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Edward Taylor 

B iografie współczesnych 
brytyjskich komediopisa
rzy są zadziwiająco podob

ne. Trudno uwierzyć, że cala gru
pa pisarzy od lat bawiących mi
liony teatromanów na całym 
świecie (dosłownie!) to wycho
wankowie BBC - słynnej telewi
zji i równie słynnej stacji radio
wej, w której sztukę na najwyż
szym poziomie zawsze łączono 
z prostymi gatunkami telewizyj
nymi i „prawdziwie brytyjską ", 

pure nonsenową rozrywką. Więk
szość autorów uczyła się kome
diowego rzemiosła pisząc z dnia 
na d zień kolejne odcinki popular
nych angielskich seriali kome
diow ych i słuchowisk, w których 
nuda i banał nie miały racji bytu. 
I choć pozornie fa rsa i telewizyj
ny sitcom (britcom?) niewiele 
mają ze sobą wspólnego to prze
cież używają tego samego rodza
ju nieco absurdalnego, nieco ru
basznego i nieco ironicznego hu
moru, którym Anglicy posługują 
się z wyjątkowym mistrzostwem. 
Edward Taylor nie jest tu wyjąt
kiem. 

Autor Stosunków na szczycie 
urodz ił s ię 4 lutego 1931 roku 
w Thorpe Bay , w angielskim 
hrabstwie Essex. Jego dzieciń
s two przypadło na trudne dla 
Wielkiej Brytanii czasy wojny, 
a jego wczesna młodość to okres 
wygrzebywania się całego narodu 
z wojennych ran i drama tów. 
Ta ylor nie zazna! pra wdziwej 
wojny, a le był w wojsku. Po dwu
letniej służbie 1,v RAF-ie Taylor 
rozpoczął jednak s tudia w Cam
bridge. gdz ie caly wo lny czas 
- podobno -- poświęcał pisaniu. 

Chciał być dziennikarzem. Klu
czowym momentem w jego życiu 
bylo rozpoczęcie pracy w gazecie 
uniwersyteckiej, ale warto dodać, 
że Taylor w czasie studiów z po
wodzeniem grywał w tea trze 
i współpracował z kilkoma zna
czącymi grupami ak torskimi mię
dzy innymi ze słynną uniwersy
tecką trupą Footlights Rev ue 
Club (która w 2008 roku obchodzi
ła swoje 125. urodziny i do dziś 

sk upia elitę studencką Cambrid
ge). To właśnie dla tej grupy na
pisał swoje debiutanckie utwory 
sceniczne w tym Between the Li
nes, które okazało s ię prawdzi
wym sukcesem frekwencyjnym 
w Londynie i furtką do kariery. 
Autor popularnej sztuki bowiem 
miał otwarte drzwi do BBC, z któ
rym podpisal roczny kontrakt. Je
go przełożeni od samego początku 
byli niezwykle zadowoleni z jego 
pracy. Taylor został w BBC przez 
36 lat , aż do momentu , kiedy 
zd rowie nie pozwalato ~ 



.... mu na intensywną pracę 
(późni ej z BBC jedynie wspóJ. 
pracował) 

Taylor napisał dla radia około 
dwóch i pól tysiąca słuchowisk 
i scenariuszy programów, wspo ł

pracowa ł też int ··nsywnie z tele
w i zj ą. Ogromną popularność 

przynios ły mu również sztuki te
atra lne. tłumaczone na wiele ję 
zyków Jednak ulubionym rn e
dimn Taylora pozosta1e radio, 
z kturym współpracuj e od począ t

ków swojej kariery. ajbardz iej 
znanym w Wielkie] Brytanii s łu
chowi. kiem jego autorstwLl jL~st 

The J'v!en From The J\1inis lry. 
nadawa ne nieprze rwanie od 1%2 
;:iż do 1977 roku (niek tóre ź ródła 
podaj ą, że aż do Hl80 roku>. b Ę> dą 

ce rodzajem sa tyry na brytyj
skich urzędników (adaptacja se
rialu pojawiła się m.in. w RPA 
i Finlandii , gdzie zresztą Tylor 
bardzo chętnie bywa). 
Taylor mieszka z córką i żoną, 
piani s tk ą w małym angielskim 
miasteczku. Zawsze interesowal 
się krykietem i piłką nożną. Lubi 
pł ywać w oceanie. 

Precyzyjna 

Kochamy farsy! Ich błysko
tliwe dialogi, poplątane in
trygi, skrzące się dowci

pem sytuacje i wystrzelające 

w powietrze jak fajerwerki absur
dalne rozwiązania. Lubimy śmiać 
się w teatrze, bo tylko tu aktor 
może improwizować, wsłuchiwać 
się nastrój widzów, kontrolować 
pulsowanie spektaklu. A farsa 
- gatunek bardzo trudny i wyma
gający perfekcyjnego zgrania 
wielu elementów - tylko w te
atrze może być każdego wieczoru 
inna, każdego wieczoru inaczej 
zabawna. Dlatego farsy przenie
sione do kina często nużą, wyda
ją się zbyt absurdalne, niepraw
dziwe, płytkie. Siadając na wi
downi nie boimy się świata opar
tego na umowności i na absur
dzie. Ba! .rviy na tę umowność 

po prostu czekamy! 
Aby wieczór w teatrze był uda

ny potrzeba przede wszystkim 
świetnego tekstu. Takiego, który 
odrobinę igra sobie z widzem, 
pro• ·okuje, sugeruje rozwiązanie 
tylko po to , żeby następnie zbić 
nas z pantałyku i podążyć w zu
pełnie inną stronę. Niełatwo więc 

farsę napisać. Autor musi wyraź
nie czuć granicę, której nie wol
no mu przekroczyć - granicę do
brego smaku, za którą rzadko by
wa śmiesznie, która jednak za
wsze kusi. Z drugiej strony po
trzeba nie lada wyobraźni, a na
wet sprytu, aby wątki powiązać 
i naszpikować humorem (także 
tym sytuacyjnym), gagami, zbie
gami okoliczności, dowcipnymi 
dialogami, przerysowaniem. 
W farsie musi być szybko, drzwi 
muszą się otwierać i zamykać , 

) 
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układanka 

muszą trzaskać i zacinać się, 
a aktorzy - zazwyczaj w niewoli 
przedmiotów martwych - muszą 
biegać po scenie jak oszalali. .. 
Śmieszna farsa utkana jest za
wsze ze żmudnej pracy aktorów 
i perfekcyjnej pracy reżysera. 
Farsa to przecież precyzyj
na układanka, choć często two
rzona według pewnego złotego 
środka. 

Po pierwsze więc w dobrej far
sie postacie muszą być pełno
krwiste, kreślone zdecydowaną, 
ostrą kreską . Po drugie intryga 
musi rozwijać się powoli, tak, by 
widz nie zauważył, że za chwilę 
zaczną gromadzić się problemy. 
Kłopot za kłopotem, przypadek 
za przypadkiem, błąd za błędem 
i już rusza lawina, której nie da 
się zatrzymać . A w środku tej ku
li śniegowej nasz bohater, które
mu nagle cały świat wali się 
na głowę .. . 

Nie od dziś wiadomo, że najlep
sze komedie piszą Anglicy. Odpo
wiedź na pytanie, dlaczego tak 
się dzieje jest prosta - farsa, choć 
ma kontynentalny rodowód, za
wsze doskonale wpisywała się 
w brytyjskie poczucie humoru 
i angielskie przekonanie, co jest 
śmieszne, a co nie. Anglicy lubią 
wszystko, co w farsie najważniej
sze: - i sarkazm, i ironię, i dy
stans, i niedomówienie, i non
sens, i dwuznaczność, a w końcu 
czarny humor i - niestety nie
przetłumaczalne - zabawy sło
wem, językiem, skojarzeniem. 
Pokochaliśmy brytyjski humor, 
bo chyba gdzieś głęboko tkwi 
w nas potrzeba nie skrępowanej 
konwenansami i zdrowym roz
sadkiem zabawy. W końcu nie 
b~z przyczyny prababkami farsy 
były komedie Plauta i Arystofa
nesa oraz średniowieczne inter
media. 





Beefeaterzy 

Ł
atwo dostrzec ich przed londyńskim Tower. 
Ubrani w czarno-złote mundury dobrotliwie 
uśmiechają się do turystów. Strażnicy Tower 

- beefeaterzy, jak złośliwie nazywa ich londyńska 
ulica (a więc „zjadacze wołO\viny") - stali się sym
bolem wszystkiego, co tradycyjnie i rdzennie an
gielskie. Nazwa, która przylgnęła do strażników, 
pochodzi z zamierzchłych czasów, kiedy jak mówi 
legenda, należeli oni do elitarnego grona żołnierzy 
mogących jeść z królewskiego stołu tyle wołowiny 
(i innych mięs), ile tylko chcieli. Dziś pełnią rolę tu
rystycznej atrakcji - nie tylko chętnie fotogrnfują 
się z turystami, ale przede wszystkim opowiadają 
historię Tower. 

Strażnicy nie przepadają za przydorn.kiem, który 
przylgną! do nich przed wiekami. Nienawidzą, gdy 
mylić ich z Yeomenami (mają bardzo podobne mun
dury, różniące się jedynie kolorem, a w wersji galo
wej drobnymi symbolami) elitarną jednostką, która 
pełni rolę oficjalnych .,ochroniarzy" królowej. Hi
storia obu oddziałów sięga przełomu XV i XVI wie
ku, kiedy Henryk Vll utworzył jednostkę straży 
przybocznej, której zadaniem było wyłącznie chro
nienie monarchy. Co prawda za czasów króla Hen
ryka gwardzistów rekrutowano spośród chłopów 
średniorolnych posiadających własne wierzchowce, 
ale dziś bycie Yeomenem należy cło największych 
zaszczytów w Wielkiej Brytanii. Dziś jeden z naj
słynniejszych budynków Londynu pilnowany jest 
więc przez 35 strażników, wśród których jest jedna 
kobieta (przyjęta uroczyście jako pierwsza kobieta 
w historii w 2007 roku). Wszyscy strażnicy są woj
skowymi i„. mieszkają na terenie twierdzy. Wśród 
licznych obowiązków, jakie pełnią jest też opieka 
nad kru.kami, które od wieków mieszkają w Tower 
Ueden ze strażników pełni funkcję Mistrza Kru
ków). W końcu legenda mówi, że dzień, w którym 
kruki odlecą, będzie ostatnim dniem Królestwa ... 

Na co dzień noszą ciemnogranatowe, prawie 
czarne stroje z szerokimi, czerwonymi lamówka
mi. Na piersiach mają czerwoną koronę królew
ską i litery „ER", a na głowach - ciemnogTanato
we kapelusze z rozszerzającą się ku górze główką 
i czerwoną wstążką. Ich zwierzchnikiem do dziś 
pozostaje królowa. 

Legia Cudzoziemska 

Tylko Francuzi mogli wpaść nych duszach i jeszcze mroczniej
na tak szalony pomysl, aby szej przeszłości. Do dziś legioni
zaciągać cło \Vojska obco- ści mają swój kodeks, w którym 

krajowców. Ale na pomysl wpa- najważnieJsze punkty mówia 
dli i ocl 1831 roku za wolność o wierności Francji i traktowani~ 
Francji, a właściwie jej zamor- innego legionisty jak brata. Tak 
skich kolonii, \Nalcza zawodowi narodziła się legenda legioni
żolnierze, obywateie innych stów, czasem honorowych. ale 
państw. Zaczęło się od Algierii, częściej bezwzględnych. brutal
ale szybko Legia Cudzoziemska nych , okrutnych, mściwych i po 
walczyła na wszys tkich frontach zbaw ionych zasad m oralnych. 
i na wszystkich wojnach, w które Nic więc dziwnego, że niejeclno
wplątala się Francja. Początkowo krotnie bywali boha terami lite
Francuzów nie interesowaly żad- rackimi i filmowymi. W swoich 
ne informacje o kandydacie, k tó- wypłowiałych mundurach, z nie
ry wstępował cło Legii. Wystar- odzownym plecakiem i zwinię

czylo, że by! mężczyzną w wieku tym kocem na plecach. ś piewaJą
od 17 do 40 la t , mial dokument cy Le Boudin - oficjalny ma rsz 
toż s amości i byl sprawny fizycz- Legii Cudzoziemskiej - przywołu
nie, a już mógl oclclać życie za oj- j ą na myśl mi t chłopca . który ba
czrzn ę Francuzó\\' . Co w ięcej wi s i ę vv woJ nę i zw iedza świat. 
wstępujący do Legii m ieli zape w- 'Nar to jednak przypomnieć. że 

nioną pełną anommovvos ~ ocl s woj ego pm-vsta nia do dziś 
w tra kcie pc lnienia stużb y . w szeregac h Leg ii zg inelo nie
a po jej oc! bvciu otrzy mvw; li m a l ~O tys . żołn i t.;r zy , a u ro cZ.\' 
obywate lstwo francuskie i ·nowe stv wo lny pochód legionistó w 
dokume nty. W efekcie rekruta mi z okazji dcfil arly 1-1 lipca w ni
naj cz ś iej by li zbiegowie i kry- czy m nic przypomina coclzienno
minali ś ci. mężczv żn i o mrocz- sci żolnierzy. 



Zespót 
Artystyczny 

w sezonie 2008/2009 

Ryszarda Bielicka-Celińska 

Agnieszka Bieńkowska 

Maria Bieńkowska 

Beata Ciołkowska

Marczewska 

Beata Deutschman 

Krystyna Gawrońska 

Małgorzata Jakubiec-Hauke 

Marta Kadłub 

Ewa Kopczyńska 

Elżbieta Laskiewicz 

Agnieszka Okońska 

Aleksander Blitek 

Artur Hauke 

Przemysław Kania 

Adam Kopciuszewski 

Krzysztof Korzeniowski 

Grzegorz Kwas 

Zbigniew Leraczyk 

Wojciech Leśniak 

Andrzej Rozmus 

Andrzej Śleziak 

Piotr Zawadzki 

Współprcicują. 

Zygmunt Biernat, 

Wojciech Cecherz, 

Monika Rzeźniczek, 

Ewa Leśniak, Łukasz Konopka 

Suflerki: Agnieszka Dzwonek, 

Ewa Żurawiecka 

Inspicjenci: Urszula Czyż, 

Jarosław Tyran 

PrerT1iery Teatru Zagtębia 
w Sosnowcu 
w sezonie 2008/2009 

Wrzesień 

Miłość to takie proste 
Lars Noren 

Reżyseria: Bartlomie1 Wy<,zomirski 

Listopad 

Cyrano 
Dariusz \i\iiktorowicz 

Reżyseria. Grzegorz Kempinsky, 

Styczeń 

Stosunki na szczycie 
Eclw;ircl Taylor 

Rcżyserid: Pdweł Pitera 

Luty 

Czyż nie dobija się koni? 
Horace McCoy 

l~eżyscriJ JuliJ Wcmio 

Marzec 

Wesołe kumoszki z Windsoru 
William Szekspir 

Rcżyserid: Katdrzynd Oeszu 

Czerwiec 

Król Maciuś Pierwszy 
J;rnusz Korczak 

Reżyseria: Cezary Oo111ag,iła 



Zas tępca clyrektorZJ 

do sprZJw ekonomicznych, główna k s i ęgowJ : 

Helena Równicka 

Biu ro O bslug i W idzów· 

Jolanta Wędzik, 

Danuta Skurzyńska, 

Agnieszka Zarychta 

Zespół obsług i sceny: 

Kierowni k dzi a łu technicznego : 

Paweł Dzierzkowski 

Sekcja św i a tła i d źw i ęku : 

Maciej Kędzierski , 

Paweł Dąbek, Krystian Dziubanek, 

Leszek Wiślak, Kajetan Górny 

Sekcja monta żys tów sceny : 

Piotr Labiś, 

Rafał Chojecki, Sebastian Dąbek, 

Krzysztof Czermak 

Rekwizytorzy: 

Grzegorz Dzwonek, Marek Walendzewicz 

Garderobi ane: 

Jadwiga Goncerz, Dorota Jamrocha, 

Danuta Pater, Leokadia Penkala 

Pracownia peruka rska : 

Maria Bem, Aneta Młynarkiewicz, 

Pracowni a kr<i w iecka : 

Halina Gocyła, Małgorzata Soból, 

Jolanta Stompel, Jolanta Trzcińska 

Pracow nie stol arsko-modelarskie : 

Tomasz Cesarz, Witold Kraczyński, 

Andrzej Słowiński, Kazimierz Zimny 

Biuro Obsłu g i Wid zó w 
( wejś c i e aclrn1nis tra c yj nel 

p rz yjmuj e z c:i rnówieni a 
za kła dów prac y i sz kó ł 

na b ilety z b ioro w e 
oraz cl bona rne n1·o w e 

cod z ienni e w go d z 9.00 - 1 5 .00 
lei. 2 6 6 -1 I -2 7 

79 3 - 0 J - 8 3 

J<c:isa Teatru cz yn n ,1 
\"l e w tork i, śi-o cl y i cz w artki 

"'' godz 12 .00 - 17. 0 0 
w p i,itki , soboty i ni ed z ie le 

w god z . 16 .00 - 18. 0CJ 
te l. 266-U7-66 

Wyd;:iwn ictw o 
TecJ tru Zc:i g lęb i a 

w So sn o wc u 

Rc clakq a p rog ramu : 
Joa n na M a l ic ka 

O p racowani e g rafic z ne 
i ilu stra c je : 

M arek Mi c hdl ski 

Zd jęc i a : 

To masz Z akrzews ki 



POLSKIE RADIO 
KATOWICE 
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