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Przy okazji sztuki M. Frayna „Czego nie widać" traktującej, jak 
rzadko która. o pracy i życiu współtwórców przedslawienia teatralnego 
(aktorów, reżyserów. inspicjentów itd .. itd.) pozwalamy sobie przypo
ttmieć kilka anegdot zwią:anych z niezapomnianymi postaciami przede 
wszystkim naszej sceny. 

Niektórzy z nich odeszli bezpowrotnie. inni. choć niekoniecznie dane 
jest im nadal grywać role aman1ek i amantów. trwają na swoich pos1e
runkach. 

Pojawiają się nowi aktorzy i nowe dowcipy. Tak długo, jak długo 
istnieć będzie teatr. istnieć będzie teatralna anel(dota. 

Do jednej ze sztuk zaangażowano jako tatystów uczniów miejsco
wych szkół. Odpowiednio ucharakleryzowam (peruki, wąsy. kontu
sze, karabele itp) mieli oni wystąpić jako poi ka szlachta. Zadanie 
było łatwe. Kiedy aktor - a był nim Bielicz - krzyknie: „Za mną 
panowi zlachta!" - powinni po prostu przej'ć przez scenę. Roz
poczęła ię premiera. Chłopcy czekając na ·ygnał in picjeata zaczęli 
zastanawiać się. czy ich sympatie obecne na widowni będą potem 
chciały zadawać się z „przebierańcami". Od Iowa do słowa uradzili, 
że po cichu „dadzą nogę" z teatru, co też uczynili. Został tylko je
den. Ujrzawszy za kulisami Bielicza chciał go zawiadomić o rejtera
dzie swoich kolegów. Ale aktor oglądając się syknął przez zęby, żeby 
mu nie przeszkadzać. W chwilę potem Bielicz wpada na scenę z ok
rzykiem „Za mną panowie szlachta", a za nim wmaszerowuje pos
łusznie chłopiec. Pociągając Bielicza za rękaw mówi: „Pro zę pana, 
wszyscy uciekli, tylko ja jeden zostałem". Cud prawdziwy, że mury 
teatru nie zawaliły się od szaleńczego śmiechu, który ogarnął widow
nię. 



* * * 
W jednej ze sztuk Mieczy ław Nawrocki wychodząc na cenę wygła
szał następującą kwestię: „Jutro waszeć będziesz bez wąsów, a deresz 
bez ogona". Tadzio Gwiazdowski przez kil kana· cie przedstawień 
przypominał mu: „Panie Mieczy ławie, niech Pan czasem nie powie 
odwrotnie", urabiając perfidnie grunt do kawału. Kiedy wreszcie 
przed jakim · spektaklem po raz który· z rzędu przestrzegał kolegę, 
aby się nie przejęzyczył, cytując mu właściwy tek t, Nawrocki nieco 
podenerwowany oświadczył: ,,O, nie, nie". Zaraz potem wy zedł na 
scenę i zdumiona publiczno"ć dowiedziała się, że ; Jutro waszeć bę
dziesz bez ogona, a deresz bez wąsów". 

* * * 
Krzysztof Wieczorek po tawił w Sopocie na pechowego konia. Za

wiedzionego Krzysia, który stracił trochę pieniędzy, długo nie można 
było udobruchać. Wieczorem Wieczorek grał w peklaklu „Ciężkie 
czasy". Zamiast kwestii „A ja mateczko, jak ten lord angielski" po
wiedział pod wpływem fatalnej porażki swego faworyta : „A ja ma
teczko jak ten koń angiel ki". 

* * * 
Leszkowi Skolimow kiemu przypadło w udziale nie podziewane za
stęp two za chorego kolegę który w jednej ze współcze nych sztuk 
polskich grał rolę ekretarza partii. Cza u na przygotowanie się było 
niewiele. Leszek dysponujący dobrą pamięcią szybko opanował 
tek t, pobieżnie natomiast zapoznał ię z sytuacjami na cenie. Na
dszedł dzień przedstawienia. Le zek wobodnie wygłosił swoje kwe
stie i ... zapomniał, co ma dalej ze sobą zrobić. Suflerka chcąc mu 
pomóc szepce zza kuli : „Żegnaj się". Nasz kolega całą osobą wyra
ża zdumienie, słysząc jednak po raz drugi naglące: „Żegnaj się" des
peracko czyni znak krzyża, zamiast - zgodnie z rolą - powiedzieć 
,do widzenia" i opuścić scenę. Trudno opisać to, co się działo na 

widowni i w kuluarach. 

Anegdoty zaczerpnięto ze „Sztam
bucha' Staoi ława Michalskiego ak
tora i dyrektora Teatru „Wybrzeże" . 

To jest farsa. 
To jest teatr. 
To jest życie. 

Słowa użyte w tytule tego artykułu są cytatem tekstu sztuki, którą za chwilę 
Państwo zobaczycie. Wypowiada je Lloyd Dallas, reżyser teatralny, zrozpa
czony brakiem postępów podczas prób sztuki Co widać Robina Housmon
gera. Tak jest, proszę Państwa, znajdujemy ię w teatrze (w sensie podwój
nym) i zobaczymy to, czego zwykle „nie widać" . Rachunek tego spektaklu 
jest prosty: teatr + życie = farsa. 

Ale Czego nie widać Michaela Frayna to farsa doprawdy wyjątkowa i 
godna całkiem poważnego koment~. W Anglii, gdzie powstała, sztuka ta 
uchodzi za najzabawniejszy tekst jaki napisano dla teatru w ciągu ostatnich 
kitlcunastu lat i, oczywiście, rzecz od lat nie schodzi z afi za. A ma przecież 
Frayn w angielskim teatrze nie lada jaką konkurencję . Być może trudno 
nam w to uwierzyć (w końcu w Polsce nie napi ano żadnej ensownej kome
dii od dobrych dzie ięciu lat), ale w Wielkiej Brytanii pisze się co roku kil
kanaście je'li nie więcej n owych komediowych tek tów, które są jedną z 
podstaw bieżącego repertuaru. i są to teksty na ogół bardzo sprawnie napi
sane, atrakcyjne zarówno dla aktorów, jak i publiczności. W półcześni auto
rzy brytyjscy opanowali sztukę pisania farsy w sposób wręcz doskonały i nie 
mają w tym względzie żadnej konkurencji . Nawet utwory wybitnie komer
cjalne i obliczone na niewybredne gusty publjczności (w rodzaju tekstu Bez 
seksu proszę, jesteśmy Brytyjczykami, który - dokładnie wbrew tytułowi -
wręcz seksem ocieka), są czę to prawdziwymi majster ztykarru dramaturgicz
nymi, zaś utwory najwybitniejsze niewątpliwie przerastają poziom rezerwo
wany zwykle dla repertuaru rozrywkowego. Dotyczy to licznych utworów 
Alana Ayckbourne'a (Teatr „Wybrzeże" grał jego sztukę Jak się kochają w 
niższych sferach), Petera SchaITera (pamiętna Czarna komedia) czy właśnie 
Czego nie widal: Michael Frayna. 

Oryginalny tytuł tej sztuki brzmi Noises Off, co dosłownie przetłumaczyć 
można jako Halasy zza (sceny) . Sądzę, że polscy tłumacze (Karol Jakubo
wicz i Małgorzata Semil) znaleźli bardzo szczęśliwy ekwiwalent tego tytułu. 
Oglądamy bowiem na scenie to „czego nie widać", co należy do teatralnej 
kuchni i widza nie powinno obchodzić. Jest więc to kolejna sztuka o teatrze 
i aktorach, nie pierw57.a i zapewne nie ostatnia, ale wyjątkowo skompliko
wana i wcale nie jednoznaczna. 
Oglądamy zatem trzykrotnie pierwszy akt sztuki Co widać, odgrywany 

przez niewielki 9-osobowy zespół objazdowy o dość komercjalnym charakte-
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rze. Proszę się jednak nie obawiać nudy - mimo trzykrotnego powtórzenia 
ze sceny tego samego tekstu. Po pierw ze. Co widać to także far a i to wca
le, wcale pomy Iowa, po drugie, ów pierwszy akt oglądamy za każdym ra
zem w skrajnie różnych sytuacjach: najpierw na próbie generalnej, gdy pek
tak l nie chce się jeszcze „sk leić", następnie (w miesiąc później) w trakcie po
południówki, ale od tyłu, od strony kulis, wreszcie w trzy mie iące po pre
mierze, podczas ostatniego przed tawienia trasy objazdowej. l tyle . Nie ma 
w tym tekście żadnej zawiłej, karkołomnej intrygi, zbiegów okoliczności, 
podstępów i niespodzianek. Bowiem głównym bohaterem tego przedstawie
nia jest samo przedstawienie. I, oczywiście, ludzie, którzy w nim grają, akto
rzy. Ludzie mający swoje zmartwienia kłopoty, dramaty: życie . Przed wyjś-
iem na scenę powinni - teoretycznie - zostawiać swoje kłopoty w garde

robie, ale w praktyce zdarza s ię, iż w garderobie zostawiają tylko sprytnie 
schowaną butelkę whisky, zaś problemy zabierają ze sobą na cenę . 

W małym kilkuo obowym zespole ludzi skazanych na swe wyłączne towa
rzystwo zdarzyć się może wszystko: alkoholizm, ciężka nerwica, romans, ze
rwanie, depresja, wzajemna nienawiść, zazdrość. Rzadko bo rzadko, ale jed
nak czasem prywatne, pozasceniczne układy i relacje przenoszą się również 
na scenę. Publiczno· ć na ogół tego nie widzi, bo nie ma przesłanek , by do
my'leć się, że kto ' gra z przesadną agresją, ktoś inny chowa przed partne
rem ważny rekwizyt, jeszcze inna osoba jest wstawiona i chichocze nie wte
dy, gdy trzeba, wreszcie główny bohater z niewyspania zapomniał tekstu i 
mówi „swoimi słowami". Dopiero zgęszczenie takich incydentów może dać 
(bardzo rzadko) wynik katastroficzny i spowodować spuszczenie kurtyny 
przed cza em. 

I to właśnie robi Michael Frayn: zagęszcza incydenty . Już pierwszy akt 
(próba generalna) nie wróży niczego dobrego. Realizatorzy ą spóźnieni, ak
torzy nieprzygotowani. Tekst - przypomnijmy farsa - wymaga od wszyst
kich szalonej precyzji. Tak jak bohaterem Czego nie widać jest przedstawie
nie, tak bohaterem Co widali - dom. (Nawet nazwisko autora tej sztuki jest 
znaczące, Housemonger to tyle co „handlarz domów"). Je t to Uroczy szes
nastowieczny młyn ( .„ ) wielkim nakladem środków przerobiony na dom mie
szkalny. Dom stoi pusty, gdyż właściciele uciekając przed urzędem podatko
wym wyjechali do Hiszpanii. Dom jest do wynajęcia, ale póki co - stanowi 
atrakcyjne miejsce d la wielu osób: urzędnika z agencji handlu nieruchomoś
ciami, który sprowadza tu w celach erotycznych atrakcyjną panienkę, gos
podyni skuszonej kol rowym telewizorem, złodzieja, spodziewającego się 
obfitego łupu, wreszcie - dla samych właścicieli, którzy potajemnie wracają 
do Anglii , ale ukrywają się przed fiskusem i udają , że ich nie ma. Śmiesz
ność Co widać polega na tym, iż w zystkie te osoby mijają ię bezustannie, 
niemal się o iebie ocierając, a jednak - do czasu - nie spotykając. Rzecz 
całą komplikują liczne rekwizyty (talerze sardynek, gazeta, 'telefon, walizka, 
wyzywająca suknia), które wciąż giną, zmieniają właścicieli i miejsce, po · -
rednicząc niejako między scenicznymi postaciami. 

1 tak właśnie powinno być w klasycznej farsie. Ale, wbrew pozorom, taka 
farsa wymaga od aktorów i reżysera szalonej precyzji. Nie ma tu długich 
monologów, wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie, ale musi zmieniać się 
zgodnie z tekstem. Aktorzy grający Co widać nie bardzo są jednak do pre
cyzji zdolni. Se! don lubi wypić i niedosły zy, Brooke co chwilę gubi szkła 
kontaktowe, Dotty ma kłopoty sercowe, wreszcie sam reżyser romansuje 
jednocze ·nie z jedną z aktorek i in picjentką. Jak to w życiu. I jak w teatrze. 

Po mie iącu (akt II) kształt spektaklu gwałtownie się komplikuje. Poppy 
jest w ciąży, Dotty w depresji, Garry wściekły z zazdrości, a butelka whisky 
trafia do niepowołanych rąk. Farsa rozgrywająca ię za ceną (zresztą w 
znacznym stopniu tylko pantomimiczna) jest nie mniej 'mieszna od tej, po
kazywanęj publiczności, tyle że miejsce talerza sardynek, telefonu i sukni zaj
muje bukiet kwiatów, butelka whisky i doniczka z kaktusem. Aktorzy grają
cy Co widać usilują rozpaczliwie ratować spektakl, który od początku się sy
pie: następstwa drobnych złośliwości i ogólnego bałaganu pociągają za sobą 
lawinowe kon ekwencje. Jakoś jednak udaje ię dobrnąć do kurtyny. 

W dwa ro.ie iące później, podczas przedstawienia ostatniego okazuje się to 
już niemożliwe . Ponownie oglądamy pektakl „od przodu", ale t „co wi
dać' niewiele ma wspólnego z tym Co widać. Przed tawienie rozsypało ię 
już ostatecznie i nikt nie panuje nad jego, dość zawiłą strukturą : sardynki 
zjawiają się nie tam, gdzie trzeba . aktorzy uciekają się nawzajem do ręko
czynów, whisky też robi swoje. Próby ratunku kończą ię żałośnie, a gdy na 
scenie pojawia ię aż trzech złodziei, nie pozostaje już nic innego do zrobie
nia poza miłosiernym puszczeniem kurtyny. 

Tak, je t to ba rdzo śmieszne, ale Frayn osiąga w finale efekt silniejszy 
od komicznego. Czego nie widać przestaje już być sztuką realistyczną, stacza 
1ę w absurd, może koszmar aktor kich nów o totalnej „ ypce''. To, co 

dzieje się na cenie bardziej przypomina ab urda!ny dramat [one co niż tra
dycyjną farsę. A równocze'nie pokazuje - a rebours - czym jest teatr, jak 
zawiłym, skomplikowanym i wieloelementowym je t dziełem ztuki. 

To już coś więcej niż komedia, farsa. Frayn doprowadza swój tekst jakby 
do granic gatunku - z wirtuozerią pokazując i dema kując w zystkie jego 
chwyty i reguły . Oczywiście, z czysto rozumowego punktu widzenia Czego 
nie widać jest o niczym - śmiem Jednak twierdzić, iż z punktu widzenia 
e tetycznego stanowi dzieło wielkiej wartości. Aktorzy uwielbiają takie tek-
ty - bo też uwielbiają grać amych iebie. Ale Frayn stawia aktorom i re
żyserowi zadanie bardzo trudne: oto aktorzy Teatru „Wybrzeże" muszą za
grać aktorów teatru objazdowego (z wszystkimi ich kłopotami i dramatami) 
grających bohaterów sztuki Housemongera z wszystkimi ich kłopotami. Ta 
wielopiętrowa· ć je t już kłopotem sama w sobie, a przecież i tnieje jeszcze 
jedno piętro: w końcu aktorzy grający Czego nie widac: w Gdań ku leż mają 
s w oj e kłopoty i dramaty. 

Proszę nie przypuszczać, iż to, co opisuje Michael Frayn jest wyssane z 
palca. W każdym teatrze na świecie (również w Gdańsku) zdarzały się spek-



takle podobne do tego, pokazanego w sztuce. Pamiętam przedstawienie 
dwugodzinne zagrane w 55 minut i bez przerwy (aktorzy spieszyli ię na 
mecz), inny spektakl zagrany bez drugiego, środkowego, aktu (sztuka ucho
dziła za awangardową, więc aktorzy przypu zczali - zapewne słusznie - że 
publiczność się nie zorientuje), pamiętam przedstawienia, gdzie ważne za
stępstwa były improwizowane ad hoc, bez wiedzy reżysera i dyrekcji i inne, 
gdzie obficie pity na scenie alkohol był, o dziwo, autentyczny. 

Cyt! Nie mnożmy anegdot, zwłaszcza tych dotyczących alkoholu i seksu. I 
jedno i drugie ma swój udział w życiu wielu ludzi 1 nie jest winą aktorów, że 
wystawieni są na codzienny publiczny widok. Jeżeli w ogóle piszę, zbyt mo
że bezpośrednio, o aktorach gdańskich, robię to po to, by uświadomić Pań
stwu raz jeszcze, że Czego nie widać je t szt u ką o teatrze, który jest 
taki am pod wszystkimi szeroko' ciami geografi znymi. Światowy sukces 
komedii Michaela Frayna (rzecz grana była w wielu państwach) zdaje ię 
uniwer ·alność tej prąwdy potwierdzać. I tylko szkoda, że wciąż nie możemy 
się doczekać równie dobrej komedii napisanej po polsku. 

I jeszcze jedna, J<.ońcowa, uwaga. Zapewne nie wszy cy spo
śród Państwa wiedzą, iż Alan Ayckbourne i wła ' nie Michael Frayn (obaj 
wielokrotme i z sukcesem w Pol ce wystawiani) postanowili zrezygnować ze 
swych tantiem (kilka procent ceny każdego biletu), ustanawiając na ich ba
zie fundację wspomagającą rozwój na zej rodzimej literatury. Tego rodzaju 
gesty (niewątpliwie godne szacunku - wobec dekretowanej przez władze 
pauperyzacji ludzi pióra) 'wykonało w przeszłości więcej pisarzy zagranicz
nych, m.m. niezwykle u nas popularny Robert Graves. Szkoda jednak, iż nie 
słychać o podobnych fundacjach erygowanych przez rodzimych potentatów 
finansowych . Może w przyszłości„ . 
Faktem jest, iż kupując bilet na Czego nie widat: Michaela Frayna wspoma
gacie Pań two również rodzimą twórczość literacką . Kto wie, może w 
przyszłości pojawi się, również dzięki Wam. nasz, poi ki, komediopisarz, 
który dorówna Michaelowi Fraynowi? 

W/ady~iaw Zawistowski 

• 
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