
Jacek Janczarski 

KIEDY UMIERA 

POETA 
czyli 

MISTER sex 



Jacek Janczarski urodził się w 1945 roku w 
Kurowie w woj. lubelskim. Debiutował w 1968 r. 
jako autor radiowy. Wspólnie z Adamem Krecz
marem redagował popularne audycje: Ilustro
wany Tygodnik Rozrywkowy oraz Ilustrowany 
Magazyn Autorów. Zasłynął jako współautor 

„Rodziny Poszepczyńskich" i autor bardzo popu
larnego „Pana Sułka". W czasie jego współpracy 
z radiem powstało ogółem około pięćset form, 
takich jak słuchowiska, skecze i piosenki. 

W 1974 r. debiutował na scenie sztuką 

„Kopeć", wystawioną w Starym Teatrze w Kra
kowie. Na wielu scenach teatralnych w Polsce 
i za granicą były wystawiane jego sztuki : „Szkoda 
słońca", „Umrzeć ze śmiechu", „Nasza klatka ' '. 
.. Czyżby?", „Strajk w domu wariatów", „Bada
cze", „Kolejka". 

Aktualnie Jacek Janczarski pracuje jako specja
lista d/s literackich w Studio Filmowym im. 
K. Irzykowskiego. Był współautorem i autorem 
scenariuszy wielu filmów. takich jak seriale: 
„Przybłęda" i „Zmiennicy", filmy fabularne: 
„Milioner" w reż. S. Szyszki, „Stan wewnętrzny" 
w reż. K. Tchórzewskiego, „O rany, nic się nie 
stało!!!" w reż . W. Szarka, „Ostatnie lato". 
Opracowywał tłumaczenia do dubbingów 

{,,West Seid Story''. „Hello, Dolly!", „Don 
Kichot", „Mauppet Show"). 

Stale współpracuje z kabaretem „Pod Egidą " . 

Jacek Janczarski chciałby w przyszłości wyre
żyserować jedną ze swoich sztuk kameralnych . 

Zamierza kontynuować pracę swego ojca -
znanego wszystkim dzieciom - Czesława Janczar
skiego i pisać także teksty przeznaczone dla naj
młodszych odbiorców. 
Uważa siebie za humorystę i twierdzi, że humo

rystykę traktuje bardzo poważnie . Nie znosi 
„dośmieszania" komedii, która powinra bronić 

się własnym tekstem . 
M.N. 

Kiedy umiera poeta jest wielka cisza. Jest bez
głośnie i bezszelestnie. I nawet pąki kwiatów 
przestają pękać. Wiatr wstrzymuje oddech, pta
kom w gardłach zamiera śpiew . Kiedy umiera 
poeta nie słychać ludzkich kroków ani wesołych 
dzwonków miejskich tramwajów. W ciszy czeka 
na Poetę błękitne. miękkie niebo .. . 
Lodowacieją nasze serca. bo Poeta umiera w 

nas. Bezładnie plączą się słowa niepoukładane w 
treść, niepowiązane w zdania, w strzępy obrazów. 
w melodie ... Smutek jest cięższy niż ołów . Żal 
jest głęboki .„ Czuliśmy to samo co on . Czuliśmy, 
że mieszka w nas to, co pisał . Kochany mój mia
łeś rację, że świece płaczą i w pięciolinii paję

czyny zwiędły liść jest wiolinowym kluczem„ . 
Kiedy umiera poeta „. to jakby pękła struna w 

gitarze „. 
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Reżyser ~a 
. . 
1 opracowanie muzyczne: 

BARBARA KATARZYNA RADECKA 

Scenografia: 
BARBARA JANKOWSKA 

Asystent reżysera: 
HANNA STRASZEWSKA 

Inspicjent: 
JADWIGA MIERZYŃSKA 

Sufler: 
AURELIA KOSEK 

Tekst piosenki „Orszaki" -Agnieszka Osiecka 
Muzyka - Jerzy Satanowski 

* * * 
Wiersz Cendrarsa recytuje 

TOMASZ GROCHOCZYŃSKI 

Obsada: 

Violetta 
MARIOLA D~Bl 1ŃSKA 

Mariolka 
HANNA STRASZEWSKA 

Matka 
JADWIGA BOGUSZ 

Hela 
1BOŻENA HUTNIK 

A nna 
ANNA APOSTOLAKIS 

Jo1cia 
KATARZYNA WIECZOREK 

(adeptka) 

Żaneta 
MARTA WOŻNIAK 

* * * 
Premiera 

w kwietniu 1987 r. 



TEATR DRAMA1YCZNY 
im. JERZEGO SZANIANSKIEGO 

w Pł.OCKU 

* * * 
Płock, ul. Nowy Rynek 11 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny: 
TOMASZ GROCHOCZYŃSKI 

Zastępca dyrektora: 
KAZIMIERZ MIESZCZYŃSKI 

Kierownik literacki : 
BOHDAN URBANKOWSKI 

Kierownik muzyczny: 
WŁADYSŁAW IGOR KOWALSKI 
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Redakcja program u 
MIROSŁAWA NAGÓR KO 

Projekt graficzny. 
MIROSŁAW ŁAKOMSK I 
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