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RAY COONEY 
- uważan y jes t za mis trza 
wspólczesnej farsy. 

Urod zi ł się w I 932 roku 
w Wielkiej Brytanii. Jest dra
maturgiem, aktorem, reżyserem 
i producentem teatralnym. Od 
1966 r. dyrektorem Ray Co
oney Presenta tions Ltd., a od 
I 983 - reżyserem i dyrektorem 
artystycznym Th a\re of ome
dy Company w Londynie. 

W I 960 r. sztuka "One for the 
Pot" przynioJa mu ogromny 
sukce i od tego czasu, kolej-
nymi, po mistrzowsku konstruowanymi farsami , zjednuje sobie pu
bl iczność w różnych cz~ ' ciach świa t a. 

Conney zgodnie z zasadami obowiązującym i w farsie buduje sytu
acje n iepoważne , niedorzeczn , oparte na blahych konfliktach życia 
codziennego. 

Jego farsy skonstruowane są z niesamowitą precyzją. Przypominają 
puzzle - starannie ulożone z elementów życia bohat rów - które 
nagle kto' rozsypal. Mistrzostwo autora polega na tym, aby pod
czas prób ulożenia ich na powrót , wykorzy · tać wszystkie potencjal
nie możliwe klopotliwe sytuacje, a przy t m w odpowiedni m mo
mencie uporządkować je na tyle skladnie, by pojawil s ię wiarygodny 
happy end . 

Wśród sztuk R. Cooneya wymi n ić należy: "Chase Me Comrade", 
"Move Over, Mrs Markham" , "Two intro One", grany na zabrzań
skiej scenie " Szczę' ciarz" czyli "Run fo r your Wife" oraz "li Runs in 
the Family", na scenach polskich prezentowana pod tyt u łem "Wszyst
ko w rodzin ie". 

Polska prapremiera tej sztuki odbyła się 5 VII 1997 r. w Teat rze 
Polskim we Wrocławiu, w reżyserii Marcina Slawińsk iego, który 
reżyseruj e również zabrzańskie przedstawienie. 
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ELŻBIETA WOŹNIAK 

kończyla fi l o logię angiel · ką w War
szawie . Mie zka od wi lu lat w Lon

dynie . ajchętniej tlurnaczy farsy i komedie, nie unika dreszczow
ców ani dram at ów psychologicznych czy ob czajowych. 
Dla polskich widzów odkryła takich angielskich dramaturgów, jak: 
Ray Cooney (1\i\AY AY, Ol O N R RLAl\l\ENT, KOCHANE 
PIENIĄŻKI , H TEL WE TMIN, TER. W 2YSTl<O W RODZI
NIE), Michael Cooney (Z RĄCZl<l DO RĄCZKI), Robin Hawdon 
(WIECZÓR KA WALERSKJ , REWANŻ), Edward Tayl r (POMYSŁ 
NA MORDERSTWO), Ken Ludwig (DAJCIE Ml TENORA), Alan 
Bennett ( 'ZALEŃSTWO JERZE Ili), Johnny Morlim r & Brian 
Cooke (KOMEDIA YTUACYJNA), Ro nald Hayman (ROL 
ŻONY), Terrence Me ally (MARI CALLAS, LEKCJ Ś IEWU), 
Conor McPherson (ŚW Mii< )ŁAJ) . Lubi podróże , czerwone wino, 
ceni przyjaźń . Znak zodiaku: Koziorożec. Wierzy w miłość ... od 
pierwszego wejrzenia. Rodzina: mąż - aktor, córka. 
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F, arsa, czyli świat 

na głowie postawiony 

Potrzeba śm i echu jest tara jak świat. 
J uż starożytni wiedzieli że tragedia i zw i ązane z nią ni eodłączn ie ka
tharsi s, czy li oczyszczenie, rozładm anie uczuć, daj ąjedynie jednostron
ny obraz św i ata . Także prync p iał ni, średnim ieczni mnichowie pozwa
lali przerywać swoje widowiska o zbawieniu i pokucie komicznymi scen
kami, zwanymi wówczas intermediami. 
One b ły bezpośrednim źródłem FARSY. Tego dziwnego i bezpreten
sjona lnego gatu nk u scenicz.nego, którego ambicją i celem jest pobudze
nie widza do ś miechu. Rozładowanie uczuć poprzez śm i ech, równie 
skuteczne jak antyczne katharsis. 
Z pov odu braku wyższych ambicji lokowano zawsze FARS na sa
mym dole hierarchii komediowych gatunków. 

ie szanowano jej, mi mo że czerpali z j ej doświadczeń najwięksi, bo 
i Molier, i Shake peare, i Goldoni, a i przecież na z hrabia Fredro. 

ie szanowan jej , mi mo że w XIX i XX wi ku skutecznie „robiła kasę" 
wielu teatrom. nie ty lko bulwarowym . W XIX stu leciu FARSA stała się 
francu skim „spec iali te de la mais n". Francuzi stworzyl i nieprześcignio
ny wzór gatunku. Jego mistrzowie to Eugene Labiche („Słomkowy Ka
pelusz"), Georges Feydeau („Dama od Maxima' ), farsowe tonacje nie 
były obce sam mu Jacq ue. owi O ffenbachowi. Anglicy pozazdrościli 
scts iadom. Adaptowali FARS Ę i przystosowali do swoich warunków 
i potrzeb. i edługo trzeba b Io czekać na efekty. Już niebawem aktor 
Walter Brandon Thomas nap i sa ł F RSĘ „Ciotka Karola' , która trium
falnie przewędrowała przez sceny całego świata . 

Tradycja angielskiej F RSY jest bogata i znalazła godnych kontynu
atorów w osobach Petera Shaffera, Michaela Frayna lana Ayckbouma 
i Raya Cooneya. 
Punkt m wyj śc ia F RSY są naj częśc iej typowe, codzienne sytuacje. 
Ale wystarczy małe potknięcie„. 

Jedna kostka domina uruchamia pozostałe, wszystko piramidalnie się 
wi kła , a wypadki toczą s i ę w szalonym tempie. 
Świat po prostu staje na głowie. 

Joanna Olczak 
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Ray Cooney 

„ WSZYSTKO W RODZINIE" 
(„lt Runs in the Fami!y ") 

przekład 

Elżbieta Woźniak 

Obsada: 

Matka - Hanna Boratyńska 
Pielęgniarka Oddziałowa - Sabina Głuch 

Jane Tate - Danuta Lewandowska 
Rosemary - Jolanta Niestrój-Malisz 

Przełożona Pielęgniarek - Renata Spinek 
Sir Drake - Mieczysław Calka 

Bill - Wincenty Grabarczyk 
Dr Bonney - Wojciech Górniak (go.frinnie) 

Sierżant - Krzysztof Urbanowicz 
Dr Connolly - Robert Lubawy 

Leslie - Marek Rachoń 
Dr Mortimore - Marian Wiśniewski 

Reżyseria - Marcin Sławiński 
Scenografia - Małgorzata Gałaś-Prokopf 

Asystent reżysera - Jolanta Niestrój-Malisz 

Inspicjent - Edyta Wypych 
Sufler - Joanna Pawińska 
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Z reżyserem spektaklu 

Marcinem Sławińskim 
rozmawia Urszula Makselon 

- Jest Pan postrzegany jako odkrywca. 
ojciec chrzestny twórczości Raya ooncya 
w Polsce. 
- Widzi ałem kiedyś w Londynie "Run for your 
Wi fe"(wystawiane w naszych teatrach pod ty
tułem "Mayday"). Tę śm i eszną i fantastyczną 
- jak mi wydawało - sztukę grano tam ju ż od 
C) czy I O lat. Pos tanowiłem wystawić ją w Pol

sce. Kiedy zwierzyłem się z tego zaprzyjażo ionemu . znakomitemu tłu
maczowi - Gustawowi Gotesmanowi - powiedział : „O, daj Pan spokój, 
takie farsid ło - wyszedłem w połow ie" . Jego reakcja jest pewnie odpo
wiedzią na to, dlaczego Cooney tak późno dotarł do Polsk i. W czasach, 
kiedy teatry żyły wyłącznie z dotacji i były one v.:ystarczaj ~ ce . dyrekto
r.ty nie zaj mowali się komercją. Nie interesowało ich, ile biletów zosta
nie sprledanych, ilu widzów „z kasy" będzie na widowni i może szkoda, 
bo w jak.i ś tam sposób płacimy za to do dz iś . Bardziej liczył si ę wtedy 
sukces artystyczny, opinia krytyków itd. za. y się zm ien iły, teatt mu
szą myśleć o kasie i w Ywiązku z tym Cooney zac7ął święcić w Polsce 
tryumfy. Przygotowałem kil ka kolejnych prapremier jego sztuk i wyda
je mi s ię, że każdy z teatrów może m ieć w swoim repertuar.te Laką śmiesz

ną, choć pozbawioną głębszyc h treści sztukę, jak farsy Cooneya. 
- Jednak farsa nadal traktowana jest jako propozycja drugiej 
kategorii 
- Nie jest to naj mądrzejsze pod ejście do sprawy, bo jeżeli widz do teatru 
przychodzi, to znaczy, że coś jest dobre. Przecież teatr z samej definicji 
to aktor i widz. I j eże li aktor gra do pustej widowni - to nie jest L atr. 
Taki teatr można sobie robić u siebie w mienkaniu zaprosi ć kilku 
znajomych ... Uznanie krytyk i jest rzeczą względną. znanie publ iczno
ści głosującej, jak wiadomo, nogami - ob i ektywną. 

Bez sensu wydaje mi się patrzenie na farsę z góry czy też przez ramię. 
To jest osobny gatunek. bardzo trudny, bardzo specyficzny, wymagaj ą
cy od pisarza ogromnej intel igencji . znajomości teatru itd. Właściwym 
v.rydaje mi się podejście Anglików do tematu . W Londynie przyznawa
ne . ą doroczne nagrody dla sztuki dramatycznej i najlepszej komedii . 
Cooney wielokrotnie ją otrzymywał. Inne powinny być oczekiwan ia 
i wymagania wobec tych gatun ów. 
U nas nadal, na szczęście już coraz rzadziej, pokutuje takie przekonanie: 
lepiej, żeby był schrzaniony, słaby „Hamlet" ni ż świetnie zrobiona i cie
sząca się powodzeniem farsa. 
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Małgorzata Gałaś-Prokopf 

tudia ukończyła w krakowskiej Akademii z tuk Pięknych 
na Wydziale Malarstwa w pracowniach: prof. S . Rodz i ńsk i 0 go 
i prof. W. Kunza, rysu nek u prof. Z. Grzywacza i prof. A. Wsiołkow

sk iego oraz na Wydziale Scenografii u prof. J. S ka rżyr1sk i cgo 

i prof. A. Kreutz-Majewskiego. 
Uczestniczyła w wielu wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. 
Współpracowa ła z Tel ewizją Kra
ków, krakowskimi teatrami: Baga
tela i Grupa Rafała Kmi ty, Theater 
Labor Berlinie i innymi teatrami 
w Niemczech, gdzie obecnie miesz
ka. Projektuje plakaty teatralne, ilu
stracj e książkowe, scenogra fię i ko
stiumy. Ostatnio fascynuje j ą two
rzen ie witraży. Najbardziej jednak 
ceni prac~ w teatrze, bo jak mówi: 
„ ... daje ona wszelkie możliwe środ
ki, by obraz był „kol ażowy" . Na 
scenie współtworzą go: aktorzy, 
scenografia, dźw ięk. światło i przestrzeń pomiędzy nimi. Elem nty te 
wielokrotnie przenikają s i ę, zazębiają o siebie, tworząc obraz dynamiczny 
- to, cz:ego nie daje malarstwo". 

ie je. t to pierwsze spotkanie Małgorzc ty Galaś-Prokopf z Zabrzem. 
Kj lka lat temu prowadziła tu warsztaty scenograficzne podczas Między

narodowych Warszt tów Teatralnych. W reali zacji tego programu dla 
młodz i eży uczestn.iczy od wielu lat, w różnych krajach. Przywiązuje dużą 

wagę do tego doświadczenia - jak twierdzi , bywa ono pomocne w pra
cy scenografa„ Dzięki niemu zna dobrze materiały teatralne i sama po
trafi zrobić wiele z niczego, kierując się zasadą: znaleźć, pożyczyć. przy
ni eść ze śmietnika. przemalować . prz montować przyst sować ... 
Chętnie zagląda do teatralnych pracowni, włączając się w pracę nad re
alizacją swoich projektów. 
Chc iałaby pos iadać umi ej ętnośc i spawacza. by móc swob dnie tworzyć 
rzeźby z metalu. 
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Renata Spinek 

Absolwentka PWST w Kraknwie. Współ

pracowała z teatrami dramalyc:r.nymi . ru
chu i muzycznym i w ca łym kraju. Od
twarzała głó ną ro lę kob iecą w „Kapry
sie' we Wrocławskim Teatrze Pantomi
my Henryka Toma. zewskicgo . 
Na dr dze jej po zukiwań artystyCLnych 
znalaz ł się między innymi : Teatr Rozry wki w horzowic. Teatr Korez, 
t atr „Cogilalur', , Nowy Teatr'· we Wrocławi u , współtworzyła teatr 
„Poko" i . Teatr Pierw ·zy ' w Katowicach. Współpracowa ła z kabareta
mi: „Pod Egidą" Jana Pietrzaka i „Ssak'' . ·cz ' stn iczyła w wielu ogól 
nopol skich warsztatach tańca współczesnego , prowadził a 1.ajęcia z pan
tomi my we rocławski ej li lii, krakowskiej PWST. 
Wśn d nagród i wyróżn ień, kl6re ma na swoim konc ie. szczególn ie ceni 
sobie ,.Złotą Maskę" za spektakl „Robaczek w Jed wabiu" w Teatrze 
Pierwszym. 

Marian Wiśniewski 

Na teatra lnej drodze Mariana Wi nie w
·kiego najpi rw by ło Studium Sztuki s
tradowej w Łodz i oraz współpraca ze sce
nami lódtkimi, potem PWS 1 w tym mie
ście . A nas tępn ie w kolej no c i tea try : 
w Płocku (tu znacząca rola Marzyc iela 
v ,.B iałych ocach" wg F. Dostojewsk ie
go), w Lublini e . Rado mi u, powtó rnie 
w odzi - ty m raze m Teatr S tudyj ny, 
wcześn iej był to Teatr Pows1echn y. a potem Teatr na Targówku. Po lt: 

atrach: kali sk im i ki leckim i r1e ni ósł <; i<; do Wałbrzych a, gdzi ·, \ do-
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wód uznania otrzymał brązow4 , a następnie złotą 

„Iglicę" - nagrodt; przyznawaną najpopularn iej 

szym aktorom teatrów dolnośląskich. Przyczyni

ły się do tego zapewne role: tytułowa w przedsta

wieniu w reżyserii i adap tacji Jana Szurm ieja 

„Benia Krzyk" wg opowiadania Babla, Księcia 

Filipa w „!wonie ... " W. Gombrowicza w re ż. 

W Biel ickii„:go, czy Józka w .,Tato, Tato. sprawa :; ię rypła" R. Latki 

w reż. J. S łotwiń skiego. Po teatrze częstochowsk im i rol i Dziennika

rza w „Wesel u" St. Wyspiańskiego, przyszedł cza.;; na kol j n_ tea tr 

ł ódzk i . lym razem prywatny teatr „Zw ierciadło". R l C hochola 

w kolejnym „Weselu" zagra[ już jednak w Olsztynie, by trafi ć wresz

cie do Zabrza i tu zap isa < i ę w pam ięc i widzów ro lą Kozi oł ka Matol

ka. Tak to, jak sam mówi, wędruje w poszukiwaniu swe 0 o teatralnego 

Pacanowa. Wydawało mu się, ż być może znajclzie go Rz sz wie, 

ale - jak widać - powróci ł do Zabrza. 

Robert Lubawy 

Ukończył tudium Aktorsk ie przy 1i atrze 
im. Stefana Jaracza w Olsztynie. W przed
stawieniu dyplomow ym. „W ma ł y m 

dworku" reży<;erowanym przez Jana Bu
chwalda, zagrał Józefa Maszejko. Po dy
plomie zw i ąza ł się z o] ztyńską sceną, na 
której można hyło zobaczyć go m iędzy 

innymi w rolach : Grabca w ,.Bal ladynie", 
Omni mora w ,,Igra. zkach z diahl m". Pa
ralityka w spektak lu „„Wariaci na lodzie, czyli sala nr 6" w reż. AJama 
Sroki . Ta rola, która · prowadzała się do siedzenia przez 1,5 godz. 
w bezruchu na wózku inwalidzkim, zosta ła zauważona. Kome ntowano, 
że nie sztukąjes l s tworzyć postać , gdy dysponuje się tekst m, ale s1tuką 
jes t dokonać tego. nie mów iąc ani słowa. 

Robert Lubawy ceni sobie literatu rę ro yj sk4 - chętnie zagrałby Iwana 
Wojnickiego w „W ujaszku Wan i'' , za i nteresujące uwal.a równ ież role 
„witkiewiczowskie". 
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Cilów11y specjalista 
ds. administracj i i zarz.1dzania 

Amia Winsczyk 

Org;m iz;icja pracy arti" tycznej 
Krystyna Podleszczuk 

Kierownik tcclmio.nv 
Ryszard Dulbas · 

• 
Dt ial Org-,rni711cji Widowni 

Jadwiga Kruk 
Barbara Rzymkow ka 

Specjalista cis. rekbrnv 
Dorota Kosturek 

• 
Pracownia krawiecka 

Zenon Kapciak 
Zofia Załuska 

Dorota Zeliszek 
• 

Praco11-nia fryzjersko-peruk;1rska 
Lidia Drobnik 

Teresa Pencarska 
Sabina Respondek 

• 
l ~ekwizytorni;1 

Beata Budzanowska 
• 

Garderobiani 
Thresa Jasiecka 
Zenon Kapciak 

• 
Pracownia elektryc.zno-akustyana 

Krzyszlof Pająk - kierownik 
Sławomir Kuchta 

Jan Mlciak 
Tomasz Felczak 

• 
Pracownia stolarska 

Jan Swonke 
• 

l'rac"wnia ślusa rska 
Czeslaw Guzy 

• 
Pr:icownia mal ars~n-b uta forska 

Bartłom iej Latoszek 

Obsluh'd sceny 
Adam- Bisiak 
Daniel Biedal 

Zygmunt Owczarek 
Marek Wróbel 

Dyrekcja Teatru Nov 
sklada szczególne podzię 

Panu Sławomirowi Mn 
za zgodę na wykorzy 1 

jego rysunków w prog 

Redakcja programu 
Urszula Makselon 

I 'atronat polii:,rr<ificzn : 

Autora i Tluma ;:a sLtuki 
pt. W zyslko w rodón ie 
(l t Runs in the Family) 
reprezentuje Aoencja 

Dramatu i Tearm .. Adit" 
z siedzibą w Sulejówku. 

Zdjęc i a 
Piotr Pośpiech 
i arch. Teatru 

Do ko l ażu na okładkę 
wykorzystano reprodukcj ę 
obrazu „Lekcja anatomii 

dra Nikolacsa Tulpa" 
Rembrandt Harmensz 

van Rij n 

Telefony teatru: 

Dyrektor naczelny 
271 !14 94 

Centrala 
27 1 32 5fi 
27 1 22 52 

( rganizacja widowni 
271 54 !:13 

tel/fax 27 1 15 08 
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