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ko chłopiec grając w „Pieśni
Norwegii", wystawianej w Pałace Theatre w 1946 roku.
Potem odbywał praktykę grając w teatrach sezonowych od
Worthing do Blackburn, dopóki nie został przyjęty do
grupy Briana llixa w Whitehall Theatre w roku 1956. Zanim rozpoczął karierę pisarską.
zagrał w dwóch przedstawieniach: „Dry Rot" („Próchno) i
„Simple 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 Naw Darling" („Nie teraz. kochanie"), „Move
Over Mrs. Markham" („Proszę dalej. pani Markham"). „There
Goes The Bride" („Oto idzie panna młoda") - wszystkie
napisane wspólnie z Johnem Chapmanem; „Chase Me Comrade" („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 pierwsze przedstawienie;
jestem bardzo zadowolony z „Move Over Mrs. Markham",
ponieważ była to pierwsza z naszych komedii pochwalona
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otwarcie przez krytykę; jestem bardzo przywiązany do „My
Giddy Aunt" („Moja lekkomyślna ciotka") - było to moje
pierwsze fiasko; w „Wby Not Stay For Breakfast?" po raz
pierwszy spróbowałem czegoś innego niż farsa; „Not Now
Darling" pozwoliło mi na pierwsze tournee dookoła świata więc lepiej będzie, jeżeli przyznam się, że wszystkie są moimi
ulubionymi przedstawieniami.
Jako producent i reżyser, Cooney jest odpowiedzialny za
ponad trzydzieści produkcji z West Endu - komedii i dramatów,
między innymi: „Children Of A Lesser God" („Dzieci gorszego
Boga") i „Whose Life Is It Anyway?" („Czyje to w końcu
życie"), które zostało przeniesione na Broadway, gdzie odniosło
sukces, zdobywając nagrodę Tony.
Założenie Teatru Komedii od dawna było marzeniem Ray'a,
spełnionym w roku 1982. Przedstawieniem inauguracyjnym
była sztuka Raya „Run For Your Wife!", której premiera
odbyła się w 1983 roku w Shaftesbury. W osiem lat później
wciąż zapełnia ona salę w Duchess Theatre, i wystawiana
jest również gościnnie w Criterion, Whitehall i Aldwych. Przez
kilka sezonów Cooney grał także główną rolę w przedstawieniach w Londynie, na Florydzie i w roku 1989 na Broadwayu.
Reżyserował także „See How They Run" („Patrz, jak biegną")
i „Pygmaliona" z Peterem O'Toolem w roli głównej - w
Shaftesbury, oraz „Wife Begins At Forty" („Żona zaczyna się
po czterdziestce") w An1bassador Theatre. Sztuka ta została
pokazana przez BBC na Boże Narodzenie 1988, a Ray grał
w niej obok Lizy Goddard.
Ray napisał nową komedię: „It Runs In The Family"
(„Cecha rodzinna"), która odniosła sukces w Yvonne Arnaud
Theatre Guildford, i pobiła rekordy popularności w Szwecji i
Irlandii.

25 LAT ŚMIECHU
-

1
J

Nie mogłem uwierzyć, kiedy powiedziano m1, ze „Run For
Your Wife" było jedenastą londyńską sztuką, jaką napisałem
sam lub z innym dramatopisarzem. Z równym zdziwieniem
uświadomiłem sobie, że już ponad 25 lat temu zacząłem pisać
dla sceny.
Jako młody aktor przyłączyłem się do trupy komediowej
Briana Rixa w Whitehall Theatre w 1956, kiedy przejąłem
rolę Basila Lorda w „Dry Rot". Potem grałem tam w kolejnej
farsie, „Simple Spymen" Johna Chapmana, którą wystawiano
przez cztery lata - a w tamtych czasach kontrakt na granie
w sztuce dopóki nie zejdzie z afisza był właśnie tym, czego
każdy pragnął.
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wspomnienia Raya Cooneya

Po dwóch latach pomyślałem, że będąc dyplomowanym
aktorem powinienem robić trochę więcej, niż dwie i pół godziny
wieczornej 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 Whitehall", Tony'ego Hiltona, żeby pisał ze mną, i przez
następne dwanaście miesięcy spotykaliśmy się codziennie.
Jakimś sposobem dałem radę nadal występować w „Simple
Spymen" każdego wieczoru, 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. Nosiła 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 „cholerny"; 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
publiczność woli jedną długą przerwę, niż dwie pospieszne
wycieczki do baru. Jedna przerwa zapewniała kontynuację
akcji - akt II mógł zaczynać się od dalszej części zwariowanej
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sceny, na której kończył się akt I. Dawało to dwie podstawowe
korqści: nie było tr~eba wyjaśniać publiczności, co zdarzyło
się między I a Il aktem, i reakcja widowni śmiech na
zakończenie aktu I, była identyczna przy powtórnym podnie-

Ray Cooney

FARSA

•

sieniu 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
wrócił do domu swojego syna, aby odzyskać skradziony towar,
ukryty w kominie. Jak zwykle, pojawiłem się na próbie
generalnej 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 kcm1inie w czasach,
kiedy Harold Pinter ustalał swoją reputację! Kiedy wchodziłem
do Whitehall zamierzając powiedzieć Brianowi, że musimy
zrezygnować ze sztuki, minęła nmie jedna z najsłynniejszych
wtedy osobistości - a właściwie przepłynęła 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 zmieniony, ale
drugi - wierzcie lub nie - został taki sam, jak w oryginalnej
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 zawsze występuję w próbie generalnej, ponieważ
dzięki temu wiem, jak zareaguje publiczność, i tylko ja jestem
winien, jeżeli widownia nie śmieje się.
„Run For Your Wife" wymagała nmiej przeróbek niż jakakolwiek z moich wcześniejszych komedii. Ale wymagała dużego
skrócenia. Przedpremierowe przedstawienie w Guildford trwało
2 godziny 45 minut! Powszechnie uważa się, że 2 godziny
15 minut to wszystko co może znieść publiczność, więc
musieliśmy wyrzucić 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!

Kazano mi w pięciuset słowach napisać o farsie. Zajmuję
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 uważał swoje „sztuki" za „komedie". Ben Travers
nazywa swoje farsy komediami. Mam słownik, w którym
„farsa" opisana jest jako „rodzaj komedii oznaczający się
dosadnym humorem 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 dobrych, a częściowo ponieważ niektórzy aktorzy traktują granie w farsie w inny sposób, niż granie tragedii.
Uważam, że najlepsze · farsy są tragediami. Wątek dobrej farsy
powinien odpowiadać czystej tragedii. Tragedia jest esensją
farsy. Nawet dialogi w farsie powinny być takie, aby można
ich było użyć w tragedii.
Podstawowym tematem większości tragedii jest walka jednostki przeciwko wszechpotężnym siłom i próba ich zdławienia.
Co więcej, cierpienie człowieka wynika zazwyczaj z cech jego
charakteru, których nie może kontrolować w sytuacjach stresowych. Wydaje mi się, że to podsumowuje większość z moich
fars.
Im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej jestem
przekonany, że farsa ma więcej wspólnego z tragedią niż z
komedią. Komedia często opisuje ekscentryczną osobę w codziennej sytuacji; podczas gdy farsa (i tragedia) przedstawia
zazwyczaj zwykłych ludzi próbujących rozwikłać nietypowe
sytuacje.
Jeżeli farsa jest bliżsŻa tragedii, można stwierdzić, że im
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się farsą

bardziej prawdopodobna jest sztuka i przedstawienie, tym
silniejsza będzie reakcja widowni. Nie ma żadnej różnicy
pomiędzy mężczyzną odkrywającym swoją żonę w łóżku z
najlepszym przyjacielem w farsie, a mężczyzną znajdującym
swoją żonę w łóżku z najbliższym przyjacielem w tragedii.
Reakcja męża w każdej ze sztuk powinna być taka sama.
Różnica polega na reakcji publiczności, a nie męża.
Oczywiście , aktor grający w farsie powinien rozwijać 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,
opowiadającej o swoim nieszczęściu stojąc na środku sceny .
.Jest to bardzo miłe (i niezbyt trudne, jak sądzę) dla głównego
aktora. To nie może jednak wydarzyć się w farsie, gdzie
bardzo rzadko występują 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
przeintelektualizowują 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. Oczywiście, tylko aktor może prawdziwie przedstawić
postać stworzoną pr.t;ez pisarza i oddać relacje między poszczególnymi charakterami. I pisarz więc musi być równie
szczery i prawdziwy, nawet jeśli sceny odpowiadają „wymyślonej" sytuacji.
Myślę, że napisałem około pięciuset słów, i mam nadzieję ,
że jesteście dzięki nim trochę mądrzejsi. W każdym razie, ten
artykuł pozwolił mi przemyśleć problem.
Przekład
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