
I 

.„ 
.·. . 

':''" -·· . . . . 

. f~1~W~:G:~~~~0;:,'_,,;J,· 
L/~Ll ·:~kun/ 

~ 

'IE 1 K Dł\ADIO ' 



TMfNSKE DIVADLO 

SCENA POLSKA 

SEZON 1999/2000 

DYREKTOR TO 

ROMAN ROZBRÓJ 

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY SP 

JERZY BATYCKI 

KIEROWNICTWO LITERACKIE SP 

RENATA PUTZLACHER 

JOANNA WANIA 

~~~AD~IJIJlll~!I ~~~~ ~~ r~~~~m[~l 
ELŻBIETA WOŹNIAK 

REŻYSERIA, OPRACOWANIE TEKSTU 

RUDOLF MOLIŃSKI 

SCENOGRAFIA I KOSTIUMY 

BARBARA STOPKA 

RUCH SCENICZNY 

JERZY LESZCZYŃSKI 

!LUSTRACJA MUZYCZNA: PIOSENKA FRANKA SINA ' S TRY ,,I LL BE SEEING YOU" 

PEKTAKL ZREALIZOWANO PRZY WSPÓŁPRACY FINA 
ORAZ MINISTERSTWA KULTURY IS NSOWEJ MINISTERSTWA KULTURY RC 

ZTUKI RP 

PREMIERA DNIA 15 STYCZNIA 2000 ROKU W C ZESKIM CIESZYNIE 

RICHARD WILLEY 

KIEROWNIK HOTELU 

KELNER 

---
JANE WORTHINGTON -

CIAŁO 

GEORGE PIGDEN 

POKOJÓWKA 

---
RONNIE WORTHINGTO~ 
PAMELA WILLEY 

GLADYS FOSTER 

INSPICJENT 

-

RYSZARD MALINOWSKI 

KAZIMIERZ SIEDLACZEK 

PAWEŁ NIEDOBA 

PATRYCJA CZERWIEC 

JERZY LESZCZYŃSKI (GOŚC.) 

MICHAŁ SIEGOCZYŃSKI 

JANINA BUŁAWA 

JANUSZ LASKOWSKI 

ANNA PAPRZYCA 

LIDIA CHRZANÓWNA 

ANNA SZOŁTYS 

I 



MICHAŁ SIECOCZYŃSKI I PATRYCJA CZERWIEC 

urodził się 30 maja 1932 r. w Londynie, studiował na Alleyn 's 

School. Reżyser, aktor, dramatopisarz, producent, założyciel 

i dyrektor „The Theatre of Comedy Company" w Londynie. Nale

ży do czołówki najpopularniejszych angielskich komediopisa

rzy. Jego sztuki odniosły sukces nie tylko w rodzimej Anglii, ale 

także na Brodwayu, toteż tłumaczone na wiele języków zasilają repertuar teatrów o pozy

cje lekkie i w dobrym gatunku. 

Karierę sceniczną rozpoczął w wieku lat 14 grając w „Pieśni Norwegii" na deskach Pala

ce Theatre w Londynie w 1946 roku. Potem grał w teatrach sezonowych i 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 zakochi

wanie się w ślicznych blond aktorkach - co to za życie! Postanowiłem więc spróbować 

pisarstwa. Przekonałem 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. " 



Owa niezbyt oryginalna komedia nosiła tytuł „One for the Pot" (Jeden do odstrzału) 

i od czasu premiery w 1961 roku wystawiono ją 1500 razy. W latach sześćdziesiątych 

rozpoczęła się wielka, jak się później okazało, światowa kariera Cooney'a-dramaturga. 

Do dziś napisał on kilkanaście sztuk wystawionych na West Endzie i tłumaczonych na 

wiele języków. Pierwsze komedie pisał jeszcze jako współautor: „Chase Me, Comrade" 

(Ciekawe czy mnie złapiesz, 1964), „Charlie Girl" (Panna Charlie, 1965), musical pisany 

wspólnie z Hughiem i Margaret Williams, „Stand by Your Bedouin" (Zostań ze swym 

beduinem, 1968) - wspólnie z Tonym Hiltonem, „Not Now, Darling" (Nie teraz, kocha

nie, 1967), „My Giddy Aunt" (Moja lekkomyślna ciotka, 1968) i „Move Over, Mrs Mar

kham" (Proszę dalej, pani Markham, 1969) - wspólnie z Johnem Chapmanem, „Why Not 

Stay for Breakfast" (Może zostaniesz na śniadaniu, 1970) - wspólnie z Genem Stone, 

„There Goes The Bride" (Oto idzie panna młoda, 1975) - wspólnie z Johnem Chapmanem. 

Próba napisania poważnego dramatu skończyła się fiaskiem. 

Cooney potrafi w swoich komediach czerpać z własnych doświadczel1 scenicznych; 

doskonale wie, jaki rodzaj humoru sprawdza się na scenie i jakie postaci przypadną do 

gustu widzom. Sam zresztą często się wciela w postaci swoich bohaterów. W latach osiem

dziesiątych pisał już sam swe kolejne, coraz popularniejsze komedie: „Run for Your Wi

fe" (Biegnij po swoją żonę; w Polsce znaną jako Mayday, 1983), „Two into One" (Dwa w 

jednym, 1985), „Wife Begins at Forty" (żona zaczyna się po czterdziestce, 1986), „It Runs 

in the Family" (Wszystko w rodzinie, 1987), „Out of Order" (Okno na parlament, 1990) 

i „Funny Money" (Kochane pieniążki, 1995). Cooney prawie zawsze bierze udział w pró

bach generalnych swoich sztuk. W ten sposób sprawdza reakcję publiczności, a jeśli nie 

uzyskuje oczekiwanego efektu, przerabia komedię, skraca tekst, gdyż jak twierdzi: „Tyl

ko autor jest winien, jeśli widownia się nie śmieje. " 

RYSZARD MALINOWSKI, JERZY LESZCZYŃSKI, MICH/IŁ 5IEGOCZYŃSKI I PATRYCJA CZERWIEC 



RYSZARD MALINOWSKI I PAWEŁ NJEDOBA 

Ray Cooney uważa siebie za twórcę współczesnej farsy. Jako znawca i praktyk tego ga

tunku broni ją przed zarzutami płytkości i głupoty. Dla przykładu podaje twórczość Alana 

Ayckbourne'a, najbardziej cenionego współcześnie autora sztuk komediowych. Sam ?aś 

uważa, że farsa ma więcej wspólnego z tragedią niż z komedią. Komedia. jego zdaniem, 

opisuje ekscentryczną osobę w codziennej sytuacji, podczas gdy farsa (i tragedia) przedsta

wia zazwyczaj zwykłych ludzi próbujących rozwikłać nietypowe sytuacje. Jeżeli więc farsa 

jest bliższa tragedii, twierdzi Cooney, to im bardziej prawdopodobna jest sztuka i przedsta

wienie, tym silniejsza będzie reakcja widowni. „Nie ma żadnej różnicy pomiędzy mężczy

zną odkrywającym swą żonę w łóżku z jego najlepszym przyjacielem w farsie, a mężczyzną 

znajdującym swą żonę z w łóżku z jego najbliższym przyjacielem w tragedii. Reakcja męża 

w każdej ze sztuk powinna być taka sama. Różnica polega na reakcji publiczności, a nie 

męża. Sądzę także, że łatwo lekceważyć farsę, ponieważ jej język wydaje się przyziemny 

i zwyczajny. Język jest taki. ponieważ postacie są przyziemne i zwyczajne. Nie przeintelektu

alizowują one swoich kłopotów. Radzą sobie z nimi, bo są do tego po prostu zmuszone. " 

Dziś farsy Cooney'a znajdują się w repertuarze wielu polskich, a także czeskich te

atrów, niezmiennie wywołując śmiech widzów, których bawią zdarzenia pozornie state

cznych ludzi wciągniętych w nieoczekiwany splot wydarzeń, typowo farsowe nawarstwie

nie gaf i nieporozumień oraz błyskawiczne zmiany sytuacji powodujące zawrót głowy. 

Mając nadzieję, że również nasza pozycja, wystawiona w okresie karnawałowym, będzie 

potwierdzeniem powyższych słów, życzymy Państwu dobrej zabawy. 

„To właśnie poczucie humoru daje nam ten cudowny przywilej 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 



Znam takich, którzy podniecają się erotycznie, by się wyszumieć politycznie. I odwrotnie. 

STANISŁAW JERZY LEC 

Dwa są tylko gatunki kobiet: te, które my kompromitujemy i te, które nas kompromitują. 

HENRY fRANCOIS BECQUE 

Przeciwnie niż w innych grach, w miłości i polityce wygrywa ten, kto nie uznaje zasad. 

RYSZARD MAf.lNDWSKI, JERZY LESZCZYŃSKI 

I MICHAŁ 5IEGDCZYŃSKI 

JADWIGA RUTKOWSKA 

Miłość to partia brydża, w trakcie której wszyscy oszukują. Mężczyźni po to, by wygrać, 

kobiety po to, by przegrać. 

ALFRED HITCHCOCK 

Kajdany małżeńskie są tak ciężkie, że trzeba dwóch osób. by je udźwignąć. Czasami trzech. 

ALEKSANDER D UMAS 

Kobietę i politykę trudno zrozumieć. 

ANIELA DANUTA SZYMAŃSKA 

Każde małżeństwo to niebezpieczny wypadek, ale czasem się z tego wychodzi. 

RENE CLAIR 

Romans - to marzenie człowieka samotnego, a samotność - marzenie człowieka, który ma romans. 

JULIAN T UWIM 

W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcede czynów - zwróćcie się do kobiety. 

MARGARET THATCHER 
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„Minister rządu i sekretarka opozycji w seksualnej orgii z martwym ciałem! " To nagłó

wek, którego pewny dotąd siebie i konsekwencji swoich czynów minister Richard Willey 

nie chce zobaczyć - a raczej nie chce, by go przeczytali jego zwierzchnicy i przeciwnicy 

polityczni. Jeżeli jednak plan się nie powiedzie, wszystkie brukowce będą donosić o jego 

hotelowej aferze ... 

„Okno na parlament" jest farsą, czystą i prostą. Obdarzona wiarygodną sytuacją wstępną 

pokazuje typoWych przedstawicieli wywodzących się z wyższych sfer i stopniowo wplątuje 

ich we własną pomysłowość. W rzecz}'\vistości nie robią niczego, co można by było uznać za 

komiczne; owa komiczność dopędza ich jednak nieuchronnie. Ogólnie nie jestem zwolen

niczką „komedii, gdzie wszystko idzie nie tak jak powinno". Jednak zaletą „Okna na parla

ment" jest bez wątpienia przyjemność oglądania kruszącej się „skorupki" uprzejmości i ogła

dy wtedy, gdy poszczególne postaci znajdujące się w opałach obnażają swe prawdziwe uczucia 

i pierwotne instynkty. 

Tego wieczoru, gdy byłam na przedstawieniu, widownia składała się głównie z pracowni

ków hotelowych. Byłam zaskoczona ich niezwykle przychylną reakcją i ciepłym odbiorem 

tej produkcji. Uważam, że kluczem do takiej właśnie reakcji na ową sztukę jest akcja, która 

od samego początku posiada silny telewizyjny charakter. Gatunek ten wydaje nam się bar

dzo znajomy, tak samo jest w przypadku postaci. Właściwie czujemy, że moglibyśmy sie

dzieć nie na widowni, ale we własnym pokoju. Charakter tej sztuki nie powinien odstraszyć 

koneserów teatru, farsa bowiem wyszła z teatru, a bezpośredniość i przekazywane doświad

czenie znikają, ponieważ materiał został zidentyfikowany poprzez inny środek przekazu. 

Można powiedzieć, że „Okno na parlament" to nic głębokiego , ale świetna zabawa. 

ANDREA BALDWIN - TIME OFF - 23 LISTOPADA 1994 PA TRYCJA CZERWIEC I RYSZARD MALINOWSKI 
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