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napisanie 500 dóut

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 częściowo dbtego, że bywają aktorzy, 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 Fars jest walka jednostki ze stale potęgującymi się
przeciwieristwami losu. Jednostka cierpi też z powodu cech swojego charakteru i własnej
niezdolności do kontrolowania swoich reakcji w stresie. No cóż, to, jak sądzę, określa więk
szość moich Fars!
W gruncie rzeczy, im dłużej o tym myślę, tym bardziej czuję, że Farsa ma być
może wiecej wspólnego z tragedią niż z komedią. Komedia przedstawia niezwykłą osobę w
codziennej sytuacji, podczas gdy Farsa (i tragedia) to zazwyczaj zwykli ludzie usilujący
poradzić sobie w niezwykłych sytuacjach.
1 tak, jeżeli Farsa zbliża się bardziej do tragedii, to rozsądna jest chyba teza, że im
bardziej rzeczywista i prawdziwa będ1je sztuka i przedstawienie, tym silniejsza będzie reakcja
widowni. Nie ma absolutnie fadnej różnicy między człowiekiem znajdującym żonę w łóżku z
najlepszym przyjacielem w Farsie a człowiekiem znajdującym żonę w IM.ku z najlepszym
przyjacielem w tragedii.
Reakcja męża w obu sztukach powinna być dokładnie taka sama. Różnica jest w
reakcji widowni - nie mę7..a.
Oczywiście aktor grający w Farsie musi wypracować szczególną technikę. To
jasne, że musi słuchać reakcji widowni - w pierwszym wypadku śmiech będzie go często
zagłuszać . Aktor Farsy musi się też nauczyć nic "trzymać piłki" za długo. 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 czasie których główny bohater wychodzi
na środek sceny i przez kilka stron skarży się na zły los. Bardzo wzgledne (i dodajmy - nic
nazbyt trudne) dla głównego bohatera. Nic takiego nie zdarza sii: w Farsie. Aktor potrzebuje
partnerów, a partnerzy jego.
Niedocenianie Fars wynika też, jak sądz~. z faktu, że jyzyk jakim są pisane jest
zwyczajny i przyziemny, ponieważ działające postacie są zwyczajne i przyziemne. Nie filozofują na temat swoich problemów. Rozwiązują je - i to na ogół pod presją okoliczności.
Farsopisarz przemyślnie układa sytuacje i manipuluje nimi, żeby dostosować je do
potrzeb sztuki. Jestem jednak przekonany, że wykonanie musi być absolutnie prawdziwe i

