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- dramatopisatz (jeden z najczęściej wystawianych po Szekspirze), reżyser, aktor, 

dyrektor artystyczny The Stephen Joseph Theatre w Scarborough (1972-2009), 

gdzie wyreżyserował prawic wszystkie swoje szrnki teatralne. 

Początek jego kariery dramatopisarskiej związany jest z wykonywanym zawodem 

aktora. Kiedy Ayckbourn skarży! się na jedną z granych przez siebie ról, Stephen 

Joseph - jego mentor i zalo'i.yciel teatru w Scarborough, doradziŁ mu, 'l.e jeśli 

chce grać lepsze role, musi je sam dla siebie napisać. 

Duży rozgłos, także poza granicami kraju, przyniosła mu premiera „Rclatcvely 

Speaking" („vVsz.ystko jest wzglc;dnc" 1965), a także kolejne komedie, spośród 

których wymienić warto: „How The Other Half Loves" (,.Jak się kochają w 

niższych sferach" 1969), „Absurd Person Singular" („\c\lszysrkiego najlepszego" 

1972), „Bcdroom Farcc" („Farsa na trzy sypialnie" 1975). 

AlanAyckbourn jest pisarzem bardzo płodnym - w ciągu 53 lat napisał 76~ 

teatrall1,)'Ch, które zostały przetłumaczone na ponad 35 języków i wystawiane są 

_z. powodzeniem na najlepszych scenach ca lego świata, a takżLJidaptow,me dla 

filmu i telcwi,zji. Za swoją twórczość otrzymał wiele ważnych nagród i odznaczeń. 

\V 1997 za zasługi dla teatrn otrzymał z rąk królowej Elżbiety tytuł szlachecki. 

jest jedną z niewielu sztuk, która nic miała swojej premiery na macierzystej scenic Ayckhourna 

w Scarborough . Autor napisał ją na zamówienie dla lnc Royal National 'lneatrc w Londynie 

i tam, w maju 1987, wystawił w swojej reżyserii. Inscenizacja odniosła ogromny sukces 

i otrzymała prestiżową brytyjską nagrodę dla najlepszego przedstawienia roku. 

Sztuka spotkała su; z duzym zainteresowaniem. Choć autor odcina! się od określania jej 

mianem „polityczna", krytycy często traktuj<) „Mały rodzinny interes" jako satyryczny 

komentarz okresu thatcheryzmu. To właśnie w 1987 - roku premiery przedstawienia, 

Margaret Thatcher wypowiedziała słynne słowa: „Nie ma cze oś takiego jak społcczcnstwo", 

a za podstawowy obowiązek obywateli l'lznała przede wszystkim dbanie o sic ie samych. 

Także Mark Ravenhill nazwał „Mały rodzinny imercs" naj,istotniejsz<i sztuką polityczrni 

lat 80-tych, która zainspirowała go pko pisarza. 

Mimo że wymogi dotyczące obsady i scenografii nie pozwalały na czc;stc jej inscenizowanie, 

sztuka doczekała sii; wiell'l znaczących realizacji. Swoją premierę miałam.in. na Broadway'u 

(1992). 

W 2009 z okazji siedemdziesiątych urodzin autora BBC Radio 3 przygotowało adaptacj<; 

"l\hłego rodzinnego interesu", w której udział wzięli m.in. Alfred Molina (Jack), Julian Sands 

(Desmond) i Adam Godlcy (detektyw Benedict). Polską prapremierę sztuki wyreżyserował 

w 1990 dla Teatm Telewizji Stanisław Jv1'1czyński .. Szczecińska rcafoacja Anny Augustynowicz 

jest pierwszą inscenizacją komedii na polskiej scenie teatralnej. -

Ludzie mają różne wyobrażenia na temat tegci, co można 

bezkarnie ukraść: . Niektórzy uważaj'! na przykład za moralnie 

usprawiedliwioną kradzież książek, ponieważ książki zawierają 

idee, które powinny być ogólnie dostępne. Ludzie potrafi.i takie 

sytmlcje roz«1dnie uzasadnić, co jest bardzo niebezpieczne. 

Kiedy przekraczamy granicę? 

Ta sztuka jest o uczciwości, 
o zaniku prawości, o próbie 
uczciwego postępowania 
w nieuczciwym świecie, 
i o tym, gdzie zaczyna się 
nieuczciwość. 

O sztuce tej mówiono, że jest diagnozą kondycji narodu. 
Owszem, jest w tym troch~ racji, ale nie znoszę, kiedy określa 
się ją jako „sztuk~ polityczną". Społeczna - tak, polityczna -
nie. Polityka i politycy są w demokracji tylko symptomami 
choroby toczącej społeczeństwo. Oni ani jej nie powodują, 
ani raczej nie są w stanic jej wyleczyć. Choroba w rym 

przypadku wydaje mi się być rozpadem zasad uznawanych przez 
społeczeństwo za moralne. Kiedy kradzież jest usprawiedliwiona? 
Czy może zaistnieć sytuacja, w której będzie dozwolone zabicie 

drugiego człowieka' Czy istnieją okoliczności wyjątkowe, kiedy 
zachowanie wbrew prawu jest dopuszczalne? Coraz wii;:ccj 
ludzi zadaje sobie podobne pytania, dochodZ<JC do bardzo 
niepokojących wniosków. 

Po raz pierwszy ktoś umiera 

w mojej sztuce. Uczciwość 

to dość ponury temat. 

Żadna sztuka nic jest w stanic odpowiedzieć na tak fundamentalne 
pytania. I loże natomiast - mam nadzieję, zwrócić uwag<;, że 

granita pomic;dzy tym, co dozwolone, a tym, co dozwolone, ale 
nieakceptowane - jest bardzo płynna. Nasz umysł ma skłonność 

do usprawiedliwiania przyjętego przez nas sposobu zachowania 

wywołującymi go okolicznościami. Bądźmy czujni I 
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.Ivlały rodzinny interes" nie jest komedią. Nic nazwałbym tego 
w ten sposób. To jest sztuka. Jest w niej humor i także smutek. 

I troch~ gniewu. Mam nadzieje;, że i prawda. 
Sztuka ta pokazuje to, co chcę powiedzieć o obecnym stanie 

brytyjskiego społeczeństwa. Jako zbiorowość jes t ono chciwe, 
samolubne, brakuje mu moralnego przywództwa, jak nigdy dotąd 

jest ogarnięte obsesją materialnej strony życia, z pominięciem 
duchowej. ( ... ) Prowadzi to do wniosku, że nikt nie jest 

w stanic zdystansować się do otacLającego nas niepokoju i smutku. 
Nic nowego. Myślę, że powiedział ro już Jezus i kilku starożytnych 

dramaturgów przed nim. 

To jest sztuka „wagi średniej". Tak. Nic sądzę, żebym kiedykolwiek napisał albo chciał napisać 

naprawd~ poważną rzecz. Mój syn uczył si~ cateringu i opowiadał mi o nadużyciach, które popełnia 

się każdego dnia. Czułem się jak idiota, zadając tak naiwne pytania jak: To znaczy, że oni kradnq 

jedzenie z kuchni? Dlaczego nikt ich nie powstrzyma? Dlaczego nie placi im się wi1,cęi i nie zwalnia, 

jefli zostanq przylapani na nieuczciwoici? I dlatego postanowiłem napisać współczesny moralitet 

o człowieku, ktCiry decyduje się prowadzić rodzinny interes absolutnie uczciwie, odprowadzając 

podatki jak należy, płacąc ludziom ryle, ile zasługuj,), oczekując jednocześnie, że pracownicy 

wezm<) nic więcej niż spinacz do papieru, i tak dalej. ( ... ) 

Ta sztuka jest o autentycznym braku zasad moralnych, co więcej - o porażce, jak'! niesie próba życia 

zgodnie z nimi. Myśli;, że jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić - i nikt nam w tym nic pomoże - to 

stworzyć swój własny moralny kod i żyć, kierując się własnym wyczuciem - na przykład: Zrobię 

to, ale wyznaczę granicę, do której mog( się posunqć. To prowadzi do czysto praktycznej konkluzji: 

Nlożesz wziqi spinacz do papieru, ale nic wy no.( biurka. Przypuszczam, że to dlatego moja sztuka 

jest ostatecznie komedi,), a nie - tragedią. Sądzę, że takie s ą wszystkie moje sztuki. 

Sztuka powstała, gdy u steru władzy w \c\lielkicj Brytanii była Margare t Thatcher - zauważyłem 

wówczas, że z powodu zmniejszenia się wpływu religii na życie społeczne i braku jakiegokolwiek 

moralnego przywództwa ze strony rządu, zaczęliśmy jako naród tworzyć swój własny kod etyczny. 

Jednakże nie 'vszyscy \vyzn;nvali te san1e \Vartości, ponieważ nie znstały one p<Hvszechnie 

uzgodnione. Innymi słowy, granica pomiędzy dobrem i złem stala si<; niewyraźna. Akcja sztuki 

pokazuje, że taka sytuacja może spowodować upadek jednostki. 
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