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RAYCOONEY 
twórca współczesnej farsy 

Należy do czołówki najpopularniejszych angielskich pisarzy 
komediowych. Jego sztuki odniosły sukces nie tylko w rodzimej 
Anglii ale i na Brodwayu, toteż tłumaczone na wiele języków zasilają 
repertuar teatrów o pozycje lekkie i w dobrym gatunku. 

Cooney nie tylko pisze dla teatru, ale również gra, reżyseruje, 
jest producentem przedsięwzięć teatralnych, w końcu założycielem 
i kierownikiem "The Theatre of Comedy Company" w Londynie. 

Karierę teatralną zaczął jako chłopiec grając w "Pieśni 

Norwegii", wystawianej w Pałace Theatre w Londynie w 1946 roku. 
Potem odbywał praktykę grając w teatrach sezonowych od Worthing 
do Blackburn. W 1956 roku został przyjęty do grupy Briana Rixa w 
Whitehall Theatre, gdzie grał w komediach. "Po dwóch latach 
pomyślałem - wspomina - 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 - cóż to za życie! Więc zdecydowałem spróbować pisarstwa. 
Przekonałem innego "Wojownika z Whitehall", Tony' ego Hiltona, 
żeby pisał ze mną i przez następne dwanaście miesięcy spotykaliśmy 
się codziennie. Jakimś sposobem udawało mi się nadal występować 
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 
wystawiono ją 1500 razy". 
Do dziś napisał 12 sztuk, wystawionych na West Endzie: "ONE FOR 
THE POT" - wspólnie z Tonym Hiltonem, "MY GIDDY AUNT" 
("Moja lekkomyślna ciotka"), "NOT NOW, DARLING" ("Nie teraz 
kochanie"), "MOVE OVER MRS. MARKHAM" ("Proszę dalej pani 
Markham"), "THERE GOES THE BRIDE" ("Oto idzie panna 
młoda") - wspólnie z Johnem Chapmanem, "WHY NOT ST A Y FOR 
BREAKFAST" ("Może zostaniesz na śniadaniu") - z Gone Stone, 
"WIFE BEGINS AT FORTY" ("Żona zaczyna się po czterdziestce") -
z Arne Sułtan i Earlem Barretem oraz "CHASE ME CAMRADE" 
("Ciekawe czy mnie złapiesz"), "RUN FOR YOUR WIFE" ( w tłum. 
poi. "MAYDAY"), "TWO INTO ONE" ("Dwa w jednym"), "OUT 
OF ORDER" ("Zapusty"), "IT RUNS IN THE FAMIL Y" ("Cecha 
rodzinna"). 
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RAYCOONEY 
jako John Smith 

Cooney jest reżyserem i producentem ponad 30 produkcji w 
teatrach West Endu - komedii i dramatów. W 1982 roku założył 

własny Teatr Komedii. Przedstawieniem inauguracyjnym była sztuka 
"RUN FOR YOUR WIFE!", której premiera odbyła się w następnym 
roku w Shafresbury. Przez osiem lat zapełniała ona widownię teatru po 
brzegi, wystawiana była także gościnnie w innych teatrach. Przez kilka 
sezonów Cooney grał główną rolę w przedstawieniach "RUN FOR 
YOUR WIFE!" w Londynie, na Florydzie i na Brodwayu. Ta i inne 
sztuki biją rekordy popularności nie tylko w Anglii ale również w 
Szwecji i Irlandii. 

Długoletnia praktyka aktora komediowego, znajomość teatru 
i widowni, przyczyniły się niewątpliwie do wielkiego sukcesu 
Cooney'a jako twórcy fars i komedii. "ONE FOR THE POT" był 

ostatnią trzyaktową sztuką, jaką napisałem - mówi Cooney. Po 1960 
roku pisałem dwuaktowe sztuki głównie dlatego, że publiczność woli 
jedną długą przerwę niż dwie pośpieszne wycieczki do baru" . 

Prawie zawsze bierze udział w próbach generalnych swoich 
sztuk. Tym sposobem sprawdza reakcję publiczności . Jeśli nie uzysku
je oczekiwanego efektu, przerabia komedię, skraca tekst, gdyż jak 
twierdzi: "Tylko autor jest winien, jeśli widownia się nie śmieje" . 

"RUN FOR YOUR W/FE!" wymagała mniej przeróbek niż 
jakakolwiek z moich wcześniejszych komedii - wspomina Cooney. Ale 
wymagała dużego skrócenia. Przedpremierowe przedstawienie w 
Guildford trwało 2 godziny 45 minut! Powszechnie uważa się, że 2 
godziny 45 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 W/FE!" mogłem nalegać!" 

Ray Cooney uważa siebie za twórcę współczesnej farsy. Jako 
znawca i praktyk tego gatunku broni ją przed zarzutami płytkości i 
głupoty. Dla przykładu podaje twórczość Alana Ayckbourna, 
najbardziej cenionego współcześnie autora sztuk komediowych. 
Sam zaś uważa, że farsa ma więcej wspólnego z tragedią niż komedią. 
Komedia, jego zdaniem, opisuje ekscentryczną osobę w codziennej 
sytuacji, podczas gdy farsa (i tragedia) przedstawia zazwyczaj 
zwykłych ludzi próbujących rozwikłać nietypowe sytuacje. Jeżeli więc 
farsa jest bliższa tragedii, twierdzi Cooney, to im bardziej praw
dopodobna jest sztuka i przedstawienie, tym silniejsza będzie reakcja 
widowni. 

"MAYDAY" ("Run for your wife!") jest uważana za 
najlepiej skonstruowaną farsę Cooney'a. 
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"MAYDAY" ("Run for your wife") pokazuje współczes
nego Everymena uwięzionego w sieci zastawionej przez 
konwencje obyczajowe i modliszkowatość obu jego 
małżonek. Sytuacja zmusza go do ciągłego "dzielenia się 
na dwoje", i rzecz udaje się - do czasu ... Już sam orygi
nalny tytuł sztuki "Run for your wife!" zawiera lingwisty
czny "haczyk". Kojarzy się z nieprzekładalnym, idiomaty
cznym zwrotem "Run to your life!", który mniej więcej 
odpowiada polskiemu "Ratuj się, kto może!" czyli ratuj 
własną skórę. Tłumaczka Elżbieta Woźniak wybrnęła z tej 
lingwistycznej pułapki, decydując się na hasło "Mayday" 
nadawane przez statki w śmiertelnym niebezpieczeństwie. 
Bo też niebezpieczeństwo, na jakie naraził się nasz bohater 
jest kolosalne - i dlatego właśnie takie śmieszne. 

Ray Cooney 

FARSA 

Kazano mi w pięciuset słowach napisać o farsie . Zajmuję się 
farsą 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 kate
gorie. 

"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 ekstrawa
ganckim dowcipem", a także "głupim płytkim przedstawieniem". 
Absolutnie nie mogę zgodzić się z tą definicją. Niektóre ze sztuk 
Alana Ayckbouma 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 najlep
sze 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 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 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 bliższa tragedii, można stwierdzić, że im 
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 najlepszym przyja
cielem 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 zmu
szone. 

Słowo "wymyślony" przychodzi na myśl, kiedy rozważamy 
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 przez 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 poz
wolił mi przemyśleć problem. 

Przekład z j. angielskiego 
AGNIESZKA BIHL 

(Z programu do sztuki "Mayday" -Teatr Polski, Wroclaw 1992/ 
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Fot. Dariusz Kobylański 

WOJCIECH POKORA - lat 60, żona Hanna, dwoje dzieci, dwie wnu
czki. W roku 1958 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w 
Warszawie. Debiutował w sztuce Pana Potockiego "PARADY" na scenie 
Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy i był jej wiemy przez 28 lat. Zagrał 
w tym Teatrze około 60 ról. Następne trzy sezony występował w Teatrze 
Nowym. W roku 1990 zaangażował się do Teatru Kwadrat. Z bogatego 
dorobku artystycznego należy wymienić m.in. Harolda w "Czarnej 
komedii" Schafera, Papkina w "Zemście" Fredry, Rudolfa w "Indyku" 
Mrożka , Włodka w "Śluhie" Gombrowicza, Petruccia w "Poskromieniu 
złośnicy" Szekspira oraz J.Smitha w "Mayday" i R.Willeya w "Oknie na 
parlament" Ray Cooney'a. Osobną kartę stanowią kreacje w teatrze 
Telewizji, a szczególnie udział w kabaretach. Występował w wielu filmach 
m.in . "Poszukiwany, poszukiwana" , "Kariera Nikodema Dyzmy", 
"Czterdziestolatek" . Reżyseria to jeszcze jeden wymiar twórczy 
Wojciecha Pokory. Jako reżyser zadebiutował w 1978 roku w warsza
wskim Teatrze Rozmaitości spektaklem G. Gorina "Dyl Sowizdrzał" . 

Zapytany o realizację "najbliższą sercu" - Wojciech Pokora wymienił 
"Damy i huzary" - A. Fredry zrealizowane w 1993 roku w Teatrze 
Zielonogórskim, we współpracy z Józefem Napiórkowskim. 



Zdjęcie z alhumu rodzinnexo 

JÓZEF NAPIÓRKOWSKI - absolwent Wydziału Malarstwa 
i Katedry Scenografii warszawskiej Akademi Sztuk Pięknych . 

Zwiedził Polskę realizując swoje projekty nieomal we wszystkich 
teatrach kraju od Teatru Wybrzeże w Gdańsku do Starego Teatru w 
Krakowie. Współpracuje z wieloma scenami muzycznymi i operowy
mi (ostatnio Teatr Wielki w Warszawie) . 
Podróżnik. Przejechał trakt od Syberii poprzez Kanadę, Stany 
Zjednoczone, Brazylię realizując "Halkę" Stanisława Moniuszki. 

feśli prawdą jest, że teatr ukazuje życie w powiększeniu 
i w uproszczeniu, to komedia mogłaby w tej osobliwej 
materii dać nam więcej wskazówek niż życie. 

Henri Bergson 

Śmiech nie zaprzecza, nie zabija; samego siebie można 
ująć jedynie poprzez śmiech: męstwo nasze jest w nim. 
Śmiano się nie na jednym z niezdobytych bastionów. 
Cienie i upiory tylko nie znają śmiechu. Tacy, jakimi 
jesteśmy, czujący, że każdej chwili stracić możemy 

wszelkie prawo do istnienia, śmiechu godni, w tym 
śmiechu broniący samych siebie, jedynej naszej rzeczywis
tości , która właśnie dlatego, że sama z siebie się natrząsa, 
ginąć nie chce, chce ginąć jak najpóźniej, ustępując sile, 
nie słabości własnej. .. 

Stanisław Brzozowski 

To właśnie poczucie humoru daje nam ten cudowny przy
wilej spojrzenia na świat z innej strony, od strony kulis, 
które tak często kryją w sobie materiał zapalający 

człowieka do uzdrawiającego śmiechu i uśmiechu . 

Kazimierz Rudzki 



ELŻBIETA WOŻNIAK 
- tłumacz 

Ukończyła filologię angielską i Studium Języków Obcych. Jest lek
torem języka angielskiego. Od 1982 roku przebywa w Londynie. 
Tłumaczeniem sztuk teatralnych zajmuje się od 1990 roku. Od samego 
początku jej sztuki cieszyły się ogromnym powodzeniem publiczności. 
Jest tłumaczem, który po prostu trafia w przysłowiową "dziesiątkę". 
Przełożyła wiele sztuk na język polski i są one grane prawie we wszy
stkich teatrach w Polsce. Spośród licznych tłumaczeń w jej dorobku 
znajdują się 4 utwory Ray' a Cooney'a: "Mayday" , "Hotel Westmin 
ster", "Okno na parlament" i "Wszystko w rodzinie". 

Ray Coonay 
Wyjątki z listu do Towarzystwa Teatralnego 

Kiedy stworzyliśmy The Theatre of Comedy Company 
{f owarzystwo Teatru Komedii/ w 1983 roku, przyświecała nam idea 
klubu teatralnego, w którym członkowie braliby czynny udział spo
tykając się z artystami, autorami, reżyserami i projektantami na semi
nariach i czytaniach sztuk. Owe czytania były integralną częścią 

działalności klubu i z przyjemnością przyznaję, że sam wyniosłem z 
tego korzyści./. . ./ 

Gdy na początku zacząłem pisać dla Briana Rixa w 1959 roku 
/tak, jestem już tak stary mimo młodego wyglądu/ zapoznałem się z 
bezcennym doświadczeniem "pokazu próbnego", który odbywał się w 
Towarzystwie Repertuarowym. Po tygodniu prób dana sztuka grana 
tam była przez tydzień, a następnie wracała do etapu poprawek i mo
żliwie nawet do kolejnego pokazu próbnego poprzedzającego pro
dukcję w Londynie. 

Jakkolwiek, szybko zdałem sobie sprawę, że czytanie sztuk 
przed małą, ale wyrobioną publicznością, jest równie wartościowe jak 
wcześniejsze pokazy próbne./. . ./ Takie pokazy już nie istnieją, a czy
tanie sztuk doskonale wypełnia tę lukę . Czytania owe odbywają się 
bez żadnego ustawienia, bez kostiumów i skomplikowanych rekwizy
tów - więc nie liczy się nic prócz słów /i oczywiście jakości gry/. 
Autorzy i ja sam na początku - byliśmy zadziwieni tym, jak chętnie 
publiczność dawała ponieść się sztuce czytanej przez artystów z tek
stami w ręku i grających na pustej scenie. 

z prób czytanych moich sztuk, wyniosłem tak wiele jak z 
pokazów próbnych w Towarzystwie Repertuarowym, a dyskusje z 
członkami klubu po pokazach są dla mnie bezcennym doświadcze
niem. 

Przekład z j . angielskiego 
Grzegorz Nawrocki 

Rysunki autorstwa 
Zbigniewa Lengrena 

Redakcja 
Maria Skwirut 
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wvDAWN1crwo -DRuK: ASteriAS 
ul.Zgłobicka 69 
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Ray Cooney 

MAYDAY 
(Run For Your Wife!) 

Przekład 

ELŻBIETA WOŻNIAK 

Reżyseria 

WOJCIECH POKORA 

Scenografia 
JÓZEF NAPIÓRKOWSKI 

Asystent reżysera 

RAFAŁ GRALEWSKI 

Premiera - luty 1995 
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Obsada: 

MARY SMITH TERESA SURMA-BIELIŃSKA 

BARBARA SMITH MARIA ZA WADA-BILIK 

JOHN SMITH JERZY MIEDZIŃSKI 

INSPEKTOR 
TROUGHTON JERZY OGRODNICKI 

STANLEY GARDNER RAFAŁ GRALEWSKI 

REPORTER DA WID ŻŁOBIŃSKI /adept/ 

INSPEKTOR 
PORTERHOUSE MIROSŁAW BIELIŃSKI 

BOBBY FRANKLIN MAREK KĘPIŃSKI 

Inspicjent 
ZYGMUNT BAŁUT 

Sufler 
KRYSTYNA FUDYMA 

Światło 
TADEUSZ WIBNIOWSKI 

Dźwięk 
KRZYSZTOF WANTUCH 

The Duchess Theatre -
Siedziba Teatru Komedii 

Ray' a Cooney' a 



W repertuarze: 

duża scena 
Adam Mickiewicz 

DZIADY części II i IV 
Jan Drda 

IGRASZKI Z DIABŁEM 
Andrzej Stałony-Dobrzański 

POWTÓRKA Z CZERWONEGO KAPTURKA 
Maciej Staropolski 

PINOKIO 

mała scena 
Barbara Terebus 

DZIECKO MOJE, MÓW ... 
Athoł Fugard 

DROGA DO MEKKI 
Rodolf Sirera 

TRUCIZNA TEATRU 

W przygotowaniu: 

TACY BYLIŚMY (duża scena) 
Piosenki łat 50-tych 

Reżyser MAREK PASIECZNY 
Konsultant programowy MARIA SKWIRUT 
Korepetytor muzyczny/pedagog ELŻBIETA KUZEMKO-RAUSZ 
Główny księgowy ELŻBIETA POPADIAK 
Kierownik Działu Marketingu i Obsługi Widzów MARIUSZ SURMAN 
Kierownik techniczny JERZY PRZYSTUPA 
Kierownik administracyjny EW A ROSA 
Kierownik pracowni krawieckiej MARIA KAŃDUŁA 
Pracownia plastyczna BOGUSŁAW BILIK, ANDRZEJ KRZYCZMONIK 
Pracownia stolarska JÓZEF KIEŁBASA, EUGENIUSZ WROŃSKI 
Garderobiane ZOFIA CZAJA, MAŁGORZATA OKOŃ 
Fryzjerka URSZULA WANTUCH 
Rekwizytor STANISŁAW KĘ:POWICZ 
Brygadier sceny RYSZARD POCIECHA 


