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Okno na parlament 

to jak zwykle u Ray Cooney 'a sporo zabawy. Tak, tak, tego samego, 
który napisał „ Mayday ",spektakl grany przez elbląski zespół wyjątkowo 
długo, bo do dzisiaj. A przedstawienie wyreżyserował również ten sam 
reżyse1; czyli Stefan Szaciłowski. 

Premiera to jeszcze jedna szczególna okazja. Zbiega się bowiem z 20 - leciem 
pracy na scenie popularnego aktora elbląskiego, Lesława Ostaszkiewicza. 

Czego by nie wybrzydzali krytycy, a częściej krytykanci elbląskiego 
teatru, publiczność kocha farsy. A ta będzie tak długo aktualna, jak ist-

niejąpartie rządzą

ce, koalicje, opozy
cje i jak długo ist
niała będzie w ga
tunku ludzkim natu
r al n a skłonność 

osobników star
szych do osobników 
młodszych, głównie 

odmiennej płci. 
Bo właśnie pod

czas schadzki w 
apartamencie luk
susowego hotelu Westminster, z którego okna widać parlament, w ciągu 
jednej nocy, rozg1ywa się cała nieprawdopodobna historia, z udziałem 
wielu postaci o charakterach, które łatwo odnajdziemy wokół siebie. 

Mamy zatem człowieka sukcesu, ministra w rządzie partii sprawują
cej władzę Hl parlamencie, 
mającego romans na boku z 
ładną, ale niezbyt rozgarnię
tą panienką. Kochanka mi
nistra na dokładkę pracuje 
w biurze wrogiej partii i ma 
straszliwie zazdrosnego 
męża. Mamy też sekretarza 
pana ministra, któ1y dla oso
bistej kariery u boku p1yn
cypala, zrobi wszystko, choć
by groziło to jego bezpieczeń
stwu, czy ośmieszało go da
leko poza granice zdrowego 
rozsądku. 

Jest wreszcie spora gru
pa „ ludzi pracy ", czyli mo
gących tuszm-vać pewne 
sprawy ale do pewnych gra-



wynikających z nieznajomości języka. 

nic, kierownika ho
telu i kelnera. Kel
ner to typowy służą
cy spotykany często 
w repertuarze kome
diowym. Z każdej 
sytuacji potrafi wy
nieść korzyść osobi
stą. Jest wreszcie i 
emigrantka, poko
jówka, której gagi 
opierają się na lap
susach słownych 

Ta farsa, ma sporo uniwersalnych podtekstów. Niezwykłe sytuacje jakie 
powstają na naszych oczach, stają się wynikiem brnięcia przez pana mi
nistra z jednego kłamstwa w drugie. Pomimo nieustannych salw śmie
chu jakie niewątpliwie, będą towarzyszyły spektaklowi, na oczach wi
dzów buduje się niezwykła konstrukcja zakłamania, jaką mogą tworzyć 
ludzie w obronie władzy i posiadanej pozycji. 

Jednak „ Okno na Parlament", to przede wszystkim dobra zabawa 
oparta na piramidzie absurdu. A tego i w naszej codziennej rzeczywisto
ści nie brakuje. 

Oczywiście jak to w farsie, która może mieć drugie dno, ale nie 
musi (ta akurat ma) wszystko jest przerysowane, niczym w udanej 
karykaturze. Bowiem tu Cooney posunął się o wiele dalej niż w „May
day 'u". Jest tych postaci nie tylko więcej, ale każda z nich ma swój 
wyraźny charakter. Odkrycie tegoż charakteru i pokazanie widzowi. 
to już w dużej mierze zasługa doświadczonego reżysera i elbląskich 
aktorów. 

I jeszcze coś, w tym przedstawieniu zobaczymy dawno nie widzianą 
na elbląskiej scenie ulubienicę widzów średniego pokolenia - Krystynę 
Rayską. 

A teraz zapraszamy do zabawy, wszak śmiech to zdrowie. 
Zatem śmiejmy się z żon, kochanek, sekretarzy i ministrów. Oczywi-

ście angielskich. Marek Kopy/a 

Stefan 
Szaciłowski 

Tak faktycznie to teatrem interesował sięjuż pod koniec nauki w szkole 
podstawowej. Z rówieśnikami założył teatr w liceum. 

Szukanie drogi w kierunku reżyserii zaczął w 1983 roku, ale jak sam po
wiada nie był to pomysł wzięty z powietrza. Przez ładnych kilka lat prowadził 
jedną ze studenckich grup teatralnych na Katolickim Uniwersytecie Lubel
skim, gdzie w latach siedemdziesiątych studiował polonistykę. 

Myśląc o pracy w teatrze postanowił sprofesjonalizować swoje zamiło
wanie i podjął studia reżyserskie w krakowskiej PWST. 

Debiutował na scenie teatru kaliskiego „Czapą" Janusza Krasińskiego. 
Dyplomowe przedstawienie zrobił w Toruniu u Krystyny Meissner. 

Później jeździł od Szczecina do Rzeszowa i od Wałbrzycha po Białystok, 
reżyserując w 16 miastach. 

Do swoich ulubionych przedstawień zalicza „Oskarżyciela publicznego" 
Fritza Hochwaldera. Realizował je kilka razy w różnych teatrach. Ray Co
oney sprawia mu satysfakcję szczególną, bowiem farsy jego autorstwa i w 
reżyserii Stefana Szaciłowskiego grane są w teatrach po sto kilkadziesiąt razy. 
I to różne: „Mayday'', „Okno na parlament'', „Kochane pieniążki". 

Ciepło wspomina też „Kurs mistrzowski" reżyserowany przez siebie w 
teatrze im. Jaracza w Olsztynie w znakomitej obsadzie (T. Madeja„ W Je
żewski. S. Burczyk, S. Krauze). 

Ale reżyserował też Strindberga, Witkacego i innych dramaturgów po
ważnego kalibru. 

- To było możliwe dopóki nie przyszła moda na MTV i wirtualną rozrywkę 
- powiada dzisiaj, kończąc pracę nad kolejną farsą. 

Na stałe pozostał wiemy Lublinowi, gdzie mieszka ale gdzie nie pracuje. 
Nie chce być dyrektorem teatru, choć kiedyś o tym myślał. 

- Gdybym wygrał 5 milionów w toto - lotka założyłbym własny teatr- po-
wiada- Na razie służę widzom w różnych miastach i teatrach. m. k. 



Rozmowa z reżyserem 

Bez podtekstów i aluzji ... 

- To druga Twoja realizacja farsy tego samego autora na elbląskiej 
scenie. Czy to jakiś sentyment do Raya Cooneya? 

- Raczej zbieg okoliczności. Takie było zamówienie ze strony dyrektora 
teatru. I to konkretne, na ten właśnie tytuł choć proponowałem i im1e farsy. 
Ale dyrektor był konsekwentny i chciał wyłącznie „Okna na parlament" po
nieważ jest to rzecz sprawdzona. 

- Natomiast czy jako reżyser masz jakąś szczególną atencję do farsy 
jako gatunku i do tego właśnie autora? 

- To nie do końca tak. Dziś w 
teatrach jest bardzo duże zapotrze
bowanie na farsy, ponieważ ludzie 
chcą się bawić. Siłą rzeczy zrobi
łem jedną, drugą, następną i jakoś 
może to się udało, ale ocena nale
ży do widzów. Przyszły takie cza
sy, że o Czechowie możemy sobie 
tylko pomarzyć. O Diirenmacie 
jeszcze dłużej, a żeby nie wypaść z 
zawodu i z reżyserskiego rynku 
pracy trzeba robić farsy. One nie 
są moim marzeniem, ale okazało 
się, że jakoś sobie z nimi radzę, 
zatem trzebaje realizować. 

Były kierownik artystyczny tego 
teatru, Antoni Baniukiewicz, wie-

li 

\ 

dział, że robię „Mayday" w 
Szczecinie zatem zaprosił 
mnie tutaj. Podobnie było te
raz, z „Oknem na parlament". 

- Gdybyś miał podsumo
wać swoją pracę reżyser

ską, to co Cię szczególnie 
pociągało? Choć nie za
wsze robi się to co się chce ... 

- Mam swoje wymarzo
ne przedstawienia, które 
chciałbym zrobić, np. „Cza
rownice z Salem'', „Wiśnio
wy sad"„. Owszem, każdy 
może mi powiedzieć, że jest 
to tradycyjny repertuar. Ale 
każdy kto do niego siada, 
chciałby przez tę materię coś 
od siebie powiedzieć. 

Jest też parę innych tek
stów, które w sobie noszę. Nawiązałem kontakt z tłumaczami i czasami do
staję coś nowego do prapremiery polskiej. Ale zawsze towarzyszy temu lęk 
teatrów, czy widz przyjdzie i będzie chciał je oglądać. W ten sposób pole 
manewru się zawęża. 

- Jeszcze niedawno, po premierze „ Mayday" krytykanci mieli za złe 
teatrowi elbląskiemu, że schlebia widzowi i nie idzie w stronę„. 

- Źle pojętej ambicji? 
- Raczej o to, że przestaje być „ świątynią sztuki" 
- Krytycy, którzy tak się wypowiadają nie mają pojęcia o tym jak się farsę 

robi. A to jeden z najtrudniejszych gatunków do realizacji. Choćby z racji 
konieczności zachowania odpowiedniego rytmu, tempa, dynamiki przedsta
wienia. Oczywiście fabuła nie jest najwyższych lotów, bowiem farsa z założe
nia ma być rozrywką. Nie na darmo się mówi o teatrach bulwarowych we 
Francji. 

N ie mniej nie widzę żadnych powodów dla których Teatr Dramatyczny nie 
może tego robić. Wręcz przeciwnie,jeżelijest takie zapotrzebowanie, powi-



nien. Jednak to też nie 
oznacza, że tylko to. 

Kiedy pietwszy raz 
reżyserowałem w Biel
sku Białej „Mayday'', 
nie pojawił się tam taki 
zarzut lecz stwierdze
nia krytyków, że jest 
to spektakl dzięki któ
remu publiczność 
wróciła do teatru. I 
czasami właśnie lżej
szym repertuarem 
można teatrowi przy
wróć jego publiczność 
i zdobyć nowych wi
dzów. Nie można pię
ciolatka uczyć czyta
nia na Dostojewskim 
lecz raczej na Kozioł
ku Matołku, co nie 
znaczy, że Koziołek 
Matołek jest złą literaturą. 

- Makuszyński to pisarz trafiający do dzieci i młodzieży znakomicie ... 
-Najlepiej! 
- Wracając do „ Okna na parlament", to czy ten tekst nie kusił reżyse-

ra do poszukiwania analogii? 
- Nie daj Bóg. 
- Ale powiada się, że Teatr bywa barometrem rzeczywistości. Przypi-

suje mu się nawet takie powinności ... Do tego parę lat temu mieliśmy 
sensacje niejakiej Anastazji P 

- A to już niech sobie jakiekolwiek skojarzenia powstają w głowie u wi
dza. Ja nie lubię takiego teatru aluzyjnego. Jeśli robię farsę, to jest to zabawa 
dotycząca ministra rządu Jej Królewskiej Mości, dziejąca się w hotelu West
minster. Jednym z najlepszych w Londynie, którego okna wychodzą na an
gielski parlament. I rzecz się dzieje w Londynie, stąd też pewne subtelności 

mają prawo być nie wychwycone przez widza, bo rzecz dotyczy realiów an
gielskich. 

Zawsze uciekam do podtekstów. Kiedy robiłem spektakl „Oskarżyciel 
publiczny" też próbowano mi przypisywać aluzyjność. Bo to niby coś tam o 
teczkach, jakichś tajnych aktach ... I wtedy bardzo uważałem by świat przed
stawiony na scenie określił czas akcji na okres Rewolucji Francuskiej. 

A co później zrobili recenzenci, to już wyłącznie ich sprawa i to oni się pod 
tym podpisali. 

Oczywiście zawsze człowiek jakieś aluzje próbuje kojarzyć, ale żadne 
podteksty nie są naszym zamierzeniem. 

- Wybrałeś akurat taką a nie inną grupę aktoróiv, czym się kierowałeś? 
- To był wybór bardzo zamierzony, z tej przyczyny, że część z nich grała 

już w „Mayday". Mają trochę doświadczenia w graniu farsy i to tego samego 
autora. To jest bardzo ważne gdy przynajnmiej część zespołu zna zasadę. 

- Czy można to porównać z pływaniem w trochę znanej wodzie? 
- Nie do końca. Raczej zjedzeniem ostryg albo raków. Jeśli ktoś raz 

miał szczypczyki do raków w rękach, będzie wiedział co z nimi zrobić i 
pokaże innym przy stole. Chodzi o metodę podejścia do tekstu, o to co 
trzeba zagrać lżej a co narysować grubszą kreską, o psychologię szkico
waną tylko na pierwszym poziomie; o to, że jeśli pokazujemy strach, to 
już go nie motywujemy, bo motywacja znajduje sięjuż w samym pojawia
niu się postaci akurat nie tych, których w danym momencie widz się spo
dziewa. 

- Farsa zawsze może kusić reżysera do stworzenia pastiszu z tego, co 
autor napisał. Czy idziesz kierunku wierności Cooney 'owi? 

- Rzecz w didaskaliach. Cooney nie wszystkie gagi zapisał, poza tym 
didaskalia spisuje po premierze londyńskiej. W związku z tym jest wszyst
ko inne, łącznie z dekoracjami i światłem. Siłą raeczy stu procentowa wier
ność autorowi jest niemożliwa. Są inni aktorzy i to oni wpadają czasem na 
kapitalne pomysły. Jest wreszcie szacunek dla widza a polski widz ma 
nieco inne poczucie humoru niż angielski. Jednak zasada pozostaje ta sama. 
Musi być dwoje drzwi, kanapa, i tytułowe okno. Oczywiście ... na angiel
ski parlament. 

Z reżyserem Stefanem Szaciłowskim rozmawiał: 
Marek Kopy/a 



Repertuar Teatru 

Duża Scena 

Mayday 
Ray Cooney 

reż. Stefan Szaciłowski 
Skarby Złotej Kaczki 
Mirosław Łebkowski 

Stanisław Werner 
reż. Adam Dzieciniak 

Damy i Huzary 
Aleksander Fredro 

reż. Antoni Baniukiewicz 
Don Juan 

Molier 
reż. Andrzej Hrydzewicz 

Błazen i róża 
Krzysztof Krupiński 
reż. Adam Dzieciniak 

Rewizor 
Mikołaj Gogol 

reż. Andrzej Walden 
O dwóch takich co ukradli księżyc 

wg. Kornela Makuszyńskiego 
reż. Cezary Domagała 
Okno na parlament 

Ray Cooney 
reż. Stefan Szaciłowski 

Ze zb1orow 

r1iału Dokumenta-: '. , 
7.G ZASP 

Mała Scena 

Antygona w Nowym Jorku 
Janusz Głowacki 

reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Narkomanka 

Barbara Rosiek 
reż. Bartłomiej Wyszomirski 

Jordan 
Anna Reynolds, Moira Buffi ni 
reż. Bartłomiej Wyszomirski 

Zbrodnia i kara 
Fiodor Dostojewski 
reż. Edward Żentara 
Pchla Szachrajka 

Jan Brzechwa 
reż. Adam Dzieciniak 

Pornograf 
Georges Brassens 

reż. Adam Opatowicz 
Mały Książę 

Antoine de Saint Exupery 
reż. Jan Skotnicki 

Siekochamy 
Murray Schisgal 

reż . Robert Walkowski 
Seks, prochy i rock and roll 

Eric Bogosian 
reż. Henryk Rozen 

Kasa Teatru czynna 10,00 - 12,00 oraz 13,00 - 17,00 
Zamówienia- Biuro Obsługi Widzów 

tel. 234 52 12 lub 232 95 33 w. 386, 326 
adres intemetowy-http://www.teatr.elblag.com.pl 
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