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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 
Farsa. 

Farsa jest często niedoceniana - częściowo ze 
względu na istnienie szeregu nienajlepszych sztuk 
tego rodzaju, a częściowo dlatego, 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 Far
sy; nawet dialog 
Farsy powinien 
być możliwy do 
zamiany z dialo
giem tragedii. 
Głównym te

matem więk
szości Fars jest 
walka jednostki 
ze stale potęgu
jącymi się prze

ciwnościami losu. Jednostka cierpi też z powodu 
cech swojego charakteru i własnej niezdolności do 
kontrolowania własnych 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 niezwykłych 
sytuacjach. 

I tak, jeśli 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 i człowiekiem znajdującym 
żonę w łóżku z najlepszym przyjacielem -w tragedii. 

Reakcja męża w obu sztukach powinna t>yC 
dokładnie taka sama. Różnica jest w reakcji widowni 
-nie męża. 

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 w Farsie 
musi też nauczyć nie „trzymać piki" 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 względne i (dodajmy - nie 
nazbyt trudne) dla głównego bohatera. Nic takiego 
nie zdarza się w Farsie. Aktor potrzebuje partnerów, 
a partnerzy jego. 

Niedocenianie Fars wynika też, jak sądzę, z faktu, 
że język jakimi są pisane jest zwyczajny i 
przyziemny, ponieważ działające postaci 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 wiarygodne. 
Oczywiście, gra aktora tylko wtedy może być 
prawdziwa, jeśli autor stworzył rolę i sytuacje, które 
dadzą mu do tego materiał. Tak więc autor, chociaż 
manipuluje sytuacjami i dostosowuje je do potrzeb 
sztuki musi jednocześnie pisać „prawdziwie" I 
„serio". 

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



Reżyseria - Ireneusz KASKIEWICZ 
Bogusław SEMOTIUK 

Scenografia - Bogusław SEMOTIUK 

OBSADA: 

Richard WILLEY 
(minister w rządzie Johna Majora) 
Ireneusz KASKIEWICZ 

George PIGDEN 
(miły, rzetelny, trochę zahukany mężczyzna) 
Albert OSIK 

Jane WORTHINGTON 
(osóbka atrakcyjna, ale nie bardzo rozgarnięta) 
Ewa KONSTANCIAK 

Ron nie 
(jej mąi - młody i zazdrosny) 
Zblgn KUŁAGOWSKI 

Kelner 
(osobnik bystry i przebiegły) 
ogusław SEMOTIUK 

Kierownik hotelu 
(poważny urzędnik) 
Jerzy KARNICKI 

Pamela 
(nieco swawolna żona ministra) 
Bożena BOREK 

Gladys 
(pielęgniarka. panna z zasadami) 
Agnieszka ĆWIK 

Pokojówka 
(pulchna, uczynna Włoszka) 
Hanna PIOTROWSKA 

oraz 
Ciało 

Jan STRY JNIAK 

Inspicjent - Emilia SIEMASZKO 



RayCOONEY 
Aktor, reżyser, producent, jeden z 

najpopularniejszych współczesnych autorów sztuk 
komediowych. Karierę rozpoczął jako 
czternastolatek w 1946 roku. Przez dziesięć lat 
zdobywał praktykę grając w teatrach 
prowincjonalnych, następnie trafił do Zespołu Briana 
Rixa w Teatrze Whitehall w Londynie. Dla niego 
napisał, wraz z kolegą aktorem - Tony Hiltonem -
swoją pierwszą sztukę „One For The Pot". Odtąd -
wciąż grając. reżyserując, zajmując się produkcją 
spektakli - napisał 12 sztuk, wśród których jest wiele 
hitów granych na całym niemal świecie - jak 
"Wszystko w rodzinie" .. Nie teraz, kochanie", 
„Mayday" (farsa-rekordzistka, grana na londyńskim 
West Endzie nieprzerwanie przez dziesięć lat) czy 
też „Okno na parlament", które oprócz 
entuzjastycznych reakcji widzów i sukcesu 
frekwencyjnego zostało nazwane „Rolls-Roycem 
farsy", a także przyniosło Cooney'owi prestiżową 
nagrodę Oliviera dla ~lepszej komedii 1991 roku. 

Ireneusz KASKIEWICZ 
Artysta teatrów łódzkich i krakowskich. 160 ról 

teatralnych, kilkanaście filmowych i telewizyjnych, w 
tym rola główna w seńalu "Pan na Żuławach". 
Doświadczenie reżyserskie zdobywał asystując 
takim twórcom, jak m. in. J. Grzegorzewski, J. Gruza, 
F. Falk, P. Łazarkiewicz. Przez wiele lat starszy 
wykładowca na Wydz. Wokalno-Aktorskim w 
Akademii Muzycznej w Łodzi. Wiele nagród i 
wyróżnień zawodowych, m. in. "Srebrny Pierścień" 
za osiągnięcia w sztuce aktorskiej. Dwukrotnie 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 

Elibieta WOźNIAK 
Anglistka z wykształcenia ; od wielu lat mieszka w Londynie. Tłumaczyła 

sztuki angielskich i amerykańskich dramaturgów. Chętnie przekłada farsy i 
komedie, nie unika dreszczowców i sztuk o poważniejszej tematyce. O 
swojej pracy mówi tak: .Bardzo lubię tłumaczyć farsy, ponieważ sama 
świetnie się przy tym bawię. (. .) Największą trudność sprawia przełożenie 
dowcipów 1 kalamburów. Czasem ryzykuję odchodząc od oryginału, ale 
nigdy nie osiągnę/abym komizmu językowego, gdybym trzymała się 
wiernie tekstu ( ... ) Moją nagrodą 1esl spontaniczny i głośny śrmech 
publiczności.~ 

Prawa autorskie do sztuki .Okno na parlament• posiada .ADIT" -
Agencja Dramatu i Teatru Elżbiety Manthey 

Kierownik techniczny: 
Grzegorz SUJECKI 

Akustycy: 
Mariusz BROKOS, Piotr KUDRYMSKI 

Oświetleniowcy: 
Wiesław SMARDZEWSKI, Tomasz ZAKRZEWSKI 

Maszyniści: 
Grzegorz BEREZA, Roman DOLEPA, 

Paweł KORNELUK 

Garderobiane: 
Danuta GOSPODARCZYK, Milena MULARSKA 

Stolarz: 
Henryk MOCZULSKI 

(współpraca) 

Z-ca dyrektora: 
Joanna MERECKA 

Dział promocji: 
Jarosława MACHETA, Marlena NIEWIAROWSKA, 

Wioletta STOLARCZVK, Miłosz SIWEK 

Specjalista d/s programowych: 
Andrzej RADZIK 

Asystentka: 
Marta BOBROWSKA 

Główny księgowy: 
Maria POTYRAŁO - ZALEWSKA 

Księgowa 
Bogumiła SKORUPSKA 

Kadry: 
Kazimiera FURA 

Kasjerki: 
Krystyna FAJFROWSKA, Marzena CZAPIEWSKA 



NOWY TEATR 
76-200 Słupsk 

ul. Lutosławskiego 1 
tel. (59) 846 70 OO 
www.nowyteatr.pl 

Duża i Mała Scena mieszczą się 
przy ulicy Jana Pawła li 3 

Kasa czynna: 
od poniedziałku do soboty 

w godz. 11.00 -17.00 
oraz na dwie godziny 

przed spektaklem 

Rezerwacja telefoniczna: 
od poniedziałku do soboty 

w godz. 11.00 -17.00 
tel. (59) 842 84 34 wew. 334 
Zarezerwowane bilety prosimy 

odebrać najpóźniej 
na dwie godziny przed 

spektaklem w kasie Nowego Teatru . 

Na życzenie organizujemy 
spektakle w uzgodnionych 

terminach. 
Dział Promocji: 

tel. (59) 846 70 06 
promocja@nowyteatr.pl 

Ceny biletów na spektakl 
„Okno na parlament" 

normalny - 18 zł 
ulgowy - 14 zł 

grupowy - 1 O zł 

PIZZERIA 

8434300 


