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Jaka jest recepta na dobrą farsę? W odpowiedzi na 
to pytanie Michael Cooney podaje zasadę stosowa
ną przez jego ojca: od pierwszej po finałową sce
nę przedstawieniu musi towarzyszyć napięcie. Taki 
spektakl jest niczym tornado; nawet antrakt między 
aktami nie może oznaczać przerwy w akcji. Drugi 
akt powinien zacząć się w tym momencie, w którym 
kończy się pierwszy, a napięcie nie może opaść ani 
na chwlfę. Dzięki temu aktor nie musi wciąż od nowa 
zabiegać o uwagę widza. 
Aktor grający w farsie tylko wtedy jest naprawdę 
śmieszny, kiedy gra prawdziwie. W Wielkiej Brytami 
- przypomina M. Cooney - obowiązują aktorów 
dwie główne reguły. Pierwsza - 11 Bądź prawdziwy 11

, 

druga - 11Przestrzegaj pierwszej". 

Elżbieta Woźniak 
Anglistka z wykształcenia; od wielu lat mieszka 
w Londynie. Najchętniej tłumaczy komedie i farsy, nie 
unika jednak dreszczowców, sztuk muzycznych i tych 
o poważnej tematyce. Wśród kilkudziesięciu drama
tów przez nią przetłumaczonych są wielkie teatralne 
przeboje, m.in. sztuki Raya Cooneya: Mayday, Okno 
na parlament, Wszystko w rodzinie; Wieczór kawa 
lerski Robina Howdona, Złodziej Erica Chappella, Ma 
ria Callas i Lekcja śpiewuTerence McNally'ego, Szalo 
ne nożyczki Paula Partnera, Namiętna kobieta Kaya 
Mellera, Malo Steinberg Lee Halla, Dublińska kolęda 
Conora McPhersona, Więź Rony Murno, Władza Nic
ka Deara, Żar wg S. Maraia i Boska Petera Quiltera. 
Współpracuje z prawie wszystkimi teatrami w Polsce. 
Na polskie sceny wprowadziła wielu, nieznanych u nas 
wcześniej, autorów angielskich i amerykańskich . 

Bardzo lubię tłumaczyć farsy - mówi Elżbieta Woź 

niak - przy tym zajęciu sama się świetnie bawię. 

Rozpoczynając pracę nad przekładem, stawiam 
sobie zadanie: muszę przetłumaczyć farsę tak, aby 
śmieszyła polskich widzów, tak samo jak śmieszy 
publiczność angielską. Tak więc celem nadrzędnym 
jest dobra zabawa. Największą trudność sprawia 
przelożenie dowcipów i kalamburów; czasami więc 
ryzykuję, odchodząc od oryginału, ale wiem, że nig 
dy nie osiągnę/abym sytuacji komizmu językowego, 
gdybym wiernie trzymała się tekstu. Wbrew pozo
rom, uzyskanie zamierzonego efektu jest trudne 
i wymaga wielu godzin ciężkiej pracy Moją nagrodą 
jest spontaniczny i głośny śmiech publiczności. 

redakcja i opracowanie graficzne MAŁGORZATA URBANIAK 

rysunki KRlYSZTOF DZIONEK fotografie MIROSŁAW SKRZYPKOWSKI 

przygotowanie wydawnicze ARS NOVA, POZNAŃ, uL. GRUNWALDZKA 17 
redakcja techniczna KRZYSZTOF STEINKE 

druk JM STEFKO, KOMORNIKI, UL. PLATYNOWA 19 

Mi<hael Cooner 
Rodowity londyńczyk - syn znanego dramaturga, ak 
tora i producenta teatralnego Raya Cooneya, którego 
sztuki są wystawiane od ponad 30 lat na całym świe 
cie (i stąd zwany „Cooneyem młodszym") - zaczął 

tworzyć, studiując w szkole dramatycznej w Stanach 
Zjednoczonych. W tym okresie napisał i wyreżysero 
wał m.in. sztukę dla dwóch aktorów Best Buddies, 
graną w Monroe Theatre w Los Angeles W 1989 
roku opuśd Lee StrasbergTheatre Institut i rozpoczął 
współpracę z wytwórnią filmową i telewizyjną Thun 
der Road Pictures. z którą nadal jest blisko związany. 

Jego prace obejmowały zadania tak nietypowe, jak 
reżyserowanie plenerowego widowiska Kąpiące 

się piękności na plaży w Mali bu czy wykonanie 300 
papierowych samolotów, mających reklamować jed 
ną z linii lotniczych. Znalazł także czas na napisanie 
17 scenariuszy filmowych; jeden z nich - Deadly Am
bit1ons - udało mu się sprzedać w Hollywood. Wraz 
z Simonem Collierem wydał również dwie książki dla 
dzieci: George, the Germ i Fantastic Adventures in 
the Land of Wishful Thinking. 
Michael uważa się za wielkiego szczęściarza, bo przez 
wiele lat mógł współpracować ze swoim ojcem. Towa
rzyszył Rayowi Cooneyowi podczas jego artystycznych 
wojaży niemal po całym świecie, uczestnicząc w te
atralnych próbach i w premierach, a także nawiązując 
znajomości z wieloma interesującymi ludźmi . 

W 1993 roku napisał komedię Cash on Delivery 
(„Płatność przy odbiorze"; w przekładzie E. Woźniak : 
„Z rączki do rączki") i wyreżyserował ją w teatrze 
Royal Windsor (w Windsor k. Londynu) . Wystawienie 
tej oraz jego drugiej sztuki, thrillera psychologiczne
go Point of Death, miało miejsce również na West 
Endzie. 
Polską prapremierę Cash on Delivery zaprezentował 
w 1995 roku Teatr Powszechny w Łodzi, w reżyserii 
Marcina Sławińskiego . W 1996 po sztukę sięgnął teatr 
„Komedia" (reżyseria Andrzeja Rozhina), a niespełna 
trzy lata później skusiła Jana Prochyrę i prowadzony 
przezeń Teatr Nowy w Zabrzu . W 2000 roku farsę 

wystawił Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie. 
w reżyserii Jerzego Bończaka . 

Rok później swoją wersję perypetii Eryka Swana 
przedstawiły Scena Polska w Cieszynie oraz zespół 
Teatru Dramatycznego w Płocku . Niedługo potem 
odbyły się kolejne premiery tej sztuki - w 2004 roku, 
w olsztyńskim Teatrze im. S. Jaracza, oraz w 2005, 
w Teatrze im. W Bogusławskiego w Kaliszu . 

kierownik techniczno-gospodarczy 
URSZULA WOJTCZAK 

kierownik sekcji przygotowania spektakli i obsługi sceny 
MIEClYSŁAW FRĄCKOWIAK 



fryzjerska MARIA SUCHOLAS 
krawiecka damska DANUTA FR EITAG - ClYŻYK, JUSTYNA JACKOWIAK 
krawiecka męska PAULINA PARULSKA- PATALAS, GRAiYNA S1óDMIAK 

plastyczna KRZVSZTOF DZIONEK 

PRACOWNIE 
elektro-akustyuna BOGDAN STACHOWIAK, GRZEGORZ KLUUKA, ZB IGNIEW NAWROCKI 
stolarsko-ślusarska KRZYSZTOF (HORBIŃSK I, MICHAŁ DURAJ, AN DRZEJ WACHOWSKI 

montażyści dekoracji TADEUSZ BOSACKI, LESZEK NowAK, JULIAN WOJTCZAK 
garderobiane TERESA NAWROCKA, IZABELA STAMM 
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