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Michael Frayn 
urodził się w 1933 roku na przedmieściach Londynu. Po stu
diach filozoficznych w Cambridge podjqł pracę w „Guardla
nie", jednym z najpoczytniejszych pism angielskich, jako re
porter i felietonista. Po sześciu latach przeniósł się do reno
mowanego „Observero ", gdzie pisywał cotygodniowe felie
tony, jak również fropujqce reportaże o przeróżnych sensa
cjach no Kubie, w Izraelu, Japonii i Szwecji. 

Opublikował pięć powieści: „The Tin Men" (1965), „The 
Russion Interpreter" (1966), „Towards the End of the Mor
ning" (1967), „A Very Private Life" (1968), „Sweet Dreams" 
(1973). W roku 197 4 wydał ksiqżkę o problematyce filozoficznej 
pt. „Constructlone". Jest laureatem ważnych nagród literac
kich I dziennikarskich: im. Somerseto Maughama w 1966 roku, 
im. Hawthorna i National Pres Award. Jest autorem sztuk 
dla telewizji angielskie) („Jamie" z 1968 r. I „Blrthday" z 1969 
r.), a także scenariusza serialu z Eleonorq Bron zatytułowanego 
„Making Foces". Wysoko ceniono jego programy dokumen
talne o Berlinie i Wiedniu. Przekłady Michaela Frayno z języka 
rosyjskiego zostały uznane przez krytykę światowq za jedne 
z cenniejszych w literaturze angielskiej. Tłumaczył utwory 
Czechowa i Tołstoja dla National Theatre w Londynie. Za
fascynowany Czechowem dokonał przekładu I adaptacji 
historii Płatonowa pt. „Dziki miód", w pełni wykorzystujqc 
swoje najlepsze atuty: humor i wyczucie dramatyzmu. 

Napisał wiele cieszących się dużym powodzeniem sztuk dla 
teatrów dramatycznych. Cechowały je; farsowa Intryga, slap
stikowa pomysłowość, surrealne kulminanty. Podejmował 
różnorodnq problematykę. Eksperymentował w zakresie tech
niki dramatycznej. Żartował, bawił się I pozwalał bawić się 
widzowi. 

Tytuł oryginalny oglqdanej przez Państwa sztuki brzmi: 
„Nolses off" a tłumaczony jest na język polski różnie: „Odgłosy 
spoza", „z tyłu", „Czego nie widać". 



Czytajqc Frayna 

Czy wiecie Państwo, że macie do czynienia z zadziwia
jącym dramatem? Jest on, niczym kostka Rubika - za
bawką. Zabawką do zawiłej gry w teatr. Prawdziwie 
nieprawdziwy świat zakulisowy przedstawiony przez Fray
na Jest nieustannq zagadką. Przy całych pozorach sza
leństwa chaos tej sztuki zorganizowany jest z matema
tyczną niemal dokładnością. 

Burleska, forsa, komedia absurdu to określenla, które 

nie wystarczą aby utrafić we właściwy sens jej gatunku. 
Zresztq co tu mówić o gatunku skoro pisarz wyczynia nie
ustanne cuda dramaturgicznej ekwilibrystyki, śmiejqc się 
w równym stopniu I z widza, I z siebie. Powqtpiewać można 
tylko czy to, co przedstawia ten „iluzjonista", jest rzeczy
wistościq czy złudzeniem? Zabawa, której służy to przed
sięwzięcie prowadzi w rezultacie do istotnych pytań o sens 
kreacji, udawania, dalece posuniętych uwikłań, wreszcie 
o wzajemny wpływ stającej się rzeczywistości na to, co 
już się wydarzyło lub mogłoby się przytrafić. 

John Frayn Turner, kuzyn Michaela opisując jego karierę 
dramatopisarza dzieli się swoimi przemyśleniami na temat 
tej „rozpaczliwie śmiesznej" sztuki: „Aktorzy zaczynają 
wymykać się spod kontroli reżysera. Następujq między 

nimi osobiste kontakty, które zaczynają oddziaływać na 
grane przez nich postaci. Te dwa poziomy kreacji zaczynają 
się mieszać między sobq, w końcu pomyłki wynikają ze 
wzajemnych oddziaływań na scenie I poza nią." 

Postaci Frayna używają mowy będqcej grą słów; 

mieszczą się w niej kalambury, parodie, przeinaczenia. 
Przeróżne jest zastosowanie żargonowego, profesjonalnego 
słownictwa przedstawionej nam grupy. Mowa Ich wynika 



z absurdalnej rzeczywistości, potocznego języka, konwe
nansów mentalnych. Autor zapisuje wszystko, co artyku
łuje człowiek w emocji. Ośmiesza wyjątkowo trafnie to, co 
„wypełza" Im z ust prawie mechanicznie, odruchowo. Ten 
swoisty ale w pełni magiczny bełkot jest wynikiem po
śpiesznego działania, brawury. „Otwieram usta i nigdy 
nie wiem, co ml wyskoczy" - mówi wieloznacznie Dotty 
- jedna z bohaterek. 

Tekst ten jest wspaniałą opowieścią o zawodzie aktor
skim, o jego ułomnościach, specyficznej paranoi, profesjo
nalnym „zakałapućkaniu". Jest opowieścią o życiu. które 
wymyka się regułom, które trudno jest ujarzmić. W wyda
niu zespołu teatralnego, w trakcie próby generalnej jest 
ona oszałamiająca, szalona, pędząca w poprzek, inaczej 
niżby tego pragnął aktor, sprawca tego zamieszania. 

„A tutaj wszystko Jest, no wiecie, Inaczej" - mówi 
Garry. Nagle jakiś detal akcji, scenicznego działania „staje 
w poprzek", potem jeszcze jeden I drugi - już robi się 
kocioł, powstaje zawirowanie, nad którym nie da się za
panować. No i tragedia gotowa! Co ja mówię? - to 
dopiero komedia! 

Lawina nieporozumień, kiksów, grepsów, paradoksów, 
brawurowych point, wynikających z najprostszych sytuacji 
prowadzi do krańcowego absurdu. Jeden jest warunek, 
żeby to wszystko przetrzymać i zrozumieć - trzeba mieć 
trochę poczucia humoru . Wielokrotnie spiętrzone sytuacje 
sceniczne kryjq za sobq komiczne kombinacje. Sceniczne 
dzianie się, widziane zarówno z jednej, jak i z drugiej 
strony fascynuje na równi z cyrkiem. Mamy do czynienia 
z fachowcami i o „fochmaństwie" się tu mówi. 

„Słuchaj, skarbeńku, dlaczego ludzie w ogóle robią 

różne rzeczy?" - wykrzykuje Lloyd. Przy okazji, niby mi
mochodem, porusza się nowe dla tej, całkiem współczesnej 
dramaturgii tematy. Mam podejrzenia, że miejscami Insce
nizacja teatralna tej sztuki może brzmieć, - jak na nasze 
warunki - egzotycznie, a niektóre fragmenty mogą ucho
dzić zgoła za fantastyczne!? 



.,Idź spać. Masz jeszcze dziesięć stron" - mówiq razem 

postaci tego utworu. Ileż tu perełek dowcipu. Co krok 
raca, wybuchająca wielokolorowym humorem. Odwróce

nie sytuacji stwarza nowe możliwości, zmienia optykę, 

potęguje dowcip. Teraz wzmaga się nasza ciekawość. 

Pojawia się inny rodzaj „maski", intrygujqc:ej inaczej. 

Przenosimy się w region odmiennych wartości. „Maska 
sceny" odsłania intencje dotychczas nieznane. Dopiero 
teraz wychodzi na jaw rzeczywiste uwikłanie postaci. 

Wszyscy sq skazani na postępowanie, które jest rezulta
tem toczącej się „lawiny teatru". Perypetie nadeptują 

sobie na pięty. Trzeba mieć refleks. Czujnym okiem należy 
śledzić żonglerkę Frayna. 

ZBIGNIEW WRÓBEL 
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„Wielu sqdzi, iż człowiek jest przedmiotem gotowym, 
tak i tak wyglądającym w pewnym świetle, a siak i owak. 
w innym, to i owo mówiącym w danej sytuacji, a tamto 
i owamto w innej, usiłują tedy od samego początku postać 
tę pojąć i określić jako całość. Lepiej jednak uznać czło

wieka jako przedmiot niegotowy i pozwalać mu kształto
wać się powoli, od jednej wypowiedzi do drugiej. od jednej 
czynności do innej. 
(„.) 

Ktoś określony zmienia się w określony sposób i przez 
długi czas pozostaje tą określoną istotą, lecz pewnego dnia 
staje się inną określoną Istotą. tok też może się zdarzyć. 
Nie powinniście gonić za jedną tylko twarzą, taką, co od 
samego początku mieści w sobie wszystko i tylko. zależnie 
od okoliczności, wygrywa własne karty. Załatwiajcie 

wszystko po kolei, studiujcie wszystko, dziwcie się wszyst
kiemu, uczyńcie wszystko lekkim i prawdopodobnym. 
a wówczas ukształtuje się człowiek, sami wszak ludźmi 

jesteście. 
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Jest amant kanciasty, krawiecki manekin 
I chudy nieboszczyk, i głupi arlekin, 
I jeden zdziwiony w kąciku. 

Dlaczego pan płacze? No niech pan przestanie! 
Nie można, doprawdy„. - „Panowie I panie„. 
Ja cierpię!.„" - (I zastygł w okrzyku) 

Kostusia - chichotka zza kulis się śmieje„. 
Pan blednie? Drobnostka! Tak zwykle się dzieje! 
Pan serio uwierzył? to kpiny! 

o„. ten się zakrada ... już stoi przy ścianie 
I nożem rozpruwa frakowe ubranie -
- Ach, patrzcie, trociny! trociny! 



• 

L"ię\ PivG\"'~e\lo, 
Z! ''Sze~l ~$+Qci 

~z"\(~ ~\ltovo. '' 

' 

• 

• 

Bo w każdym z nas jest wiele osobowości rozmaitych, 

proszę pana, wielu, bardzo wielu rozmaitych ludzi tkwi 
w każdym z nas. Dlatego jestem dla kogoś innego całkiem 

inny. To złudzenie, że dla wszystkich zawsze jestem jeden 
- i - ten - sam, taki za jakiego się uważam. Złudzenie! 

Stąd też to uczucie zaskoczenia, przechwycenia, zawieszenia 
w próżni, kiedy zrobiwszy coś, spełniwszy jakiś uczynek, 

spostrzegamy nagle z przerażeniem, że zawiera on tylko 

cząstkę naszej osobowości. 
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Ten aktor gra Hamleta szpetnie. 

Jakby go wcale nie rozumiał. 
Jakżebym ja go zagrał świetnie, 

Gdybym grać umiał. 



REDAKCJA PROGRAMU 

ZBIGNIEW WRÓBEL 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

KRZYSZTOF MAŁACHOWSKI 

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

BERNADETA FEDDER 

REDAKTOR. TECHNICZNY 

JERZY BUT 

Kierownik techniczny - PIOTR RZEPECKI 

Brygadier sceny - EDMUND WALCZAK 

Kierownicy pracowni: 

krawieckie) damskiej - ELŻBIETA SENTKOWSKA 

krawieckiej męski ej - WŁADYSŁAW KLIMASZEWSKI 

stolarskiej - ANTONI TROJANOWSKI 

fryzjersko-perukarskiej - HALINA MUSIAŁŁ 

malarskiej - WŁADYSŁAW GACKI 

Oświetlenle - RYSZARD NICKEL 

Akustyk - TADEUSZ PAWŁOWSKI 

Rekwizytor - HIERONIM GUZEK 

Szewc - FERDYNAND ROGUSZKA 

Taplcer - BERNARD NOCULAK 

Siusarz - JAROSŁAW ANDRYSIAK 
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SCENA TEATRU POLSKIEGO 

NAPOLEON BYŁ DZIEWCZYNKĄ 
MAURICE'A HENNEQUJNA 

przekład - HANNA PIECZARKOWSKA 
reżyseria -ALOJZY NOWAK 

scenografia -ANDRZEJ MARKOWICZ 

premiera - październik 1986 

SCENA KAMERALNA 

PUŁAPKA NA SAMOTNEGO MĘŻCZYZNĘ 
ROBERTA THOMASA 

przekład - ZOFIA BOBOWICZ-TRZEŚNIEWSKA 
i KAZIMIERA ŻUŁAWSKA 

reżyseria -ALOJZY NOWAK 
scenografia - MARIAN FISZER 

premiera - czerwiec 1987 

SCENA POPULARNA 

WDOWY 
AKOSA KER.TESZA 

przekład - ALICJA MAZURKIEWICZ 
reżyser ia - ALOJZY NOWAK 
scenografia - JERZY MOSKAL 

premiera - wrzesień 1984 

W PRZYGOTOWANIU-TEATR POLSKI 

ZMOWA ŚWIĘTOSZKÓW 
MICHAŁ BUŁHAKOW 

przekład - JERZY POMIANOWSKI 
reżyseria -ALOJZY NOWAK 

scenografia -WIESŁAW LANGE 
muzyka - EWA KORNECKA 

premiera - grudzień 1987 

„ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU" 
STANISŁAW DOBRZAŃSKI - JULIAN TUWIM 

reżyseria i choreografia - LESZEK CZAR.NOTA 
scenografia - RYSZARD STRZEMBAŁA 

premiera - luty 1988 
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