


Kiedy warto jest pójść do teatru? Czasami. A na pewno wtedy g 
pozwolą nam zapomnieć o otaczającym nas świecie. Gdy możemy pogrążyc 
świecie. Gdy będzie nam dane móc przeżyć wzruszenia takie, których nie zdarz~•J·li(·:IC!łll1''*1~,_,, 
zabieganej i agresywnej rzeczywistości. 
ALE TERAZ TRZEBA PÓJŚĆ OO TEATRU. 

BO TYM RAZEM MOŻNA SiE TAM PORZĄDNIE i uczciwiE •••• POŚMiAĆ. 

Tak. Bo właśnie po to żeby móc się pośmiać - napisane zostało „CJKNo NA 1PM!l!WMIM~~i: 

genialna, wyrafinowana ale jednocześnie prosta, prawdziwa i jak każda tego gatuJ-~łi!l.Jlll:lJ!•!IJ. 
komedia. Zaś jej bohaterami są ... politycy. 
Komedia wyśmiewająca polityków? Nie może być rzeczy śmieszniejszej i milszej 
historię konserwatywnego, żonatego, absolutnie moralnego polityka brytyjski 
i upojny romans z sekretarką lidera .... opozycji. Romans kwitnie, rozwija się 
będzie miał końca, gdy nagle za kotarą zasłaniającą okno hotelowego apartam 
zmierza właśnie ku kolejnej nazwijmy to konsumpcji swojego romansu, poj 
nie do końca ale całkowicie bezwładne ciało pewnego prywatnego detektyw 
cę sekretarki ale - przez jej męża. Cóż robi polityk? Wzywa policję? W 
odkryciu dyrekcję hotelu? Prosi o pomoc kolegów ze swojej partii? Otóż t 
ście byli codziennymi pedantycznymi czytelnikami działów polityczn 
zgadniecie! Bo w chwili gdy polityk znajduje ciało detektywa pos 
romans. Oczywiście polityk nie ma też najmniejszej ochoty pr 
już n ie ma ochoty powiadomić świata o dok 
I tak już w 1 O minut po rozpoczęciu sztuki jej tempo .P. 
i przezabawne sytuacje, zaś cały teatralny świat pogrąża si 
który zaproponować może tylko Ray Cooney, brytyjski mi 
ne postaci: dyrektor hotelu, hotelowy kelner, żona polityka, 
opiekująca się jego apodyktyczną mamą. Pojawienie się 
bohatera a dla widzów czas kolejnych salw śmiechu. Zaś 
stara się do niczego nie przyznać, wszystko zatuszow 
Ale pamiętać trzeba o jednym: to je t sztuka na wskroś rea 
naszemu codziennemu doświadczeniu. Świat polityki, świ 
i wzajemnie przenikają. Ale co z tego wynika !?!?! O 
komedia - jak rzadko która oferuje Wam zabawę, o któr 
bowiem świat, który - pozornie znacie. Tym czasem świ 
swoje skrywane tajemnice, nonsensy i śmieszności. Tym razem 
się w bezbrzeżnym oceanie śmiechu i dobrej zabawy. 

a na sceme zJa 
i, asystent polityka 

ostaci to nowy kłopo 
naprawdę podziwu go 

ść na swoje. Znacie t 
dzieje się tu nic, co nie 

udzi tak jak codziennie s 
ie się przychodząc do t 
· mkolwiek innym teatrze. 

PARLAMEN T" odsłonj p 
dzie przyjść do teatru, żeb 
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K i ER O W N I K HOTEL U Wiesław Paprzycki 
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Ri C HARD Wi LLEY Andrzej Szczytko 

GE O RG E Pi GD EN Arnold Pujsza 
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RO N N I E Seweryn Wieczorek 
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Już ponad 25 lat Lajmuję się far ą, ale nie uważam, abym był w stanic opisać i charakteryzować Jej w zado
walający sposób. awet nic mam pe\\ naści, czy sztuki teatralne podlegają jakiejkolwiek kategoryzacji. Pod 
pojęciem komedii rozumiana jest ·ztuka ze szczęśli\ ym zakończeniem . Czechow określał swoje przed tawicnia 
mianem komedii. Ben Tra er. również nazyv.ał swoje farsy komediami. Je tern w po iadaniu słownika, w 
którym far a zdefiniowana zo. tała jako tyl komedii, charakteryzujący się ruba znym humorem i nietuzinko
wym do\ cipcm oraz jako trywialne i pozbawione głębszej treści widowisko. W żaden sposób nic potrafię 
zgodzić się z definicją wyrażoną w tym łowniku. Niektóre z dramatów Alana Ayckboum można by określić 
mianem far ·y a nic sądzę. aby były trywialne i pozbawione trc ~ ci. 
Mam wrażenie. że far y nic ·ą wła 'ciwic doceniane, tym bardziej. że niektóry aktorLy nie grają ich w należyty 
spo ób. mimo iż dysponują odpowiednimi umiejętnościami dramatycznymi. Moim zdaniem najłcp zymi far a
mi są w gruncie rzeczy tragedie. Tragizm stanowi bowiem ens fars} i nawet jej dialogi powinny być za tępo
wałne tymi z tragedii. Więk zo ' ć tragedii bazuje na walce pomiędzy indywiduum a dysponującymi wielką 
mocą · iłami i jego wysiłkach, aby ujść nadciągającej i wzbierającej przeciv. niemu powodzi. Dodatkowo indy
widuum to trapione je ·t wla nymi słabo · ci ami i niemożnością ich okiełznania w obliczu zewnętrznego nacisku. 
I opi. ten pa uje do większa · ci z moich fars! Im więcej o tym rozmyślam, to silniej ze . taje się we mnie przeko
nanie. że z dużą dozą prawdopodobień twa można powiedzieć, i7 far a ma więcej wspólnego z tragedią niż 
z komedią. 

Komedie traktują przeważnie o niezwykłych osobach w codziennych sytuacjach; natomia t farsa (i tragedia) 
zajmuje · ię całkiem zwykJymi ludźmi, którzy próbują poradzić ·obie z niez\ yklymi ytuacjami. Z tego powo
du reakcja publiczno · ci je t tym ilnicjsza. im bardziej reali tyczna i prawdziwa jest sztuka i jej wykonanie 
na cenie. Nic ma ab olutnic żadnej różnicy pomiędzy mężczyzną, który w far 'ie przyłapuje woją żonę w łóżku 
ze swoim najlep ·zym przyjacielem, a mężczyzną, który w tragedii przyłapuje swoją żonę w łóżku ze swoim 
najlcp zym przyjacielem. Reakcja m~żczyzny w obu sztukach p winna być identyczna. Różnica polega jedynie 
w reakcji publiczności a nic aktora! Oczywi ·cie aktor grający w far ie mu i rozwinąć w obie odpowiednie 
techniki i śledzić po prostu reakcję publiczności na swoją grę, w przeciwnym razie ryzykuje o 'mieszenie. 
Także aktor grający w farsie musi potrafić szybko przekazywać piłeczkę. Gra w farsie bardzo przypomina mecz 
tenisa: Grasz tym lepiej. im lepiej przeciwnik przekazuje tobie piłkę. 

Cechą charakterystyczną tragedii ą długie monologi wygłaszane prLez główne po tac i na · rodku ceny. 
w których użalają się one przez wicie tron tekstu nad woim nic zczę' liwym Io cm. Do tego ą one bardzo 
lubiane przez aktorów (a ja bym dodał, że do tego nie aż tak trudne!) . W każdym razie nie jest to materiał, 
z którego powstają far ·y. W nich rzadko wyst((pują dwustronicowe monologi z dramatycznymi przerwami. 
Potrzebuje ·z innych aktorów, a oni potrzebują ciebie. Uważam równi ż, że far ·y są nieco niedoceniane, ponie
waż ich j~zyk jest prosty. Nic „intelektualizują" dylematów. lecz stawiają im czoła i to zazwyczaj w sytuacjach 
tre owych. 



----TEKST Z ANGIELSKIEGO PRZETLUMACZYL HORST WILLEMS, Z NIEMIECKIEGO PRZETLUMACZYL PIOTR BRY.JA -----4 

Analizując mechanizm powsta\: ania far . przychodzą na my'I słowa .. artystyczny" i „zaprojektowany". To 
mogłaby być różnica pomi dzy farsą a innymi gatunkami teatralnymi. Twórca fars manipuluje s:tuacją. do. to
s \\ ująi.: ją do ' W ~ej sztuki. Mimo to jestem prl'. konany. że arna sztuka musi być całkowicie pov, ażna i pra\\
d?iwa. Oczywi;cic aktor może wykonać dobrą roboli( jcdyni1.: wt dy gdy autor sztuki dostarczy mu l;harnkt1.:r 
i sytuacji(, p pychając< akcjli do prl'.Odu. Dłat1.:go autor rÓ\: nicż musi być pm ażny i ·zczcry. mimo manipulo
'' ania sytuacjami w taki sposób. ab pa. ownły do jego artystycznej konstrukcji. 

RAY COONEY 

RAY CaONEY należy do czołówki najpopularniejszych angielskich pisarzy komediowych. Jego sztuki 
odniosły sukces nie tylko w rodzimej Anglii, ale również na Broadway'u. Zostały przetłumaczone na dwadzie
ścia języków. 

Ray jest uroczym człowiekiem, całkowicie zadowolonym ze swego losu. Mówi na przykład: „Nigdy w życiu 
nie zrobiłem niczego, za co by mi zapłacono a co mnie samego nic nie kosztowało". Już w dzieciństwie marzył 
o tym, by zostać aktorem, a w wieku czternastu lat rzucił szkołę i zgłosił się na próbę głosu do partii solowej 
w „Pieśni Norwegii" i dostał ją. Potem odbywał praktykę grając w teatrach sezonowych od Worthing do 
Blackburn. W 1956 roku został przyjęty do grupy Briana Rixa w Whitehall Theatre, gdzie dał się poznać jako 
bardzo dobry aktor komediowy. I chyba ta wieloletnia praktyka aktora komediowego, znakomita znajomość 
teatralnych mechanizmów i reakcji widowni przyczyniły się do wielkiego sukcesu Ray'a Cooney'a jako twórcy 
fars i komedii. A napisał do tej pory kilkanaście, w tym cztery z nich do spółki z Johnem Chapmanem. 
Wszystkie stawały się hitami teatralnymi. 

„ Ta PASKUDZTWO, KTORE PISZĘ: ZDAJE SIĘ: MIEĆ OGÓLNE PRZESŁ.ANIE, CHOC INSIPIRACJĘ: 

CZERPIĘ: Z TYPOWYCH SYTUACJI, KTORE MOGĄ ZDARZYC S i Ę: WSZĘ:DZIE. RZECZY PROSTE 

SĄ ZWYKLE NAJZABAWNIEJSZE." 

Ray mieszka w Epping Forest ze swą żoną Lindą. Mają dwóch synów: Danny'ego, który jest żonaty i mieszka 
w Australii oraz Michaela, który napisał swoją pierwsza farsę Casch on delivery/ Z rączki do rączki, prze
tłumaczoną na język polski przez Elżbietę Woźniak. 

Cooney jest autorem następujących fars granych z ogromnym powodzeniem w polskich teatrach: „MAYDAY", 

"MAYDAY 2" „OKNO NA PARLAMENT", „WSZYSTKO W RODZINIE", „KOCHANE PI EN IAŻ KI " , 

Tom, Dick i Harry napisaną wspólnie ze swoim synem Michaelem; „NIE TERAZ KOCHANIE" napisaną 

wspólnie z Johnem Chapmanem; współtworzył również z Tony Hiltonem i Gene Stone. 

--...... -RAY ca. o NEY ............................................... SYL WETKA NAKREŚLONA PRZEZ Z•A FaxwELL ----
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