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"Wyreżyserować komedię Jest ab.Yb& 
nieco trudniej niż tragedię. Dramat czy tragedia może prze
biegać w ciszy na widowni, co wcale nie znaczy, że spektakl nie 
jest akceptowany. 
Natomiast w komedii po kilku minutach można się 'zorientować, 
czy przedstawienie się podoba czy też nie. Stopień trudności 
zależy zapewne od rodzaju tekstu komediowego. Inaczej reży
seruje się na przykład Musseta, gdzie istnieją pewne nieprze
kraczalne kanony. Inaczej, i moim zdaniem, znacznie trudniej 
poradzić sobie z tekstem współczesnym . 

!··~) 

Cooney opowiada o sytuacjach współczesnych, bardziej lub 
mniej karkołomnych, ale możliwych dzisiaj, posługltje się języ
kiem współczesnym a tymczasem relaąja umowności między 
sceną a widownią musi zaistnieć . Aktorzy nie mogą więc roz
mawiać tekstem w taki sposób, jak w codziennych sytuacjach 
w autobusie, na ulicy czy w domu. Scena zobowiązaje do pew
nego przerysowania, oczywiście w granicach prawdopodo
bieństwa. Te granice są subtelne, przekroczenie ich może łatwo 
przerodzić się w niepowodzenie artystyczne. Stąd trudność. 
W dodatku dziś mamy do czynienia z widzem wykształconym 
na różnego rodzaju produkqjach telewizyjnych, wideo, ma on 
możliwość oglądania w gruncie rzeczy aktorów całego świata, 
posiada skalę porównawczą . 
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Toteż musimy zaproponować mu najlepsze wzory." 

Wojciech Pokora 

" Pewien aktor mpyta.ł Dymszę o opinię na t.e-
mat swojej gry komediowej. Ten odpowiedział: Komiczne, ale nie 
śmieszne. Aktorowi nie wolno śmiać się z samego siebie. Nie 
może robić na scenie "numerów", gagów, „oczka" do widowni. 
Śmiać się ma publiczność, nie on. Komedia jest trudnym i wy
jątkowym zadaniem dla aktora. Aktor powinien wykonać je 
w sposób najbardziej prawdziwy." 

"Dawniej byłem bardzo szazę1111wy, kiedy mqja kre-
acja komediowa wywoływała śmiech widowni. Dziś koncen
truję się na warsztacie, na technice, na odpowiednim dawko
waniu środków gry. Wiem, że im skromniej, tym lepiej. 
I nie za wszelką cenę." 

Wojciech Pokora 

Wszystkie wypowledzi Wojciecha Pokory pochodzą z rozmowy Aktora 
z Elżbietą Toszą przeprowadzoną przed premierą . Meyda.Y' w Teatrze 
Śląskim w Katowicach w 1993 roku. 

Wojciech Pokora 

Nie jes~ 
akYorem 

fil moWJJill 
Rozmowa z Wqjciechem Pokorą, reżyserem często
chowskiaj premiery . Meydey" 

- Pana aktorska kariera rozpoczęła się 
w fabryce na Żeraniu. Czy mógłby 
Pan zdradzić, jak do tego doszło? 

Rodzina chciała abym został 

inżynierem. Ukończyłem więc Techni
kum Budowy Silników i dostałem obo
wiązkowy przydział pracy na Żeraniu . 
Tak to wówczas się odbywało. 
Tam zacząłem działać w przyzakłado
wym teatrzyku. Lubiłem to, tym bardziej, 
że na to konto miałem wolny od pracy 
jeden dzień, a przed jakąś akademią 

nawet tydzień. Opiekę nad całym przed
sięwzięciem sprawował Teatr Powszech
ny. 

I ktoś stamtąd właśnie powiedział, 
że nadawałbym się na aktora. Zdałem 
zatem do szkoły teatralnej . 

- Rodzina to "przełknęła"? 
- Jakoś musiała. Choć dosyć długo nie 

mogli mi wybaczyć zaniechania studiów 
inżynierskich. Całe moje początkowe 

aktorstwo polegało więc na przekony
waniu rodziców do tego zawodu. Dopiero 
jednak po iluś tam rolach i wzrastającej 
popularności do pewnego stopnia mi się to 
udało. 

- A popularność przyszła wraz z fil
mem Stanisława Barei "Poszukiwany, 
poszukiwana" .. . 

- Jeżeli mierzyć to rozpoznawalnością 
na ulicach - tak. Było to uciążliwe. 
Gdziekolwiek się pojawiałem, dzieciarnia 
od razu krzyczała "Marysiu!". Ale tak 
poważnie, nie jestem aktorem filmowym. 
Wszystkie, no, prawie wszystkie doświad
czenia na tym polu uważam za chybione. 
Szarżttję natomiast nieco w przedsię

wzięciach telewizyjnych. 
- Jeśli już o "szarżowaniu" mowa, 

powiedział Pan kiedyś, że atmosferę 
rodzinnego domu kształtował głównie 
01c1ec. Despotyczny, wybuchowy, nie
przejednany. Nic dziwnego, skoro płynęła 
w nim domieszka węgierskiej krwi. Czy ta 

krew przodków odzywa się także w Panu, 
czy temperament odziedziczył Pan po 
ojcu? 

- Chyba tak, ale przejawia się to tylko 
na scenie. W domu staram się być cichy, 
łagodny. Zresztą to dom kobiet: żona, dwie 
córki, dwie wnuczki, nawet pies jest 
rodzaju żeńskiego. Jestem zatem przez 
swoje kobiety zdominowany. Zdomino
wany, ale, niestety, nie rozpieszczany. 

- Anna i Magda to córy już dorosłe. Czy 
w jakiś sposób podzielają pasje taty? Czy 
pociągaje aktorstwo? 

- Absolutnie. Obie "wpuściły się w ję
zyk". Jedna ukończyła italianistykę, 
druga germanistykę. Ale to i dobrze. 
Aktorstwo jest bardzo ciężkim zawodem, 
zwłaszcza dla kobiety. Pamiętam, że kie
dy jeszcze pracowałem na tym Żeraniu, 
organizowano pobór do Akademii Woj
skowej. Czasem sobie myślę, że może 
szkoda, że się nie zgłosiłem. Z takim 
imieniem może byłbym już generałem . 

- Ale tak poważnie, czy kiedykolwiek 
żałował Pan, że został aktorem? 

- Nie, chyba nie. Chociaż dużo się te
raz zmieniło. Przez prawie trzydzieści lat 
związany byłem z warszawskim Teatrem 
Dramatycznym. Teatr był wtedy dla nas 
drugim domem, czasem nawet pier
wszym, gdyż tam się uciekało, chroniło 
w trudnych chwilach. 
Obecnie, nie obrażając nikogo, już tak nie 
jest. Rzeczywistość zrobiła się jakaś obca, 
nie moja. Jestem już naprawdę sfaty
gowany i marzę o emeryturze. 

- Tego Panu życzyć nie mogę. Smutniej 
bowiem zrobi się bez Pana i w teatrze i na 
ekranie. Życzę zatem tylko spokoju i oka
zji do odpoczynku. 

Rozmawia!: Robert. Doroslawski 



" Nie ma żadnej różnicy pomiędzy 
mężczyzną odkrywającym swoją żonę w łóżku z najlepszym 
przyjacielem w farsie, a mężczyzną znajdującym swoją żonę : 
z najlepszym przyjacielem w tragedii. Reakcja męża w każ- ; 
dej ze sztuk powinna być taka sama. Różnica polega na · 
reakqji publiczności, nie męża . Sądzę także, że łatwo i 
lekceważyć farsę, ponieważ jej język wydaje się przyziemny · 
i zwyczajny. Język jest taki, ponieważ postacie są przyziem
ne i zwyczajne. Nie przeintelektualizowują one swoich 
kłopotów. Radzą sobie z nimi, do czego są po prostu 
zmuszone." 
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Ray Cooney : 

"Po dwóch latach pracy w teatrze pom,v4-
lałem, że będąc dyplomowanym aktorem powinienem robić 
trochę więcej , niż dwie i pół godziny wieczornych prób, tenis , 
czy zakochiwanie się w ślicznych blond aktorkach - co to za 
życie! Więc zdecydowałem spróbować pisarstwa. Przeko
nałem Tony'ego Hiltona, żeby pisał ze mną i przez następne 
dwanaście miesięcy spotykaliśmy się codziennie. Jakimś 
sposobem udawało mi się nadal występować każdego wie
czoru, grać w tenisa i zakochiwać się regularnie. Sztuk.a 
została ukończona, a nasz szef Brian Rix, ku naszemu 
absolutnemu zdziwieniu, stwierdził , że będzie to następna 
sztuk.a grana w Whitehhall. Nosiła tytuł "One for the pot" 
(„Jeden do odstrzału") i od czasu premiery wystawiono ją 
1500 razy. " 

Ray Cooney 

Ray Cooney należy do czołówki najpo
pularniejszych angielskich pisarzy kome
diowych. Jego sztuki odniosły suk.ces nie 
tylko w rodzimej Anglii ale i na Brodwa.yu. 
Tłumaczone były i są na wiele języków, 
zasilając repertuar teatrów na całym świe
cie o pozycje lekkie i w dobrym gatunku. 
Cooney nie tylko pisze dla teatru, ale rów
nież gra, reżyseruje, jest producentem 
przedsięwzięć teatralnych, a w końcu 
założycielem i kierownikiem „ The Theatre 
of Comedy Company" w Londynie. 

Karierę teatralną zaczął jako chłopiec 
grając w „Pieśni Norwegii" wystawionej 
w Palace Theatre w Londynie w 1946 ro
ku. Potem odbywał praktykę grając w teat
rach sezonowych od Worthing do Black
burn. W 1956 roku został przyjęty do gru
py Briana Rixa w Whitehall Theatre, gdzie 
dał się poznać jako bardzo dobry aktor 
komediowy. 

I właśnie chyba ta wieloletnia prak
tyka aktora komediowego, znakomita zna
jomość teatralnych mechanizmów i reakcji 
widowni przyczyniły się do wielkiego suk
cesu Raya Cooney'a jako twórcy fars i ko
medii . A napisał ich do tej pory kilka
naście. Wszyskie stawały się hitami teat
ralnymi w wielu ośrodkach, biły rekordy 
popularności, nie schodziły z afiszy przez 
kilka sezonów doczekując się niekiedy 
kilkuset wystawień . 

Nic zatem dziwnego, że teatry śledzą 
uwazrue twórczość literacką autora 
„Mayday" i „Okna na parlament" , raz po 
raz włączając jego nowe farsy do swego 
repertuaru. 

Sam Cooney uważa siebie za twórcę 
nowoczesnej, współczesnej komedii. Jako 
znawca i praktyk tego gatunku broni ją 
przed zarzutami płytkości i głupoty. Dla 
przykładu podaje twórczość Alana 
Ayckbourna, najbardziąj cenionego obec
nie autora fars. Cooney uważa, że farsa 
ma więcej wspólnego z tragedią niż 

komedią. Komedia, jego zdaniem, opisuje 
ekscentryczną osobę w codziennej sytu
acji, podczas gdy farsa Ci tragedia) 
przedstawia zazwyczaj zwykłych ludzi 
próbujących rozwikłać sytuacje nietypo
we, ekstremalne. Jeżeli więc farsa bliższa 
jest tragedii, twierdzi dalej, to im bardziej 
prawdopodobna jest sztuk.a i przedstawie
nie, tym silniejsza będzie reakcja widowni. 

„Mayday" („Run for your wife! ") jest 
uważana, zarówno przez krytyków, jak 
i reżyserów i aktorów, za bodaj najlepiej 
skonstruowana, farsę Cooney'a. Splot 
niesamowitych, choć przecież wydawać by 
się mogło codziennych i banalnych, zda
rzeń, w które wplątany zostaje główny 
bohater (także zwyczajny londyński tak
sówkarz) , precyzyjnie zbudowane sytuac
je i znakomite, wartkie dialogi, tworzą tak 
wielki ładunek komizmu, że śmiech 
rozbrzmiewa na widowni przez bite dwie 
godziny. Trudno zatem dziwić się , że farsa 
ta wielokrotnie już gościła na polskich 
scenach, wszędzie spotykając się z entu
zjastycznym przyjęciem publiczności. Jest 
to dowodem, że chwile rozluźnienia, śmie
chu i radości są nam wszystkim w życiu 
niezwykle potrzebne. I takich chwil właś
nie życzymy Państwu podczas uczest
niczenia w częstochowskim spektaklu. 



7Jlpras~my 
W NOWJJil1 roku 

MORALNOŚĆ PANI ANTYGONA 
DULSKIEJ 

hit sezonu w reżyserii 
Ignacego Gogolewskiego, 

scenografii Józefa 
Napiórkowskiego 

i w znakomitej kreacji 
aktorskiaj Emilii 

Krakowskiej 

transkrypcja starogreckiej 
tragedii autorstwa Helmuta 

Kajzara w reżyserii 
Tadeusza Ktjańskiego, 

feerycznej, monumentalnej 
scenografii Janusza 

Ktjańskiego i z muzyką 
Andrzeja Korzyńskiego 

KOPCIUSZEK FAUST 

spektakl na motywach 
arcydzieła J . W. Goethego 

w Częstochowie 
wyreżyserowany przez 

Andrzeja Marię 
Marczewskiego, 

ze wspaniałą muzyką 
Tadeusza Woźniaka 

i w orientalnych kostiumach 
Bernarda Hanaoki 

W przygotowanm: Pozegnarua tytułów 

Anna Osławska: 
DZIA.ł.KA. WSZ"YBTKICH 

Ś~CH 

- dra.mat opa.rty na. 
pamiętnikach 1 dziennikach 
Kazimierza Kuca, twórcy 

krakowskiego "Saltromu" -
otwartego domu 

dla młodzi.ety uzależnionąj. 

BALLADYNA - autorskie 
przedstawienie Adama 

Hanuszkiewicza 

PAMIĘTNIK NARKOMANKI 
- na. podstawie wspomnień 

Barbary Rosiek 
z piosenkami 

Edwarda Stachury 

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 
Dyrektor naczelny i artystyczny - Marek Perepeczko 

Zastępca dyrektora - Małgorzata Qjc1k 

Kierownik literacki - Robert Dorosławsk:i 

Kierownik techniczny - Stanisław Kulczyk 

W programie wykorzystano: 

fragmenf\V wywiadów udzielonych przez p. Wojciecha Po~orę Elżbiecie Taszy 
(dla potrzeb programu do premiery . Mayday" w Teatrze Sląskim w Katowicach 
w 1993 roku) oraz Robertowi Dorosławskiemu (dla .Gazety Częstochowskiej -

Tygodnika Ragl.onalnego" w 1994 r .), materiały o autorze sztuki nadesłane przez 
.Agenqję Dra.matu 1 Teatru .ADIT" w Sulejówku oraz projekty kostiumów 

Józef& Napiórkowskiego do częstochowskiej realiza.ąji farsy. 

Opracowa.nle tekstów 1 reda.kGJ& programu · Robert. Dorosl&wsld 

Projekt graficzny· Justyna Szkl&rccyk 
Skl&d 1 druk - Agenc;Ja. Wyd&wn1cza KAL!GRAP' w GIJwlcach 

LlcenG)a na. wyst.awlenJe sztuki: AgenG)a. Dra.mat.u l Tea.t.ru • ADIT" . Su!'l)6wek 
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