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DYREKTOR GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 
ZASTĘPCA DYREKTORA NORBERT SOBCZAK 

W repertuarze: 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

SZEWCY 
(reż . Jacek Bunsch, scen. Wojciech Jankowiak, 

Michał Jędrzejewski, muz. Krzesimir Dębski) 

Bhasa 

UJRZANA WE ŚNIE WASAWADATTA 
(reż . Grzegorz Mrówczyński, scen. Marian Iwanowicz, 

muz. Grzegorz Stróżniak) 

musical 

Aleksander hr. Fredro 

ZEMSTA 
(reż . Conrad Drzewiecki, 

scen. Barbara Jankowska-Morycińska) 

SCENA W MALARNI 

Eugene Ionesco 
KRÓL UMIERA CZYLI CEREMONIE 

(reż . Jacek Bunsch, scen. Jadwiga Mydlarska-Kowal) 

... 

John F rayn Turn er 

DESPERACKO ZABAWNY 

Artykuł napisany przez kuzyna M. Frayn'a dla 
miesięcznika Plays and Players grudzień 1984 

Gdyby życie można było określić jako pełną 
depresji farsę , Michael Frayn byłby jego 
idealnym kronikarzem. Poczucie humoru to 
najważniejsza broń Michaela - i mam 
nadzieję, że nigdy się jej nie pozbędzie . 

Pierwsza powieść Frayn'a to "The Tin Men" 
/Ludzie z cyny/ - wesoła książka, której 
bohaterem j est kom puter zaprogramowany na 
pisanie prozy; w póżniejszych pracach 
Michae la odżyły "metaliczne" echa tej 
powieści. Po "The Russian Interpreter" 
/Tłumacz rosyjskiego/ napisał "Towards the 
End of the Morning" /Pod koniec poranka/ , 
gdzie przedstawi! Fleet Street z okresu swojej 
pracy dziennikarskiej d la "The Guardian" i "The 
Observer". Napisał potem jeszcze dwie 
powieści : "A Very Private Life" /Bardzo 
osobiste życi e/ i "Sweet Dreams" /Słodkie 
marzenia/, by póżn i ej niemal bez reszty 
zainteresować s ię teatrem. Zadebiutował 
sztuką: "The Two of Us" /Nas dwoje/ , 
składającą s ię z czterech krótkich 
jednoaktówek. Oo jej sukceśu przyczyn iły s ię 
kreacje aktorskie Lynn Redgrave i Richarda 
Briersa. W "Alphabetical Order" /Porządek 
alfabetyczny/ Michael raz jeszcze skorzysta! z 
doświadczeń dziennikarskich, l okując akcję w 
redakcji prowincjonalnej. konserwatywnej 
gazety, działającej od lat na . starych, 
wypróbowanych zasadach . P0Jaw1en.1e się 
nowego pracownika, zafascynowanego 1deam1 
postępu technicznego staje się wstrząsem 1 
daje początek konfliktowi. 

MICHAELFRAYN 

Połowa lat 70. to bardzo płodny okres dla 
Michaela. Ale też nigdy nie pozwala sobie na 
dłuższe przerwy w pracy. Część prac 
"dojrzewa", część jest właśn i e pisana. 
"Oonkey's Years" /Szmat czasu/ rozgrywa się 
w uczelni w Oxbrigde w czasie zjazdu 
absolwentów. I znów chaos walczy z 
porządkiem , ·kiedy dystyngowani absolwenci 
us iłuj ą na nowo przeżyć swoje najlepsze lata, 
ogarnięci n osta lgią obficie zakropioną 
najlepszym rocznikiem portweinu. Nalezy 
zawsze pamiętać, że w sukcesach sztuk 
Michaela n iemały udział mieli aktorzy. 
"Donkey's Years" z pewnością zalicza s ię do tej 
katego rii, z Penelopą Keith , Peterem 
Barkworth i Peterem Jeffry w rolach głównych . 

W 1976 r. "Donkey 's Yers" otrzymało tytuł 
Najlepszej Komedii Roku . "Clouds" /Chmury/ 
to następna sztuka Michaela. Na West End w 
tej subtelnej komedii g rali Felicyty Kendal 1 
Tom Courtenay . Sztuka ta stanowi wyłom w 
pracy Frayn'a. Jest efemeryczna jak sam tytuł , 
chwytająca za serce, zabawna, romantyczna. 
Frank Marcus, jeden z recenzentów, tak 
napisał po prem ierze tej sztuki w Ham pstead : 
"Clouds" to moim zdanie najlepsza ze 
wszystkich dotychczasowych sztuk Michaela 
Frayn'a. Jest to szkicownik pod róży z 
udziałem sprytnych i zabawnych karykatur, 
opisujący misję zorganizowaną w celu 
poznan ia sytuacj i panującej na porewolucyjnej 
Kubie. Następną sztukę Michaela - "Balmoral " 
lub "Liberty Hall" /Kraina wolności/ niektórzy 
uznają za najzabawniejszą ze wszystkich jego 
sztuk. 

urodził się w 1933 roku na 
przedm ieściach Londynu. Studiował filozofię w 
Cambridge. W latach 1957-1963 pracował 
jako reporter i felietonista w dzienniku "The . 
Guardian", od roku 1963 na kolejnych pięć lat 
przeniósł się do tygodnika "Observer" - gdzie 
nadal jeszcze zam ieszcza swoje reportaże z 
różnych krajów (Kuby, Izraela, Japonii, Szwecji 
i in.) . 
Wydał pięć powieści: "The Tin Men" (1965), 
"The Russian Interpreter" (1966), "Towards the 
End of the Morn ing" (1967), "A Very Private 
Life" (1968) i "Sweet Dream s" (1973). W 1974 
roku ukazała się ks iążka o prob lematyce 
fi lozoficznej. zatytuowana "Constructions''. Jest 
laureatem nagród : im. Somerseta Maughama 
(1966), nagrody How1horden (1967) oraz 
National Press Award (1 970) . 
Teatrem i dramaturg ią zainteresował się w 
końcu lat siedemdziesiątych .p isząc najpierw 
dla telewizji : w 1968 roku powstała sztuka 
"Jamie", w rok póżniej "Birthday"; jest również 
współautorem (z Eleonor Bron) serialu 
"Making Faces" oraz twórcą wielu programów 
dokumentalnych , m.in . o Wiedniu i Berlinie. 
Kolejne jego utwory teatralne to: ''The Two of 
Us" (1970), 

"The Sandboy" (1971), "Alphabetical Order" 
(1975) - uznana przez "Evening Standard" za 
naj lepszą komedię roku , "Clouds" (1976), 
"Donkey 's Years" (1976) - wyróżn iona nagrodą 
Stowarzyszenia Teatrów West Endu za 
najlepszą komedię , "Liberty Hall" (1980), 
"Make and Break" (1980) i "Benefactors" 
(1 985). 
Z fascynacji prozą Czechowa zrodziły się 
"Dziki miód " (wersja " Płatonowa") oraz 
przekłady "Wiśniowego sadu" "Potęgi 
ciemnoty". 

li 
Akcja jej toczy się w Balmoral w 1937 roku po 
rewolucji. Zamek jest obecnie państwowym 
domem p isarzy, zajętym przez 
nieprawdopodobne trio "Bauhaus", w skład 
którego wchodzą: Godfrey Winn, Enid Blyton i 
Wartwick Deeping - z właśnie zmarłym i 
bardzo dobrze widocznym trupem Hugh 
Walpole 'a 1 

Kolejny utwór Frayn'a "Make and Break" 
/Tworzyć i n iszczyć/ , będący ambitnym 
połączeniem komed ii i d ramatu otrzymał tytuł 
Najlepszej Komedii Roku a niezapomniana 
kreacja Leonarda Rossitera ug runtowała jej 
stawę . 

Kiedy Michael wspomniał m i m imochodem, 
że pisze sztukę , której akcja rozgrywa się w 
teatrze podczas prób i przedstawień , nie 
zwróci łem na to większej uwagi. Mówił 
równ ież , że c iąg l e walczy z problemami 
technicznymi wynikającymi stąd , że chce 
pokazać akcję od strony sceny i za kulisami. 
Musiał jednak upc;irać się z problemami bo 
CZEGO NIE WIDAC /Noises Off/ wystawiono w 
1982 r. Ten pomysł dal Michaelowi możliwość 
nie tylko rozw i ązan ia wspomnianych 
problemów sztuki teatralnej ale również 
wyjaśn ien ia filozof ii rzeczywistości i iluzji. W 
"Czego nie widać" obserwujemy aktorów w 
trakcie próby jak iej ś farsy, przy czym ta 
typowa d la teatru ang ielskiego sztuka 
pokazana jest w ujęci u satyrycznym. "Czego 
nie widać" g rane było ponad 1000 razy w 
Londynie i przez rok na Brodwayu. 



W kwietniu 1984 r. odbyła się w Londynie 
premiera komedii "Benefactors" 
/Dobroczyricy/. To sztuka traktująca o 
pomaganiu bliźnim : zawodowo, prywatnie, 
chętnie, niechętnie . Jest to również sztuka o 
tych, którym się pomocy udziela. Akcja jej 
toczy się przez 15 lat - jest to wystarczająco 
dużo czasu aby zarówno pomagający jak też 
ci, którym udzielana jest pomoc zmienili się 
pod wpływem wzajemnych stosunków do tego 
stopnia, że pomagający sami nagle odczują 
potrzebę korzystania z pomocy a ci, którym 
pomagano potrzebują tej pomocy bardziej niż 
przedtem. 

Pisząc o twórczości Michaela nie można 
pominąć jego tlumaczeri, głównie z 
rosyjskiego. Dotychczas przełożył "Wiśniowy 
sad" i "Trzy siostry" Czechowa, "Płody 
edukacji" L. Tołstoja, "Numer jeden" Anouilha. 
Swego rodzaju ukoronowaniem twórczości 
dramatopisarskiej i translatorskiej jest "Wild 
Honey" /Dziki miód/ - sztuka napisana w 
oparciu o "Płatonowa" Czechowa. 

Michael jest humorystą, filozofem , lingwistą , 
dr am at u rg iem, pow i eś ci op i sarzem , 
prezenterem dokumentalnych filmów dla 
telewizji. Od wielu lat pozostaje pod 
ogromnym wpływem Czechowa. Sztuka "Wild 
Honey" po raz pierwszy dala mu okazję do 
czegoś więcej niż tłumaczenie . Pokazał nam 
wnikliwość, humor, uniwersalność. Ufam, że 
nie będzie miał mi za zie, jeśli dodam, że jest 
coś, co mógłby jeszcze bardziej uwypuklić. 
Myślę o uczuciach. 

Tymczasem sztuka "Benefactors" ma dołączyć 
do "Czego nie widać" na Brodwayu. Michael 
napisał jakiś scenariusz filmowy i na pewno 
będzie pisał następną sztukę. Mam nadzieję , 
że wkrótce ją zobaczymy. 

Po premierze w londyriskim teatrze jeden z 
recenzentów napisał: "To jest, niech ją diabli 
wezmą, najśmieszniejsza sztuka grana 
obecnie w Londynie" /"New States Man"/. 
Michael Frayn znany jest jako mistrz 
angielskiego absurdalnego dowcipu. Jego 
sztuki zawsze wywołują śmiech , to czysta 
zabawa, humor równie beztroski jak i 
inteligentny. 

VICTORIA RAD/N 'OBSERVER' 

'Czego nie widać' Michaela Frayn'a to rodzaj 
podniecającego spojrzenia na prawdziwy -
nieprawdziwy świat zakulisowy, który wprawia 
w osłupienie krytyków i bywalców teatralnych. 
( . .. ) Autor żartuje z nas, widzów, którzy nie 
pozostajemy obojętni na żadnej farsie, a na tej 
śmiejemy się do rozpuku. 

ZBIGNIEW BEDNAROWICZ, GRZEGORZ MRÓWCZVŃSKI, JANINA JANKOWSKA 

SZANOWNA PUBLICZNOŚCI! 

Z dumą i radością informujemy, że w sezonie 1991 /92 jubileusz 40 - lecia pracy twórczej obchodzi nasz Kolega, 
znakomity scenograf Zbigniew Bednarowicz. Przez cały ten czas związany jest z Poznaniem i jego teatrami, a w 
szczególności z Teatrem Polskim. Rzadki to nawet w skali kraju przykład wierności danej scenie. 

W gmachu "Naród Sobie" pracował z takimi wielkościami polskiego teatru jak: Wilam Horzyca, Władysław Wożnik, Jerzy 
Kreczmar, Stanisław Hebanowski, Adam Hanuszkiewicz. Współtworzył spektakle tak znanych reżyserów jak np. Jan Perz, 
Marek Okopiński, Jerzy Zegalski, Izabella Cywińska czy Roman Kordziński. Również w ostatnich sezonach znaczące dla 
Teatru Polskiego inscenizacje wielkiej poezji romantycznej wspierane były doświadczeniem i talentem Zbigniewa 
Bednarowicza: "Nie - Boska komedia", "Dziady", "Wyzwolenie". Reprodukcje scenograficznych projektów Bednarowicza 
znajdziemy w wielu poważnych wydawnictwach poświęconych teatrowi. 

Zbigniew Bednarowicz, to także laureat licznych nagród artystycznych, to wychowawca wielu pokoleń artystów w 
~aństwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, to znany społecznik, pasjonat teatru, powszechnie lubiany. 
Zyczymy mu wraz z Państwem dalszych sukcesów artystycznych i pomyślności w życiu osobistym. 

DYREKCJA I ZESPÓŁ PAŃSTWOWEGO TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU 

J (Noises Off) Sztuka w trzech aktach 

Przełożyli: Karol Jakubowicz i Małgorzata Semil 
Osoby: 

Dotty Otley - JANINA JANKOWSKA 
Lloyd Dallas - MARIUSZ PUCHALSKI 

Garry Lejeune - PIOTR ZAWADZKI 
Brooke Ashton - RENATA TU KALSKA 

Pappy Norton Taylor - MAŁGORZATA PECZYŃSKA 
Frederick Fellowes -WIESŁAW KRUPA 

Belinda Blair - IRENA LIPCZYŃSKA 
Tim Allgood-1 IENRYKTOMCZYK jciech Siedlecki 

Selsdon Mowbray - EDWARD WARZECHA 

Reżyseria: GRZEGORZ MRÓWCZVŃSKI 
Scenografia: ZBIGNIEW BEDNAROWICZ 

Asystent reżysera 
i inspicjent: Elżbieta Bednarczyk 

Sufler: Mirosława Fojud 

Spektakl grany jest z dwiema przerwami. 
Premiera: 6 grudnia 1991 r. o godz. 1900 
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Państwowy Teatr Polski 
ul.27 Grudnia 8/10 

60-967 Poznań 
tel/fax: 52 64 95 

ZAPRASZAMY DO REK L AMY 

KIEROWNIK BIURA 
OBSŁUGI WIDZÓW: 
Zdzisław Buroń 

KOORDYNATOR 
PRACY ARTYSTYCZNEJ: 
Teresa Siedlecka 

REDAKCJA PROGRAMU: 
Zofia Mrówczyńska 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

KIEROWNIK 
TECHNICZNY p.o. 
Gabriel Martenka 

KIEROWNICY 
DZIAŁÓW TECHNICZNYCH: 
GŁÓWNY ELEKTRYK: 
Janusz Dratwa 

PRACOWNIE KRAWIECKIE: 
Marzanna Wesolowska 
Alojzy Każmierczak 

STOLARNIA: 
Zbysław Nowicki 

PRACOWNIA OBUWNICZA: 
Henryk Lein 

PRACOWNIA FRYZJERSKA 
Adela Wardęska 

MODYSTKA: 
Aleksandra Turgula 

MALARNIA: 
Antoni Pawlak 

PRACOWNIA 
DEKORACYJNO - TAPICERSKA 
Eugeniusz Marszał 

REKWIZVTORNIA: 
Wojciech Wasiński 

w WYDAWNICTWACH TEATRU POLSKIEGO 
KRÓTKIE TERMINY I WYSOKA JAKOŚĆ I PRZVSTĘPNE CENY 

1 Tv MOŻESZ WESPRZEĆ FUNDACJĘ "NARÓD SOBIE " PRZV TEATRZE POLSKIM w POZNANIU 

FRZ!OSJĘBI RSJWO KANO\OWE IMPORHXPORT 

KONTO: 356224-9377-132-3 WBK VI ODDZIAŁ POZNAŃ 

Technics 
Panasonic 

kamery video PANASONIC 
osprzęt do kamer 

sprzęt Hl-FI TECHNICS 
wzmacniacze, magnetofony , CD, 

korektory, tunery,gramofony 
radia samochodowe 

Gwarancja 12 miesięcy, autoryzowany serwis 

Poznań-Plewiska, ul.Kaliowa 19 tel. 67 38 69, fax 48 02 48 

• 

POZNAŃ UKF 72.92 

Biuro ogłoszeń - ul.Ratajczaka " Pasaż Apollo" - czynne pon . -p iątek 9-16°
0 

Redakcja: ul. Piekary 14/15 tel. 52 73 19 53 27 73 fax 52 79 18 

UBIERA AKTORKI TEATRU POLSKIEGO 
DO SPEKTAKLU "CZEGO NIE WIDAĆ" 

SALON MODY 
PARVŻ W POZNANIU 

ORAZ 
FRANCUSKI TABACK BAR 
POZNAŃ 27 GRUDNIA 

OTWARTE CODZIENNIE OD 11 - 19 

w weekendy TABAC BAR otwarty do późnych godzin nocnych 
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ELEKTRO NSTAL 
ZAKŁAD MONTAŻU URZĄDZEŃ 
I INSTALACJI ELEKTRYCŻNYCH 
61-735 POZNAŃ 
UL.SOLNA 1A/7 
TEL. 521 095 

WYKONUJE SPECJALISTYCZNE PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: 

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE /SWIATŁO, SIŁA/ 

- OSWIETLENIE TERENU 

- OSWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE 

- OSWIETLENIE ILUMINACYJNE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH 

- LINIE KABLOWE 

- INSTALACJE ODGROMOWE 

- INSTALACJE SYGNALIZACYJNE 1 INTERKOMOWE 

- AKUMULATOROWNIE 

- HYDROFORNIE P.POŻ. 

- ROZDZIELNIE NAPIĘCIA 

- POMIARY OCHRONNE 

PROWADZIMY REMONTY I INWESTYCJE. 

WYKONUJEMY PROJEKTY I DOKUMENTACJE POWYKONAWCZE. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG. • 

SERI GRAF SERIGRA F 

ul Szkolna 90 

62-002 Suchy LAs k. Poznama 

tel. (0·61) 12 54 35 
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