




ROB I N HAWDON 
(ur. w 1939 r.), jeden z najpopu
larniejszych autorów angielskich 
komedii i fars, napisał .Weekend 
z R." specjalnie dla Och-teatru 
i Krystyny Jandy. Umieścił pod 
tekstem dedykację .W hołdzie 

Georges Feydeau" czyli .dedyko
wane ojcu francuskiej farsy" . 

Kariera Robina Hawdona jest 
niezwykle urozmaicona. Od po
wieściopisarza i autora sztuk 
granych na West Endzie, poprzez 
aktora serialowego, gwiazdę 

kina klasy B oraz Hamleta, do reżysera jednego z najważ

niejszych angielskich teatrów. 
Przez dwadzieścia lat odnosił sukcesy jako aktor, a jed

nocześnie pisał sztuki. Brytyjscy telewidzowie poznali go 
już jako dwudziestokilkulatka dzięki serialom i sitcomom. 
Na scenie można go było podziwiać w kilku głównych 
rolach w teatrach londyńskiego West Endu, stworzył też 
wiele kreacji w klasycznych dramatach, pokazywanych 
w całej Wielkiej Brytanii (Hamlet, Henryk V, Henry Hig
gins w Pigmalionie). 
Zdobywał coraz większe uznanie jako autor. Jego pierw

sze sztuki, Bam Dance, The Secret i The Hero, były wy
stawiane m.in. w Hampstead Theatre. Kolejnymi hitami 
okazały się Prezent urodzinowy, Rewanż, Don't Rock the 
Boat oraz Wieczór kawalerski (w Scenie Polskiej premiera 
miała miejsce 3 lutego 2007 r. w tłumaczeniu Elżbiety 
Woźniak i reżyserii Rudolfa Molińskiego) . Jego różnorod

ne gatunkowo sztuki wystawiane są w ponad trzydziestu 
krajach, utrzymując się latami na afiszu, zyskują też dobre 
recenzje na festiwalach. 

Hawdon był również reżyserem wielu spektakli, a w la
tach 90. ubiegłego wieku pełnił funkcję dyrektora teatru 
Royal Bath. 

W 1984 roku ukazała si~ drukiem jego pierwsza powieść 
A Rustle in the Grass W 2002 roku na półkach księgarń 
pojawiła się kolejna, The ]oumey. 

Robin Hawdon od czterdziestu lat jest mężem She
ili, psychoterapeutki i pisarki. Jest ojcem dwóch córek 
i dziadkiem czworga wnucząt . Mieszka w Bath, na połu
dniu Francji i w Australii. Namiętnie gra w golfa, jeździ 
na nartach i podróżuje . 



Bycie dramaturgiem uważa 
za rodzaj nieustannego rozdarcia między 

chęc ią pisania o problemach, które uważa 
za istotne, a potrzebą tworzenia czegoś, 
co odniesie komercyjny sukces i pozwoli 
mu uregulować niezapłacone rachunki. 
Pisanie komedii jest jednak bardzo trud
nym zadaniem i sprawia mu ogromną 
satysfakcję. Uważa, że sprawnie napisa
na farsa daje widzowi poczucie, że jest na 
szalonej karuzeli. Tajemnicę stałej popu
larności fars wyjaśnia Hawdon faktem, 
że przedstawiają zakłopotanie i zagubie
nie człowieka w krańcowych sytuacjach, 
ich bohaterowie to esencje, wzory nas 
wszystkich, co ułatwia nam identyfikacj ę 

z ich kłopotami. W farsie wszystko musi 
dziać się tak szybko, byśmy nie mogli 
zastanawiać się nad prawdopodobień

stwem i logiką wydarzeń , a myśleć jedy
nie o tym, że to, co spotyka bohaterów, 
może się zdarzyć tylko w najgorszych, 
koszmarnych snach. 

jednym z wywia
dów powiedział: .Pisan ie fars sprawia mi 
wielką satysfakcję, a najtrudniejsze jest 
wymyślanie elektryzującego rozpoczęcia 

sztuki, pierwszej omyłki, która prowadzić 

będzie do kolejnych katastrof. W trakcie 
pisania sztuki sam nigdy nie jestem pe
wien, czy wymyślam wystarczająco dużo 
chaotycznych sytuacji, które będą tak per
mutować, by trzymać widza w napięciu 
przez kolejne akty. Jeśli mi się to uda, to 
sztuka .sama s ię pisze", nabierając tem
pa jak rozpędzony pociąg, kumuluje gagi 
i zbiegi okolicznośc i, a moje zadanie po
lega jedynie na kontrolowaniu akcji, aby 
zachowana była pewna logika działań, 

aż do czasu, kiedy wszystkie pomysły się 
wyczerpią, a nasz metaforyczny pociąg 
zatrzyma się gdzieś na dalekiej stacji, w 
chmurze pary, błysków i pogwizdywania 
ku uciesze pasażerów - widzów." 
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O kobietach 
Jak mądre byłyby kobiety, 
gdyby miały te rozumy, 
które dla nich potraclli mężczyźni. 

4 Julian Tuwim 

W zemście i w miłości kobieta 
jest większym barbarzyńcą 
niż mężczyzna. 

4 Fryderyk Nietzsche 

Mężczyźni wolą kobiety ładne 
niż mądre, ponieważ łatwiej 

im przychodzi patrzenie 
niż myślenie. 

4 St Jerzy Lec 

W życiu niewiasty rozróżnić 
można siedem okresów: 
niemowlę, dziewczynka, 
dziewczyna, młoda kobieta, 
młoda kobieta, młoda kobieta 
i młoda kobieta. 

4 G. B. Shaw 

Być kobietą to strasznie trud
ne zajęcie, bo polega głównie 
na zadawaniu się z mężczyznami. 

4 ]. Conrad 

Mężczyźni pragną zawsze być 
pietWszą miłością kobiety. Ko
biety zawsze pragną być ostatnim 
romansem mężczyzny. 

4 O. Wilde 

Pozostawmy piękne kobiety 
mężczyznom bez wyobraźni. 

4 M. Proust 

Kobiety są jak przekład: 
piękne n ie są wierne, 
wierne n ie są piękne . 

4 G. B. Shaw 



O mężczyznach 
Mężczyznę można .wykastrować" jed
nym zdaniem: Wolę, abyś był moim 
przyjacielem niż kochankiem. 

4 Woody Allen 

Wszyscy mężczyźni są tacy sami, mają 
tylko różne twarze, żeby można było ich 
rozpoznać. 4 Marylin Monroe 

Gdy jakiś mężczyzna kradnie ci żonę, 
to nie ma lepszej zemsty za to, niż poz
wolić mu ją sobie zatrzymać. 

4 Sacha Guitry 

Nie ma kobiet niezrozumiałych, są tylko 
mężczyźni niedomyślni. 

4 Magdalena Samozwaniec 

Świ.at cierpi na brak mężczyzn, 
szczególnie tych, którzy są cokolwiek 
warci. 

4 Jane Austen 

Uwieść kobietę to umie byle dureń, lecz 
umieć ją porzucić - o, po tym właśnie 
poznaje się dojrzałego mężczyznę. 

4 Milan Kundera 

Jan Sztaud n e Fraszki 
4 Ach, już niejedna jak but głupiutka, 
Wystrychnęła mędrca na dudka. 

4 Amor - to jest naturalne 
- Lubi czyny amoralne. 

4 Gwarancja cnoty - To brak ochoty. 

4 Nie miałem, Bo nie śmiałem. 

4 Dawniej udawałem cnotę, 

Dzisiaj udaję ochotę. 

4 On był stały - Tylko one się zmieniały. 

4 Żona mi odpowiada, 
Bo mi nie odpowiada 

4 Czas krok po kroku nam zmienia 
Gorycz pamięci w słodycz zapomnienia. 

4 Ilu samców, 
Tylu kłamców. 

4 Każda jej pozycja, to już propozycja. 

anusz Gaud n Fraszki i fraszeczki 
4 Jedni kochają do utraty zmysłów, 

inni dopiero po ich utracie. 

4 Mówiono o nim, że kawał drania, 
a on miał dar przekonywania. 

4 Nadmiar cnót 
jest hamulcem działania. 

4 Żona i kochanka tak różne niestety. 
Pierwsza widzi wady, a druga zalety. 

4 Strzeżmy się chętnych 

- zgodzą się na wszystko. 

4 Jeśli kłamiesz własnej żonie, 

to kłam w wiarygodnym tonie. 

4 Jeśli z kochankiem ucieknie ci miła, 

błogosław na drogę, żeby nie wróciła. 

4 Pomyśl, jak jutro będzie brzmiało to, 
co chcesz powiedzieć dzisiaj. 



C-łosLudu 
Gazeta Polaków w Republice Czeskiej 

Do każdej polskiej rodziny. 
informacje, publicystyka, 

ogłoszenia, sport 
tel. 558 731 766 

prawa autorskie dotyczące autora repre

zentuje AGENCJA DILIA, ul. kró.tkeho 1. 

190 OO praha 9 • TESiNSKE DIVAD LO CESKY 

TESiN, pfispevkovó. organizace, zhzavatel 

moravskoslez.skj kraj, ostrawska 67 • 737 

35 cz.eski eieszyn • teL: +420 558 74 60 22 -

23 • fax : 558 71 33 72 • INFO@TDIVADLO. 

cz • WWW.TDIVADLO.CZ • kierownik działu 

organizacji widowni DAGMAR PAVLiKo v.A 

kierownicy pracowni: elektryczno-aku

stycznej VLADIMIR RYB.AR ślusarsko-mo

delarskiej KRISTINA LIBOSKOV.A krawiec

kiej HELENA PROKOPOV.A perukarskiej 

JARMILA DRZiKov.A rekwizy torskiej JÓ 

ZEF KUREK kierownik techniczny ROMA N 

SEKULA brygadier sceny MARIAN MAN 

DRYSZ światło MARTIN KOZOK, MARTIN WA 

LE NTA dźwięk ROMA N MAJCHRZYK, M ICHAL 

MALINIAK fryzjerka KAMILA KUMPANOV.A 

garderobiana LUCIE ZEBROKOV.A rekwizyty 

SILVIE URBANIECOVA montażyści dekoracji 

JOZEF BRINEK, LUMIR SLIVA, DAVID CIEN

C!ALA • redakcja JOANNA WAN IA • zdjęcia 

KARIN DZIADKOVA • opracowanie graficz

ne i skład MARIAN SIEDLACZEK • druk PRO-




