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O KROK 

O krok od źródła konają. z pragnienia. 
O krok od piekła szaleją z rozkoszy. 
Trzeźwieją. z marzeń o krok o.d spełnienia. ·. 
"'o krok od celu własny cień ich płoszy. 

' f 

O krok od t yumfu epusz<?zają. głowy. 
, Podnos~ą głowy o krok od wyroku. · : , 

O krok od łaski tracą. dar wym.OWY: 
. Rok od przepaści przyspieszają kroku. 
p· krok od~emsty nagle wielcy duchem. · 
O krok od drogi błądzą. .w próżnych sporach. · · 

krok od czynu wolą. frazy kruche. 
O krok odjutra przeżYwaJ9t wczoraj. 

O krok od ~gody pusta złosć ich bierze~ 
o krok od wiedzy wdychają "'zabobon. 
O krok od Boga zaprzeczają wierze. 
O krok od siebie nie chcą. stać się sobą. 

o krok od śmierci żywot im niedrogi." 1 

O krok od życia śnią minione kaźnie. 
Gromą.dzą księgi o krok od pożogi. 
O krok od klęski czują się najraźniej. 
„ Tak przez godzinę, dzień, miesiąc, rol,r 

Aż zrobią tenjeden nie~chronnYi rok. 

, . 
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------ Jacek Kaczmarski 1:3 sierpnia 1997 • • • • • 
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Angą'jare de clovn 
Przełożył/Tr'anslateĆi by: Krzysztof War "kowski 

występują/ cast: 

MICHAŁ SZEWCZY.K 

MIROSŁAW ENKE 

MAREK KOŁACZKOWSKI 

JANUSZ KUBICKI 

if 

Reżyseria/;Directed by: JUSTYNA CELEDA 

Scenografia/Stage desigri: KRZYSZTOF KELM 

Ruch sceniczny/Scenic movement: ZBIGNIEW S~CZY.K - . 
Asystent reżysera/ Assistant qirector: MIROSł.tAWHENKE 

Sufler, inspicjent/Prompter, Stage manager: ALINA FKLANA 
' . ł 
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Urodzony w 1956 roku dramatopisarz, 
poeta i dziemiikarz. Autor µi.in. Trze9h nocy 

w Madox: Zatrudnimy starego klauna: Teatru 
w dekompozycji lub czl:owiek-śmietnik; Historii 
komunizmu opowiedzianej umysłowo choryrp.: 
Paparazzi, albo kronika nieudanego wschodu 
słońca. Po ukończeniu studiów na wydziałach 
historii i filozofii Uniwersytetu w Bukareszcie, 
pracował j~o nauczyciel, w wolnych chwilach 
uprawiając poezję .. W stronę teatru - jak sam 
przyznaje - zwrócił się ze względu na jego 
bezpośredni kontakt z publicznością. • 

Bohaterami jego sztuk są zwykle .ludzie 
współcześni, jednak autor dba ·o to by poprzez 
poruszane przez siebie tematy przedstawić 

obraz ludzkości w wymiarze uniwersalnym. 
Wielu komentatorów podkreślają, że człowiek, w 
dramaturgii Visnieca jest bezimienny, wyzbyty 
własnęgo ,.ja". Jest to człowiek zagrożony, 

wewnętrznie i zewnętrznie zdetermi:Q.owany, 
skazany na; siebie lub poddany drugiemu. 

W latach 1977-1987 Matei Visniec 
napisał około dwudziestu sztuk, jedną powieść 
i dwa scenariusze filmowe. Jednak cenzura 
rumuńskiego eż1mu totalitarnego zakazała 

publikacji i wystawiania wszystkich jego 
utworów. W 1987 roku Visniec wyjechał do 
Paryża na zaproszenie tamtejszej fundacji 

kulturalnej; tam uzyskał azyl polityczny od 
rządu francuskiego. Odtąd publ:µruje wyłącznie 
po francusku, choć od upadku komunizmu 
w 1989 roku stał się jednym z najczęściej 

·grywanych współczesnych dramatopi;;arzy 
w Rumunii, a tamtejsza Akademia Nauk 
przyznała mu w 1998 roku nagrodę w dzie
dzinie dramatopisarstwa. 

Po jego twórczość sięgały czołowe teatry 
Franqji m.in. 'TJ.-ieatre GUichet Montparnasse, 
Studio des Champs-Elysees, Theatre du Rond.
Pomt de Champs Elysee w Paq;żu, Theatre 

. de l'Utopie w La Rochelle, Compagnie Pli Urgent 
w Lionie, Theatrę Le Jodel w Awinionie, Theatre 
de Lenche i Theatre de la Minoterie w Marsylii. 
Największy sukces na wielu europejskich 
scenach odniosła sztuka Zatrudnimy starego 

klauna (zrealizowana m.in. w Star~.ach 

2\jednoczonych, Austrii, Finla;n.P.ii, Turqji, 
Brazylii, Mołdawii, Polsce i Włoszech), 
zaprezentowana na najważniejszym festiwalu 
współczesnej dramaturgii w Europie - Bonner 
Biennale w 1992 roku. W 1993 roku Visniec 
otrzymał specjalne wyróżnienie Prix Theatre 
Vivant, przyznawane przez Radio France 
International, za Teatr w dekompozycji lub 

człowiek-śmietnik, a rok później prestiżową 

nagrodę SADC. 

' . . 
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.. Tomasz Mann, pisarz rygorystyczny, poważny i ety

czny, .postrzegał artystów jako „śmieszne ekscentzyczne 
skrzaty", „ błyskotli"Wych mnichów absurdu", „podejrZaeych" 
i "'alłrobatów". W Wyznaniach hochsztaplera Feliksa Kru.lla 
Mann opisuje artystę jako istotę, która „nie jest kobietą, ale 
też nie jest mężczyzną, a zatem nie jest również człowiekiem". 
Nazywa go „p0ważnym aniołem o szalonej odwadze, 
utrzym1Jjącym się w równowadze ... wysoko ponad tłumem 

# 

pod dachem namibtu", odgrywającego akt- powietrznego 
balansowania w Wielkim cyrku świata. Poeta pojawia sl.ę 

w tym cyrku świata jako Rycerz o Smu~nym Obliczu, jakiś 
Głupi August nieprzystosowa.E.y do codzienności, w której jego 
bliźni oferują i otrzymują - według zadanego sobie trudu 

' ' 
możliwości i podstępów - porcje strawnej rzeczywistości. Ten 
dziwaczny „zawalidroga~ marzy o innyc~ regułach, o innych 
ocenach i nagrodach, szuka jakiejś samotnej kompensacji 
w -związku z rolą, którą chcąc nie chcąc kreuje. Często jednak 
daje dowody zdumiewająco głębokiej znajomości współ

obywateli. Przejmuje ·[od nich], ale też im zwraca, rodzaj 
magii1 która. po trosze jest wykalkulowana i spontaniczna; 
są to sekwencje, które oni mogą r:Jzpoznać nawet wówczas, 
kiedy pozostają tajemnicze oraz, na powierzchni, truCłne nie · 
zawsze zrozumiałe, nawet dla niego samego. Jego wy0braźnia 
staje się nagle najkrótszą drogą ku rzeczywistości. 

' 
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całą tragikom~dię ludz.k.ą? ( ... ) Artysta, który żył pod rządami tyrani, ' 
(a nawet ten, który nie miał z nią do czynienia) nie może ignorować qwej nie 
·do pokonania bąriery moralnej, dzielącej obie role. A jednak "to właśnie on, 
zdolny postrzegać spektakl człowieczy z kosmicznej oclległości, jest gotów 
zagrać w ·nim rolę swego przeciwnika aż do całkowitej identyfikacji z nim. 
Historia cyrkujako historia po prostu? Z jej dziwaczną przeciwstawną parą: 
Artysta Głupek i KloWn Władzy. · 

C ... ) Życie. w Rumuni było / nieustannym przygotowywaniem się 
do czegoś niejasnego i .ciągle powstrzymywi=mego. Takle było nieomal . . . 
do wczoraj ży,;-cie GłuRiego Augusta. Zycie w permanentriym zawieszeni~. 
Teraz zostało gdzieś tam w tyle daleko za nim, a mimo· to wciąż mu 
towarzyszy jak niezag0jona ·rana odzywająca się w każdym kroku, który 
czyni. „Droga przez życie jest jak ostrze noża; z jednej stro.ny piekło, 
z drUgiej :(Jiekło. Między nimi biegnie droga życia" uczy nas r.abin Masze 
Loeb. 

Oo jeszcze czeka tego wędrowca, salto w pustkę? Absurd nowych 
mas);rarad? Bezbronna dojrzałość obcego wśród obcych? A wielkie słowa, 
ak lubiane pPZez dzieci i starców, -pielęgn:owane przez poetów, jak: woln.ośó, 
śvviadomość, godność, ~dwaga,• poświęcenie? Bęqą 'Zdobić kamienie 
nagrobne. 

„Czym. jest samotność poety?" Takie pytanie spotykamy w kwes
tionariuszti, którym się zabawiała odpowiadając aforyzma.ioi i kalam
burami grupa pisairzy w pietwszych lat~ch po wojni . „Niezapowiedzianym 
w programie numerem cyrkowym". Tak odpowiedział, przeszło czt~rdzieści 
lat temu młody Paul Celan, zanim wiał się na Vizygna.nie n Zachód. 

Fragmenty pochodzą z książki O klownach. Dyktator i Artysta Normana Manel, 
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, I oto na wypełnionej zgiełkiem arenie, Głupi August 
spotyka się z kta~orem -. Klownem Władzy. lch spojrzenia 
krzyżują się. Czy _ta krótka wymiana może za~zeć w sobie · --·-- rumoo:ikiego pisarza, którego życiorys jest niemal identyczny z życiorysem Matei Visnieca. - • ~ - lllli 
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Urodziłem się 11 wrze·śrua 1932 
roku w Wenecji. Ojciec mój był dż9ke
jem, matka damą pikową. We Włoszech 
występowałemjak.o hr. Ciano, w Paryżu, 
pod pseudonimem: Józefina Backer. 

Do Polski przybyłem z falą poszu
kiwaczy złota. Głodowałem. Byłajesień. 
Zamiast serca miałem żółty -liść 

klonowy. Ojca sprzedałem więc 

kidnaperom, matkę zastaWiłem w l~m
bardzie. Sam - zapisałem się do cyrku 
jak.o lew, Tołstoj. Tu, w Bim-Bomie 
poznałem uroczą panią Tatianę - Miss 
Europę, jedyną w II\Oim życiu kobietę 
z brodą. Zakochany, pływałem w tru
mni~ po morzu, gręjąc na gitarze i śpie
wając jej sarabandy. Pr~y księżycu 

wrzuciliśmy nasze serce do wo_dy. Ona 
złote, ja liść klonowy. 

Do warszawskiego ZOO sprze
dałem węża ogrodowego jak.o boa. Stąd 
welon, mirt i ślub. W dniu ślubu 

przyszła policja z. ~ym · wężem pod 
pachą i zaczęła nas polewać. 

Ukrywając się po~ pseudonimem 
św. Floriana, kończyłem Akademię 
Sztuk Pięknych. Br-q.derszaft 
z Wiktorem Emmanuelem. Byłem 

uważany za wariata, ale popieranego 
przez Państwo. 

Po śmierci jestem duchem. 
Straszymy wraz _z Katarzyną Wielką. 

Już północ na wieży ... „ 

---------·- ---- • • Jerzy Afanasjew • • , 

, 
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Czy: fakt, że rolę 
Nicollo w sztuce 

M. Visnieca 
przygotowuje Pan 

obchodząc w tym. roku 
50-lecie pracy 

ma dla Pana 
szczególne znaczenie? 

' I 

Czy maj,ąc takie 
doświadczenie w pracy 

·aktora jest jesz9ze 
w tym zawodzie coś co 

· ~est w stanie Pana 
żaskoczyć czy ciągle 

urzekać? 

Rozmowa z ·Michałem- Sze1?Jczykiem 
• 

Rola w Zatrudnimy starego klaunajest pięknym zwieńczeniem 
mojej · pracy w Teatrze Pows?ech:nym: Śmieję się ·nawet, 
że .chyba trafię do Księgi Rekordów Guinnessa. W korl.cu 
niewielu aktoró~ może się pochwalić by z 63-letniej histor„ 
teatru przepracować w nim 50 lat. Tyi:n bardziej cieszy .mnie, 
że mój bohater -mówi w sztuce, że od pięćdziesięciu lat 
rozśmiesza ludzi. To zupełnie jakby Visniec włożył w usta 
Nicollo moje · słowa. Jakbym stojąc na scenie mówił do 
publiczności we własnym imieniu. Oczywiście~nie chcę przez 
to powiedzieć, że Nicollo to ja. Nie da się przecież ukryć, 
że napięcia, które autor wpisał w charakter tej postaci są 
uniwersailne. Visniec wyposażył ją w cały bagaż dośWiadczeń 
człowieka w moim wieku. z wszystkimi plusami i minusami 
jego charakteru, z pewnym przynależnym mu sposo.bem 
bycia .. 

• 

Muszę przyznać, że bardzo uci szyła mnie propqzycja pracy 
nad tą premierą. Choć nie ukrywam, że rÓla Nicollo wymaga 
ode ·mnie wiele, powiedziałbym wręcz katorżniczej pracy. 
Myślę sobie nawet, że trzydzieści lat temu nie podjąłbym się 
tego zadania~ właśnie z obawy, że mu nie podołam. Nie chodzi 
tu tylko o ogromną precyzję jakiej Wymaga zmierzenie się 
z tematami poruszanymi przez Visnieca, ale choćby także 
wymagana sprawność fizyczna konieczna w pracy nad tym 
spektaklem. Kwesti?i pozostaje czy poą_oła.IJ?. zadaniu. Na razie 

- '• ·- -· - - „ - - ·- - -. - „ - - - - - . 
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A co szczególnego 
jęst w widowni 

przychodzącej do teatru 
komediowego, 

j a jest" specYfika 
pracy w tak 
określanym 

repertuarowo teatrze? 

. -

jesteśmy w trakcie prób, i 'Y1l zasadzie całość · zagraliśmy 

zaledV1.ue)tilka razy, ajuż widzę, że to przedstawienie wym.ag~ 
ode mnie nie lad?- ko:r;idycji. Tym bardziej, · że to właśnie 
stanowi podstawowy wyróżnik mojej postaci. Nicollo to 

· szalenie arp.bitny facet, który gotów jest mówiąc kolokwialnie 
- paść trupem, byle by tylko precyzyjnie wykona'Ć swoje, 
nawet najbardziej karkołomne, numery. Ale mimo obC'.iążeń 
jestem bardzo zadowolony z tej roli; wręcz szczęśliwy. 

St~skniłem się za żywym teatrem. Najbardziej brakowało mi 
kontaktu z widzem. A . w prey:gadku Zatrudnimy starego 

' klauna, będę miał w:y.jątkową okazję, by się w tej relacji 
rRzsmakawać bo spektakl będziemy grać z. widownią na 
scenie, czyli: jUż bliżej nie można. 

Określenie Teatru Powszechnego mianem, li tylko teatru 
komediowego nie jest do końca precyzyjne. Przecież 

wy~ta · liśmy tu także Kfóla Lira i Ryszarda III Szekspira czy 
chociażby Tango Mrożka-' Ale ja zawsze uważałem; i nadal 
uważam, że jedną z piękniejszych rzeczy i jedną z bardziej 
ludziom potrzebnych jest komedia. Widzowie przychodząc 
do teatru chcą przede wszystkim zapomnieć o sw0ich 
codziennych kłoP,otach. Oczywiście tego samego szllkają idąc 
na ak zwany „bardziej ambitny repertuar", bo przecież 
najważniejsze jest samo wyjście do teatru. Ta charakte
rystyczna i niepowtarzalna możliwość kontaktu z drugim 
człowieltiem. Owszem, ze sztuką teatru można dzis obcować 

I . 
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wcale nie wychodząc z domu. Ma:rp.y Teatr Telewizji i kolejne 
kanały kulturalne prezentujące przedstawienia. Jednak tego 
uczestnictwa w przestrzeni, którą się niejako współtworzy, 
nie da się zastąpić, jest niepowtarzalhe. I to działa w obie 
strony, bo przecież ~a aktora widz jest najważniejszy. 
A wracając do Pani pytania o specyflkę grania w te'atrze 
komediowym to myślę, że 8.ktor grający Tn takim teatrze - jak . 
zresztą w każdyi:n in:nyin - przyzwyczaja się do pewnych 
określonychJ można nawet powiedzieć, wręcz stereotypowych· 
zachowań widowni. Jednak tutaj najważniejszą jakością je~t 
śmiech. Kiedy się nie pojawia, wrażenie dla stojącego na 
scenie aktora jest porażające. Mamyl wtedy poczucie, że coś 
jest nie tak. Wyobrażam sobie, że tak. właśnie musi czuć się 
chirurg na sali operacyjnej, któremu nagle zdarzyło się 

wykonać złe cięcie. Moja żona powtarza, że :rńe byłaby 

w stanie być aktorką, bo nie moglaby codziennie zdawać 
matury. I coś w tym jest. Szczególnie premiery są takim 
egzaminem. By;ó może rzeczywiście w teatrze komediowym 
ten egzamin jest jeszcze trudniej.szy, ale ja nie w:Yobrażam 
sobie życia bez te~o. Kocham komedie, i w każdym jej gatUnku 
dobrze się 'czuję. Muszę powiedzieć, że choć wiem, i zawŚze 
o tym pamiętam, że gra się przede wszystkim dla widza, 
to gdy stojąc na cenie słyszę reakcję publiczności - te 
wybuchy radości, tę żywiołowość na widowni - mam poczucie·. 
nie tylko, że to co robię, robię dobrze, ale -również, że pełnię 
pewną rolę społeQzną. r"tojest dla mnie ogromna frajda. 

„ 
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Jeśli jesteśmy przy 
· ro śmiegzaniu, 

to od razu nasuwa mi się 
pytanie o postaci 

dramatu Visnieca. 
To trzej starzy klauni, 

ludzie, którzy całe życie 
poświęcili 

rozśmieszaniu ... 

Tak, z pewnością to ważny aspekt postaci stworzonych przez 
Matei Visnieca. Choć nie chodzi tylko o samo rozśmieszanie. 
Według mnie Zatrudn(my starego klauna jest sztuką 
filozoficzną, i ja widzę w niej przede wszystkim pewną formę 
wiwisekcji charakteru i zdarzeń, które przez całe lata jakoś 
się polaryzują. Wszystkie sukcesy i klęski mają przecież 
odzwierciedlenie w .naszym zachowaniu. Pytanie tylko 
C? takiego się wydarza co ma . na nas decydujący wp}yw. 
Czy takie doświadczeme jest pozytywne czy nie? Zdarza się 
nam mówić, że ktoś jest zgorzkniały, pozbawiony frajdy życia. 
Ludzie tacy zamykają się w sobie i tracą gdzieś do sieoie 
dystans, przez co niechętnie podejmują dialog z ~· 
Widzimy, że kiedy ktoś mówi o nich dobrze są. zadowoleni, 
ale jeśli. pój~wi się ch.oć cień kcytyki, wpatlają w złość i nie 
chcą jej przyjąć; dotyczy to również ludzi młodych. Dotyka 
tego sztuka Visnieca. Visniec sprytnie rozkłada akcenty, tak 
żeby widz ś:µtiejąc się z trzech starych klaunów - którzy są 
niejako z natury karykaturalni - dostrzegł w ośmieszanym 
Nicollo, Filip o i Peppino siebie. Siebie obecnie lub'za kilka lat. 
Choć akurat Nicollo, którego ja gram nie jest jeszcze w swoim 
postępowaniu aż tak drapieżny i radykalny jak choćby 
Filippo, który nie dopuszcza jakiejkolwiek konfr.ontacji. 
Ci trzej walczą o swoją egzystencję artysty jak o życie. 

I tb wydaje mi się bardzo uniwersalne. 

„ 
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Bchaterów' Visnitica do 
walki ,zmuszają 

okoliczności. PojaWiają się 
on.i niesprzyjającej 

sytuacji castingu, która 
wzbudza w nich ts 

„drapieżne-" emocje. 
Przyszli na casting 

odpowiadając na 
ogłoszenie o zatrudnieniu 

starego klauna, jednak 
nie wiedzą nawet o jaką 
J.')racę ehodŹi .i czego się 

1 od nich oczekuje. 
Taka niepewność, 

a jednocześnie chęć bycia 
najlepszym, musi 

powodować niepokój. 

I' 

. . 
' . . 

. . „ 

Na tym polega ·przebięgłość autora. Visniee zostawia 
· odpowiedź na pytania rozpoznarue rzeczyWistości nie tylko 
domysłom tych trzech klaunów znajdujących się w nieznanej 
sobie sxt,uą;cji, ale również Widowni. Oj~ casting chodzi? 
Czy potrzebny jest jeden klaun do cyrku? (To ceyba 
niemożliwe?) Dlaczego ma być to klaun stary? I jaki to cyrk? 
Może chodzi o to, na co zwraca uwagę Nicollo, że dziś już :nfkb 
nie wie oo to jest prawdziwe zawodowstwo ... Bohaterowie 
próbują sobie odpowiadać na te pytania, a widz razem z nimi. 

· sytuacja c.astingu i oczekiwania na m.ego, staje się . 
najważniejsza. To ona i te emocje, które się podczas takiego 
castingu pojawiają, są najistotniejsze dla szt$. Z jednej 
strony nieP.ewnpść: czy się sprawdzę, z · drugiej strony 
rywalizacja i poczucie, że jestem najlepszy. Ale chodzi o cpś 

' więcej. Przecież bohaterowie Visnieca nie odpowiadają na 
ogłoszenie o zatrudnienie starego klauna z potrzeby 
pieniędzy. Oni nie są biedni. Ci trzej mężczyźni przychodzą 
na ów ca~ting,bo potrzebują akceptacji. Bo potrzebująjeszcze 
zaistnieć, ale nie po to by zbiera<S związane z tym profity. 
Ja widzejak ważne jest to dla milie,jak bardzo zależy mi na 
tym by nie być odsuniętym. Mam d~o zadań domowych 
~ społecznych, ale to co jest podstawą ·mojej ~gzystencji 

to praca, a w moim. przypadku teatr. To już siedzi we mnie, 
że zacytuje u Hrabala :,siedzi we mnie jak w .kozie" ; Dlatego 
N~collo jest mi tak ~liski. 

----------.- -------·-----··-··-~ ----~ ---· . ... • Rozmawiała~ Maria Dqlińska 
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(. .. )Oto i przyitań. Wiatr d.Inie w żagle łodzi. 
Morza ciemnieją szeroko. żeglarze, 
KtÓrzyście trudem i tros~ą, i męką 
'.rrwali w jedności ze mną, a wesoło 

· Witali burzę, jak i słońce, wolni 
Sercem i myślą! Jużeśmy niem.łodzi. 
Ale i st.arość ma ~wą cześć i prac_ę. 
Wszystkie za.myka sprawy śmierć, le~z l'rzedtem 
Rozbłysnąć jeszcze może czyn szlachetny, 
Godny tych, którzy z bogami walczyli. 
Migoczą światła pośród 1:>kał; powoli · 

' D~ień się· pochyla; cichy wschodz_i ksi~ż~c; 
Głębina jęczy wieloma głosami. 
Nie jest za późno, moi przyjaciele, „ 
By świata jeszćze innego poszukać. · 

. Odwiążcie cumy, chyvyćcie wiosła yv, ręce; 
W rozkoiysane bruzdy bijcie nimi, . 
Bo jest mą wolą aż za skraj Zachodu, 
Aż tam, gdZie g\~azdy się •kąpią, żeglować; 
Póki nie· un::rę„ Może nas pochłoną 
Wiry głębokie„ a m9że dotkniemy . 
Błogosławionych Wysp, gdzie dotąd żyje 
Wielki Achilles, któregm~my znali. 
Wiele minęło, wiele trwa i chociaż 
J~ nie jęsteśmy mocą tą, co niegdyś 
Ziemią i niebem 'trzęsła, czym jesteśmy, 
jesteśmy: żwiązkiem mężnych serc, osłabłych 
Pod ciężkim czasu i losu brzemieniem, 
Silnych :pragnieniem, by się z losem zmagać, . 

Szukać, znaj~ować, wędrować do keJńoa. 

- ... Ili -- Alfred Tennyson • 
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C ... ) The re lies the port; the vessel puff s her sail; 
q1here gloom the dark, broad se~s. My mariners, 

" ... 

Souls that have toiled, and wrought, and thought Witll me -
That ever with a frolic welcome took · 
The thunder and the sunshine, and opposed 
Free hearts, free forehead·s - you and· I are old; 
Old age hath yet his honour and his toil; 
Death closes all; but something ere the end, 
Some work of noble note, may yet be done, 
Not unbecomi;n.g men that strove with Gods. 
The lights begin to twinkle from the rocks; · 
The long day wanes; the slow moon climbs; the deep 
Moans round with many voices. CoI!le, my friends, 
'Tis not too late to seek a newer world. 
Push off, and sitting well in order smite 
The sounding furrows; for my purpose holds 
·To sail beyond the sunset, and the baths 
Of all the western stars, until I die. 
It may be 'that the gulfs will wash us down; 
It may be we shall touch the Happy Isles, 

..r And see the great Achilles, whom we knew. 

• 

Though much is taken, much abides; and though 
We are not now that strength which in old days 
Moved e~rth and heaven; that which we are, we are -
One equal temper of heroic. hearts, 
Made weak by time and fate, but strong in will 
To stPive, to seek, to find, and not to yield. 

• • • • • • • • • • • • LordAJfredTennysoń • • • „. • 
-
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\ An I~terview with Michał Szewczyk 

/ 

Is the fact that you are 
reh.eal'sing for Nicolló's 

part in M. V;i.sniec's 
1 play, on the 50t.h 

anniversary of your 
art.istic work 

of a special 
si.gnificance to you. 

With your experience as 
. an actor, is there 

·anything at all that you 
stili find charming 

or surprising? 

, 

'· 

The role in. Old Clown Wanted is a wonderful crown,ing of ;my 
work in Powszephny Theatra. I even joke that I am going to 
end up in the Guinness World Records. Not many actors have 
the pleasure. cf working for 50 years in .a theatre with a 63 -
year history. Tb.at my character in the play sa s he has been 
making people laugh for 50 years pleases me even more. It's 

I ' • 
almost as if Visniec has put my words into Nicollo's mouth . 
.Ą..s if, being on stage, I was talking to t e audience privately. 
Of course I don't mean by that that I am Nicolle. There is no 
do'ubt as for the universality of the tensio'ns written into:_ thą 
character. Visniec has burdened him with all the experiences 
„of a person of my age. With ~ the positiv and egat~ve . 
features of t character, with certain patterns of behaviour. 

I have to admit that I am very glad to work on this prem.iere: 
I am hot goi:p.g to pretend that Nicollo 's part is · not 
a challenging one, though. I even think that thirty years ago 
I wouldn't have taken up the challenge - I would be afraid that 

. I will ncit stand up to it. It is not just about the precision 

. . . 

• 

---·--~----·----------~ --„ t • ł ... • 
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necessary to mea.~mre up with the themes of .Visniec's play, 
- · . but the physical dexteri~y 1ndispensable for the part. I still 

dpn't ·know if I manage to deal with it. VJe are now in the 
proce~s of rehearsin,g i'l;J and w: have actually pleyed it as 
a whole only several times so far, but I can already tell that 
I do have to be m a really good shape for this performance. 

• 

What is so speeial 
• about the audiences 

that go to 
a comedy theatre, 

and what is so 
charact~ristic 

about working 
in., a theatre with such 

a specific repertoire? 

, 

Even more so, since this is pt'ecisely the essential feature of 
the character I pley._ Nicollo is this really ambitious type of 
a gtiy, ready even to drop dead - colloquially speaking - only 
to perform some o+- his most challenging .acts. -However, 

I 

('in spite of these difficulties, I am quite pleased with this role, 
really happy I am. I have been longing for live theatre. I have 
been missing the contact with tfie audience .. In case of Old 
Clown Wanted I Will have a chance to take delight in it, for we 
perform with the audience on stage, so as close as one can get. 

·To define Powszechny Theare as a comedy theatre exclusively 
is an overgeneralization. We had performed Shakespeare's 
King Lear and Richard III here, or Mrożek's Tango. But I have 
alweys regarded comedy as one of those peautiful and 
ęssential thin~s people need. Aud.iences go to the theatre first 
of all to entertain themselves. They want to forget about 
everyday problems. Even going for a 'more ambitious 
repertoire', they are still looking for the· Same thing; the very 
fact of going out to the theatre counts„ This is a unique' 
opportµnity; to get in touch w1th another h~an being. We can 

. . -- ----·---·-------------- -~ -

/ 

have a theatre without going out tod~y. There is the W 
theatt,e and same TV channels broadcastip.g theatre. 
perforrriances. However, the participation in the theatrical 
space which we collectively create cannot be compared to 
anything else. And it works both weys, since the audiences 
are of crucial importab.ce for an a tor . 
Going back to your question about tlle specific character of . . 
acting in theatre with a comedy repertoire, I think that an 
actor working in sucha theatre - in any theatre actually.., 
tend.s to get l:1-sed to certain, qui te stereotypical audiencęs' 
reactions. But here laughter is the major quality. When it does 
not burst out tlie effect on the actor can be devastating. 
We have a sense of something being utterly wrong. This must 
be the feeling a surgeon nas when he mak.es a w:rong cut. My 
wife al~ays says that she coulcł never make an actress for she 
would be unable to take Matura exam every day, And there is 
something in it. Premieres especially have something of an 
exam in themselves. It mey be that these ~xams are even 
mare diffidult in a comegy theatre, but I cannot imagine living . 
without,it. ·I love comedy and I feel in the right place actin in 
all types of comedy pleys . .A.lthough 1 know, and I always 
rememberr-that one pleys for the audience, I have to adniit 
that every time I aI'n on stage, listening to the audiences' 
reactions - all these bursts of laughter, the spontaneity of it -
I not only feel that I am good at it, but that I also p~y an 
import'ant social role. And this is a real pleasure for me. 

" 
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If we talk about ma.king 
people laugh, what comes 
to my mind are. the three 
characters form ·visniec's 

play. The three old 
clowns have ibeen 

entertainin.g peuple all 
theif life ... 

Yes, this an important aspe?t of Matei Visniec's characters 
indeed. But·it is not only about laughter. I consider Old Clown 

Wanted a philosophical play, a vivisection of a kind which 
e:xplores the binary character of a personality and events in 
one's ·life. The:ee finally comes a moment -When we meet 
a similarly constructed man. For all our successes and 
failures are reflE!cted in the wzy we behave. The question is 
what happened that has had such a for:rriative influence upon 
our li es. Is ~ruch an experience a positive one? We often say 
that somebody is full. óf bitterness, unable to r.ejoice in life. 
Such people tend to become introverts, they lose distance 
toward.s themselves and, therefore, tend to avoid any dialogue 
with othen people. We can see thąt they are pleased as long as 
they are spoken well of by others, but·they get frustrated as 
soon as they hear any criticism, and they Will not accept it -
the thin'g visible even among vezy young pe9ple. Visnec's plzy 
touches upon this subject too. He is witty to put' the emphases 
so that the audien9es w:p.o keep laughing. at the three old 
clowns - caricatures by nature - could, in this holding Nicollo, 
Philippa· and Pe,Ppino up to ridicule, find out themselves. 
Themselves now or. in a few years time. But Nicollo - the 
character I play -1s not as predatorily determined as Philippa 
who is unable to face anyboczy. It is their artistic 'to be' the 
character's are fighting for, as if they we e fighting for life. 
And this I find extremely universal. 

\ . ! ·------------ --- --------

„ 

" . 

.. ------- ------- ---.---
The fight is forced upon 

Visnec's characters by 
the . circumstanees. 
They meet in tbls 

urico:qlfortable situation 
of an interview which · 

awak.ens these 1 

'predatory' instincts in 
them. They have come 

for an audition for 
a clown's post not even 

knoWing w:ńat kind of 
•job they re actually 

expecteO. to do. The 
uncertainty of the 

situation, the need to 
turn out the best, must 
m~e them feel quite 

I insecure. 

I> 

• , I 

, ' 

~ 

'That is the author's cUnning trick. Visniec.leaves the answers 
out to the cloWn.s ap.d to the audi~nces. What kin of c-asting is 
it? Is there on.ły 'one clOiiWl heeded for the Circus (Qu1te 
imp'robable, isn't it?). Why is it ~\1-P osed to be. an old one? 
What kin,d of circus are we tal.king about? Maorbe Nicolle is 
r~gnt when he says that: today nobody knows what the real 
profęssionalism is . .'. The characters are strivin.g to answer all 
the questions and so is the audience. Tne very situ~tion of 
coming for ah interview and waiting for it becomes the focal 
point. It is the situation and the emotion~ accompanying it 
that a.re the crucia.l element 6f the plzy. The uncertainty 
whether one is good enough, on the one hand, the competition 
and the sense ofbeing the best, on the other. But there is more 
to it. Visniec's characters do not apply for the job beca se of 
the money. They are not poor. '1'he thręe men come for an 
audition because they need some acceptance. Tlley stili need 
to be in he show but not in order to derive a.ny profits. I can 
see ho important it is for me not to get dismissed. I have got 
lots of roles to play in my private and social fue but it is the 
wo:ck at th~ theatre that oonstitutes the basis of pzy-existence. 
It comes just from irlside of.m "like the inside of a goat", to 
quote after Hrabal. That is why Nicollo is so close to mi. heart. 

. ; , 

• ---.---- • • • • • Interview by.Anna M'.a ia Dolińska 
' . . 
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I was born on 11 September 1932, in 
Venice. My father was a jockey and my 
mother - the Queen of Spades. I perfoFmed 
in Italy as Count Ciano, and in Paris under 
a pseudonynl of Josephine Baker. 

t carne to Poland with the gold rush. 
I was starving. It was fali. I had a yellow leaf 
from a maple ree instead of the heart. 
So, I sold my father to some kidnapers, and 
left my motP.er in a ;pawnshop. Me, I joined 
a· circus as leo Tolstóy. Here, in Bim-Bom, 
I met a charmi.ng Tatiana - Miss Europe, the 
only bearded woman of my life. In love, 
I floated in a coffin on the sea, pleying the 
guitar · and singing sarabands to her. 
By the moon we threw our hearts into the 
water - her> was of gold, and min'.e - the 
mapleleaf. 

I sold a hose-pipe as a boa to the 
~arsaw Zoo. Hen~e the veil, the myrtle aJld 
the wedding. a.n the wedding day t e police 
carne with he hose-pipe and started to 
waterus. 

- ł -----

Under the pseudon.y,rri of St Florien 
I graduated from .the Academy of Arts. · 
Bruderschaft with Victor Emmanuel. 

( 

I was regarded a madman, but one 
supported by the gove~nment: 

I 

After I died, I have become a gho t. · 
We are haunting people tog_ether with 
Catherhle the Great. The clock is striking 
midnight on the tow-er . . . 

" . 
, 

MATEI VISNIEC ' ' . --·----------------
Born in 1956. A playwright, journalist and 
a poet. The author of Three Nights with JWadox, 

Old Clown Wanted, Broken·up Theatre or the Man 

Dustbin, How to Explain the History of 

Communism to Mental Patients, Paparazzi or the 

Chronicle of a Sunrise Fallen. Having graduated 
from the History and Philosophy Department, 
University of Bucharesb, he worked as 
a teacher, writing poetry at the moments 
of leisure. He has gat involved in theatre 
because, as e admits, he likes the direct. 
cąntact with the audience. Although 
contemporary people are usually the 
characters of his plays, the picture of 
humanity with its .potentia! for tragedy ma.kes 
the toples he touches upon universal .. Many 

\ 
„ 

Visniec went to Paris. He was given the political 
asylum by the French government. From that· ' 
time on he has been publishing in French only, 
although, since the fali of communism in 1989, . 
he has become one of the most popular 
contemporary playwrights in Romania, and the 
Scienc~ Academy there has granted him 
a special drama award in ~998. His plays have 
been performed by the best French Theatres 
such as. Theatre Guichet Montparnasse, Studio 
des Cha.mps-E)Srsees, Theatra du Rond~Point de 
Champs Elysees in Paris, Theatre de !'Utopie 
in La Rochelle, Comp~e Pli Urgent in Lyon, 
Theatre Le Jodel in Avignon, Theatra de Lenche 
and Theatre de la Minoterie in Marseille. Old 
Clown Wanted has been the most popular of his 

critics stress that a human in Visniec's pleys is· plays (performed in USA, Austria, Finland, 
anonymous, deprived of his own self, or Turkey, Brazil, Moldavia, Poland and Italy), 

I 

condemned to live on his own. He is insecure, 
I 

preisented during the most important 
determined both intlrihsically and contemporary dra.ma festival .in Europe:' 
extrinsically, devoted to himself or su~dued to Banner Biennale in 1992. In 1993 Visniec ~as 
the other. From 1977 to 1987 Visniec wrote granted a Prix Theatre Vivat by Radio France 
around twenty plays, e novel and two film International for · his Broken up Theatre or the 

scripts. HowGver, the ·censo:r.ship of the Man Dustb;n, and a prestigious SADC award 
totalitarian Romania has banned any · a year later. 

' publication or performances of his works. 
In 1987, invited by a literary organizatfon, 

I , --------- -- • • llli • CJerzy Afanasjew•• • • • • • ·• • • • .• • • • • • • . • • • • .• • • • • 
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Teatr Pow-szechny I ' 

dyrektor 
z-ca. dyrektora 
- aktorzy 

kierownik literacki 
., reżyser 

kierownik muzyczny 
główna księgowa 

kierownik Działu Technicznego 
pełnomocnik dyr .. ds. remontów i inwestlcJi 

kierow'.nik Biura Obsługo Widzów 
kierownik Działu Promoąji i Reklamy 

s~kretaria , koordynator pracy artystycznej 
sekretariat 

sekr6tarz literacki 
z-ca. kierownika Działu Promoąji 

Dział Promoąj1 

, „ 

inspiąjenci, suflerzy 
z-ca. kierownika Działu Technicznego 

główny speąjalista energetyk 
kadry 1 orga.Il.izaąja 

z-caf głównej księgow!lj 
księgowość 

zaoP,atrzenie 
referent techniczny 

magazyny 
kasa biletowa 

z-ca kierownika Biura Obsługi Widzów 
praca perukarskie i chara.kteryza.torskie 
' ' prace krawieckie 

prace modelatorskie 
prace stolarskie 
prace szewskie 

prace techniczne, trans rt 
światło 
dźwięk 

garderoba,rekwizYt;y 
pralnia 

konserwa.tor 
montaż dekorazji 

bileterki, szatniarki 
ople , zdrowa żywność 

Ewa Pilawska 
Maja Wójcik 
Ilona Bartosińska, Masza. Bogucka, Magdalena Dratkiewi.yz, Magdalena Drewnowska, 
Marta Górecka, Maja Korwin, Mariola Krysińska, Marta Kuśmirek, Barbara La$, 
Karolina Łukaszewicz, Zofia Plewińska, Gabriela. Sarneck~ Ewa Somi.enburg, 
Barbara Szcześniak, Magda Zając, Beata Ziejka, Stanisła~iczysko, Marek •ogucki, 
Bartosz Burzyński, Janusz German, Andrzej Hausner, Mirosław Henke, 
Andrzej Jakubas, Cezary Jankowąki, Krzysztof Kalczyński, Mll.ręk Koła'.czkowski, 
Janusz Kubicki, Piotr Lauks, Jacek Łuczak, Artur Majewski) Adam Marjański, 
Gł'zegorz Pawlak, Jan Wojciech Poradowski, Zbigniew Szcza.piński, Michał Szewczyk, 
Marek Ślosarski, Maciej Więckowski, Artur Zą,wadzki 
Krzysztof Kopka 
~ Sławiński 
KTeysztof Jaszczak 
Ja.dWiga Grochulska 
Bernardyn Pikora 
Małgorzata Pawlak 
Qelina Żukowska 
Andrzej Jakub 
Małgorzata Cholak 
Milena JabłońS a 
Anna Maria Dolińska 
Marta Kudzin 
Janina Piechowicz - gra.fik, Anita Naumiec, 
Agata Witczak - tłumacz. konsultant ds-. projektów międzynarodowych 
Alina Fala.na, Krystyna Sabara, Małgorzata Urzędowska 
Andrzej. Kowalski 
Kazimierz Gajda 
Beata Ma.tzner 
Anna Chojecka, 
Barbara Paszkiewicz, Maria zamojska, Józef Michalski 
Mirosława Klemm 
Mirosław Kluska 
Bożena Leszczyńska 
Małgorzata Myszkowska 
Ewa Feliga 
Bernadeta Kundzicz-Ada.mska, Dorota Szonert 
Halina Wich, Marian Grzelak. 
Krzysztof Drozdowski 
Krzysztof Michalak, Antoni Popiołek 
Józef Jaworski 
Marek Gibki 
Piotr Dygas, Adam Trautz, Adam Kiełbik 
Andrzaj Otomański, Tadeusz Kuś, Maciej Kurzydłowski 
Tama:ra Fligiel, Monika Gibka, Halina Ma.dany 
Krystyna I}ubrawska · 
Władysław Zgliński 
Lech Głowacki, Jarosław Kwapisiewicz, Marek Lewandowski, 
Krzysztof Ma.ciejewsltl, Andrzęj Rybicki, Marcin Stasiak 
Barbara B'ltjak, Kazimier.a Wadowska 
Jadwiga Bartula 
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Centrum Współczesnej Komedii 
Contemporary Comedy Centrę 

Teatr PowszecJmy 
91-069 Lódź, ul. Legionów 21 

tel. 42 633 25 39 (centrala); tel. -42 633 50 36 (bilety) 
Www. pow.szecJmy. pl 
teatr@powszechriy.pl 

Opracowanie programu: Anna Maria Dolińska 
Tłumaczenia: Agata Witczak 

Opracowanie graficzne: JanKa 
Druk: Opak service ' 

W programie wykorzystano reprodukcje obrazów Barnarda Buffeta 
oraz fragmenty książki Normana Manei, O klownach: Dyktator i Artysta, 

przeł. Halina Mirska-Lasota, Pogra.Bicze-Sejny 2001. 
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