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RAY COONEY - dramaturg, akt01; reżyser i producent filmowy. Byt także dyrektorem Ray Cooney 
Presentations Ltd. oraz dyrektorem arlyslycn~ym Theatre of Comedy Company w Londynie. 

Urodzi! się w 1932 roku w Londynie. Karierę sceniczną rozpaczą! jako czternasloletni eh/opiec. W 1956 
roku zoslal przyjęty na siale do grupy 1ea1ralnej Briana Rixa. Po dwóch latach pracy w zespole doszedl do 
wniosku, iż móglby robić coś więcej niż tylko wyslępować na scenie, regularnie „grać w lenisa 
i zakochiwać się w ślicznych blond aklorkach" Nie prwywając jednak dotychczasowych zajęć, postanowi/ 
spróbować pisarslwa. \V 1960 roku powstala sztuka „One for the Pot" (Jeden do odstrzalu"), którą kilka 
miesięcy później wyslawil Brian Rix. Zapoczątkowala ona pasmo dramaturgicznych sukcesów Raya 
Cooneya. 

Dotychczas autor napisa/ kilkanaście tekslów dla sceny, in.in. „Chase Me Comrade", „Move Over, Mrs 
Markham ''. „ Why Not for Breakfast", „ There goes the Bridge''. „ Two in to One" i „Run for your Wije''. graną 
także pod tytulem „MAYDAY" Byty wśród nich sztuki nagradzane, a lakże takie, z kló1ymi odbywa! toumee 
dookola świata. 

Ray Cooney do perfekcji doprowacln'l fonnę FARSY Pracę nad każdym utworem koizczy po premierze, 
nadając tekstowi dopiero w trakcie prób, w któ1)1ch sam bierze udzia/, ostateczny ksztall sceniczny. Dzięki 
temu jego sztuki skonstruowane są z precyzją wlaściwą jedynie szwajcarskim zegarkom. 

„Zawsze na;pierw oglądam swoje sztuki na próbach w Richmont, Windsor, Guildford czy Leicester, 
i dopiero po przeróbce wystawiam je na West End [...} Prawie zawsze wys1ępuję w próbie generalne;; 
ponieważ dzięki temu wiem, jak zareaguje publiczność, i zytko ja jestem winien, jeżeli widownia się nie 
śmieje''. 
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71 -601 Szczecin, ul. Swarożyca 5 
tel. (0-91) 433 OO 90 centrala 
433 OO 75 dyrekcja 
433 66 66 impresariat 
Dyrektor -Adam Opatowicz 
Wicedyrektor -Krzysztof Stankiewicz 

Zespól techniczny: 
Specjalista dis produkcji, tapicer - Leszek Kusz 
GI. specjalista dis obslugi sceny- Andrtej Czekanowski 
Kierownik scenv - Pimr Sagat 
Kierownik pracowni krawieckiej - K1vstyna Szczęsna 
F1ytjerka, garderobiana - Barbara Sygula 
Pracownia elektroakustyczna - Slawomir NaruszewicL 
Pracownia stolarska - Hernyk Bugajczyk 
Pracownia malarska - Bożena Woloszvn 
Rekwizytor - Kazimiert Ratajczak 

Redakcja programu - Ewa Boguslawska 
Opracowanie graficzne -Tomasz Boguslawski 
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Przeklad -Elżbieta Wożniak 

Reżyseria -Stef an Szaciłowski 
Scenografia -fan Banucha 
Asystent reżysera -Adam Zych 

O B S A D A 

Maty Smith -Katarzyna Bieschke 
Barbara Smith - Małgorzata Chryc-Filary 
John Smith -Adam Dzieciniak 
Inspektor Troughton -Mirosław Kupiec 
Stanley Gardner -Michał ]an icki 
Inspektor Ponerhouse -Zbigniew Filary 
Bobby Franklyn -Adam Zych 
Reponer -Karol Gruza 
Cy1yl -Piotr Emanuel Kraus 

Inspicjent -Małgorzata La/owska 
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Premiera - sierpień 1999 



HUMORYSTA JAKO ALCHEMIK 

Podobiei1Stwa między alchemią a humorystyką nie ograniczają się do tego, że obie mają swoją filozofię. 
Ambicją alchemika, jego zamierzonym magnum opus byto wyprodukowanie kamienia filozoficznego, 
którego dotknięcie mia/o uszlachetniać nieszlachetne metale, ołów przeobrażać w z/oto, oraz 
sporządzenie eliksiru życia, który mia/ przywracać mlodość. Ambicją humo1ysty jest przeobrażenie szarej 
i ciężkiej rzeczywistości w jasno mieniący się dowcip, rozświetlanie nim powszednich dni, tym samym 
przywracanie mlodości choć na chwilę. 

Alchemicy wierzyli, że uszlachetniając substancję, uszlachetniają też sami siebie, nawet glosili, że 
zabiegają nie o wyprodukowanie zlata, lecz o uwznioślenie ducha. Również i tak rozumiana alchemia 
bliska jest humorowi: kto nauczy! się żartować z siebie samego i ze swego losu, ten rzeczywiście 

uszlachetni/ się - humor wznosi ducha ponad wszystko, z czego potrafimy się śmiać. 
Najkonkretniejszym owocem alchemicznych operacji byto wyprodukowanie porcelany - humorysta też 

produkuje swoistą porcelanę, o jakiej czytamy w starym senniku: „Porcelanowe figurki z pomidorowej 
zupy chochlą wylawiać - znajdziesz szczęście". Figurkami, które humorysta wyławia z życia, są ot choćby 
nieprawdopodobne sytuacje i barokowo powykręcane postacie. 

Zarówno alchemik, jak i humorysta uprawiają swoistą magię„. Poza dysponowaniem wiedzą dzielo 
alchemika - podkreślają to stare, lacińskie manusk1ypty - wymaga/o dzialania ingenia et spiritu 

(umyslem i duchem). Podobnie dzieło humorysty - sama myśl o produkowaniu dowcipów 
z podręcznikiem komizmu w ręku bawi niedorzecznością. jak każda inna, sztuka śmieszenia wymaga 
poza techniką także inspiracji. 

Różnice między alchemią a humorystyką przemawiają na korzyść tej drugiej. Alchemia mia/a swoje 
pozłacane wieki i pozłacane osiągnięcia, inwestowali w nią nadzieje i talenty jej adepci, spodziewali się 
po niej cudów entuzjaści, nawet monarchowie, jednak nie spe/ni/a oczekiwań i historia jej urwała się„. 
Komizm nie zawodzi, wciąż trwa. 

Pobudzeń do śmiechu domagają się zarówno mate dzieci, jak starzy filozof owie, a ogromna 
populamość sztuki śmieszenia tak w najprymitywniejszych, jak i najbardziej wyrafinowanych kulturach 
świadczy o tym, że jest ona czymś więcej niż płochą igraszką czy umilającym życie elementem 
dekoracyjnym, że jest nie „powiklaniem '; lecz autentyczną i powszechną ludzką potrzebą. Tego zdania byt 
Stefan Żeromski, skoro włożył w usta pani Żwirskiej następujące stawa: ,jakże czlowiek nowoczesny, 
pracujący cały dziei1 w banku, w biurze, pod okiem pryncypala w wielkim sklepie, w wielkich halach, 
w magazynach, po mordowni pracy, wysilania mózgu, pamięci, zdolności, przytomności, po wysileniu do 
ostatniego włókienka - może iść wieczorem dla odpoczynku - na dramat? [„.} Człowiek taki potrzebuje 
śmiać się aż do korzeni tych znękanych nerwów, dla ich stępienia i spokoju, śmiać się z blazeństw, 
śmiechem dla śmiechu, nie dla poprawy obyczajów, śmiać się dlugo, serdecznie". 

Stefan GarczyJiski , Anatomia komizmu 

FARSA Io odmiana komedii obejmująca u1wo1y sceniczne o blabych konjliktach, poslugująca się środkami 
komizmu sytuacyjnego, Zl!J1askrawieniami, efektami groteski i karykatwy. \V odróżnieniu od innych typów komedii 
farsa opiera się calkowicie na dynamicznej akcji, pelnej nieprawdopodobnycb zdarze1i, zawiklań i zbiegów 
okoliczności, nie mających innego celu, poza tym, by wywolywać żywiolowy śmiecb. 

Mimo wyraźnej niecbęci badaczy literatwy i teatru do farsy jako gatunku zbyt pospolitego, mającego za zadanie 
jedynie pobudzanie ogólnej wesolości, wierni Jej fonnie komedii pozostali zarówno widzowie, jak i najwybitniejsi 
lwórcy. Estezyka komizmu farsowego bliska by/a Molierowi. \V sceny farsowe obfiiuje także dramatopisarstwo 
Szekspira, Lope de Vegi, Goldoniego, Gozziego, a w Polsce komedie Aleksandra Fredry. 

Epizody farsowe odnależć można już w anzvcznych komediacb Arystofanesa i Plauta. W starożytności narodzi/a się 
też fabula atellana - anonimowa farsa ludowa, której aktorów, odznaczającycb się nie~ywalą sprawnością 
fizyczną, nazywano mimami. 

Bezpośrednim żródlem nowożylnej farsy ~Jl~Y intermedia - komiczne scenki grane w przerwacb między 
poszczególnymi częściami średniowiecznycb widowisk religijnych. Bujny rozkwit gatunku przypada na wiek XV i XVI. 
Powstalo wówczas kilkaset fars, z któ1ych ponad osiemdziesiąt napisal niemiecki autor H. Sachs. Najwybitniejszym 
u/worem tego okresu by/a francuska „Farsa o Mistrzu Patbelin" (ok. 1465 r.) , grana również we wspólczesnym tealrze 
europejskim. 

W XIX stuleciu farsa osiągnęla rekorc~v popularności, stając się równocześnie jednym z najbardziej kasowycb 
gatunków scenicznycb. Publiczność, nie tylko francuską, bawi~)! wówczas m.in. utwory E Labiche'a (np. „Słomkowy 
kapelusz") oraz Georges'a Feydeau. 

Farsa angielska ma bogatą tradycję. Z jej dorobku korzystają obecnie Peter Shaffer, Micbael Frayn, Alan Ayckbourn 
i Ray Cooney. 



BIG Bank GDAŃSKI SA 

Główny sponsor Teatru Polskiego w Szczecinie oferuje: 

/ATRAKCYJNE FORMY LOKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

Lokaty terminowe - bardzo atrakcyjnie oprocentowane. 
Okres lokaty od trzech dni do trzech lat. 

Bony lokacyjne - płatne na każde żądanie . Oprocentowanie rośnie progresywnie 
w stosunku do okresu przetrzymywania bonu. 

Lokaty dewizowe - różnorodne terminy ( ju ż od 1 m ies iąca) 
oraz wysokie oprocentowanie - ro główne anybuty lokat dewizowych 
w BIG Banku Gdańskim SA . 

.I RÓŻNORODNE FORMY FINANSOWANIA DZIAłALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

.I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH 

.I KARTY PłATNICZE BIG VISA Business Card 

.I DORADZTWO FINANSOWE 

.I USŁUGI DOMU MAKLERSKIEGO 

BIG Bank Gdański SA to bank: 
~ Bezpieczny, Innowacyjny, Giełdowy. 

ze zb1orow 

Działu Dokumentacji. 
ZG ZASP 

BIG Bank Gdański S.A. O/Szczecin, Pl. Rodła 9, I i IV p , ({) 595-396, 595-375 
Wydział Zamiejscowy - ul. Soltana 1, 72-601 Świnoujście, 
({) (0-97) 321-6133, 321-6104 

Dom Maklerski -Pl. Rodła 9, VI p , ({) 595-563, 595-565 


