


Jerzy Bończak - aktor, reżyser. Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej. Był aktorem 
Teatru Jaracza w Olsztynie oraz warszawskich teatrów: Rozmaitości, Nowego i Kwadratu. 
Zagrał w ponad SO. Teatrach TV. Na dużym ekranie zadebiutował u Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego w filmie 
„Zapis zbrodni". Stworzył niezapomniane role w „Misiu" Barei, „Filipie z konopi" Gębskiego, „Miłość ci 
wszystko wybaczy" Rzeszowskiego, „Wielkim Szu" Chęcińskiego, „Sztuce kochania" Bromskiego, 
„Polskiej śmierci" Waldemara Krzystka. 
Pod koniec lat 90. wystąpił w filmach: Marka Koterskiego, Jana Kidawy-Błońskiego i Natalii Korynckiej
Gruz. W 1999 r. zagrał Czaplińskiego w „Ogniem i mieczem" w reż. Hoffmana. W 2006 roku pojawił się 
na planie „Wszyscy jesteśmy Chrystusami" Marka Koterskiego. 
Grał w pamiętnych serialach z lat 70. i 80. m.in. w „Karierze Nikodema Dyzmy" i „Alternatywy 4". 

Zarówno w filmie jak i teatrze gra postaci charakterystyczne. Jak sam przyznaje granie gagatków, 
hultajów, czarnych charakterów jest o wiele ciekawsze, niż amantów. Amanta zagrał tylko raz, była to postać 
Mazepy w filmie pod tym samym tytułem w reżyserii Gustawa Holoubka. 

Pod koniec lat 90. postanowił odejść z teatru. O tym, że zaczął reżyserować zadecydował przypadek. 
W 1999 roku, ówczesny dyrektor częstochowskiego Teatru, Marek Perepeczko zaproponował mu realizację 
„Szczęściarza" Cooneya. 
Bończak podkreśla, że wcześniejsze doświadczenia teatralne; granie w sztukach autorstwa Szekspira, 
Moliera, Różewicza paradoksalnie pomogły mu zrozumieć specyfikę farsy. W spektaklach, które realizuje 
obsadza aktorów „dramatycznych" z poczuciem humoru i wrodzoną vis comicą. 

W 2007 r. jury Festiwalu Talia w Tarnowie przyznało mu nagrodę za „cztery i pół roli w przedstawieniu 
Jeszcze jeden do puli?!" (Teatr Komedia, Warszawa). 

Polska prapremiera „Jeszcze jeden do puli ?!"odbyła 
się w 2006 roku w stołecznym Teatrze Komedia, rok 
póiniej zrealizował ją Tomasz Dutkiewicz w Teatrze 
Powszechnym w Łodzi. 

Farsa Cooneya i Hiltona to opowieść o Jonathanie 
Hardcastle, zamożnym biznesmenie, który ma 
zamiar opublikować w prasie ogłoszenie 

informujące o tym, że obdaruje pokaźną sumą 

pieniędzy jedynego potomka swojego dawnego 
wspólnika. Ale jak to w farsach bywa, sprawy szybko 
się komplikują. Chętnych do przejęcia pieniędzy 
pojawia się coraz więcej ... 



Instrukcja pisania farsy według Raya Cooney'a 

1. Na początku jest intryga. Nie szukam intfygi komediowej czy zabawnej. Szukam tragicznej. Farsa, 
bardziej niż komedia nawiązuje do tragedii. 
I tak na przykład w znanym wszystkim "Maydayu" główny bohater jest bigamistą. Taka sytuacja w realnym 
życiu jest przecież całkowicie tragiczna. Ale moja sztuka nie mieści się w tragedii, bowiem farsa służy do 
wywoływania śmiechu. Jednak widownia instynktownie rozumie, że stawka o jaką chodzi jest nieba
gatelna. 

2. Charaktery postaci muszą być prawdziwe i rozpoznawalne. 
To jest jedna z podstawowych przyczyn, która w~ wołu je śmiech publiczności. Postaci są wiarygodne 
i znajdują się w sytuacjach nieznacznie odbiegających od bardzo typowych. To po prostu zwykli ludzie, 
którzy znaleźli się w trudnym, położeniu. Brak mo.i'.liwości kontroli nad niecodzienną sytuacją wywołuje 
śmiech. Ale tak naprawdę to znowu tragedia. 

3. Wielokrotne poprawianie tekstu. 
Na początku moje farsy są czystą mieszaniną różnych komponentów. Nigdy nie mam jasnego obrazu. 
Oryginalny scenariusz jest porównywalny do średniej klasy forda. A przecież chodzi o to, by do czasu 
ukazania się na West Endzie nabrał elegancji, komfortu i precyzji rolls - royce. By osiągnąć zamierzony 
efekt, najpierw czytam scenariusz zaproszonej malej widowni. Po reakcji słuchaczy orientuję się, czy 
podstawowy tekst w ogóle nadaje się na scenę. Później przychodzi czas na komediowe modyfikacje oraz 
szlifowanie humoru i dowcipów. Ogromne części scenariusza są generalnie przekształcane, aby następnie 
można go było już konfrontować podczas pierwszych prób scenicznych. 
Wtedy też - niekiedy - rezygnuję z niektórych postaci, lub odwrotnie powołuję nowe do życia. 
Z pierwszych reakcji publiczności nieodmiennie wyciągam podstawowy wniosek: nie ilość czasu i wysiłek 
jaki został włożony w realizację decydują o sukcesie. O powodzeniu decyduje odbiór! Po takiej otwartej 
próbie znowu coś przepisuję i poprawiam, tak by wszystko było naprawdę dopracowane w stu procen
tach. Szukam perfekcji. 

4. Niezbędny jest casting! 
Podstawą moich sztuk jest śmiech. A śmiech kojarzy się z uproszczeniem, które mówi - by grać komedię 
nie trzeba być wybitnym aktorem. To nie jest prawda. Ja szukam aktorów umiejących grać tragedię. 
Szukam artystów posługujących się doskonałą techniką aktorską, precyzyjnych i skupionych na pracy. 
Poza tym „moi" aktorzy wiedzą jak grać zespołowo. Nie mogą szarżować w momentach, kiedy nie czas na 
indywidualne popisy. To może, poza innymi konsekwencjami, odciągać uwagę widzów od właściwych 
wątków i tropów. 
Tu nie ma pięknych, poetyckich monologów wygłaszanych w świetle punktowca ze środka sceny. Farsa 
rządzi się bardzo prozaicznym językiem i nieustającą bieganiną wokół własnych prozaicznych 
problemów. 

5. Na scenie - tylko czas realny! 
To oznacza, że dwie godziny spędzone w teatrze przez widza to dwie godziny z życia bohaterów sztuki. 
Tak więc kiedy kurtyna podnosi się w drugim akcie, bohaterowie są dokładnie w tym samym fizyczno -
psychicznym miejscu w jakim pożegnaliśmy ich w akcie pierwszym. 
W związku z tym na scenie jest tylko jedna dekoracja, w której aktor - magik czyni cuda na twoich oczach. 

6. Bez widzów i ich inteligencji - nie ma farsy! 
Farsa nie jest do czytania tylko do grania. Jest napisana dla widzów, nie dla analityków. Sprawdza się 
wyłącznie w konfrontacji z widownią i nie może funkcjonować jako osobne dzieło literackie. 
Widz jest fantastyCZllY!'n odbiorcą; pamięta o tym co działo się w pierwszym akcie i czeka jak to zostanie 
rozwi~n"e w dalszycA częściach sztuki. A musi być zagrane i rozwiązane po mistrzowsku. Bo każdy kto 
zapła~ ;.zo funtów i .zr~ sł niedogodności brytyjskiej komunikacji, lub długo szukał miejsca do zaparko
wanii, W garażu na Wes ndzie, zasługuje na mój najgłębszy szacunek. 

~dalena atfd pstrukcji na podst3wie The Rules of Farce by Ray Cooney 1995 rok 
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Ray Cooney 
- urodzony w 1932 roku - angielski komediopisarz, określany jako mistrz farsy. Autor m.in. „Mayday'a", 
„Okna na parlament", „Nie teraz kochanie", „Wszystko w rodzinie". Jego sztuki zostały przetłumaczone 
na 40 języków i wystawione są na scenach całego świata. Zanim stał się najchętniej granym na świecie 
autorem sztuk komediowych, był aktorem. Już jako czternastolatek związany z angielską trupą Briana Rix'a, 
marzył by stać się tak wielkim jak Laurence Olivier lub Marlon Brando. Los jednak chciał, że w 1961 roku, 
kiedy jego aktorska kariera zaczęła się krystalizować, wraz z Tonym Hiltonem napisał „Jeszcze jeden do 
puli?!". Sztuka- choć sam autor w jednym z wywiadów powiedział, że nie miał pojęcia ani o konstrukcji, 
ani o zawiązaniu intrygi - okazała się scenicznym sukcesem. Od tej pory młody aktor zaczął być bardziej 
dramaturgiem, a czasem i producentem na West Endzie. W 1983 roku Cooney założył Theatre of Comedy 
Company w londyńskim Shaftesbury 'i został jego dyrektorem artystycznym. 

Tony Hilton (1930-1984) 
- aktor, dramaturg. Grywał w cieszących się dużą popularnością sztukach wystawianych m.in. w londyńskim 
Whitehall Theatre. Hilton współpracował ze znanymi twórcami głośnych fars: z Rayem Cooneyem, z 
którym napisał m.in. „Jeszcze jeden do pulił!" i farsę „Bang Bang Beirut" oraz z Johnem Chapmanem. 

Elżbieta Wo.tniak 
- z wykształcenia jest anglistką. Od wielu lat mieszka w Londynie. Przetłumaczyła na język polski, a tym 
samym odkryła nieznanych polskim widzom dramaturgów brytyjskich: R. Cooney'a, R. Howdona, K. Ludwiga, 
J. Chapmana, S. Stephenson, P. Vogela. 
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