


„MAYDAY" (Run For Your Wife) sztuka grana na lon
dyńskim West Endzie nieprzerwanie od 1 O lat, co jest 
rekordem w dziejach tego gatunku. Jej autorem jest je
den z najwybitniejszych współczesnych komediopisarzy 
angielskich, aktor i reżyser - Ray Cooney. 

Nie mogę uwierzyć, że „MA YDA Y" - jest jedenastą 
sztuką którą napisałem, ani że piszę sztuki już od 30 lat. 
W 1956 roku zacząłem grać w Whitehall Theatre w sztu
ce „Simple Spymen", która szła przez 4 lata bez prze
rwy. Po dwóch latach pomyślałem, że mógłbym zrobić 
coś więcej niż tylko pracować dwie i pół godziny co wie
czór w teatrze, grać w tenisa i kochać się w ładnych 
aktorkach - blondynkach. Zacząłem więc pisać sztukę 
„One For The Pot" razem z moim przyjacielem Tony Hil
tonem. W jakiś sposób udawało mi się jednocześnie wy-

stępować w teatrze, grać w tenisa i tak dalej. „One For 
The Pot" graliśmy w Whitehall Theatre ponad 1 OOO razy. 
Była to pierwsza a jednocześnie ostatnia sztuka w 3-ch 
aktach jaką napisałem. 

W 1960 roku zaczęła się moda na sztuki dwuaktowe, 
głównie ze względu na publiczność, która woli jedną dłu
gą przerwę niż dwie gonitwy do bufetu. Jedna przerwa 
pasuje też bardziej do mojego stylu pisarskiego, który 
preferuje akcję ciągłą - początek li aktu jest kontynuacją 
perypetii spiętrzonych w końcu aktu /-go. Korzyści są 
podwójne: a) autor nie musi wyjaśniać co stało się w 
czasie, który dzieli akt I i 11-gi i b) jeżeli akt I kończy się 
śmiechem, to publiczność skłonna jest śmiać się, kiedy 
kurtyna podnosi się na początek drugiego aktu - czysty 
zysk! 

Moje komedie nigdy nie są ostatecznie napisane. W 
trakcie prób i przedstawień przerabiam je i poprawiam. 
Wszystkie moje sztuki są grane najpierw w teatrach pro
wincjonalnych a dopiero później przenoszone do Londy
nu. Prawie zawsze gram w tych „próbnych" 
przedstawieniach. W ten sposób najlepiej widzę jak re
aguje publiczność. Jeśli się nie śmieje to winię tylko sie
bie. 

W przypadku „MA YDA Y" nie wprowadziłem wielu 
przeróbek - dużo tylko skracałem. Pierwszy spektakl 
trwał 2 godz. 45 min. W naszych czasach uważa się, że 
dla publiczności 2 godz. 15 min to czas wystarczająco 
długi. Musieliśmy więc wyciąć pół godziny przed przy
stąpieniem do prób spektaklu w Londynie. Znam auto
rów, którzy woleli by umrzeć niż wyciąć ze sztuki pół 
godziny. Ponieważ jednak to ja byłem producentem i re
żyserem przedstawienia, było mi łatwiej nalegać. 

Pytają mnie często, którą z moich sztuk lubię najbar
dziej. 

Przyznam się wszystkie! 
(-) Ray Cooney 



MAYDAY 
Typowy Anglik nazywa się John Smith, w dodatku jest ta

ksówkarzem, ma dwie żony i dwa domy. I żyje sobie szczęśli
wie, póki nie zrobi czegoś nietypowego dla Anglika. Pan Smith 
na przykład , sprzeniewierzając się angielskiej powściągliwości 
rzucił się na pomoc staruszce napadniętej przez dwóch chuli
ganów - mimo, iż nie był przedtem ani jej, ani im przedstawio
ny. Słusznie więc dostał od staruszki w łeb torbą, słusznie 
wylądował w szpitalu, gdzie pomylono jego obydwa adresy. I w 
tym miejscu zaczyna się farsa. 

Skoro farsy nie można streszczać , spróbujmy chociaż z niej 
wyciągnąć morał. Wartość sztuki MAYDAY polega także na 
tym , że można z niej wyciągnąć kilka morałów: 

Więc po pierwsze, nie należy mieć dwóch żon . Po drugie, 
jeżeli już ma się dwie miłe żony, nie należy pomagać starusz
kom. Po trzecie, świat jest bardziej zwariowany niż nam się 
wydaje, najbardziej nieprawdopodobne są wydarzenia praw
dziwe. I może właśnie to należy zrozumieć: Wszystko co nam 
się przytrafiło , samo istnienie jest cudowną, nieprawdopodob
ną farsą. Nie próbujmy więc być zbyt poważni , bo niczego i tak 
nie pojmiemy a popsuć możemy wszystko! 

Życząc każdemu żeby się dorobił chociaż taksówki. 
Bohdan Urbankowski 

Janusz HAMERSZMIT 

Studia aktorskie w PWST w Warszawie 
ukończył w 1970 r. Studia reżyserskie 
również w PWST w 1985 r. W latach 
1970-85 pracował jako aktor w teatrach w 
Bydgoszczy, Elblągu , Płocku , Radomiu, 
Warszawie. Do 1990 r. jako aktor i reżyser 
pracował w teatrach Warszawy, Radomia, 
Łodzi , Tarnowa. Od 1990 r. do dnia dzi
siejszego związany jest ponownie z Te

atrem Dramatycznym w Płocku , gdzie w sezonie 1977/78 za 
dyrekcji Jana Skotnickiego występował m. innymi w roli błazna 
Feste w „Wieczorze trzech króli" Szekspira oraz Darowskiego 

w „Weselu Pana Balzaca" Iwaszkiewicza. W ostatnich latach 
można było Go oglądać w roli Wścieklicy w dramacie Witkace
go, jako Profesora w „Lekcji" Ionesco, Kuźmę w „Czapie" Kra
sińskiego, w monodramie „Bezgrzeszne lata" wg 
Makuszyńskiego. Jednocześnie jako reżyser zaprezentował 
się w sztukach: „Edukacja Rity" W. Russela, „Tajemnica Liczy
rzepy" Berowskiej, „Pokojówki" Geneta, „Pinokio" wg Collodie
go. 

W tym czasie reżyserował też gościnnie w teatrach w Rado
miu i w Białymstoku . 

Ważniejsze role: 

Przedstawiamy Andrzeja Prusa -
aktora występującego gościnnie w roli 
Stanley' a. 

Andrzej Prus jet absolwentem Pań
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w 
Warszawie, którą ukończył w 1970 r. 

W pierwszym sezonie po ukończeniu 
PWST występował w Bydgoszczy. Zna
czącą rolą tego sezonu była postać Leo
narda w „Nie-boskiej komedii" Zygmunta 
Krasińskiego . Jego dalsze losy artystycz
ne związane są z teatrami warszawskimi . 

Kirkor w „Balladynie" Słowackiego w reżyserii S. Brejdygan
ta, Don Sancho Ortiz w „Gwieździe Sevilli" Lope de Vegi w re
żyserii M. Bordowicza, Antyfolus z Syrakuzy w „Komedii 
omyłek" Szekspira w reżyserii Z. Wierchowicz, Valentine w 
„Dwóch szlachcicac~ z Werony'' Szekspira w reżyserii A. Zię
bińskiego , Albin w „Slubach panieńskich" Fredry w reżyserii A. 
Ziębińskiego , Kapitan w „Indyku" Mrożka w reżyserii A. Ziębiń
skiego, Kochanek w „Ich czworo" Zapolskiej w reżyserii T. Żu
~owskiej , Błażej w „Gwałtu , co się dzieje!" Fredry w reżyserii T. 
Zukowskiej, Wolski w „Sztukmistrzu z Lublina" Singera w re
żyserii J. Markuszewskiego. 

Zajmuje się również reżyserią. Wyreżyserował kilka spekta
kli dla dzieci i młodzieży. 
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