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MICHAEL FRAYN 

CZEGO 
N IE WIDAC 

„N oises off" Michaela Frayna ·to 
rodzaj podniecającego spojrzenia 

na prawdziwy-nieprawdziwy 
świat zakulisowy, który wprawia 
w osłupienie krytyków i bywal
ców teatralnych.[ ... ] Autor żartuje 
z nas, widzów, którzy nie pozo
stajemy obojętni na żadnej farsie, 
a na tej ś1niejemy się do rozpuku. 

VICTORIA RADIN, „OBSERVER" 



O PISARSTWI MI HA 1 LA FRAY A 

Michael Frayn jest pisarzem 
u nas zupełnie nieznanym, a 
sztuka „N oises Off" pierw
szym przełożonym i opubli
kowanym utworem tego au 
tora. 
Michael to humorysta, fi lo
zof, lingwista, dramatopi
sarz., nowelista, dziennikarz i 
prezenter telewizy jnych au
dycji dokumentalnych. J est 
zaabsorbowany Czechowem 
od wielu lat. „Dziki miód" 
dal mu możliwość zrobienia 
czegoś więcej, niż tylko tłu
maczenia i to nie lada osiąg
nięcie - z rosyjskiego -
pisał w grudniowym n ume
rze „P lays and Play rs" z 
roku 1984 John Fr ayn Tur
ner, kuzyn autora i niepraw
dopodobny entuzjasta j go 
pisarstwa. Przedziwny to 
esej , w którym tak „bez
wstydnie stronniczo", jak 
sygnalizuje to zdanie wpro
wadzające, bałwochwalczo 
niemal podchodzi autor do 
osoby i dorobku pisarskiego 
Michaela F rayna; pisany z 
dużą znajomością jego twór
czości, ale r eklamiarski do 
gran ic przyzwoitości. A m o
że wywołuje t akie r akcje 
po prostu dlatego, że u nas 
tak się nie pisuje. 

Frayn urodził się w 1933 ro
ku n a przedmieściach Lon
dyn u. Studiował filozofię w 
Cambridge. W latach 1957-
-1963 pracował jako repor 
ter i felietonista w dzienniku 
„The Guardian", od roku 
1963 na kolejnych pięć lat 
przeniósł się do tygodnika 
,,Observer'' - gdzie nadal 
jeszcze zamieszcza sw oj re
portaże z różnych krajów 
(Kuby, Izraela, Japonii, 
Szwecji i in .). 

Wydał pięć powieści : „The 
Tin Men" (1965), „The Rus
sian Interpreter" (1966), 
„Towards the End of the 
Morning" (1 67), „A Very 
P r i ate Life" (1968) i „Swe
et Dr ams" (1973). W 1974 
roku ukazała się książka o 
problematyce fil ozoficzn j, 
za tytułowana „Construc-
tions". Jest laureatem na
gród: im. Somerseta Maug
hama (19 66), nagrody How
thorden (196 7) oraz Na tional 
P ress Award (1970). 
Teatrem i dramaturgią zain
teresował się w końcu lat 
siedemdziesiąty ch, pisząc 
najpi rw dla tel wizji: w 
1968 roku powstała sztuka 
„J amie", w rok późni j 
„Birthday"; jest również 
współautorem (z Eleonor 
Bron) serialu „Making Fa
ces" oraz twórcą wielu pr o
gramów dokumen talnych, 
m .in. o Wiedniu i Berlinie. 
Kole jne jego utwory teatral
ne to: „The Two of Us" 
(19 70), „The Sandboy" 
(19 71), „Alphabetical Or
der" (1975) - uznana przez 
„E ening Standard" za na j
lepszą komedię roku, „Clo
uds" (1976), „Donkey's Yers" 
(1976) - wyróżniona nagro
dą Stowarzyszenia Teatrów 
West Endu za najlepszą ko
medię , „Lib rty Hall" (1980), 
„Make and Break " (1980) 
i „Benefactors" (1985). 
Z fascynacji prozą Czechowa 
zrodziły się „Dziki m iód" 
(wersja „Płatonowa") oraz 
przekłady „Wiśniowego sa
du" i „Potęgi ciemnoty". 
Pisząc dla teatru, najczęście j 
korzysta Frayn ze swoich 
doświadczeń dzi nnikarskich 
i reporterskich, osadzając 

FARSA ... TEATR ... ŻYCIE ... 
akcję swoich utworów w 
bardzo nietypowych miejs
cach: w staroświeckiej bib
liotece, w której lada mo
ment mają zapanować kom
putery (Alphabetical Order), 
w powieści „The Tin Men" 
próbuje wyobrazić sobie 
tworzenie literatury przez 
komputer, „Clouds" zawie
rają reminiscencje podróży 
na Kubę, a akcja „Donkey's 
Y ears'' t oczy się na typowo 
angielskim zjeździe w Ox
bridge College. 
Frayn upodobał sobie dość 
szczególny rodzaj komedii, 
typowy zresztą dla scen an
gielskich. Uwielbia farsę i 
to z gatunku tych najbar
dziej absurdalnych. 
Jest wybornym rzemieślni
k iem teatralnym, precyzyj
nym do granic pedanterii w 
konstruowaniu zawiłych in
tryg i intryżek dramatycz
nych. „N oises Off" jest 
szczególnym przykładem o
wej sprawności i finezji kon
strukcyjnej. 
Idiomatyczny tytuł, zaczerp
nięty ze slangu filmowego, 
sprawiał tłumaczom trochę 
kłopotu - sztuka w „Dialo
gu" (1984) opublikowana 
została jako „Czego nie wi
dać", prapremierowa wersja 
w Teatrze Współczesnym we 
Wrocławiu nosi tytuł „Z ty
łu'', na scenach RFN-owskich 
komedia grana jest jako 
„Niezwykłe szaleństwo". 
„Noises Off" bije rekordy 
popularności nie tylko w 
Londynie, gdzie na prze
strzeni dwóch lat osiągnęła 
1.000 przedstawień. W „The 
Times" Irwing Wardle pisał 
po premierze: Z punktu wi
dzenia wynalazczości reży-

serskiej dawno nie widzia
łem niczego, co mogłoby się 
równać z cudownie zorgani
zowanym chaosem, jaki pan 
Blackm ore (sic) przedstawia 
na scenie. 
Najzabawniejsza„. najdow
cipniejsza„. najśmieszniejsza 
- podkreślali zgodnie kry
tycy - rzecz o teatrze i lu
dziach teatru. Jeżeli można 
przywrócić zapomniany już 
nieco termin „piece bien .tai
te" (określający „sztukę dob
rze zrobioną"), to „l'J 01ses 
Off" mieści w sobie prawie 
wszystko z rasowego rzemio
sła teatralnego. l.Jmieszcza
jl!C akcję sztuki w czasie 
próby generalnej, za kulisa
mi i w czasie przedstawienia 
zmusza odtwórców niemalże 
do prestidigita torstwa. Tylko 
ono warunkuje prawdziwą, 
szampańską zabawę. „To jest 
farsa. To jest teatr. To jest 
życie." Zycie teatru i w tea
trze, ze wszystkimi jego ab
surdalnościami i urokami, 
przemieszaną plejadą boha
terów scenicznych i ich od
twórców. 

W swoich obserwacjach by
wa F r ayn złośliwy, okrutny 
i pobłażliwy dla swoich bo
haterów, a atmosfera typo
wego angielskiego objazdo
wego teatru ze specyficzny
mi postaciami i szczególną 
atmosferką, dodaje komedii 
pikanterii. 

Od wykonawców ról wyma
ga Frayn nie tak znów wie
le - tylko komediowego ta
lentu i precyzji w scenicz
nym działaniu. 

EM 
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organn:acja widO \ ni : 58- 89-67, ka a biletowa: 59-93-60. 
Główny księgowy HENRYK lROZEK, kierownik muzyczny HALINA KAL.1-
NOWSKA, koordynator pracy artystyaueJ BOGU"1Ił.A KURCAB- KARKOSZKA, 

kierownik organiz:i.c.i i widowni WIESŁAW PYTLASmSKI 
Kierownik techniczny STANISt.A\V JIOt.OWKA. zastępca kierownika technicznego 
JAN SZAŃCA. Kierownicy pracowni tec h n icznych: elektroakustycznej ANDRZEJ 
JAWORSKI, oświetlen ia E GENI SZ GRZONDZIEL, krawieckiej damskiej EWA 
KERGER ,krawieckiej męsk:lei STANISLAW KLE KJ, krawieckiej mlodzieżowej 
ALFRED BLUKA Z, perukarskiej MARIA BE~l, szewskiej JÓZEF WILK, sto la rs
kie.i WALDEMAR NOWAKOW KI, ntalar.kiej i modelatorskiej KONRAD CUDOK; 

rekwizytor KAZIMIERZ RAWSKI, brygadier sceny RO 1AN KLYTA. 

W REPERTUARZE TEATRU 

ALAN AYCKBOURN 

JAK SIĘ KOCHAJĄ W NIŻSZYCH SFERACH 
Scenografia: 
MAREK T OMASIK 

DLA DZIECI 

Reżyseria · 
W ANOA LASKOWSKI\ 

JAN l\'IAKARIUS 

TRZY BIAŁE STRZAŁY 
Scenografia: Reż seria: 
BARBAR PTAK 
Muzyka : 

HENRYK TARCZYKOWSKI 
Choreograiia: 

HALINA KALINOWSKA 

Scenografia: 

STANISLAW WYSPIAŃ Kl 

WYZWOLENIE 
MARCIN JARNUSZKIEWICZ 
Choreografia: 
LESZEK CZARNOTA 

A KAMERALNA 

HENRYK KONWI SKI 

Reżyseria · 
.J AN BŁESZYNSK ! 

Muzyka ; 
JOZEF SKRZEK 

MÓW, ŻE KOCHASZ MNIE 

Scenografia : 

Aktorzy śpiewają stare pi~nki 

l\UCBAŁ CHOROMAIQ"SKI 
LAMENT 

Opracowa nie muzyczne : 
HALINA KALINOWSKA 

ALEKSANDER FREDRO 
MĄŻ I ŻONA 

IMOWJCZ-MOLSKA 

SAMUEL BECKETT 

KOŃCÓWKA 

ALEKSANDR GELl'\łAN 

ŁAWECZKA 

MAŁGORZATA DOMANSKA 

FIODOR DO TOJEW KI 

SEN 

Reżyseria : 
JAN MACIEJOWSKI 

Choreogra!la: 
HENRYK KONWI SKI 

Reżyseria: 
MJCHAL ROSll'ilSKl 

Reżyser la: 
JERZY ZEGALSKI 

Reżyseria : 
JA BŁESZYŃSKI 

Reżyseria: 
JÓZEF CZERNECKI 

Przedsprzedaż b iletów na 15 dnJ przed przedstawieniem prowadzi kasa biletowa 
Teat ru (Katowice, Rynek 2). K.asa biletowa czynna jest codziennle (oprócz po
niedz iałków) w godzinach 10.JO do 13.00 i od 16.00 do 18.30; w niedziele od 
16.JO d o 18.30 I dodatkowo na godzinę przed przedstawieniem, w przypadku rozpo-

częcia przedstawienia przed godziną 16.00. 

Skład p r ogramu wYkonala llnotyplstka w. Kubacha. Strony do druku zmonto
wał zecer M. Grąglewsld. Druk wYkonall maszyniści typograflcznl: J. Chabrow&kJ 

I H . Plecbullk. 

W teatrze życia każdy może się ubawić z wyjątkiem aktora. 
GEORGE BERNARD H'\W 

• 
To sztuka! Tyle postaci na scenie ma materiał do gadania 
o tym, że autor nie miał nic do powiedzenia. 

STANl. LAW JERZY l.EC 

• 
[„.] artysta to człowiek ze wszystkimi ludzkimi labo tkami. 
Zjawiając się na scenie przynosi oczywiście własne, specy
ficzne pomysły życiowe, swoje osobiste uczucia, rozmyślania 
zrodzone z realnej rzeczywistości. Dlatego też i w teatrze 
nie przerywa się bieg zwykłego życia aktora ( ... ] i przy 
pierwszej okazji wciska się ono w przeżycia postaci scenicz
nej. 

KONSTANTY . TANISLAWSKI 

• 
Przedstawienie podobne jest do społeczno'ci dobrze zorgani
zowanej, gdzie każdy poświęca część swoich praw dla dobra 
całości i wszystkich. 

DENI Dl O EROT 

• 
Od dobrego aktora scenicznego wymaga się talentu, długich 
lat nauki i odpowiednich dy pozycji psychicznych. Lecz fakt 
ten nie przeczy temu, że prawie każdy może szybko opano
wać scenariusz na tyle, by przychylna publiczność odniosła 
wrażenie, że odgrywa przed nią rzeczywistość prawdziwą. 
A dzieje się tak dlatego, że naturalne sto unki społeczne 

powstają w taki am posób, w jaki powstaje sytuacja na 
scenie [„.] Scenariusz nawet w ręku niewprawnego aktora 
może ożyć dlatego, że samo życie ma konstrukcję drama
tyczną. Oczywiście nie cały świat jest ceną, lecz niełatwo 
rozstrzygnąć, w jakiej mierze nie jest. 

EitVING GOFFMAN 

• 
Kocha się prawdę zwłaszcza w czasach, kiedy wszystko jest 
fałszywe; kiedy zepsucie jest ogólne, teatr jest najczystszy. 

DENIS DI:DEROT 

• 
Idę do teatru po to, aby czuć się pobudzonym do śmiechu, 
a nie po to, żeby mnie przymuszane do wesołości łasko
taniem. 

GEORGE BERNARD SHAW 

WYBRAŁ: PIOTR ZACZKOW "KJ 
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