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,,LUDZIE WCHODZĄ I WYCHODZ~ 
• RUCH JAK P.RZYI PlUKANIU ZOlĄDKA'' 

Ray Cooney „Wsz~stko w rodzinie" 

RoyCooney 

Urodził się 30 majo 1932 roku w Londynie. Jest aktorem, reżyserem 
i producentem teotralnym, ole światu znany jest przede wszystkim jako jeden 
z najwybitniejszych komediopisarzy naszych czasów. Napisał około piętnastu 
sztuk, z których wszystkie wystawiono na West Endzie. Cztery z nich napisał 
do spółki z Johnem Chapmanem. Jego spektakle biją rekordy powodzenia 
w Londynie, kilka przeniesiono na Broadway. Za „Czyje Io w końcu życie" 
Cooney otrzymał nagrodę Tony. Z farsą „Not Now Darling" odbył tournee 
dookoła świata . 

Sztuki Cooneyo zostały przetłumaczone na dwadzieścia języków. 

I 

Rby Cooney o forsie: 

Faktycznie, im więcej myślę o tym, tym bardziej jestem przekonany, że farsa ma więcej wspólnego z tragedią niż z komedią. 
Komedio często opowiada o ekscentrycznej osobie w sytuacji codziennej, podczas gdy farsa (i tragedia) najczęsciej dotyczy zwykłych 
ludzi, próbujących poradzić sobie z ekscentryczną syt~ocją . 

A więc jeżeli farso1 jest bardziej podobno do tragedii, to można przyjąć, że im bardziej sztuko jest realna i prawdziwa, tym 
silniejsza będzie reakcja publiczności. Nie ma absolutnie żadnej różnicy między sytuacją, gdy mężczyzna znajduje swoją żonę w łóżku 
ze swoim najlepszym przyjacielem w farsie, o syluocjq, gdy mężczyzna znajduje swoją żonę w łóżku ze swoim najlepszym 
przyjacielem w tragedii. Reakcja męża w każdej z tych sztuk będzie dokładnie tako sama. Różnica jest w reakcji widowni, o nie 
w reakcji męża. 

Łotwo jest lekceważyć forsę, ponieważ jej język wydaje się przyziemny i zwyczajny. Język jest toki, ponieważ postacie są 
przyziemne i zwyczajne. Nie przeintelektualizowują one swoich kłopotów. Rodzą sobie z nimi - gdyż są po prostu zmuszone. 

a takie o sobie i swoich sztukoc~: 

W 1956 roku zacząłem grać w Whitehall Theatre w sztuce „Simple Spymen", którą graliśmy przez cztery lato bez przerwy. Po 
dwóch lotach pomyślałem, że mógłbym zrobić coś więcej niż tylko procować dwie i pół godziny co wieczór w teatrze, grać w tenisa 
i kochać się w ładnych aktorkach - blondynkach. Zacząłem więc pisać sztukę „One For The Pot" razem z moim przyjacielem Tonym 
Hiltonem. Spotykaliśmy się codziennie przez 12 miesięcy. W jakiś sposób udawało mi się jednocześnie występować w teatrze, grać 
w tenisa i tak dolej z niezmienną regularnością . „One For The Pot" graliśmy w Whiteholl Theolre ponad 1500 razy! Było Io pierwsza, 
a jednocześnie ostatnia sztuka w trzech aktach, jaką napisałem. 
W 1960 roku zaczęło się modo na sztuki dwuaktowe, głównie ze względu no publiczność, która woli jedną długą przerwę niż dwie 
gonitwy do bufetu. Jedna przerwa pasuje też bardziej do mojego stylu pisarskiego, który preferuje akcję ciągłą- początek drugiego 
aktu jest kontynuacją perypetii spiętrzonych w końcu aktu I. Korzyści są podwójne: 
- autor nie musi wyjaśniać, co stolo się w czasie dzielącym akt pierwszy od drugiego; 
- jeżeli akt pierwszy kończy się śmiechem, Io publiczność skłonna jest do śmiechu, gdy kurtyna idzie w górę no 

początku aktu 11-czysty zysk! 
Moje komedie nigdy nie są ostatecznie napisane. W trakcie prób i przedstawień przerabiam je. Wszystkie moje sztuki są grane 

najpierw w teatrach prowincjonalnych, a dopiero później przenoszone do Londynu. Prawie zawsze gram w tych „próbnych* 
przedstawieniach. W len sposób najlepiej widzę, jak reaguje publiczność. Jeśli się nie śmieje, Io winię za Io tylko siebie. 

Pytają mnie często, którą z moich sztuk lubię najbardziej. Jestem bardzo przywiązany do „My Giddy Aunl" - Io było moja 
pierwsza klopa-lepiej jednak się przyznam: wszystkie lubię najbardziej! 

Ray Cooney, 19B5 



Michael Cooney, syn Raya Cooneya, o aktorach graiących wf arsach oica: 

Aktor grojący w farsie musi być maksymalnie skoncentrowany, bo dwie godziny spektaklu Io dwie godziny 
prawdziwego życia. To tornado toczy się bez przerwy. Nawet teatralny antrakt nie oznaaa przerwy w akcji. Drugi akt 
zaczyna się dokładnie w tym momencie, w którym kończy się pierwszy. Napięcie nie spada, a aktorzy muszą zacząć 
drugą część na poziomie, na którym skończyli pierwszą. To zasada stosowana przez mojego ojca. Jej zaletą jest to, że 
nie trzeba od nowa budować napięcia i zabiegać o uwagę widza. 

Aktor w farsie dopiero wtedy jest naprawdę śmieszny, kiedy gra prawdziwie. 
W teatrze w Wielkiej Brytanii obowiązują aktorów dwie główne reguły. Pierwsza: Bądź prawdziwy. Druga: 

Przestrzegaj pierwszej. 

Michael Cooney, wypowiedź dla Teatru Powszechnego w Łodzi, 199 5 

Ray Cooney w roli dr Dawida Mortimore w Londyńskiej 
realizacji „Wszystko w rodzinie" 
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DR DAWID MO~TI OIJE I 
mężczyzna około pięćdziesięciu lat, elegancki, trochę pompatyczny 

Koledzy neurolodzy, jesteśmy szczęśliwi, że w naszym kraju mamy wystarczające fundusze do 
utrzymania prężnej służby zdrowia. Chciałbym jednakże, korzystając z obecności na sali pana 
wiceministra zdrowia powiedzieć, że faktycznie cierpimy nędzę. 

D MIKE CONNOLLY 
postawny mężczyzna około trzydziestu lat 

Może mógłby pan zagrać dodatkowo trupa w moim melodramacie? Zaproponowałem, żeby 
wypożyczyć zwłoki z prosektorium, ale doktor Saunders się nie zgodził. 

Mam wyjść na scenę i powiedzieć do Siostry, która gra 
główną rolę - „Hej tam no przodzie równaj od tyłu!". 
Myślisz, że to dobry dowcip? Nie rozumiem, dlaczego . 

• PRZElOZONA PIE ~GNIAREK 
~-----+--- zażywna kobieta 

To świąteczne prezenty dlo pacjentów. Trzymamy je w kostnicy do pierwszego dnia świąt. 

' (i 
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DRAKE 
starszy o surowym wyglądzie mężczyzna 

Koledzy delegaci z całego świata. Chciałbym wyrazić słowo podzięki płynące 
z dno mojej du ... tzn. z dno mojej duszy ... 

JANE TATE 
miła, ładna kobieto około 40 lot 

Pani Tate wychodziła włośnie, kiedy dostało palpitacji no dole. 
Mówiąc 11dostoło palpitacji no dole", miałem no myśli, że było już no dole, 

kiedy dostało palpitacji... 

ROSEMARY MORTIMORE 
otrokcyino kobieto I 
Dawidzie ... dobrze wiedzieć, że byłeś kiedyś taki sam jak wszyscy. 
Byłeś mniej nudny, kiedy miałeś przelotne romanse. 

LESLIE 
punk 

Myślę, tatusiu, że im szybciej przedstawisz mnie swojej żonie, tym lepiej. 



PIEL~GNIARKA ODDZIAlOWA 

• SIERZANT 

Madame, myślę, że chciałaby pani dowiedzieć się, że przed chwilą goniłem 
pani zmarłego męża po szpitalnych korytarzach - i że pani zmarły mąż biegł 

z szybkością przynajmniej trzydziestu kilometrów na godzinę . 

Bill 
starszy mężczyzna na wózku inwalidzkim 

Moi przyjaciele mówią do mnie - Bill. Wie pani dlaczego? 
Bo tok morn no imię, proszę pani! 

MATKA 
ma około osiemdziesięciu lat, ;est niewysoka i energiczna 

To pan jest pastorem z podagrą i hemoroidami? 
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Paweł Pitera 
elegancki, z dobrymi manierami, reżyser 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Reżyserii 
PWSFlViT w Łodzi. Stypendysta założonej przez Ronalda Reagana 
National Forum Foundation. Autor serialii pełnometrażowych 
filmów telewizyjnych (fabularnych, historycznych, eduka
cyjnych), m.in.: 11 Na kłopoty.. . Bednarski", 11 Szkatułka 
z Hongkongu", 11Ach, te okienka", 11 Powrót do Polski", 11 Rower, 
Maciek i. .. ekonomia", 11 Historia ubezpieczeń". Ma na swoim 
koncie również wiele filmów i seriali dokumentalnych, m.in. 
11Statek", 11Jan Paweł li i jego przyjaciel", dziesięcioodcinkowa 
opowieść o historii i dniu codziennym państwa watykońskiego -
11Watykan Jana Pawła li" oraz pełnometrażowy dokument 
Jzwarty król". Autor teleturniejów, programów edukacyjnych, 
publicystycznych, muzycznych i reklamowych. Twórca i realizator 
kampanii wyborczych. Scenarzysta. Reżyser wielu przedstawień -
przede wszystkim komedii - w teatrach Gdańska i Poznania. 
Laureat nagród na festiwalach filmowych . 

Woiciech Stefaniak 
sympatyczny, postawny mężczyzna, pod czterdziestkę, scenograf 

Kaliszanin. W 1991 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział 
Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych i zwyciężył w Konkursie im. Z. Czermańskiego na 
najlepszy dyplom tej uczelni. Był stypendystą Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. Od kilku lat zajmuje się przede wszystkim 
scenografią teatralną i telewizyjną, mając na swoim koncie 
realizacje w teatrach w Kaliszu, Poznaniu, Olsztynie, Rzeszowie, 
Warszawie, Gdyni, Toruniu, a także w Operze Bałtyckiej 

w Gdańsku. Współpracuje z warszawskim teatrem Kwadrat. 
11Wszystko w rodzinie" jest jego kolejną komedią realizowaną 
w duecie z Pawłem Piterą. 

Kaliskie Linie Autobusowe 
Spółka z o.o. 

ul. Maj kowska 26, 62-800 Kalisz 
telefon: (62J 767 40 76 
telefax: (62J 757 43 99 
e-mail: marketing@kla.com.pl 
http://www.kl .com.pl 
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