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ICHAEL FRAYN urodził się w 1933 roku na przedmieściach 
Londynu. Studiował filozofię w Cambridge. W latach . 
1957-1963 pracowal jako reporter i felietonista w dzienniku 
„The Guardian", od roku 1963 na kolejnych pięć lat przeniósł 
się do tygodnika „Observer" - gdzie nadal jeszcze 
zamieszcza swoje reportaże z różnych krajów (Kuby, Izraela, 

Japonii. Szwecji i in.) . . 
Wydal pięć powieści: „The Tin Men" (1965), „The Russ1an 
Interpreter" (1966), „Towards the End of the Morning" (1967), 
„A VeryPrivate Life" (1968) i „Sweet Dreams" (1973). W 1974 
roku ukazała się książka o problematyce filozoficznej, 
zaty1ulowana „Constructions". Jest laureatem nagród: im. 
Somerseta Maughama (1966). nagrody Howthorden (1967) 
oraz National Press Award (1970). 
Teatrem i dramaturgią zainteresował się w końcu lat 
siedemdziesiątych, pisząc najpierw dla telewizji: w 1968 roku 
powstała sztuka „Jamie", w rok później „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 najlepszą 
komedię roku, „Clouds" (1976) , „Donkey's Years" (1 976) 
wyróżn iona nagrodą Stowarzyszenia Teatrów West Endu za 
najlepszą komedię, „Liberty Hall" (1 980), „Make and Break" 
(1980) i „Benefactors" (1985). 
z fascynacji prozą Czechowa zrodziły się „Dziki miód" (wersja 
„Płatonowa") oraz przekłady „Wiśniowego sadu" i „Potęgi 
ciemnoty" . 

John Frayn Turner 

Artykul napisany 
przez kuzyna M. Frayn'a 
dla miesięcznika 

Plays and Players 
grudzień 1984 r. 

Desperacko 
zabawny 

dyby życie można bylo określić jako pełną depresji farsę, 3 
Michael Frayn byłby jego idealnym kronikarzem. Poczucie 
humoru to naiważniejsza 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 jest komputer 
zaprogramowany na pisanie prozy; w późniejszych pracach 
Michaela odżyty „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 
dla „The Guardian" i „The Observer" . Napisał potem jeszcze 
dwie powieści : „A Very Private Life" (Bardzo osobiste życie) i 
„Sweet Dreams" (Słodkie marzenia), by później niemal bez 
reszty zainteresować się teatrem. Zadebiutował sztuką „The 
Two of Us" (Nas dwoje), składającą się z czterech krótkich 
jednoaktówek. Do jej sukcesu przyczyn iły się kreacje 
aktorskie Lynn Redgrave i Richarda Briersa. W „Alphabetical 
Order" (Porządek alfabetyczny) Michael raz jeszcze 
skorzystał z doświadczeń dziennikarskich, lokując akcję w 
redakcji prowincjonalnej konserwatywnej gazety, działającej 
od lat na starych, wypróbowanych zasadach Pojawienie się 
nowego pracownika, zafascynowanego ideami postępu 
technicznego staje się wstrząsem i daje początek konfliktowi. 

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 właśnie pisana. „Donkey's Years" 
(Szmat czasu) rozgrywa się w uczelni w Oxbrigde w czasie 
zjazdu absolwentów. I znów chaos walczy z porządkiem, kiedy 
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Michael Frayn 

dystyngowani absolwenci usiłują na nowo przeżyć swoje 
najlepsze lata, ogarn ięci nostalgią obficie zakropioną 

najleps2ym rocznikiem portwejnu. Należy zawsze pam iętać , 

że w sukcesach sztuk Michaela niemały udział mieli aktorzy. 
„Donkey's Years" z pewnością zalicza się do tej kategorii, z 
Penelopą Keith, Peterem Barkworth i Peterem Jeffry w rolach 
głównych. W 1976 r. „Donkey's Years" otrzymało tytuł 

Najlepszej Komedii Roku. „Clouds" (Chmury) to następna 
sztuka Micheala. Na West End w tej subtelnej komedii grali 
Felicyty Kendal i 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 premierze tej sztuki w 
Hampstead: „Clouds" to moim zdaniem najlepsza ze 
wszystkich dotychczasowych sztuk Michaela Frayn'a. Jest to 
szkicownik podróży z udziałem sprytnych i zabawnych 
karykatur, opisujący misję zorganizowaną w celu poznania 
sytuacji panującej na porewolucyjnej Kubie" . Następną sztukę 
Michaela - „Balmoral" lub „Liberty Hall " (Kraina wolności) 

„ 

Barbara Dembi ńska 

Loretta Cichowicz 
Krzysztof Kaczmarek 
Teresa Makarska 
Janusz Kubicki 

niektórzy uznają z najzabawniejszą ze wszystkich jego sztuk. 
Akcja jej toczy się w Balmoral w 1937 roku po rewolucji. Zamek 
jest obecnie państwowym domem pisarzy, zajętym przez 
nieprawdo podobne trio „Bauhaus". w skład którego wchodzą : 

Godłrey Winn, Enid Blyton i Warwick Deeping - z właśnie 
zmarłym i bardzo dobrze widocznym trupem Hugh Walpole'a! 

Kolejny utwór Frayn 'a „Make and Break" (Tworzyć i niszczyć) , 

będący ambitnym połączeniem komedii i dramatu otrzymał 
tytuł Najlepszej Komedii Roku a niezapomniana kreacja 
Leonarda Rossitera ugruntowała jej sławę. 

Kiedy Michael wspomniał mi mimochodem, że pisze sztukę , 

której akcja rozgrywa się w teatrze podczas prób i 
przedstawi eń , nie zwróciłem na to większej uwagi. Mówił 
również, że ciągle walczy z problemami technicznymi 
wynikającym i stąd . że chce pokazać akcję od strony sceny i za 
kulisami. Musiał jednak uporać się z problemami bo CZEGO 
NIE WI DAC (Noises Off) wystawiono w 1982 r. Ten pomysł dał 
Michaelowi możliwość nie tylko rozwiązania wspomnianych 
problemów sztuki teatralnej ale również wyjaśnienia fi lozofii 
rzeczywistości i iluzji. W „Czego nie widać" obserwujemy 
aktorów w trakcie próby jakiejś farsy, przy czym ta typowa dla 
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Barbara Wall<ówna 
Piotr Krul<owsl<1 
Janusz Kub1cl<i 

teatru angielsl<iego sztuka pokazana jest w ujęciu 

satyrycznym. „Czego nie widać" grane było ponad 1 OOO razy 
w Londynie i przez rol< na Brodwayu . 

W kwietniu 1984 r. odbyła się w Londynie premiera l<omedii 
„Benefactors" (Dobroczyńcy). To sztuka traktująca o 
pomaganiu bliżnim: zawodowo, prywatnie, chętnie , 

niechętn ie . Jest to równ ież 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, i e pomagający sami nagle 
odczują potrzebę korzystania z pomocy a ci, którym 
pomagano potrzebują tej pomocy bardziej ni ż przedtem. 

Pisząc o twórczośc i Michaela nie można pominąć jego 
tlumaczeń, główn ie z rosyjskiego. Dotychczas przełoży ł 

„Wiśn iowy sad" 1„Trzy siostry" Czechowa, „Plody edukacji " L. 
Tolstoja, „Numer jeden" Anouilha. Swego rodzaju 
ukoronowaniem twórczości dramatopisarskiej i translatorskiej 
jest ,,Wild Honey" (Dziki miód) - sztul<a napisana w oparciu o 
„Platonowa" Czechowa. 

Michael jest humorystę, filozofem, l i ngwi stą, dramaturgiem, 
powieściopisarzem, prezenterem dokumentalnych filmów dla 
telewizji. Od wielu lat pozostaje pod ogromnym wpływem 
Czechowa. Sztuka „ Wild Honey" po raz pierwszy dała mu 
okazję do czegoś więcej n iż tlumaczenie. Pokazał nam 
wnikliwość , humor, uniwe rsalność . Ufam, że nie będz ie m iał 

mi za złe, jeśli dodam, że jest coś co mógłby jeszcze bardziej 
uwypuklić. Myślę o uczuciach. 

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

Victoria Radin 
„Observer" 

Scena zbiorowa 

„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. 
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o premierze w londyńskim teatrze jeden z recenzentów 
napi sał : „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. 

Teatr zawsze przyciągał widzow swoim urokiem 
tajemn i czości . Biografie wielkich aktorów, ich kariery 
opłacone często rezygnacją ze szczęścia osobistego 
wzruszały całe pokolenia. U Frayn ·a jednak rzut oka za 
kulisy staje się jedną wi elką niespodzianką . Oto widzimy 
t rupę objazdową w czasie próby, premiery i kolejnego 
spektaklu. Przez scenę i za nią przewijają się niezwykle 
barwne i przezabawne postacie, nakreślone ostro kreską 
satyryka. Zderzenie akcji dziejącej się na scenie z 
zakulisowymi przeżyciam i jej wykonawców doprowadza 
do potęgujących się zwikła i\ i nieporozumień . 

Przeciwności piętrzą się i nakładają na siebie tworząc 

sytuacje coraz bardziej nie do rozwiązania . Czy mimo 
wszystkich przeciwienstw, kłopotów i złośliwości 
przedmiotów martwych uda się wędrownej trupie zagrać 
wreszcie swój spektakl, o tym dowiedzą się widzowie na 
przedstawieniu w Teatrze Nowym. 

Zgłoszenia na bilely 
przyjmuje Biuro Obsługi Widzów 
oraz kasa teatru, 
ul. Więckowskiego 1 5. 
tel. 36-08-47. 

AK 
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