
STOSUNKI NA SZCZYCIJ.;: . 

, . 

/. 

/ . 

' /. 

/ 

/' . . · 
' . / . 

/. 
/ 

. , . ' >•' 

't • ·'. 

!:. „~---·. f • 

Jl· ' ' • 
. • p -1 . ) . ·, . 

't•' 

·. 

„ . 
/ . .. 

Edward_/Taylor.'.'' 
/' ' /. 

/ , 

/. 

,.,. . 

,I' .,. 

I 

• 

·• · 
" 

ł. 

. '·\ ..... 

' . 



CENTRUM SZTUKI 

Teatr .KOMEDIA" 
Miasta Stołecznego Warszawy 

Dyrektor Teatru 
Zenon Dądajewski 

Teatr Komedia dziękuje 
Miastu Stolerznemu H1'1rszawie 

za pomocfinansowq w realiza{ji spektaklu 

STOSUNKI NA SZCZYCll 
(„A RISE IN THE MARKET") 

Tłumaczenie 

Elżbieta Woźniak 

Reżyseria 

Jerzy Bończak 

Scenografia 
Marek Chowaniec 

Kostiumy 
Ewa Borowik 

Opracowanie muzyczne 
Małgorzata Małaszko-Stasiewicz 

Premiera 
lO LISTOPAD 2001 

Edward Taylor 



Edward Taylor 
- nie napisałby swych świetnych sztuk, gdyby nie pew
na artystyczna przygoda w Cambridge University. Ja
ko młodziutki student został w 1955 roku współtwór
cą Footlights Revue Club, tam też debiutował jako 
aktor. To odwróciło kartę jego życia i sprawiło, że losy 
przyszłego dramaturga potoczyły się tak barwnie. 
U niwe rsytecka sce na rewiowa rozsławiła Edwarda 
Taylora. Jego talentem zainteresowało się BBC. Za
proponowano mu roczny kontrakt, który ... przedłużył 
się na całe czterdzieści lat i zaowocował tysiącami ra
dio""Ych oraz telewizyjnych programów. Najpopular
niejszym okazał się „The Men from the Ministry" 
i odniósł tak wielki sukces, że pozostał na radiowej an
tenie przez kilkanaście lat. Zakupiły go rozgłośnie 
w Danii, Szwecji, Finlandii, a nawet Republice Połu
dniO\vej Afryki. Cieszy się taką popularnością, że jest 
nadawany po dz i ś dz i eń. Taylor z biegiem lat zyskał 
sobie grono świetnych współautorów, a wśród nich 
znanego pisarza i aktora, Johna Grahama. Ze spo
tkania obu mistrzów zrodz iły s ię słynne sztuki, m.in.: 
„Pardon Me'', „Primc l''v1inister", „That was no Lady". 
W latach dziewięćdziesiątych Taylora pochłonęła 
twórczość teatralna, jego utwory sceniczne przy
niosły mu rozgłos. Autor „Stosunków na szczycie" pi
sał też thrillery. Jego głośna sztuka pt. „Murder by 
Misadventure" przez wiele lat nie schodziła z afi
szy londyńskich teatrów. Gościła również na wielu 
innych europejskich scenach. 
Taylor słynie jako mistrz scenicznej fabuły, zaskaku
jącej widza w nieoczekiwanych momentach. Tym te
atra! nym efektem operuje z wielką swadą zarówno 
jako auror thri.ll e rów, jak i„ . fars. 
Angielski dramaturg pochodzi z urokliwego nadmor
skiego Southend, l eżącego u ujśc ia Tamizy. Kocha 
morze i z londyńskiego zgiełku często ucieka w swo
je rodzinne strony, by naci morskim brzegiem spę
d zać 'vvolne chwile i szukać twórczego natchnienia. 

Rok 2004 ma być dziwnym rokiem. Zmiany w pol
skim krnjobrazie zadziwią turystów. Sielskie obrazki 
z życia wsi wzruszą swoja malowniczością. Na zielo
nych ł'-łkach schludnie przystrzyżonych, paść się będą 
świeżo „v.'Yprysznicowane" kro""Y. Cichy dźwięk au
tomatów do dojenia uśpi dojarki zmęczone ćwiczenia
mi w gminnych klubach fitnessu. Na halach, oczy 
górali cieszyć będą owce, z wełną błyszczącą od rekla
mowanych szamponów do włosów. Gospodarze, w za
ciszu swoich dworków zajmą się studiowaniem akcji 
na giełdach spożywczych i porównywaniem wielko
ści marchwi mazowieckiej z holenderską. 
Po autostradach pomkną pojazdy pojone \Vy łączn ie 

benzyną bezołowiową. Górskie powietrze odkurzy 
mieszkańców Śląska. Urzędy z uśmiechem witać 
bt;dą pctcntĆl\V, a emeryci nareszcie przesraną wy
stawać w aptekach, reumatyzm lecząc na hiszpań
skich plażach. 
To nic film science-fiction, tylko wizja euroentuzja
stów pragnących przystąpienia Polski do Unii Eu
ropejskiej. Ich zdaniem będzie nam jak w raju. Nie 
przekonuje to licznych eurosceptyków. Chociaż raj 
też ma być ich adresem ostatecznym, członkostwo 
w Unii budzi ich oba\·"Y· Grzmią, że przystt;pując do 
Europejskiej \Vspólnoty zatracimy nie tylko narodo
wą rożsamość, ale i umysłowe dziedzictwo i v.·icko
we trad ycje błogiego nieróbstwa. W kwes tii moral
nych obyczajów grozi nam pełne zepsucie. Wartości 
w tamtej Europie inne, prawodawstwo r eż. \Vystar
czy już, że podobnie jak my, obywatele Wspólnoty 
niedziele spędzają w hipermarketach. Czynią ro 
jednak bez ryzyka, że sprzed sklepu zniknie im sa
mochód. W tej sytuacji dokonywanie zakupów '>''Y
daje się pozbawione właściwej dawki adrenaliny 
i nie warte waluty euro lub innej wymienialnej. 
To zresztą nie jedyna różnica dzieląca nasze dwa 
światy. Według unijnych przepisów, gangsterzy znaj
duj ą się pod opieką w mi ejscach odosobnionych 
i trzymają się z dala od parlamentu i innych urzę-



dów. Sądy funkcjonują tak szybko, że obywatele 
jeszcze za swojego życia są w stanie uzyskać rozwód, 
albo \vyegzehvować należne im odszkodowanie. 
Mimo wszelkich barier dzielących nas od Wspólnoty 
Europejskiej okazało się, że przynajmniej gust te
lewizyjny mamy taki sam. Wykazały to programy ty
pu reality show. Ich oglądalność dowiodła wspólnoty 
mentalnej międzynarodowej widowni. Dlatego zo
staną -vvykorzystane w procesie dostosowawczym 
przed wejściem do Unii. Bohaterowie programów re
al i ty show, w ramach zajęć grupowych pojmą, że 
Europa to nie państwo, a brukselka nie jest piesz
czotliwym określeniem Brukseli. Uczestnicy przy
byli z aglomeracji wiejskich zobaczą umytą łaciatą 
i owce bez kołtunóvv. Mieszkańcy z gór nauczą się 
wyrabiać oscypki bez zarazków, a plantatorzy pomi
dorów odkryją technologię uprawy bez wspomaga
nia gazem. Opornych nominuje się na wycieczkę do 
któregoś z krajów dopiero się rozwijających. Najzdol
niejsi dobrowolnie wezmą udział w referendum 
i zdecydują wejść, czy nie wejść. Społeczeństwu 
tak przygotowanemu nic nic zmąci jasnego poglą
du na nasze c~łonkostwo w Unii. Nawet obejrzenie 
„STOSUNKOW NA szczycJE". 

Anna Janiszewska 

Elżbieta Woźniak 

- anglistka z wykształcenia. Mieszka od wielu lat 
w Londynie. Najchętniej przekłada farsy i komedie, 
nie unika dreszczowców i sztuk o poważniejszej 
tematyce. Odkryła nieznanych polskim widzom an
gielskich dramaturgów: R. Cooney „Mayday", 
R. Hawdon ,,wieczór kawalerski", K. Ludwig „Księ
życ nad Buffalo", A. Bennet „Szaleństwo Jerzego III", 
T McNally „Maria Callas, Lekcja śpiewu", R. Co
oney i J .Chapman „Nie teraz kochanie", W Nicol
son „Odwrót", E. Chapell „Złodziej", K. Leach 
„Mr Love", C. McPherson „Dublińska kolęda", 
D. Margulies „Opowiadania zebrane", P. Vogel „Naj
s tarsza profcsj a", itd. 
W tym sezonie w warszawskich teatrach zobaczą 
Państwo kilka prapremier: „l\11ała Steinberg" L. Halla, 
„Pamięć wody" S. Stevensona, „Niżyński" D. Pow
nella, „Mayday 2" R. Cooneya i „In flagranti" 
R.Hawdona. 

„ Prawdziwy powszechny pożytek z komedii tkwi w samym 
śmiechu" 

Gotthold Ephraim Lessing 



Drodzy Państwo 

Jako czlowiek teatru, nie mialem okazji empirycz
nie poznać„stosunków "w świecie dyplomacji. Z tym 
większq ciehtIB'O.{cią przystąpi/em do prmy nad 
sztuką Edwarda ]{1ylora - znawcy tematu. 
Nie wiem, czy po obejrzeniu spektaklu zmienią Pań
stIB'O sw~j stosunek do nasz.ego czlonkostwa we 
lVspólnocie Europejskiej. Jestem jednak przekona
ny, że pe1~vpetie bohaterów sztuki upewnią wszyst
kuh, że nasz mctly kraj moż.e okazać się prę-inym i ak
tywnym lZlonkiem w żądnej nowych partnerów Unii. 

Reżyser 

„ Lubię wystawiać sztukę tak samo, jak !owić ryby 
i raki: zarzuca się wędkę i czeka, co z tego wyniknie. " 

Antoni Czechow 

.. 

„Ci, co rozfmieszają ludzi są cennir:jsi od tych, co każq im 
plakać" 

Charlie Chaplin 

„ C'zlow·iek jest now:icjuszem w każdej epoce Życia" 
Chamfort 

„By zlapa/ stmwIB·isko na świecie, robi się co można, aby się 
zdawa!o, Że już się je ma" 

La Rochefoucauld 

„A rale życie ludzkie cz.ymże jest innym, jeti.: nie jaką.( 
komedią, w której kaidy występuje w innej masce i kaidv gra 
swojq rolę, dopóki reżyser nie sprowadzi go ze sceny?" 

Erazm z Rotterdamu 

„ Łatwiej ur.hod z i/ za godnrxo urzędów:, którylh się nie ma, 
niż tych, które się piastuje" 

La Rochefoucauld 

„Sztuka komiczna ma w największym stopniu zdolno.(ć 
wlaściwą wszelkiej sztuce w ogóle - zdolność widzenia .1J1m
patylznego. Dzięki tej umiejętno.fri potrafi przyjmowa/ 
żyóe ludzkie z wszystkimi jerro brakami i s!abostkami, zjego 
szaleństwami i grzechami/. . ./. Rzeczy i zdarzenia zmzy
nają tracić sIB·ój ciężar materialny, pogarda roztapia się w 
śmiechu, a śmiech jest wyzIB·oleniem" 

Ernst Cassirer 





Koordynacja pracy artystycznej - Krystyna Pile 

Inspicjent - Henryk Zandecki 

Kierownik Pracowni Akustycznej -Andrzej Zagórski 
Główny Elektryk - Tomasz Wawer 

Kierownik sceny - Władysław Gurdek 
Projekt plakatu -Andrzej Pągowski 

Opracowanie komputerowe programu - HANPIS 
Zdjęcia do programu - Harry Weinberg 

Redakcja programu - Teresa Gąssowska 

\'7ydawca Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia 

Warszawa-Żoliborz, ul. Słowackiego 19a 
Tel. (0-22) 833 40 66, (0-22) 833 15 84 

e-mail: teatr _komedia@komedia.com.pl 
W\V\v.komedia.com.pl 

Kierownik Biura Promocji, Reklamy 
i Organizacji Widowni 

Ewa Pietruszkiewicz-Dądajewska 
Tel. (0-22) 833 96 10 

Kasa biletowa czynna: 

od wtorku do soboty w godz. 10-14 i 16-18 

w poniedziałek w godz. 10-15 
w niedziele w godz. 15-18 

oraz zawsze na godzinę przez spektaklem 
tel. (0-22) 833 68 80 

Dojazd autobusami: 11 O, 116, 142, 195 

Dojazd tramwajami: 6, 15, 31 

„ 

•@@ 
fine fashion rrrr 
lllA IUIA 

Zespołowi Teatru życzymy 
wspaniałych sukcesów artystycznych 

i licznej widowni 

P. T. Publicznoś:i 
niezapomnianych wrażń 

w tegorocznym sezonie teatralnym 

ajnowszą kolekcję okryć jesienno-zimowych 
znajdą Państwo w Warszawie w salonach firmy •tord". 

Zapraszamy również do ekskluzywnych sklepów 
z odzieżą męską na tcrcni całego kraju, 

a tak2Je do Studia Mody i Stylizacji, 
gdzie proponujemy projektowanie i szycie •na miarę". 

teł. (o 44) 719 72 58 lub (O 42) 630 33 46 

ll&DZIBA „.„y. PAI.AC •• „. za w1c a 

rok aa l oaeala ·I''' 

fine fashion 
Biskupia Wola 16, 97-318 Czarnocin 

www.Imefashion.pl, e-mail:office@finefashion.pl 



® 

Na rok 2002 IKEA proponuje powrót do tradycyjnego wzornictwa 
inspirowanego szwedzką sztuką ludową (naturalne materiały: drewno 
sosnowe, metal, kamionka, skóra, wełna, tradycyjne dla skandynawskiego 
rzemiosła wzory i kolory: czerwony, zielony, niebieski, biały, czarny). 

Nowe trendy w wystroju wnętrz nawiązują do stylistyki lat SO-tych i 60-tych 
(sztuka pop-art, ostre kolory i wzory). 

Wiele nowości, pomysłów i inspiracji do wykorzystania w każdym domu 
prezentujemy w katalogu IKEA 2002. 

Domy meblowe I KEA: 

Warszawa Targówek, ul. Malborska 5 l 
Janki k. Warszawy, pl. Szwedzki l 
Gdańsk, Złota Karczma 26 
Poznań , ul. Szwedzka l O 
Kraków, ul. J. Conrada 66 
Bielany Wrocławskie, ul. Czekoladowa 7 
Katowice, Al. W Roździeńskiego 95 

Na zdjęciu: 3-osobowa sofa FLODA 
w skórzanym obiciu 

www.radiokolor.pl 
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MFC® 
onna Fasl1i n llectio 

Madonna Fashion Collection 
jest czołową firmą odzieżową 
w Polsce, specjalizującą się 
w projektowaniu i szyciu kon
fekcj i dla dziewcząt i młodych 
kobiet. Od · lat współ
pracuje z tea m Komedia. 
W kosti y MFC ubrane 
b aktorki w musicalu 
„ " i w sztuce ,,Prywat
na Klinika". 

ul. Parkowa 15, 05-120 Legionowo 
tel. 0-22 774 03 SS, 774 04 SS, fax 9-22 774 41 62 



Serdecznie dziękujemy z-a stalq wspólpmcę 

"EBE Lidia Mazur i S-ka" 
Przedsiębiorstwo Poligraficzne Sp. Jawna 

Drukarnia: 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 5 
''t< teVfax: 868 29 58, 868 04 54, 846 83 32 

Z -'-~C""'""-n '3 L ,J • .L'-' -IV 

Cziaiu Dok.umentac) 
ZGZASP 

Kwiaciarnia "Sejmowa" 
00-902 Warszawa 
ul. Senacka 1 
tel. 694-20-68 Warszawa ul. Młynarska 27 
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