










"ŚMIEJMY SIĘ BEZ PODTEKSTÓW" Instytut Teat ralny 
ie zbiorów Polskiego Ośrodka ITI (z Wojciechem Pokorą rozmawia Zbigniew Bauer) 

_,. Jak się zaczęła Pańska znajomość z Rayem Cooneyem? 

- Właśnie od "Mayday". Trafił na tę sztukę Sławiński, w czasie pobytu w 
Londynie. Poszukiwał w tamtejszych teatrach rzeczy, które mogłyby się nadawać 
do Teatru "Kwadrat" - czyli sztuk komediowych, farsowych, słowem -
rozweselających. Obejrzał wtedy "Hotel Westminster", pierwszą część "Okna 
na parlament" i "Mayday" Raya Cooneya i od razu wiedział, że to jest to! 
Niestety, sztuka ta była "przyblokowana": autor jeszcze nikomu jej nie odstąpił, 

. bowiem eksploatował ją od 1 O lat, miał na nią wylączne prawo i zjeździł z nią 
cały świat. Dopiero pani Elżbieta Woźniak, tłumaczka, pozostająca z nim w 
dobrych stosunkach towarzyskich, swym osobistym czarem przekonała go! 
"Mayday" w "Kwadracie" po raz pierwszy reżyserował pan Sławiński. Potem, 
w kilku już polskich teatrach zrobiłem ją ja i myślę, że się bardzo podobala. 

- Przyznam się Panu, że w lekturze sztuka ta nie zrobiła na mnie dobrego 
wrażenia ... 

- Nię? To zdumiewające! Sztuka jest świetnie napisana! W końcu pisał ją 

aktor, ze znakomitym wyczuciem teatru, sytuacji scenicznych. To jest zresztą 
najlepsza angielska tradycja: dla teatru piszą aktorzy lub reżyserzy. 

- Zgoda, ale rodzaj humoru, jaki prezentuje Cooney jest dość odlegly od 
naszych przyzwyczajeń, stąd też ogromnie wiele zależy tu od samego 
teatru, od inscenizacji i klasy aktorstwa. 

- Tak, niemniej w tekście znaleźć można bardzo wiele. Trzeba tylko tym 
tekstem bardzo umiejętnie operować. Cienka jest granica między elegancko, 
finezyjnie zrobioną komedią a farsą, często graną na granicy szmiry. Staram 
się do tej granicy nie zbliżać. Podobnie stara się robić Józef Napiórkowski, 
projektując scenografię. Wszystko musi być tu eleganckie, szlachetne, staranne, 
bo każda bylejakość zepchnie sztukę na granicę szmiry. Dotyczy to, oczywiście 
aktorstwa: nie wolno w niczym przeszarżować, nie wolno "pomagać" dowcipowi 
- on broni się sam. Trzeba także pamiętać o widzu - przecież w domu 
czlowiek ma ogromne możliwości kontaktu ze sztuką najwyższej jakości: myślę 
o telewizji, video. Widz wybiera i porównuje, a jeśli już zrobi taki wysiłek i 
wybierze teatr - to jest to rodzaj święta' Dzień święty trzeba święcić - i to 
jest właśnie obowiązek samego teatru. Widza nie wolno zawieść i nie ma 
znaczenia, czy będzie chodziło o tragedię , komedię, farsę czy s·ztukę muzyczną. 

- Co to znaczy: nie zawieść widza? Czy Pan, reżyserując już drugą sztukę 
Cooneya panuje do tego stopnia nad samym tworzywem, że wie Pan bez 
wahania, jakich używać środków inscenizacyjnych, jak rozkładać akcenty? 
Czy zawsze może P.an powiedzieć sobie: zrobiłem wszystko, by widz 
otrzymał towar najwyższej jakości? 

- Myślę, że mogę . Być może sam autor nie zaakceptowałby mojej 
inscenizacji, ale też w Anglii gra się zupełnie inaczej, inna jest tradycja 
teatralna i zupełnie inne jest nastawienie widza do sztuki. "Okno na parlament" 
trwa 3 godziny, ale tam nikt się tak nie śpieszy, jak u nas! Nie chcę jednak 
niczego w tych sztukach "adaptować do naszych warunków". · Nic z tych 
rzeczy! To, co się dzieje, nie dzieje się w Polsce i widz musi mieć tego 
świadomość. Cooney zresztą w didaskaliach sztuki bardzo precyzyjnie podaje, 
co należy zrobić, by osiągnąć pożądany efekt. I należy z tego korzystać . 
Oczywiście - trzeba brać poprawkę na nasz temperament: jako Słowianie 
troszeczkę inaczej odczuwamy świat - w tym także dowcip czy humor. Ale 
dobrym wzorom, jakie sugeruje Cooney muszę się podporządkować i zawsze 
to czynię. 

- A z czego, Pańskim zdaniem, ludzie w Polsce najbardziej się śmieją? 

- Pewnie z "Wiadomości" i podobnych rzeczy. Chociaż...coraz mniej jest nam 
do śmiechu. 

- Tymczasem w sztuce Cooneya widz otrzymuje coś, co od początku do 
końca jest wymyślone i od początku do końca musi być takiej sytuacji 
świadomy. Czy publiczność polska jest przygotowana do takiej współpracy 
w wywoływaniu śmiechu z sytuacji, bądź co bądź egzotycznych? 

- Obydwie sztuki Cooneya, które reżyseruję, to znaczy "Mayday" i "Okno 
na parlament" zapewniają widzowi dwie godziny absolutnego relaksu i 
oderwania się od smutnej, dręczącej, niepewnej rzeczywistości. To coś w 
rodzaju oderwania człowieka od wszystkiego tego , co dotknie go za chwilę 
po wyjściu z teatru. 

- Jest Pan zatem zwolennikiem odejścia od doraźności w teatrze 
komediowym, od wszelkiej publicystyki od aktualnych "podtekstów"? 

- Kategorycznie tak! Nasza rzeczywistość zmienia się tak strasznie szybko, 
że to, co śmieszyło nas wczoraj, już jutro wcale nie będzie śmieszne, a może 
budzić niesmak. Musimy nauczyć śmiać się bez "kontekstów" i "drugiego dna" 
- śmiać się także z obcych, z sytuacji zabawnych "ponadczasowo" i całkowicie 
sztucznych. Oczywiście: w warunkach angielskich postaci niektórych sztuk mają 
swoje realne odpowiedniki - tak jest np. w "Oknie na parlament", ale tu, w 
Polsce, nie ma potrzeby, by szukać jakichś analogii w naszej rzeczywistości, 
jakichś "kluczy". Umówmy się od razu: jesteśmy w innym kraju, w innej 
rzeczywistości, wśród innych ludzi. Śmiejmy się z nich, a nie z siebie! Wtedy 
widz jest spokojniejszy, bardziej otwarty, śmieje się szczerzej. A jeśli coś go 
przypadkowo dotknie, coś się mu przypadkowo skojarzy - to są to drobne 
epizody, nie warte nawet uwagi. 


