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TZ arierę teatralną zaczął jako chłopiec grając w „Pieśni Nor-
11 wegii", wystawianej w Pałace Theatre w 1946 roku. Potem 
odbywał praktykę grając w teatrach sezonowych od _Worthi_ng do 
Blackburn, dopóki nie został przyjęty do grupy Briana R1xa w 
Whitehall Theatre w roku 1956. Zanim rozpoczął karierę pisarską , 
zagrał w d,wóch przedstawieniach: „Dry Rot" („Próchno") i „Sim
ple Spymen" („Zwykli szpiedzy"). Do dzisiaj napisał dwanaście 
sztuk, wystawionych na West Endzie : „One For The Pot" („Jeden 
do odstrzału") - napisana wspólnie . z Tonym Hiltonem, „Not 
Now Darl~ng" („Nie teiraz, kochanie") , „Move Over Mrs. Mank
ham" („Proszę dalej, pani Markham"), „There Goes The Bride" 
(„Oto idzie panna młoda") - wszystkie napisane wspólnie z Jo
hnem Chapmanem; „Chase Me Oomrade" („Ciekawe, czy mnie 
złapiesz"), „Why Not Stay For Breakfast" („Może zostaniesz na 
śniadaniu?"), „Run For Your Wife!" („Biegnij po swoją żonę!") 
i „Two Into One" („Dwa w jednym"). (Chociaż „Out Of Order" 
(„Zepsuty") nie jest, ściśle mówiąc , kontynuacją - występuje 
w nim ten sam protagonista, co w „Two Into One", i ponownie 
akcja osadzona jest w Westminster Hotel.) · 

Zapytany, które z dwunastu przedstawień z West Endu jest 
jego ulubionym, Ray odpowiada : „Cóż, lubię „One For The Pot", 
ponieważ jest to moje pierw~e 1pnzedstawienie; jestem bardzo 
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zadowolony z „Move Over Mrs. Markhamj', poniewaz była to 
pierwsza z naszych komedii pochwalona otwarcie przez krytykę; 
jestem bardzo przywiązany do „My Giddy Aunt" („Moja lekko
myślna ciotka") - było to moje pierwsze fiasko; w „Why Not 
Stay For Breakfast?" po raz pierwszy spróbowałem czegoś innego 
niż farsa; „Not Now Dall'ling" pozwoliło mi na pierwsze tournee 
dookoła świata - Więc lepiej będzie, jeżeli przyznam się, że wszy
stkie są moimi ulubionymi przedstawieniami. 

· Jako producent i reżyser, Cooney jest odpowiedzialny za ponad 
trzydzieści prqdukcji z West Endu - komedii i dramatów, mię
dzy innymi: „Children Of A Lesser God" („Dzieci gorszego Bo
ga") i ,·, Whose Life Is It Anyway?" („Czyje to w końcu życie"), 
kt_óre . zostało przeniesione na Broadway, gdzie odniosło sukces, 
zd_o~ywając n~rodę Ton_y. · 

Założęnie Teatru ~omedii pd ,dawnp był9 marze~ieąi Ray'a, 
sp_ełoionym w _roku 1982. Przeds~awieniem inauguracyjnym óyła 
szt_u~a Raya - „Run For Your Wife!", któr_ej pre~iera odbyła się 
w _lQ.83 rpku w Shaftesbury. W 9siem lat później wciąż zapełnia 
9ąa !i~lę .w _Duch_e~ Theatr~, i wystawiana jest równie·ż gościnni_e 
w .Cr:iterion, Whit~hall i Aldwy'ch. Przez kilka sezonów C9oney 
grał także główną ;rolę w przedstawieniach w L_pndynie, na Fl9-
'rydzie i w roku 1Q8~ na _Broadwayu. 

_R_eżyser9wał także „See How -They Run" (,tPatrz, jak biegą.ą''.) 
i „Pygmalioą?" z Pjterem O'Toolem w roli głównej - w "Sh~f
tespury, oraz „yYifę;Begins At F9rty" („Żona zaczyna się po cztei,:
d~i_esfre") .w Ą~~assadpr T~eatre . Sztuka ta zpstała ·ppkazana 
przez BBC na B_oże Nar_odzenie _1988, a Ray grał w niej obok Lizy 
Goddard. --

Ray napisał nową komedię: „It 1Runs In The Family" („Cecha 
rodzinna"), która odniosła sukces w Yvonne Arnaud Theatre 
Guildford, i pobiła rekordy popularności w Szwecji i Irlandii. 

25 LAT SMIECHU 
- wspomnienia Raya Cooneya 

N·le mogłem uwierzyć, kiedy powiedziano mi, że „Run For Your 
Wife" było jedenastą londyńską sztuką, jaką napisałem sam 

lub z innym dramatopisarzem. Z równym zdziwieniem uświado
miłem sobie, że już ponad 25 lat temu zacząłem pisać dla sceny. 

Jako młody aktor przyłączyłem się do trupy komediowej Bria
na Rixa w Whitehall Theatre w 1956, kiedy przejąłem rolę Basila 
Lorda w „Dry Rot' 1

• Potem grałem tam w kolejnej farsie, _„Simple 
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Spymen" Johna Chapmana, którą wystawiano przez cztery lata -
a w tamtych czasach kontrakt na granie w sztuce dopóki nie zej
dzie z afisza był właśnie tym, czego każdy pragnął. 

Po dwóch latach pomyślałem, że będąc dyplomowanym akto
rem powinienem robić trochę więcej, niż dwie i pół godziny wie
czornej pracy w teatrze, tenis, czy zakochiwanie się w ślicznych 
blond aktorkach - co to za życie! Więc, zdecydowałem się aby 
spróbować pisarstwa. Przekonałem innego „Wojownika z White
hall", Tony'ego Hiltona, żeby pisał ze mną, i 1przez następne dwa
naście miesięcy spotykaliśmy się codziennie. Jakimś sposobem da
łem radę nadal występować w „Simple Spymen" każdego wie
czoru, grać w tenisa i zakochiwać się regularnie. Sztuka została 
ukończona, a Brian Rix, ku naszemu absolutnemu zdumieniu 
stwierdził, że będzie to następna sztuka grana w Whitehall. No
siła tytuł „One For The Pot" („Jeden do odstrzału"), i od czasu 
premiery w 1961, wystawiano ją 1500 razy. Dopiero dzisiaj widać, 
jak niewinny i niewyszukany był to tekst - nawet jak na rok 
1961. Nie zawiera ani jednego przekleństwa, nawet słowa „cho
ler.ny"; a w tamtych czasach Brian pozwalał, aby jeden „brudny" 
żart znalazł się w sztuce wystawianej w Whitehall. Szczęśliwe 
czasy! 

„Pot" był ostatnią trzyaktową sztuką, jaką napisałem. Po 
1960 roku pisałem dwuaktowe sztuki, głównie dlatego, że publicz
ność woli jedną długą przerwę, niż dwie pospieszne wycieczki do 
baru. Jedna przerwa zapewniała kontynuację akcji - akt II mógł 
zaczynać się od dalszej części zwariowanej sceny, na której koń
czył się akt I. Dawało to dwie podstawowe korzyści: nie było 
trzeba wyjaśniać publiczności, co zdarzyło się między I a II ak
tem, i reakcja widowni - śmiech na zakończenie aktu I, była 
identyczna przy powtórnym podniesieniu kurtyny. 

„Comrade" uświadomił mi, że moje pisanie polega raczej na 
„przepisywaniu". Wprowadziliśmy wiele poprawek do „One For 
The Pot", ale „Chase Me Comrade" była swoistym rekordem. 
Pierwotnie była to sztuka o skazańcu, który zbiegł z więzienia i 
wrócił do domu swojego syna, aby odzyskać skradziony towar, 
ukryty w kominie. Jak zwykle, pojawiłem się na próbie general
nej w Richmont gdzie okazało się że sztuka, nazwana początkowo 
„How's Your Father" („Jak się ma twój ojciec"), nie była zbyt 
dobra, poza pewnymi doskonałymi scenami z aktu II. Zgodziliśmy 
się z Brianem, że całość była zbyt staromodna - zbiegły więzień 
i klejnoty w kominie w czasach, kiedy Harold Pinter ustalał swo
ją reputację! Kiedy wchodziłem do Whitehall zamierzając powie
dzieć Brianowi•, że musimy zrezygnować ze sztuki, minęła mnie 
jedna z najsłynniejszych wtedy osobistości - a właściwie prze-
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płynęła obok, gdyż był to Nureyev, który dopiero co uciekł na 
Zachód. W jednej chwili zrozumiałem, jak mam zmienić „How's 
Your Father". Będzie to sztuka o radzieckim baletmistrzu, który 
ucieka ze swojego kraju! Pierwszy akt został całkowicie zmie
niony, ale drugi - wierzcie lub nie - został taki sam, jak w ory
ginalnej wersji. Od tego czasu zawsze najpierw oglądam swoje 
sztuki na próbach w Richmont, Windsor, Guildford czy Leicester, 
i dopiero po przeróbce wystawiam je na West End. 

Prawie ~awsze występuję w próbie generalnej, ponieważ dZ'ię
ki temu wie'll, jak zareaguje publiczność, i tylko ja jestem winien, 
jeżeli widownia nie śmieje się. 

„Run For Your Wife" wymagała mniej przeróbek niż jakako~
wiek z moich wcześniejszych komedii. Ale wymagała dużego skró
cenia. Przedpiremierowe przedstawieinie w Guildford trwało 2 gp
dziny 45 minut! Powszechnie uważa się, że 2 godziny 15 minut 
to wszystko co może znieść publiczność, więc musieliśmy wyrzu
cić pół godziny przed przeniesieniem sztuki do Londynu. Znam 
pisarzy, którzy woleliby umrzeć niż obciąć pół godziny swojego 
przedstawienia! Ale ja, jako producent i reżyser „Run For Your 
Wife!" mogłem nalegać! 

Ray Cooney 

FARSA 

JZ azano mi w pięciuset słowach napisać o farsie. Zajmuję się 
flfarsą od ponad dwudziestu pięciu lat, ale nie sądzę, abym 
znalazł naprawdę zadowalający sposób na jej podsumowanie czy 
wyjaśnienie. Nie jestem nawet pewny, czy sztuki powinny być 
dzielone na kategorie. 

„Komedia" ma być „sztuką ze szczęśliwym zakończeniem". 
Czechow U\fażał swoje „sztuki" za „komedie". Ben Travers na
zywa swoje' farsy komediami. Mam słownik, w którym „farsa" 
opisana jest jako „rodzaj komedii odznaczający się dosadnym hu
morem i ekstrawaganckim dowcipem", a także „głupim płytkim 
przedstawieniem". Absolutnie nie mogę zgodzić się z tą definicją. 
Niektóre ze sztuk Alana Ayckbourna mogą być określone jako 
„farsy", ale nie sądzę, żeby były głupie albo płytkie. 

Łatwo jest nie doceniać farsy, częściowo ponieważ jest parę 
niezbyt doprych, a częściowo ponieważ niektórzy aktorzy trak
tują granie w farsie w inny sposób, niż granie tragedii. Uważam, 
że naijlepsze farsy są tragediami. Wątek dobrej farsy powinien 
odpowiadać czystej t:riagediii. Tragedia jest esencją farsy. Nawet 
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dialogi w farsie powinny być takie, aby można ich było użyć 
w tragedii. 

Podstawowym tematem większości tragedii jest walka jed.: 
nostki przeciwko wszechpotężnym siłom i próba ich zdławienia. 
Co więcej, cierpienie człowieka wynika zazwyczaj z cech jego 
charakteru, których nie może kontrolować w sytuacjach stresd~ 
wych. Wydaje mi się, że to podsumowuje większość z moich fars: 

Im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej )estem 
przekonany, że farsa ma więcej wspólnego z tragedią niż z ko~ 
medią. Komeqia często opisuje ekscentryczną osobę w codziennej 
sytuacji; pod_czas gdy farsa (i tq1gedia) przedstawia zazwyczaj 
zwykłych ludzi próbujących rozwikłać nietypowe sytuacje. 

jeżeli farsa jest biiższa tragedii, można stwierdzić, że im bar
dziej prawdopodobna jest sztuka i przedstawienie, tym silniejsza 
będzie reakcja widowni. Nie ma źadnej różnicy pomiędzy męż
czyzną odkrywającym swoją żonę w łóżku z najlepszym przyja
cielem w farsie, a mężczyzną znajdującym swoją żonę w łóżku 
z najbl.iższym przyjacielem w tragedii. Reakcja męża w każdej 
zę sztuk powinna być taka sama. Róinica polega na reakcji pu
bliczności, a nie męża. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,, __ ,,,,_,,,_,,,_ 

-------------------------------------· 

Ray Cooney 

MAYDAY 
(Run For Your Wife!) 

Przekład: Elżbieta Woźniak 
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Oczywiście, aktor grający w farsie pow1men rozw1Jac pewne 
techniki . Musi zwracać uwagę, jak widownia reaguje na sztukę, 
albo nie będzie zwracał uwagi na śmiech. Nie wolno mu także 
przeciągać zabawnej sytuacji. Granie w farsie przypomina mecz 
tenisowy: grasz dobrze, jeżeli przeciwnik dobrze odbija piłkę. 
Jedną z cech tragedii jest długi monolog głównej postaci, opowia
dającej o swoim nieszczęściu stojąc na środku sceny. Jest to bar
dzo miłe (i niezbyt trudne, jak sądzę) dla głównego aktora. To 
nie może jednak wydarzyć się w farsie, gdzie bardzo rzadko wy
stępują dwustronicowe monologi . Potrzebujesz innych aktorów 
i inni aktorzy potrzebują ciebie. 

Sądzę także, że łatwo jest lekceważyć farsę, ponieważ jej język 
wydaje się przyziemny i zwyczajny. Język jest taki, ponieważ 
postacie są przyziemne i zwyczajne. Nie przeintelek~ualizowują 
one swoich kłopotów. Radzą sobie z nimi - do czego są po prostu 
zmuszone. 

Słowo „ wymyślony" przychodzi na myśl, kiedy rozważymy 
mechanizm pisania farsy. Możliwe, że jest to różnica pomiędzy 
farsą a innymi rodzajami sztuki. Autor farsy manipuluje sytuacją 
tak, aby dopasować ją do sztuki. Ale jestem przekonany, że sama 
gra musi pozostać całkowicie prawdopodobna i szczera. Oczywi
ście, tylko aktor może prawdziwie przedstawić postać stworzoną 
przez pisarza i oddać relacje między poszczególnymi charaktera
mi. I pisarz więc musi być równie szczery i prawdziwy, nawet 
jeśli sceny odpowiadają „wymyślonej" sytuacji. 

Myślę, że napisałem okofo pięciuset słów, i mam nadzieję, że 
jesteście dzięki nim trochę mądrzejsi. W każdym razie, ten arty
kuł pozwolił mi przemyśleć problem. 
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Przekład z j. angielskiego 
AGNIESZKA BIHL 
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Rozmowa 
z Wojciechem Pokorą 

- Pięć lat temu w jednym z wywiadów powiedział Pan „Robiłem 

prawie wszystko, czego nie powinienem robić, teraz wiem, że należało wie
le ról selekcjonować". Czy od tego czasu rzeczywiście dokonywał Pau 
selekcji? 

- Ta1k, z tym że ogranicnona w ilości jes•t cała produkcja lcrajowa, 
więc jak!by siłą rzeczy ja również musiałem ~ ię ograniczyć. Inną sprawą 

jest mój wybór. Można ipowiedzieć, że decydujące były oba czynniki. 

- Największy sukces filmowy i teatralny? 

- Ftilmowych nie mam, o teatralnych nie mówmy, oceniają to in.ni. 

- „Poszukiwany, poszukiwana" uznany został za sukces zarówno przez 
publiczność jak i krytykę. Pan pytany o film odpowiadał „Ja tej roli 
w ogóle nie chciałem". 

- Tak, faktycznie bardzo się wz.braniałem , namowy trwały przez mie
s·iąc. Tłumaczyłem , że ja się do tego nie nadaję lecz ktoś inny, zreG'Z t<:i 
co można było z:robić po filmie „Pól żartem pól serio", który był bf'afie
niem w dzie<sią tkę? Nic, należało p1rzeczekać epokę. 

No cóż, na naszą skalę, nasze potrzeby to było rzecz jasna bardzo 
śmieszne, dotykało polskich bolączek , po prostu kilka epizodów z naszego 
życ•ia, bardzo zgrabnie, zręcznie przez pana Bareję na.pisanych . 

- Blaski i cienie popularności? 

- W ckresie gdy było bardzo ciężko w kraju, taka POLD1ulairność rze-
czywiście powiedzmy - ułatwiała życie. Nie musiałem godzinami s•tać 

w tych koszmarnych kolejkach za kawałkiem szynki. Oczywiście po wejściu 
do sklepu ustawiałem się zawsze na końcu, lecz wówczas najczęściej ludzie 
oświadczali „Panie Wojciechu, proszę bardzo - pan nas tak bawi, niech 
.pan weźmie pierwszy". OczyWiście 1pierws1Zy nie brałem, ale zna1azł sic; 
zawsze ktoś kto pytał, co potrzebuję i brał za mnie. Dzięki tej popular
ności miałem więc jak gdY'bY trochę ułatwio111e żyoie codzienne. 

Nat·uiralnie ma to też swoje minusy. Po filmie „Poozu!krwany, poszu
k~wana" kiJkakrotnie musiał€/ffi ~eniać nu.mer telefonu. Z kolei kiedy po
jechali·śmy nad polskie morze to odpoczynek oka'Ulł się p.robilemem - ani 
siedzieć na plaży , ani wejść do wody. Dziesiątk•i dzieci i nie tylko dzieci, 
bo !I'ó1wneż dorosłych, stale tworzyło kółecz!ko i wytykało nas palcami. 
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- Przez wiele lat „zarządzał" Pan kabaretem Olgi Lipińskiej. W '87 
roku stwierdził Pan „było, minęło, nic chcę o tym mówić", potem nastąpił 
powrót. 

- To nie tylko ja. Wiele osób biorących udział w tym kaba.recie na 
przestrzeni dwudziestu paru lat przychodziło i odchodziło . No cóż, czasy 
się zmieniają, dorastają młodzi , chcieliśmy wytłumaczyć pani Lipińskiej, 

by zaczęła z nową ekiipą, pr-zecież my już jesteśmy starcami, nas to prze
staje jak gdyby bawić, po pros tu jesteśmy jouż trochę zmęcze:ii„. Zresztą 

nie mówmy o tym. 

- Proszę chociaż powiedzieć co dalej z kabaretem, czy będziemy go 
jeszcze oglądać? 

- Sądzę, że już nie. Być może jeszcze jeden, ostatni - kal:)aret po
żegnalny. Okaz.uje s ię, że c9inia publiczna, no może nie tyle publiczna, co 
gazetowa, uznała, że kabaret „Polskie ZOO" jest dobry i takich właśnie 

nam potrzeba. 

- Czy odpowiada panu etykieta - aktor komediowy? 

~ Musi! Z większą łatwością przychodzi mi realizacja ról komedio
wych, pocz.ątkowo byłem jednak zaangażowany w .Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie. Przez pewien czas grałem wp_r.a\\idzi_e role epizodyczne, ale 
dramatyczne ponieważ nie grywało się tam komediowy.eh. Tak się jednak 
złożyło, że w teatrze byli tacy aktorzy jak_ Golas', Kr.arfówna, Leśniak, któ
rzy poza teatrem, w filmie lub telewizji grali właśnie role komediowe. 
Uwz;ględniając to , ówczesny dyrektor Marian Meller: zdecydował się na 
wystawienie komedii. _Zagraliśmy, zresztą niejedną , i okazało się , że maj<} 
ogro~ine powÓdzenie. Na przykład „Czarna komedia" szła w Teatrze Dra
matycznym przez wiele lat, około 700 razy, co było swoistym rekordem. 
Kiedy wtedy ~·z:nawiano „Czar:-ią komedię" i wiadomo było, że publL<:rnośĆ 
przyjdzie. 

- Jak Pan occ:1ia prezentowane ostatnio polskie komedie filmowe? 

- Ja w ogóle nie oceni.am - nigdy nikogo. Wydaje m'i się, że akurat 
tak jest jak być powinno, nie jest tak źle, wierz.my, że będzie leipiej, bo 
zawsze może być gorzej. 

- „Będąc w doir.u i widząc, że za chwilę b~dzie film albo spektakl 
ż inoim udziałem, który moja rodzina chce obejrzeć po prostu idę na spa
cer" - to Pana słowa. 

- Tak. Nie lubię siebie oglądać, wiem że robię to źle, no, w każdym 
razie nie ta:k jak powinienem. Zagrałem wiele ról. Między innymi udało 

mi się zagrać Papkina •w 'kapitalnej otbsadzie w telewizji. Mając taką 

szansę, zamias•t się solidnie przygotować, WZ'iąć jakieś lekcje, ja·koś ina
czej podejść - to nie, miałem wówczas dwadzieścia lat m.niej, wydawało 
mi się, że już wszystko pojąłem, nikogo nie muszę pytać o radę„. Nie 
mówię, że zagrałem to na d•wójkę czy trójkę, może na trójkę z plusem, 
może nawet na cztery minus, nie będę już tak krytyczny wobec siebie, 
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bo słyszałem opinię recenzentów i akto,rów, ale dzisiaj gdyby mi dali 
szansę zagrać to raz jeszcze - wiedziałbym już prawie jak to zrobić. 

To jest przecież rola tak ważna , jak dla aktora dramatycznego np. Hamlet. 
Fredro jest naszym najwybi:tniejszym klasykiem komediowym. 

- Aktor teatralny, filmowy i reżyser - z którym z tych pojęć naj
chętniej się Pan identyfikuje? 

- Najbardziej lubię wychodz:ić na scenę w teatrze, aczkolwiek teraz 
robię to z dużymi przerwami, dlatego, że nic takiego w teatrze się nie 
dzieje, mamy kryzys ogólnopvlski i teatralny również. Poza tym jest cala 
masa młodych aktorów, nie mających takiej szansy, jaką miało nasze po
kolenie, które mogło być w telewizji i w filmie, bo wtedy ws.zytStko to 
było bardzo mocno eksploatowane. , 

Dzisiaj praktycznie pnostal tyltko teatr, telewizja prawie nie istn.ieje, 
jeśli chodzi o produkcję artystyczną, nie podejmuje jej również film. Co 
roku opuszcza szkolę pięćdziesiąt osób, uważam, że naprawdę trzeba dać 
im szansę. Dwa lata jestem już w teatrze „Kwadrat". Wyszedłem z Teatru 
DraimaitylC'ZJllego, któ·ry 'Się mz.sypał, byłem przez trzy lub cz.tery lata w Te
atrze Nowym. Namawiany usilnie przez wiele lat, by wejść do teatru 
„Kwadrat'', wreszcie do niego wszedłem. Na przestrzeni dwóch lat dopiero 
15 stycznia miałem premierę. Ja wiem, że to jest nieelegancko być w te
atrze, brać pieniądze i nic nie robić, ale ciągle Humaczyłem dyrektorowi, 
że ma całą ek,ipę, o.kolo d·zie.sięcJu młodych osób, które nie m,ają szans 
wystartować. 

Wreszcie została zagrana ipremiera wSjpaniałej, przezabawnej sztuki -
komedii angielskiej Cooneya pod tytułem „Mayday". Gramy ją nieprzer
wanie przez trzy tygcdnie i czegoś takiego je!se.cze nie było. Pani w ka5ie 
wpuszcza około stu osób na „stojące miejsca" i dyrektor robi jej awanturę , 

będącą ef.ektem raporlów s.trażaika, który nie może w ogóle wejść na wd.
downię, bardzo maleńką. Zebraliśmy w Warszawie kapitalne recenzje, ktoś 
}uż powied'Zial nawet, że to jest sztuka cLwudziestoJeaia. W Lonidynie graina 
była około dzie ięciu lat, jeździli z nią 1)0 całym świecie. My oczyiwiście 

po świecie jeździć nie będzemy, może trochę po Polsce. 

- Jak często reżyseruje Pan sztuki? 

- Rzadko, to j e3t bardzo męczące, rpoza tym wymaga czas u . 

Rozmawiała 

BARBARA KURASZKIEWICZ-MACHNIAK 

(fragment wywiadu drukowanego w „ Ga
zecie Nowe j" z 14-16.02.1992 r .) 
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Z Wojciechem Pokorą 

rozmowa 1druga 

• Zielona Góra ma po prostu szczęście. Po reżyserowanym pr:r.ez Pana 
kilka miesięcy temu „Czerwonym Kapturku", teraz - „Mayday" ... 

- Już mówiłem, że to świetna komedia. Jest tak zgrabnie napisana, 
że ogromnie satysfakcjonuje reżysera, aktorów i publiczność. Uprawiam 
swój zawód od lat, więc mam skalę porównawczą. 

e W zielonogórskim spektaklu gra Pan rolę Johna Smitha, to główna 
rola, czy Pan ją lubi? 

- Wszystkie role w tej sztuce są tak kapitalnie napisane, że należa

łoby je uznać za główne. Lubię i nie lubię. Wymaga ogromnego wysiłku 
fizycznego (nie mówiąc o talencie!), więc nie lubię jej kiedy staję u progu 
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próby. Wtedy prószę Wszystkich, żeby się osżczędzali, m6wię - kochani, 
markujcie, zostawmy siły na premierę ... I po 10 minutach wszyscy w za
pamiętaniu grają. To tak wciąga, że już nie umieją markować. I tak 
właśnie jest kiedy gram Smitha. 

W Londynie ta sztuka szla przez 10 lat bez jednego dnia przerwy. 
Wszystkie urlopy były przeznaczone na wyjazdy - cała Europa, Kanada, 
Australia. Spektakl szedł ponad 3.500 razy - to absolutny rekord. Johna 
Smitha grai sam autor - Ray Cooney. Tę sztukę napisał aktor i to chyba 
jest zródlem jej niezwykłego sukcesu - doskonała znajomość praw i po
trzeb sceny. Ray Cooney ma po prostu teatr we krwi. A ja się ciszę , że 

„Mayday" zobaczy Zielona Góra jako następne miasto po Warszawie, Łodzi 
i Wrocławiu. Cieszę się również, że sztuka nie zawiera żadnych aluzji do 
naszej rzeczywistości, żadnych odniesień politycznych ani społecznych. W tej 
naszej okropnie trudnej sytuacji trzeba ludzi odstresować , pozwolić im 
przynajmniej przez dwie godziny odprężyć się i pośmiać. A śmieją się na 
„Mayday" tak, że przed tygodniem ·wyniesiono z sali widża z przysłowio
wym atakiem śmiechu ... ·' 

• Asystentem reżysera w zielonogórskim spfktaklu jest małżonka, 
! ; . 

Pani Hanna... · 

- Tak. To świetny asystent, bardzo dużo mi pomaga i pomagała 

zawsze. Jej doświadczenie, lata pracy w telewizji, ogromnie się· · prżyd~ją. 

e I pracujecie Państwo nad sztuką przez 24 godziny na dobę?! ... 

- Jeżeli trzeba, jeśli wymaga tego dobro realizowanego., spektaklu. 
Ważne, aby publiczność była zadowolona, nagrodziła talent i pracę akto
rów swoim uznaniem. To się naprawdę liczy, a nie czas i wysiłek włożony 
w przygotowanie przedstawienia. 

Rozmawiała 

ANNA TOKARSKA 
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Mieszcząca się w budynku 
Teatru L•1buskiego w Zielonej Górze, 

wyposażona 

w niewielką kabaretową scenkę 

E§ r.l\ _ Pi i\(~ 1 i~ 

„TEATRALNA" 
zaczyna być naprawdę teatralna 

Już od 10 października · .zielonÓgórska pu
bliczność będz1e ~ogła spotkać l)vyoich aktorów 
w piosence i innych formach kabaretowych -
zawsze o 22.00 . 

Wstęp kosztuje tylko 20.000 zł i w tę kwotę 
wliczony jest już drink. Dla abstynentów -
kawa! 
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l ! - nou/ta s.A. i 
największy w Polsce producent wykładzin 

podłogowych i włóknin technicznych. 
sponsor dzisiejszego spektaklu, zaprasza 

do swoich sklepów fabrycznych 
w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej! 

SKLEPY NOVITY OFERUJĄ: 

* wykładziny dywanowe i zmywalne 

* chodniki 

* dywany 

* materiały wykończeniowe do wykładzin 

* komplety łazienkowe 

* włókniny odzieżowe 
* meble 

* obuwie 

* tapety 

ZAKUPY W NOVICIE TO DOBRY INTERES! 
Wykładziny Novity charakteryzują się ła

dną kolorystyką, są bardzo trwałe i najtańsze 
w Europie ... 

~ 

t ____________________________________ . 
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teatr lubuski w Zielonej Górze 

sezon 1992/93 

W REPERTUARZE: 

* William Shakespeare, „ROMEO I JULIA" 
Reżyseri-a: Waldemar Matuszewski 

* Erich Segal, „LOVE STORY" 
Reżyseria : Tomasz A. Dutkiewicz 

* Berna-rd-Marie Koltes, „ROBERTO ZUCCO" } 
Reżyseria: Waldemar Matuszewski · : , ...,._ 

. ' * Samuel Beckett, „CZEKAJĄC NA GODOTA"' , 
Reżyseria: Krzysztof Rościszewski 

d I a dziec i: 

* Jan Brzechwa, „KOPCIUSZEK" 
Reżyseria : Ewa Marcinkówna * „KOMEDIA PUNCHA" 
Reżyseria: Luba Zarembińska 

W PRZYGOTOWANIU: 
. . ~ ~ * Jannis Chrisulis, „MAGICZNY POKó.J" 

Reżyseria: Nikos Dian:iandis * Molier, „DON JUAN" 
Reżyseria: Leszek Czarnota 

. 

* David Willinger, „ANDREA CHODZI Z DWOMA" 
Reżyseria: Richard Ronald Reineccius * Alfred Mleczkowski, „BYŁY SOBIE SWINKI TRZY.„'' 
Reżyseria: Bohdan Radkowski * Jan Christian Andersen, „CALINECZKA" 
Reżyseria: Jacek Medwecki * Mark Twain, „TOMEK SAWYER" ( * Ernest Bryll, 

„SMERFOWISKO, CZYLI GARGAMEL ZŁAPANY"' 
Reżyseria: Tomasz A. Dutkiewicz 


