prawdziwie" i "serio". 

Myślę, że to jest okol o 500 slów i mam nadzieję , że jesteście Paf1stwo odrobine „ 

~ mądrzejsi. W każdym razie ja miałem okazje;:, żeby .s ic;: tr~chc;: pozastanaw:_J·ać. c 

,, Ray Cooney 

L~~ ~~~~~\~A~$.1·~~ 
•. • ........•....•....... , .......• „ ..• 

MAYDAY 

l~:~>;:~-„ .... ll'ł,__. ____ t<,~~~'<::::..'<:<W~:-1~~::.ci:.,..;'*'''<(; .,V<~ 

ł ---
1 

ł 

J 
I 

Farsa 
Bardzo Dobra Rzecz 

Oto (-) co uważam za trzy główne 
kategorie sztuk teatralnych: 

Po pierwsze istnieje dramat czyli zwykla 
sztuka teatralna, która na ogół nie obfituje w hu
mor, jednak jest pełna Wnikliwości i innych 
Poważnych Spraw i w związku z tym, jeśli ma 
powodzenie, jest uważana za Rzecz Bardzo Wa11ą 
Zobaczenia. 

Po drugie komedie są zwykłymi sztukami 
teatralnymi z poczuciem humoru, mówią często 
o tych samych sprawach tylko bardziej radośnie 
i w związku z tym przemawiają do szerszej 
publiczności. 

Nielicznym tylko komediom udaje się 
czasami osiagnąć kategorię Rzeczy Bardzo 
Dobrej i zwykle tylko wtedy gdy: 

a) reżyser usunął z niej cały humor, grając 

ją ze śmiertelną powagą. 
b) autor od dawna nie żyje lub jest 

obcokrajowcem (a najlepiej obie te rzeczy naraz). 
Jeśli autor jest obcokrajowcem to istnieje 

szansa, że tłumacz i tak uśmiercil większość 
humoru (porównaj: Molier, Goldoni). Jeśli nie 
żyje od dawna, większość widzów i tak nie 
rozumie jego dowcipów (porównaj: Shakespe
are). 

Po trzecie, istnieją farsy, które z założenia 
mają być śmieszniejsze niż komedie, co im się 
czasem udaje, choć aby to osiągnąć autor musi 
zrezygnować z kilku takich rzeczy, jak głęboka 
analiza postaci czy Poważne Sprawy. 

Dobra farsa nie zagłębia się w najgłębsze 
pokłady wiarygodności i prawdopodobieóstwa. 
Posługuje się swoją własną czystą logiką i jeśli 
jest udana, to dopiero na końcu widzowie zadają 
sobie pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że 
znaleźli się w tym właśnie miejscu ... . 

Alan Ayckbourne I, 

(fragment przedmowy do sztuki Sisterly Fee/ings) I 
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Farsa 
czyli coś do śmiechu 

"Treść sztuki polega na tyn1, że pinda Fredena wychodzi za mąż za bogatego 
bydlaka, ale waha się, bo jej się wydaje, że kocha biednego durnia. Jeden z jej przyjaciół, 
kretyn, stara się temu przeszkodzić, ale mu się to nie udaje, ku radości matki, idiotki" -
pieklił się przed wojnąAntoni Słonimski. I pieklił się, jak podejrzewam. niesłusznie. Nie 
dlatego, broń Boże, by owe Malżeństwo Fredeny zawierało jakieś nie dostrzeżone przez 
krytyka wartości; z równoległej recenzji Boya także widać, że musiała to być straszna 
chała. Błąd Słonimskiego polega tu nie na ocenie, lecz na zastosowanych kryteriach. 

Czy to znaczy, że farsa musi być głupia? Nie, nie musi. Ale także nie musi być 
mądra, cokolwiek by to miało w tym przypadku znaczyć. I wydaje się nawet, że akurat 
mądra być nie powinna. Na pewno zaś wiadomo tyle, że ma być śmieszna - ale też jej 
śmieszność bywa szczególnego rodzaju. Żadne tam "Z czego się śmiejecie? Z siebie 
samych się śmiejecie?" - i choć Re1Fizor zbudowany jest na chwycie par excellence 
farsowym (mistyfikacja przedsięwzięta w innym celu niż płynące z niej konsekwencje), 
przecież nikt przytomny za farsę nie będzie go uważać. 

Historycy literatury i teatru przypisują farsie bardzo szlachetną genealogię, ciągnącą 
się od starożytności, a już na pewno od Mistrza Patheli11 i komedii dell'arte. Można 
jednak sądzić, że dla tej odmiany farsy, która ukształtowała się w wieku XIX i przetrwała 
do dziś (choć w zamierającej postaci), owa tradycja jest czymś stosunkowo mało istotnym. 
Rozmaite chwyty farsowe łatwo przec ie ż wskazać w co drugim utworze, skądinąd 
zaliczanym bez wahania do całkiem innego gatunku. Farsowe są zarówno przebieranki u 
Shakespeare'a,jak Romulus Wielki ze swym kurnikiem, elementy farsy odnaleźć można 
równie dobrze u Fredry, jak u Mrożka. Zatem z faktu, że ktoś kogoś udaje, a inni dla 
własnych celów podtrzymują tę mistyfikację - albo z tego, że od zgubionej chustki czy 
listu zaczynają zależeć losy wielu osób - nic jeszcze ostatecznego nie wynika; podobnie 
jak z dowcipów i kalamburów, które - nawet zupełnie idiotyczne - same przez się 
jeszcze farsy nie stanowią. Także porzucone kochanki, bogate ciotki, czarujące pokojówki 
i małżeńskie wielokąty mogą pędzić swój literacki żywot równie dobrze w farsie, jak 
poza nią; to samo dotyczy absurdalnych klauzul spadkovvych, protokółu dyplomatycznego 
i niezmierzonego bogactwa ludzkich dziwactw. 

Jeśli zatem nie chvvyty i nie postacie - to co? Odpowiedź wydaje się dość prosta. 
Jak wszelka sztuka bulwarowa, tak i farsa jest w prostej linii spadkobierczynią piece bien 
fai te. Nie w tematyf'c, oczywiście, lecz w strukturze: istota farsy polega przecież na tym, 
żeby wszystkie rodzaje broni, porozwieszane w pierwszym akcie, w finale zaczęły strzelać 
i żeby na każdym wbitym haku ktoś się w końcu powiesił. Farsą bowiem - inaczej niż 
życiem - rządzi niepodzielnie zasada przyczynowości, i to rozumianej czysto mecha
nicznie; jeśli autor odstąpi od tej zasady, czy to przez ambicję, czy przez niechlujstwo, to 
cały mechanizm farsy zaczyna się zacinać. 

Pod tym względem farsa wydaje się bliźniaczą siostrą klasycznej powieści 
kryminalnej (i oczywiście wszystkich kryminałów scenicznych). W powieści kryminalnej 
ze skutków wnioskować trzeba o przyczynach. a jest to możliwe tylko przy założeniu, że 
zachodzą między nimi względnie stabilne związki. I co więcej, że z niesko11czonej liczby 
takich związków detektyw jest w stanie wysnuć tę właśnie nitkę, która mu akurat jest 
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potrzebna. Zapewne, można tu wskaza_ć i. różnice: autor k1yminału winie1~ ":swoich ciągach ł 
przyczynowo-skutkowych uwzględmac także potoczne prawdopodob1enstwo, gdy autor . 
farsy takich zobowiązań nic ma: w farsie dwóch kochanków upchniętych w tej samej ! 
szafie może nic :~:::::~:~~-=:dzi::~:-~ kryminale c=~~::.::_j 
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~ różnice okażą się znikome, bo w obu przypadkach autor nie 

ma prawa wykraczać poza stereotyp; bez stereotypu, bowiem, 

·.ł wt krdyn:inale nie _ mof:żna_ by odt1wor~:'Ć mohtywów ki~rujących 
z 1ro niarzem am w arsie uruc iom1c mec anizmu rneporozu-
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mień. (-) 
Istnieje tu jeszcze inne podobieństwo. Zarówno farsy, 

jak kryminały cieszą się ogromną popularnością, ale też przez 
smakoszów i profesjonalistów traktowane bywają z lekcewa
żeniem. Najczęściej operuje się wobec nich kryterium gatun
kowym, zamiast stosować oceny indywidualne: pyta się o farsę 
lub kryminał "w ogóle", nie odróżniając Labiche'a od Fedora 
albo Cheyneya od Parfinowicza. Przeciwnik kryminałów uzna 
masowe wydanie Chandlera za marnotrawstwo papieru , bo 
zmyli go jamnik albo kluczyk na okładce; i podobnie wróg farsy 
będzie łamał ręce nad powodzeniem, jakie osiągnęła sztuka 
Ayckbourna w warszawskim Teatrze Współczesnym. Albo 
zgorszy się, że Dialog wydrukował C:::ego nie widać: Frayna, 
gdzie istotnie jeden z etektów komicznych polega na obrzucaniu 
się sardynkami.(-) 

I ostatnie już podobie11stwo; zarówno farsa, jak kryminał 
ze względu na swą popularność kuszą często, by je traktować 
jako środek do jakiegoś wyższego celu. Na rozrywkowej 
konstrukcji zawiesza się więc różne bibeloty: ideowe, polityczne, 
vvychowawcze. (-)Tymczasem oświeceniowy jeszcze pomysł, 
by bawiąc uczyć i wychov.rywać, wydaje się dziś i anachroniczny, 
i całkiem nieskuteczny. Przynąjmniej wobec odbiorców dorosłych 
-a tak farsa, jak k1yrninał nie są przecież adresowane do dzieci . 
(- ) 

Jak odróżnić farsę kiepską od dobrej , skoro kryteria 
merytoryczne(- ) nie mają tu .ladnego zas tosowania i skoro w 
farsie każde przesłanie pozafarsowe prowadzi do autokom
promitacji ? Na pevmo warunkiem elementarnym jest tu au
tentyczne poczucie humoru, którego nie zastąpi najlepsza re
cepta; tyle że z poczuciem humoru jest jak z talentem - cokol
wiek chce się o nim bliżej powiectzieć, będzie bez sensu. A co 
poza tym? Winna być "bien faite", ale to też wskazówka 
ogólnikowa, więc lepiej ją porównać do pasjansa: znawcy 
przedmiotu twierdzą, że najlepsze są pasjanse dwutaliowe, o 
bardzo wysokiej liczbie możliwych kombinacji. I rzeczywiście, 
mechanizm farsy winien być na tyle zawikłany, by nie rozkręcił 
się do kol'lca już w pierwszym akcie. Bohaterowie mogą być 
marionetkami (''Nie zanadto żywi, bo by mogli popsuć zabawę" 
- zauważał przytomnie Boy), byle ich charakterystyka 
okazywała się oczywista w pół zdania. Wreszc ie punkt wyjścia 
bywa całkiem dowolny: koń zjadł pewnej damie kapelusz 
~10wieszony na krzaku (Slollikowv kope/11s::: Labiche'a), 
wyrodny ojciec przypomina sobie o naturalnym synu i w akcie 
spóźnionej skruchy zwala mu się na głowę (Papa Caillaveta i 
Flersa), znany pisarz po operacji plastycznej z zabandażowaną 
gębą siedzi w domu, a żona informuje wszystkich, że wyjechał 
(Herminia Magniera), albo - jak w Pchle w uchu Feydeau -
mąż oddawszy niezbyt wygodne szelki bratankowi boi się 

powiedzieć o tym żonie-ofiarodawczyni. 
Pchlę w uchu z różnych względów można uznać za 

farsę wzorową.(-) Spróbuję odtworzyć ów wyjściowy układ 
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(ciągu dalszego streścić się nie da, bo skoro cała farsa zawiera się w akcji , streszczenie 
musiałoby być niewiele krótsze od oryginału). Zatem : bratanek (ten z szelkami), zamówił 
dla siebie i swej kochanki pokój w hotelu; w tym samym hotelu żona wyznaczyła spotkanie 
mężowi, którego wierność postanowiła wypróbować, list zaś kazała napisać swej 
przyjaciółce, by mąż nie rozpoznał jej charakteru pisma; mąż tymczasem podejrzewa, 
że tajemnicza nieznajoma źle zidentyfikowała obiekt swoich westchnieó i że naprawdę 
chodzi o jego przyjaciela, skądinąd adorującego jego żonę, więc tegoż przyjaciela wysyła 
do hotelu na schadzkę; zaś toreador, któremu list pokazano jako osobie postronnej, 
rozpoznawszy µismo swojej z kolei żony, rusza do hotelu zamordować niewierną. Głupie? 
Oczywiście, że głupie; niemniej autor otrzymuje w ten sposób kilkanaście wątków (w 
sztuce 'A')'Stępująjeszcze inne osoby), którymi następni e może manipulować; robi się z 
tego w końcu coś w rodzaju karuzeli, obracającej się w skomplikowanym rytmie. 

Pokazać tę machinę na scenie jest jednak trudno . Na pozorny samograj czyhają 
dwa przede wszystkim niebezpieczeństwa: z jednej strony nadmiar inwencji, a z drugiej 
zwykła niedbałość. W pierwszym przypadku reżyser lub sami aktorzy, nie ufając autorowi, 
wzbogacają tekst o własne pomysły: albo starają się coś pogłębiać czy przeżywać, albo 
błaznują, a lbo - co chyba najczęstsze - spoza roli robią oko do publiczności. Wynik 
jest ten sam, jak w przypadku niechlujstwa: zacierają s ię więzi mniej lub bardziej misternie 
zadzierzgnięte przez autora. Ostatecznie więc z pierwotnego pomysłu pozostaje tylko 
chaotyczna bieganina, gdy tymczasem farsa polegać winna na bieganinie metodycznej. 
(-) 
Z drugiej strony aktorów, dośmieszających role farsowe, także zrozumieć nietrudno : fars 
godnych precyzji - czyli po prostu dobrych - jest niewiele, a reszta niezdolna jest 
rozbawić nawet kangura.(-) Sytuacja farsopisarzy współczesnych jest oczywiście jeszcze 
trudniejsza: gatunek każe porzucić wszystkie ambicje poza strukturalnymi, a tymczasem 
większość struktur dawno już została wykorzystana. Jakieś wyjście wprawdzie podsuwa 
Czego nie widać Frayna, gdzie splecione zostały aż dwie farsy : ta klasyczna, 
wielodrzwiowa, którą bohaterowie grają w scenicznym teatrze, i ta, "której nie widać", a 
która dzieje się za kulisami. Podejrzewam jednak, że dalsze zwielokrotnienie struktur 
byłoby już po prostu niemożliwe, a w każdym razie autor farsy potrójnej lub poczwórnej 
musiałby się uciec do pomocy komputera. No i widz także. 

To wcale nie dowcip. Farsa bowiem jest właściwie pewnego rodzaju grą logiczną; 
stąd zresztą proponowana tu wcześniej analogia z powieścią kryminalną. Tyle że autor 
farsy sam znajduje się jakby w sytuacji przestępcy , podczas gdy publiczność występuje 
w roli wszechwiedzącego detektywa: on zaciera ślady i myli tropy, ona zaś bezbłędnie 
rozszyfrowuje jego poczynania. Jest też z reguły lepiej poinformowana niż poszczególni 
bohaterowie i dlatego może przewidywać ich posunięcia; aby to jednak było w ogóle 
możliwe, obie strony muszą przestrzegać tych samych reguł gry. 

Oczywiście, istnieją także farsy zbudowane z całą poprawnością, które jednak 
absolutnie wcale nie są śmieszne. Ale to już całkiem inna historia. 

Małgorzata Szpakowska 
(fragmenty artykułu, Dialog 1986 nr 11.) 
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Ko1nedia to nieprawdziwi ludzie w prawdziwych sytuacjach, , 

a farsa to prawdziwi ludzie w nieprawdziwych sytuacjach. 

Ben Travers 
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BAŁTYCKI 

TEATR 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE 

( >>PILAWA<< ) 
78-1 OO Kołobrzeg, ul. Teczowa 1 

tel./fax (0-965) 284-35 

Firma nasza prowadzi swoją 
działalność od roku 1980. 

Specjalizujemy się w montażach , 

modernizacjach , remontach 
i konserwacjach wszelkich urzą
dzeń dźwigowych, podnośników i 

platform dla osób 
niepełnosprawnych. 

Oferujemy: 
q wykonanie montażu dźwigów zgodnie 
· z indywidualnymi wymaganiami 

q projektowanie i doradztwo przy budowie 
szybów 

q wystrój kabin standardowych lub według 
indywidualnego projektu 

q krótkie terminy dostaw 
q pełen zestaw części zamiennych 

Jesteśmy autoryzowanym zakładem montażu 
i konserwacji dźwigów. 

Posiadamy placówki handlowe w Kołobrzegu , 

Szczecinie i Gdańsku . 

DRAMA1YCZNY Dyrektor naczelny- Józefa Solecka 
im. Juliusu SloWJCkitgo w Ko...iinic Dyrektor artystyczny - Józef Skwark 
Zespół techniczny: pełni obowiązki kierownika technicznego - Stanisław Kawalec; kierownik pracowni krawieckiej -Jan 
Marciniak; pracown ia elektryczna i akustyczna - Jerzy Bok (kierownik), Leszek Bi litewski, Bolesław Skarżyński, Jerzy 
Socha!; pracownia modelarska- Tadeusz Gośc i niak; pracownia fryzjerska - Małgorzata Tokarska; garderobiane- Mariola 
Kurowska, Władysława Wo lska. 

Program opracowała Maria Dworakowska. Reprodukowane na stronie 4. zdjęc i e Raya Cooneya pochodzi z programu Teatru 
Kwadrat w Warszawie. Skład i łaman ie-Adri an Łaskarzewsk i . 


