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RAYCOONEY 
czyli 

O WYŻSZOŚCI SEJMU 
NAD IZBĄ GMIN 

Mariusz Urbanek 

( przemówienie z nieznanych powodów wykreślone ze stenogramu obrad ) 

Panie Marszałku ! Wysoka Izbo ! 

Drwiny z parlamentu i parlamentarzystów mają w sobie coś 
głęboko niemoralnego i z gruntu niechrześcijańskiego . 
(okrzyk z ław opozycji : tak jest, nie wolno kopać leżącego) 

Było tak już nawet za czasów cesarza Kaliguli , który by 
ośmieszyć senat mianował senatorem swego konia . Kaligulę 
trudno jednak nazwać chrześcijaninem , więc dywagacje , jakie 
zwierzę dziś mianowałby posłem , pozostawiam moim szanownym 
kolegom z opozycji . 

Każdy uczciwy Polak z niesmakiem musi czytać sensacyjne , a 
następnie wyolbrzymiane i sztucznie rozdmuchiwane przez 
naszych przeciwników, doniesienia prasowe na temat rzekomych 
przypadków nadużycia przez któregoś z posłów alkoholu czy 
wręcz o wypadkach spowodowanych pod jego wpływem . 
Możemy sobie już dziś jasno powiedzieć , że zostały one wyssane z 
nieczystego palca przedstawicieli opozycji . 
(okrzyk z ław rządu : szkoda , że nie razem z wirusem tyfusu) 

Tymczasem owe przypadki , emocjonujące naszych przeciw
ników tak bardzo , jak ujrzana w dzieciństwie po raz pierwszy 
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koleżanka w stroju gimnastycznym, są niczym wobec rzeczy dzie
jących się w ciałach ustawodawczych państw o ustabilizowanych -
wydawałoby się - systemach parlamentarnych. 

Ray Cooney w sztuce „Okno na parlament" ujawnił jak wielkim 
siedliskiem moralnego zepsucia i erotycznego rozpasania jest 
angielska Izba Gmin. Dzięki temu my, wybrani w demokratycz
nych wyborach posłowie Sejmu wolnej Polski, możemy raz na 
zawsze porzucić fałszywe kompleksy wobec angielskiej pseudo
demokracji, która - nikt nie powinien już dziś mieć najmniejszych 
wątpliwości - toczona i rozkładana jest od wewnątrz przez gronko
wca obłudy i larwę hipokryzji. 
(entuzjastyczne oklaski) 
Możemy tu sobie dziś z dumą powiedzieć, że w polskim parla

mencie nie do pomyślenia byłyby seksualne ekscesy przedstawi
ciela narodu w czasie, który powinien on spędzać w sali sejmowej. 
Ekscesy w hotelu opłacanym z podatków obywateli, z osobą repre
zentującą nie tylko diametralnie przeciwną płeć ale i skrajnie 
przeciwną opcję polityczną. 

(oklaski, przerywane okrzykami: a Anastazja?) 
Dochodzące do mnie głosy próbują piec polityczną pieczeń na 

pewnej książce, która dowodzić może tylko jednego. Mianowicie 
faktu, że po wojnie analfabetyzm zlikwidowany został w Polsce 
ostatecznie, co spowodowało, że umiejętność czytania a zwłaszcza 
pisania nabyły także osoby absolutnie na to nie zasługujace. 
(dobiegające z ław koalicji rządowej oklaski przechodzące w 
owację, które zagłuszają przy okazji szydercze pomruki opozycji: 
Cooney „ Okno na parlament" też napisał o Polsce) 

Panowie z przeciwnej strony sali sejmowej mają też czelność 
przypominać tu fakt wyskoczenia oknem z jednego z poselskich 
pokoi Hotelu Sejmowego niekompletnie ubranej damy. 

Nikt nie przeczy , że wydarzenie takie miało miejsce , ale wyko
rzystywanie go dzisiaj przez opozycję rodzi pytanie, w jakiej inten
cji skok ów został wykonany i czy dama owa nie była trojańską ... 
- nie chcę tu używać słownictwa stawiającego mnie na jednako
wym poziomie z panami krzykaczami - trojańskim koniem płci 
żeńskiej, mającym za zadanie skompromitować posła rządzącej ko
alicji i doprowadzić do porażki jego partii w najbliższych wyborach 
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Nie do pomyślenia jest również, by w polskim Sejmie, w którym 
niejednokrotnie przecież słychać było kroki przechodzącego 
właśnie ludzkiego pojęcia, jakikolwiek premier mógł wyrazić się o 
swoim ministrze per „idiota". 
I to wcale nie dlatego ,jak sądzą panowie z ław opozycji , że nie 
byłoby wiadomo o którego ministra akurat chodzi. 

Być może wielu z moich czcigodnych kolegów z opozycji 
wagarowało, gdy w szkole powszechnej , do której wbrew 
pozorom musieli jednak uczęszczać, uczono, że angielska flegma 
nie służy wyłącznie do opluwania się. 
(głośne tupanie w ławach opozycji) 

Panie Marszałku ! Wysoka Izbo ! 

O bulwersującym i nieodwracalnym rozkładzie brytyjskiego 
parlamentaryzmu świadczy dowodnie jeszcze i ten fakt, że Ray 
Cooney pozwolił inscenizatorom na dowolne zmienianie 
występującym w sztuce postaciom nazwisk. Po to tylko, by 
nazwisko premiera rządu na scenie zawsze nawiązywało do 
rzeczywistej sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii. Wydaje to mi 
się oczywiście usprawiedliwione i zrozumiałe, gdy idzie o stosunki 
panujące w Anglii, w której nie jest aż tak ważne czy władzę 
sprawuje żelazna dama o charakterze kaprala czy Major o urodzie 
kobiety. W Polsce nie byłoby możliwe postawienie znaku równości 
między premierem - kobietą a premierem - chłopem, nawet w Kole 
Gospodyń Wiejskich. 

Niepokojem jednak napawa mnie fakt, iż taki liberalizm Raya 
Cooney'a mógłby skusić polskich interpretatorów sztuki do 
nachalnego sugerowania analogii między jej angielskimi 
bohaterami a politykami funkcjonującymi w Polsce. Dali już dziś 
przykład takiego myślenia panowie z ław opozycji. 
(gwizdy panów z ław opozycji) 
Jest to ·właśnie powodem, że mimo pewnych, przedstawionych tu 
już zalet tej sztuki, muszę domagać się uchwalenia przez sejm 
zakazu rozpowszechniania farsy Raya Cooney'a w Polsce. Nie 
wolno wypuszczać tej angielskiej Pandory z puszki. Okno na 
parlament powinno pozostać za zamkniętymi drzwiami. 
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RayCooney 
pisarz i reżyser 

Karierę teatralną zaczął jako chłopiec w 1946 roku. 10 lat później 
został przyjęty na stałe do grupy teatralnej Briana Rixa. Napisał 
kilkanaście sztuk, wystawionych potem na West Endzie. Jego 
sztuki biją rekordy powodzenia w Londynie, kilka przeniesiono na 
Broadway - za „Czyje to w końcu życie" Cooney otrzymał nagrodę 
Tony. Z farsą „Not Now Darling" odbył tournee dookoła świata. 

Ray Cooney 
o sobie i swojej twórczości 

Pomyślałem, 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 - co to za 
życie! 

Więc zdecydowałem się, aby spróbować pisarstwa. 

Jakimś sposobem dałem radę nadal występować każdego 
wieczora, grać w tenisa i zakochiwać się regularnie. 
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One For The Pot- pierwszą moją sztukę, od czasu premiery w 1961 
roku, wystawiono 1500 razy. Dopiero dzisiaj widać jaki niewinny i 
niewyszukany był to tekst - nawet jak na rok 1961. Nie zawiera ani 
jednego przekleństwa, nawet słowa „cholerny" ... Szczęśliwe czasy. 

Po 1960 roku pisałem dwuaktowe sztuki, głównie dlatego, że 
publiczność woli jedną długą przerwę, niż dwie pospieszne 
wycieczki do baru. Jedna przerwa zapewniała kontynuację akcji -
akt II mógł zaczynać się od dalszej części zwariowanej sceny, na 
której kończył się akt I. Dawało to dwie podstawowe korzyści : nie 
trzeba było wyjaśniać publiczności, co zdarzyło się między I a II 
aktem, i reakcja widowni - śmiech na zakończenie aktu I - była 
identyczna przy powtórnym podniesieniu kurtyny. 

Prawie zawsze występuję w próbie generalnej, ponieważ dzięki 
temu wiem, jak reaguje publiczność, i tylko ja jestem winien, jeżeli 
widownia nie śmieje się. 

Powszechnie uważa się, że 2 godziny i 15 minut to wszystko, co 
może znieść publiczność. 

Znam pisarzy, którzy woleliby umrzeć, niż obciąć pół godziny 
swego przedstawienia ! 

6 czerwca 1992 na' scenie Teatru Kameralnego we Wrocławiu 
odbyła się premiera farsy Cooney'a Mayday w reżyserii 
WOJCIECHA POKORY. 

Do końca lutego 1994 aktorzy: GRAŻYNA KRUKÓWNA, TERESA 
SA WICKA, KRZYSZTOF DRACZ, WALDEMAR GŁUCHOWSKI, 
TOMASZ LULEK, PAWEŁ OKOŃSKI, MIŁOGOST RECZEK, 
JERZY SCHEJBAL zagrali sztukę 138 razy. 
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