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RAY C O O N EY1 
właśc. Raymond George Alfred Cooney- dramatopi
sarz, aktor, reżyser i producent przedstawień teatral
nych - urodzij się w 1932 roku w Londynie. Karierę 
zawodową rozpoczął w 1946, występując w sztuce 
Song of Norway, wystawianej przez zespół londyń
skiego Palace Theatre; miał wówczas 14 lat. Przez 
pewien czas zdobywał doświadczenia aktorskie, 
grając w różnorodnym repertuarze teatralnym. 
Marzyła mu się wielka sława - taka, jaka stała się 
udziałem Marlona Brando czy !Laurence Oliviera. 

W 1956 roku związał się z zespołem Whitehall Theatre w Londynie, pro
wadzonym przez Briana Rixa; tam wnet dał się poznać jako świetny aktor 
komediowy. I chyba właśnie ta wieloletnia praktyka sceniczna, owocują
ca znakomitą znajomością teatralnych mechanizmów i reakcji widowni, 
popchnęła go ku dramatopisarstwu. Już bowiem w tych latach podjął 
pierwsze, jak niebawem się okazało - bardzo udane, próby autorskie, 
a jego kariera zawodowa zaczęła się toczyć zupełnie innym niż aktorski 
torem. Prędko zyskał popu larność jako dramatopisarz, jego teksty za
częły się pojawiać nie tylko na scenach teatralnych Londynu, lecz także 
w wielu teatrach na świecie. 

Większość popularnych dziś fars napisał w latach 1961-1975. Wśród nich: 
My giddy aunt, Not now darling, There goes the bride i Move over mrs. 
Markham - wspólnie z Johnem Chapmanem; One for the pot, Wije 
begins at forty, Run for your wife!, Out of order, ft runs in the family, 
Funny money! Caught in the net. Wszystkie te scenariusze reżyserował 
w teatrach londyńskiego West Endu i w większości grał ich główne role. 
Napisana kilka lat później, wraz z synem Michaelem, sztuka Tom, Dick 
& Harry odniosła sukces w 2003 roku w Theatre Royal i Windsorze, a jej 
wystawienie na West Endzie otworzyło przed Cooneyem, w 2005, drzwi 
do Duke of York's Theatre. 

Od początku lat siedemdziesiątych zaangażował się w działalność te
atrówWest Endu.jako reżyser i producent: z jego udziałem powstało blis
ko 30 wystawień. Niektóre przeniesiono później na sceny nowojorskiego 
Broadwayu, a Cooney został uhonorowany Tony Awards - najwyższym 
wyróżnieniem przyznawanym w USA za osiągnięcia w dziedzinie teatru. 

Wiele lat poświęconych teatrowi komediowemu utwierdzey go w prze
konaniu, że warto podjąć próbę stworzenia centrum, skupiającego twór
ców teatralnych: dramatopisarzy, reżyserów i aktorów, wspólnie działa
jących w służbie komedii. W 1983 wynajął londyński Shaftesbury Theatre 
i rok później założyłlheatre of Comedy, zostając pierwszym dyrektorem 
artystycznym tej sceny. W Teatrze Komedii wyreżyserował też wiele 
sztuk innych autorów, m.in. See how they run Philipa Kinga i Pigmalio
na Bernarda Shaw, z Peterem O'Toole'em i Johnem Thawem w rolach 
głównych. 

Farsy Cooneya od lat budzą zainteresowanie twórców teatralnych na 
całym świecie i cieszą się wielkim uznaniem publiczności. Przetłumaczo
ne na 40 języl<ów, wciąż pojawiają się w repertuarach światowych scen, 
czasami nie schodząc z afisza przez kilka lat. Rekordzistką jest sztuka Run 
for your wife (w Polsce znana pod tytułem Mayday), nazywana „farsą 
wszech czasów". 
Za osiągnięcia teatralne Ray Cooney w 2005 roku otrzymał zaszczytny 
tytuł Oficera Orderu Imperium Brytyjskiego. 

kierownik techniczno-gospodarczy 
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kierownik sekcji przygotowania spektakli i obsługi sceny 
MIEUYSŁAW FRĄCKOWIAK 

ZWYKLI LUDZIE 
W NIEZWYKŁEJ SYTUACJI 
Akcja sztuki rozgrywa się w pokoju lekarzy w londyńskim szpitalu Św. 
Andrzeja, trzy dni przed Bożym Narodzeniem. 

Wraz z jej bohaterami dajemy się wplątać w absurdalną historię, któ
rej zakończenie trudno przewidzieć. Komediowe qui pro quo narasta. 
Piramida nieporozumień i pomyłek rozbudowuje się w niewiarygodnym 
tempie, zdaje się nie mieć końca, ale tylko do pewnego momentu. Potem, 
tak jak w życiu, rozwiązanie - zaskakująco proste - znajduje się samo. 
I podobnie jak w życiu, niezależnie od naszych usilnych starań i dążeń, 
los lubi płatać figle i pisze dla nas własne scenariusze ... 

Zapewne właśnie w tej banalnej refleksji należy szukać źródeł powo
dzenia i sensu oglądania takich sztuk, jak Wszystko w rodzinie, bo - jak 
powiada jej autor, Ray Cooney - aby napisać dobrą farsę, najpierw trze
ba znaleźć intrygę, która wbrew utartym opiniom nie powinna być ani 
komediowa, ani zabawna. Wręcz przeciwnie: powinna być tak tragiczna, 
jak bywa w realnym życiu. Dalej należy zadbać o to, aby charaktery były 

prawdziwe i rozpoznawalne, bo właśnie 
taka ich konstrukcja jest jednym 

z elementów, który wywołuje 
śmiech na widowni. Postaci 
farsy powinny być wiarygod

ne i pokazane w sytuacjach nie
znacznie odbiegających od bardzo typowych. 

To po prostu zwykli ludzie, którzy znaleźli się 

w trudnym położeniu; brak możliwości kontroli 
nad niecodzienną sytuacją wywołuje nasz śmiech. 

Ale tak naprawdę - to przecież tragedia! 

STO RAZY //DLACZEGO// 
Dlaczego przełożona oddziału patolo
gii dostała zastrzyk w tyłek piętnasto
centymetrową strzykawką i dlaczego 

przełożone z laryngologii i chirurgii, które 
również dostały zastrzyk, zniknęły z po

wierzchni ziemi? Dlaczego jest tak, że dok
tor Bonney ma przyjaciółkę, do której zwraca 

się raz „panno Tate", innym razem - „pani Tate'', 
a czasami „pani Lesley'' - i matkę , którą nazywa 

„Kicią"? Jakim cudem niektórzy lekarze w tym szpitalu po-
trafią wskrzeszać zmarłych pacjentów, a zarazem nie wiedzą, 

czy inni ich podopieczni zmarli w drodze do szpitala, czy też 
zostali potrąceni przez autobus? Dlaczego w szpitalu odbywa 

się próba świątecznej sztuki jednocześnie z przyjęciem u pastora? Dla
czego imię Leslie noszą jednocześnie niezrównoważony punk i neuro
tyczny pies? I z jakich to przyczyn członkowie rodzin noszących nazwiska 
Lesley i Tate giną w wypadkach w Himalajach? Dlaczego wszyscy, uży
wający wyżej wymienionych nazwisk, nie wiedzą, kto jest matką, a kto 
ojcem zatrzymanego przeze mnie młodego człowieka? 
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Monolog Sierżanta policji, Wszystko w rodzinie 
w przekładzie Elżbiety Woźniak 
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Dr Dawid Mortimore 

BOGDAN FERENC 
Dr Hubert Bonney 

MAREK FLUDRA 
Dr Mike Connolly 

MACl'EJ HĄZŁA 
Sir Willoughby Drake 

WOJCIECH KALIN OWSKI 
Jane Tate, pielęgniarka 

KATARZYNA CZUBKÓWNA 
Rosemary Mortimore, żona Dawida 

JOŁANTA SKAW INA 
Leslie, syn Jiane Tate 

PAWEŁ KLOWAN 
Pielęgniarka oddziałowa 

KATARZYNA ADAM CZYK 
Sierżant policji 

MICHAŁ FRYDRYC H 
Bill, pacjent 

WOJCIECH SIEDLECKI 
Matka dr. Huberta Bonneya 

JUSTYNA POLKOWSKA 

Przełożona pielęgniarek 

IWONA SAPA 

inspicjent, sufler EWA MALICKA 

W spektaklu wykorzystano . 
melodię piosenki Rodzina Jerzego Wasowskiego 

w opracowaniu Mariusza Matuszewskiego. 

Prawa autorskie do sztuki Wszystko w rodzinie 
reprezentuje w Polsce agencja ADIT. 

fryzjerska MARIA SUCHOLAS 
krawiecka damska DANUTA FREITAG-CzvżvK, JusTYNA JACKOWIAK 
krawiecka męska PAULINA PARULSKA-PATALAS, GRAżYNA S1óDMIAK 

plastyczna KRZYSZTOF DZIONEK 

PRACOWNIE 

FARSY C OONEYA NAPOLSKICHSCENACH 

W naszych teatrach pojawiły się ponad 30 lat temu; jego pierwszą komedię, 
Skok z łóżka, napisaną wspólnie z Johnem Chapmanem, wystawiono w 1977 
roku w gdyńskim Teatrze Dramatycznym. Tekst, wnet przeniesiony na wiele 
scen teatralnych, wzbudz~ zainteresowanie twórczością tego autora - w ślad 
za Skokiem powstawały kolejne przekłady fars Cooneya i ich teatralne re
alizacje. Rekord pob~ słynny Mayday przez ostatnich 18 lat wystawiony na 
polskich scenach ponad dwudziestokrotnie. Popularnością cieszyły się, i cieszą 
nadal, również kontynuacja tej farsy, Mayday 2 (Caught in the net, 2001), 
a także: Hotel Westminster ( Two into one. 1981). Wszystko w rodzinie (/t runs 
in the family, 1987), Okno na parlament (Out of order, 1990), Kochane pie
niążki (Funny money, 1995). Publiczność bawią również: Nie teraz, kochanie 
(Not now darling, 1967) i Podwójna rezerwacja (Move over mrs. Markham, 
1985) - napisane wespół z J. Chapmanem, Rodzina Kerwoodów (Tom, Dick 
and Harry, 2003) - której współautorem jest syn Raya, Michael, i Jeszcze je
den do puli?! (One for the pot, 1960) - współautor: Tony Hilton. 

W 2006 roku Roman Pawłowski pisał w „Gazecie Wyborczej" wręcz o modzie 
na farsy zachodnie, gdyż - począwszy od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku - polscy twórcy teatralni sięgali po nie nader często. W latach 2003-2006 
tego rodzaju sztuk wystawiono u nas kilkanaście, w tym aż dziesięć autorstwa 
Cooneya. Niektóre teatry nawet zaczęły się specjalizować w wystawieniach 
fars. bo przecież pojawienie się na afiszu najbardziej znanych tytułów 
tego rodzaju gwarantowało komplety, a nawet nadkomplety, 
na widowni. Teatralni widzowie lubią się śmiać- i właśnie dzięki 
nim farsa ma stałe miejsce w ofercie repertuarowej polskich scen. 

Lubi i ceni ją również gnieźnieńska publiczność: widzowie na-
szego teatru chętnie oglądają spektakle komediowe. Kilka lat temu 
wielkim powodzeniem cieszył się Wieczór kawalerski Hawdona, 
od ubiegłego roku salwy śmiechu na widowni wywołują perypetie 
Eryka Swana i lokatorów jego domu - bohaterów farsy Z rączki do 
rączki M. Cooneya. Teraz, mamy nadzieję, kolejnymi ulubieńcami publiczności 
staną się doktor Mortimore i jego współpracownicy ze szpitala ~w. Andrzeja 
w Londynie. uwikłani w niezliczone, absurdalne i nieprawdopodobne, a co za 
tym idzie - przezabawne, sytuacje. 

ELŻBIETA WOŹNIAK 
anglistka z wykształcenia; od wielu lat mieszka w Londynie. Najchętniej tłumaczy 
komedie i farsy, nie unika jednak dreszczowców, sztuk muzycznych i dramatów 
o „poważnej" tematyce. Wśród kilkudziesięciu tekstów przez nią przełożonych 
są wielkie teatralne przeboje - m.in. sztuki Cooneya: Mayday, Okno na parla
ment i Wszystko w rodzinie - a także Wieczór kawalerski Hawdona, Złodziej 
Erika Chappella, Maria Callas i Lekcja śpiewuTerence'a McNally'ego, Sza/oneno
życzkiPaula Pórtnera, Namiętna kobietaKaya Mellera, Mała Steinberg Lee Halla, 
Dublińska kolęda Conora McPhersona, Więź Rony'ego Murno, Władza Nicka 
Deara. Żar wg Sandera Maraia i Boska Petera Quiłtera. Tłumaczka współpracuje 
z prawie wszystkimi teatrami w Polsce, na rodzime sceny wprowadz~ wielu, nie
znanych u nas wcześniej, autorów angielskich i amerykańskich. 

Lubię tłumaczyć farsy- mówi Elżbieta Woźniak- przy tym zajęciu sama się 
świetnie bawię. Rozpoczynając pracę nad przekładem, stawiam sobie za
danie: muszę przetłumaczyć farsę tak, aby śmieszyła polskich widzów tak 
samo. jak śmieszy publiczność angielską. Tak więc celem nadrzędnym jest 
dobra zabawa. Największą trudność sprawia przełożenie dowcipów i kalam
burów; czasami więc ryzykuję, odchodząc od oryginału, ale wiem, że nigdy 
nie osiągnęłabym sytuacji komizmu językowego, gdybym wiernie trzymała 
się tekstu. Wbrew pozorom, uzyskanie zamierzonego efektu jest trudne i wy
maga wielu godzin ciężkiej pracy Moją nagrodą jest spontaniczny i głośny 
śmiech publiczności. 

elektro-akustyczna BOGDAN STACHOWIAK, GRZEGORZ KLUQKA, ZBIGNIEW NAWROCKI 
stolarsko-ślusarska KRZYSZTOF CHORBIŃSKI, MICHAŁ DuRAJ, ANDRZEJ WACHOWSKI 

montażyści dekoracji TADEUSZ BosACKI, LESZEK NOWAK, JULIAN WOJTCZAK 
garderobiane TERESA NAWROCKA, IZABELA STAMM 



dyrektor naczelny i artystyczny 
TOMASZ SZYMAŃSKI 

z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych 
GRAŻYNA WOŹNIAK 

kierownik literacki 
MAŁGORZATA URBANIAK 

w repertuarze 

Tomasz Szymański 
RAPSOD O ŚWIĘTYM WOJCIECHU 

Sofokles 
ANTYGONA 

Aleksander Fredro 
ZEMSTA 

Adam Mickiewicz 
PAN TADEUSZ 

Laurence Boswell 
PIĘKNA I BESTIA 

Sławomir Mrożek 
ZABAWA 

Stanisław Wyspiański 
WESELE 

Roman Brandstaetter 
JA JESTEM ŻYD z N WESELA// 

Grigorij Gorin 
DYL SOWIZDRZAŁ 

Astrid Lindgren 
PIPPI LANGSTRUMP 

Tadeusz Konwicki 
MAŁA APOKALIPSA 

w przygotowaniu 

Molier 
ŚWIĘTOSZEK 
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WIECZÓR 
SYLWEST1ROWY 
WT1EATR<ZE 

Sylwestrowy wieczó r zwykliśmy spędzać niezwyczaj
nie i radośnie, oczekując, że o to ju ż o d jutra los będzie 
nam bardziej życzliwy niż w starym roku, że skąpo bę
dzie nas darzył kłopotami i przykrymi niespodziankami. 
Z uśmiechem czynimy ważne postanowienia, racząc s ię 
pyszności ami z sylwestrowego s tołu . Wznosząc toast, 
pełni n adzie i witamy N OW E„. 

A tymczasem - przeszłość nie zawsze chce odejść raz 
na zawsze, bez kon sekwencji, zostawiając wiele miejsca 
przyszłemu szczęściu i pomyślności. Przekonują nas 
o tym niewątpliwie bo haterowie farsy Raya C ooneya, 
wplataj ąc w zabawę i nieco życ iowych przestróg, lecz w fi
n ale spektaklu, dla równowagi - racząc widzów szczyptą 
o ptymizmu , w myśl zn anego i j akże prawdziwego po rze
kadła: „Nie ma tego złego, co by n a dobre nie wyszło" . 
Po przedstawieniu, zbrojni w nadzieję i pogodę ducha, 
wraz z Nowym Rokiem ruszymy więc do boju o sukcesy 
i spełnienie marzeń„. 

Jak będ z i e naprawdę - ocenimy znów za rok . Dziś 
pozostaj ą n am toas ty, życzenia i n ajlepsze intencje n a 
przyszłość . 

Z przyjemnością spełniamy więc sylwestrowy obowią
zek, życząc wszystkim naszym miłym Gościom, aby w no
wym roku ważne plany i postanowienia urzeczywistnili 
n ajlepiej - z sukcesem . Aby w n asze progi powraca li wie
lokrotnie, czerpiąc siłę i energię ze wspó lno ty teatralne
go przeżyc ia , bo odro bina humo ru i scenicznej magii na 
pewno niko mu nie zaszkodzi . 

Z tą intencj ą dedykujemy W am, Szanowni Widzo
wie, wiersz, któ ry wyszedł spod pióra naszego znako
mitego poety Tadeusza Boya-Że leńskiego równe sto lat 
temu . Zachęcamy do jego lektury: czytaj ąc Rozkosze życia, 
stwierd zicie n a pewno, że do dziś jego przesłanie pozo
staje aktualne. 

Z najlepszymi noworocznymi życzeniami 
Dyrekcja i Zespół Teatru im. A Fredry 



Tadeusz Boy-Żeleński 
Rozkosze życia 

Pieś11 ku pokrzepieniu serc 

Wszystko dziś biada: „Lepiej wcale n ie żyć" 
i pesymizmu słychać zewsząd jęk, 
a jednak, państwo, zechciejcie mi wierzyć: 
życie jest piękne, życie ma swój wdzięk! 
U mieć je cenić to pierwsza zaleta -
nie żądać więcej, niż nam może dać: 
wówczas, braciszku, jak mówi poeta, 
garściami rozkosz zewsząd będziesz brać! 

Choć wszystko wezmą ci losy przeciwne, 
pociechę pewną zesłał dobry Bóg: 
to- że tak powiem - szczęście negatyw ne, 
tego nie wydrze ci najsroższy wróg. 
Gdyś tego szczęścia przeniknął sekreta, 
pogodny idziesz wśród gromów i burz: 
gdzie nogą stąpisz - jak mówi poeta -
wszędzie ci życie kwitnie wieńcem z róż! 

Wszędzie radości znajdziesz nowe źródło 
i do rozpuku śmiejesz się raz wraz; 
patrzysz, jak grzebią jakieś stare pudło, 
pomyślisz sobie: na mnie jeszcze czas! 
Przystaniesz sobie za trumienką z boku , 
posłuchasz śpiewu i żałobnych mów, 
dziewczątko małe uszczypniesz gdzieś w tłoku; 
już dawno tak się nie czułeś„. zdrów. 

W yjdziesz na miasto dla użycia ruchu, 
z daleka widzisz jakieś twarze dwie: 
to Rydel komuś wierci dziurę w brzuch u -
pomyślisz sobie: „Dobrze, że nie mnie!". 
Niedługo szukasz za nową podnietą: 
na ,Warszawskiego" do kawiarni idź : 
przeczytasz sobie Hoesicka felieton -
no i sam powiedz: czy nie warto żyć? 

W zimowy wieczór spieszysz do teatru, 
w fotelik miękki rozkosznie się wtul: 
ciepło, zacisznie, ni śniegu, ni wiatru, 
traged ii sobie wysłuchasz jak kró l! 
Z p iątego aktu prosto na kolację, 
w gazetce znowu jest nowinek dość: 
tu masz bankructwo, tam znów licytację, 
z trzeciego piętra zleciał j akiś gość ... 

Tak sobie chodzisz wesoły jak ptaszek, 
radosną wszędzie życia widzisz twarz; 
wreszcie znudzony i syt już igraszek 
wracasz do do mu: własny kluczyk masz. 
Słychać szmer j akiś : zaglądasz przez szparkę -
i jak tu człowiek się nie cieszyć ma? 
Tam ktoś.. . ten tego „. właśnie twą kucharkę; 
pomyślisz sobie: „Dobrze, że nie ja!". 

Śmiejesz s ię błogo przed zamknięciem powiek 
i dziękczynienia czynisz korny gest: 
byłe chciał tylko, znajdzie szczęście człowiek, 
nie ma co mówić - dobrze jest, jak jest! 
Więc choć świat biada: „Lepiej wcale nie żyć" 
i pesym izmu słychać zewsząd jęk, 
najmilsi bracia, zechciejcie mi wierzyć: 
życie jest piękne, życie ma swój wdzięk! 

1909 


