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Komedia z uśmiechem Pana Boga 
Anglicy wszystko robią z klasą! Nie mó

wię o Szekspirze, Dickensie czy Kubie Rozpru

waczu, ale nawet i sztuki „lżejsze", to w swoim 

rodzaju arcydzieła. Jeśli współczesna farsa, to 

jej poziom wyznacza Czego nie widać (Michael 

Frayn!) - sztuka skonstruowana jak zegarek, 

który nie wskazuje czasu, tylko go wzbogaca 

o radość; jeśli kryminał to Pułapka na myszy 

(nieśmiertelna Agata Christie!!!). Nawet an

gielskie sitcomy lepsze są od tych głupawych, 

amerykańskich - dlatego, tyleż nonsensownie, 

co z szacunkiem, używamy określenia „Brit

com". By zauważyć różnicę, nie trzeba sięgać 

po Latający cyrk Monty Pythona, wystarczy 

obejrzeć odcinek 'Allo 'Allo (którego jednym 

z głównych twórców był David Croft!) i porów

nać go z amerykańskim Światem według Bun
dych. 

Parę słów o autorce 
Wymieniłem na początek kilka „house

hold names", bo po pierwsze: do nazwisk zna

nych w każdym angielskim domu należy także 

autorka sztuki Spirit Level - Pam Valentine, 

a po drugie: w swojej lekkiej twórczości nawią

zuje ona do najlepszych tradycji angielskiego, 

nieco absurdalnego, humoru, ale i coś z mądrej 

dobroci Dickensa w jej utworach się znajdzie. 

Na marginesie warto wspomnieć, że te

atr był domem, podwórkiem, szkołą i w końcu 

miejscem pracy pisarki. Pam Valentine uro

dziła się w londyńskiej rodzinie teatralnej, w 

młodości próbowała i gry, i pisania dla teatru 

- w końcu wybrała to drugie. Jak tłumaczy

ła żartobliwie dziennikarzom: łatwiej napisać 

sztukę, niż ją wkuć na pamięć. Swoje pióro 

ostrzyła także na „Britcomach". W końcu lat 

siedemdziesiatych wspólnie z Michaelem Ash

tonem tworzyła serial You're Only Young Twi

ce, potem - z tym samym partnerem - That's 

My Boy i My Husband and I. Na „Britcomach" 

uczyła się błyskawicznej akcji i jeszcze szyb

szych dialogów - zmuszających do śmiechu, 

ale i do głębszej refleksji. Jej znakiem rozpo

znawczym jest narracja mówiąca o rzeczach 

poważnych z uśmiechem - i odwrotnie. Dla do

pełnienia dodać trzeba, że Pam Valentine jest 

autorką wielu słuchowisk radiowych, a rozgłos 

na scenach obu półkul przyniosła jej sztuka 

Day of Reckoning (Sądny Dzień). No i oczywiście 

Spirit Level, którą prezentujemy w przekładzie 

Elżbiety Woźniak, pod tytułem Przyjazne dusze 

(W naszym teatrze -Kochankowie nie z tej ziemi). 

Parę słów o utworze 
Czas teraz na parę słów o tej niepo

ważnie poważnej sztuce. Akcja zaczyna się w 



podlondyńskim Domku Szewca - to mieJsce, 

gdzie znajdują schronienie przed światem pi

sarz Jack Cameron z żoną Suzie. Nie przypad

kiem pierwsze zdanie utworu, wypowiedziane 

przez Suzie brzmi: „Słodki groszek rośnie już 

wszędzie". A odpowiedź jej sławnego męża: 

H " „ mm ... 

Potem padają zdania czasem zrozumia

łe, czasem mniej, a nawet zupełnie dziwne. 

Ona chce i nie może być głodna, on wypiłby 

piwo albo dwa... Sielankę zakłóca nadejście 

agenta nieruchomości Marka Webstera i dru

giej pary: Simona i Mary Willisów. On także 

jest pisarzem, także szuka zacisznego kąta -

tym bardziej, że jego żona spodziewa się dziec

ka. I w tym momencie zaczyna się dziwna gra; 

Jack i Suzie zaczynają zachowywać się jak 

dzieci: przestawiają wazon, chowają klucze, 

przekrzywiają obrazy na ścianach. Zupełnie 

jakby chcieli zniechęcić młodą parę do wyna

jęcia domku. Młodzi ... tego nie zauważają, a 

jeśli - to nawet im się taka niesamowita sytu

acja podoba. Może w tym domku straszy ... 

I w tym momencie wszystko jest już ja

sne. Dziwaczne zdania odsłaniają drugie dno: 

Jack i Suzie rzeczywiście są duchami! Spędza

li wakacje we Włoszech, wypłynęli na jezioro, 

gdzie wydarzyła się tragedia: Jack próbował 





ochłodzić butelkę chianti (brrr, wytrawne), 

wpadł do wody, żona próbowała go wyciągnąć 

- i oboje utonęli. Gdy stanęli przed świętym 

Piotrem, Jack przyznał się do ateizmu, więc 

zostali odesłani właśnie tutaj. Sami zresztą 

wybrali swój domek i teraz czekają na dalsze 

decyzje „Góry". Na razie zajmują się wypła

szaniem potencjalnych mieszkańców. Po

przedniemu, który grał na trąbce, Jack wlewał 

do instrumentu mydło! Przez jakiś czas niebo

rak, zamiast grać, puszczał bąbelki, w końcu 

nie wytrzymał i zwiał. 

Parę słów o spraw ach poważnych 
No i wiemy już wszystko. Kiepski dra

maturg w tym miejscu skończyłby swój utwór. 

Pam Valentine - zaczyna. Bo młodzi mają pro

blemy, bo w ich problemach starsza para roz

poznaje swoje własne - sprzed lat. Wtedy nie 

potrafili ich rozwiązać, teraz może by potrafili, 

lecz czas kłopotów już minął - jak i każdy inny. 

Nie potrafili się nim cieszyć, marnowali go na 

niepotrzebne kłótnie, choć po paru godzinach 

nawet nie pamiętali, o co poszło. Teraz nie 

traciliby czasu, ale teraz na wszystko jest za 

późno, nawet na mądrość. Próbują naprawić 

swoje błędy, wyprostowując ścieżki młodszej 

pary - tak często postępują rodzice względem 

dzieci. Ale sprawy te nie są łatwe, a wezwany 

• 



przypadkowo Anioł Stróż uświadamia im, że 

jest jeszcze gorzej, niż myślą. Odsłania zaryso

wującą się przyszłość : jeśli młodemu pisarzowi 

nie uda się powieść - jego związek rozpadnie 

się w gruzy, przypadkowa awantura skoń

czy się niemal zabójstwem, on pójdzie na 12 

lat, a ona - po rozwodzie - wyjdzie za idiotę. 

Oczywiście jest to przyszłość w trybie warun

kowym, dużo zależy od postępowania obydwu 

par - zwłaszcza tej starszej, mądrzejszej i ... 

istniejącej inaczej. W losy młodych wtrąca się 

też Marta, matka Mary, czyli przysłowiowa te

ściowa, której nie podoba się ani domek, am 

małżeństwo córki. 

Autorka próbuje rozwiązać nierozwią

zywalne na pozór problemy. Ze sceny sypią się 

symultanicznie dialogi (młodsza para nie wi

dzi przecież starszej), co tworzy atmosferę ko

miczną i metafizyczną zarazem, a od grających 
. . . . . . . 

wymaga wzmesiema się na naJwyzszy poziom 

sztuki aktorskiej. Okazuje się, że umarli mogą 

kontaktować się z żywymi, że mogą im podpo

wiadać złe lub dobre postępki, natchnąć lub ro

bić w balona. I w tym miejscu mamy pierwszy 

przystanek na myślenie. Bo jeśli nasze czyny 

są efektem podpowiedzi, jeśli jakimś istotom 

wyższym zawdzięczamy pomysł na książkę 

czy na zgwałcenie agenta nieruchomości - to 



jak to jest z wolną wolą? Jak z odpowiedzialno

ścią? 

Takich przystanków będzie więcej. 

Aż do finału , w którym główny bohater sta

nie przed poważnym egzaminem - a my, ze 

wstrzymanym oddechem, będziemy czekać 

na jego decyzję. A kiedy ją podejmie - po

czujemy wzruszenie i radość. I to niezależ

nie od wyznania. 

Można tę sztukę oglądać jak sitcom -

od śmiechu do śmiechu, a można od pytania 

do pytania - nie rezygnując ze śmiechu. Np.: 

czy rzeczywistość jest tylko jedna? Czy każda 

przyszłość jest w trybie warunkowym? W ja

kim stopniu zależy od nas samych? Czy ate

ista może być zbawiony? Czy fundamentem 

dobroci musi być wiara? Czy wszystkie modli

twy muszą być wysłuchane? A może - jak za

uważył Antoine de Saint-Exupery - wielkość 

modlitwy właśnie na tym polega, że nie ma na 
. d . d "? mą o powie z1 .. .. 

Możliwe, że takie pytania zaczniemy 

sobie zadawać dopiero po wyjściu z teatru. Le

piej później, niż wcale! 
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Piotr Urbaniak - absolwent kra
kowskiej PWST; zagrał kilkadzie
siąt ról teatralnych, występował 
w Teatrze Starym, Teatrze Ludo
wym i Teatrze Bagatela w Krako
wie. W dorobku ma kilkadziesiąt 
ról teatralnych, telewizyjnych i 
filmowych . Pracował w RMF FM 
i RMF CLASSIC, jako autor i pro
wadzący programy. Prowadził po
ranny program w TVP Kawa czy 

herbata? Adaptował i reżyserował Wiedźmina A. Sap
kowskiego. Współtworzył widowisko plenerowe In
wazja Mocy '99. Reżyser spektakli: Testosteron, Na
pis, Kochankowie nie z tej ziemi w Teatrze Bagatela. 

Joanna Schoen - projektant
ka mody, stylistka, scenograf, 
projektantka wnętrz. Urodziła 

się i mieszka w Krakowie, gdzie 
ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych na Wydziale Form 
Przemysłowych. Jako jedna z 
pierwszych w Polsce zajęła się 
projektowaniem i wykonywa
niem kolekcji unikalnych stro
jów, Jest m.in. autorką kreacji w 
których Ewa Wachowicz wystą

piła w konkursie Miss Polonia i Miss World w Afryce. 
Od kilkunastu lat zajmuje się przede wszystkim sceno
grafią, oraz - sporadycznie - projektowaniem wnętrz. 
Jest autorką ponad dwudziestu scenografii teatralnych. 
Jest również współautorką programów poświęconych 
modzie emitowanych przez Radio Kraków oraz felieto
nów w krakowskiej prasie (Dziennik Polski, Echo Kra
kowa). Współpracowała, jako konsultant i stylista przy 
realizacji kilku programów związanych z modą w TVP 
Kraków. W wolnych chwilach zajmuje się projektowa
niem i wykonywaniem biżuterii ze srebra i kamieni pół

szlachetnych oraz urządzaniem wnętrz. 


