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Opowiadanie Sławomira Mrożka pt. „Mo

niza Clavier" zostało przeniesione na sce

nę po raz pierwszy w Teatrze im. Stefana Ja

racza w Olsztynie. Premiera odbyła się na sce. 

nie „Margines" 22 maja 1968 roku. A utorem 

adaptacji, inscenizatorem, reżyserem i sceno

grafem przedstawienia był Henryk T. Czarne

cki. Wystąpili: jako Ja - Jerzy Korsztyn; 

On, jako Gondolier, Jerry, Sekretarz, K.M.B. 

Księżna, Rodak - Aleksander Sewruk, Mo

niza Clavier - Barbara Lanton i Mim -

Bohdan Głuszczak . 

Kolejna premiera „ Monizy Clavier" odbyła 

się w Teatrze „Bagatela" w Krakowie w 

adaptacji i inscenizacji Wojciecha Siemiona 

- 23 wrześn ia 1976 roku. Grali : Bohatera -

Wojciech Siemion, Przeciwniczkę - Maria 

Rabczyńska , Rodaka - Marian Czech. 

Trzecia sceniczna wersjo opowiadania 

Mrożka miało postać monodramu i przygo

towano ją w Teatrze im. Ludwika Solskiego. 

Autorem adaptacji był Andrzej Jakimiec, 

reżyserem - Ryszard Smożewski, sceno

grafem - Maria Adamska. Premiera odby 

ło się 8 grudnia 1984 roku. Wykonawcą mo

nodramu był Paweł Korombel. 
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JAN FEUSETTE 

Polititika 
kabanosów 

wyspa 

W tym roku „Dialog" opublikował nowy dramat Sławomira Mrożka pt. „ Kon
trakt", zaraz też wystawiony przez Kazimierza Dejmka w warszawskim Teatrze 
Polskim. Jednym z dwóch bohaterów tego dialogu jest polski emigrant Moris; nie
źle już „urządzony" - w Szwajcarii. W Hotelu du Lac ma szansę otrzymać sta
nowisko portiera, choć jeszcze niedawno był tylko boyem w ... Excelsiorze. Kiedy 
go pytają, skąd pochodzi, wymienia najpierw fantastyczną nazwę Pol iti tika, wre
szcie szczegółową: Bereźnica Wyżna. Nazwy kraju nie podoje, jakby z obawy, 
że może mu zaszkodzić w karierze . 

Bohater „Monizy Clov,ier" też woli nie protestować, kiedy moją go za Ro
sjanina. Tok przynajmnie j, jak sądzi, nadają mu jakąś for mę. Robi zresztą wie
le, żeby (na przyjęciu u K.M.B-.) wejść w nią jak najefektowniej. Bohater „ Moni
zy Clavier" jest w ogóle pos tac ią „przejściową", a w i ęc dialek tycznie zmienną, 
a więc o zachwianym poczuciu tożsamości, a więc ła two s ię wcielającą. 
Jest zaprzańcem jeszcze z lęku i zagubienia, a Moris już z wy
rachowania i poczucia realizmu. Właśnie: i konwencjo estetyczna „ Mo
nizy"„ .. jest przejściowa - od groteski do realizmu „Emigratów". Oba te 
utwory ukazały się w Polsce w tym samym 197 4 roku: „ Moni za Clavier" jako 
„romans" w zb iorze opowiadań „Dwa listy", „Emigranci" w ósmym numerze 
„Dialogu" Sam autor był już wtedy od jedenastu lat na emigracji, z tego pierw
szych pięć właśnie we Włoszech. 

Opowiadał niedawno w Opolu Jan Kulczyński, znamienity reżyser, kolega 
szkolny Sławomira Mrożka i Leszka Herdegena, następującą anegdotę o przyja
źn i : przy jeżdża Herdegen do M rożka do Włoch , wchodzi do pięknie urządzonej 
willi, gospodarz pyta, czy nie nap ił by s i ę drinka, odchodzi po tego drinka, a Le
szek myś li : - Co s i ę z tym Sławkiem sta ło? Mieszko w takie j wll li i zamiast 



po prostu wódkę proponuie „drinka". Wraca Mrozek i mówi: - Ty Leszek na 
pewno myślisz sobie: co się z tym Słowkięm stolo? Mieszka w takiej willi i za
miast wódki proponuje „ drinka". 

Gdyby dodać „uczony" komentarz do tych trzech utworów Mrożka, do „ Mo
nizy Clovier", do „Emigrantów" i teraz „ Kontraktu": Problem em Igr ac j i jest 
problemem t oż sa mo ś c i. 

Bohater „M onizy Clavier", nazwijmy go NN, ba ma wiele cech w tórnego 
anonima, nawet w swo jej „emigranckośc i " jest jak iś przejściowy i chimeryczny. 
Nie wiadomo, no ile jeszcze jes t turystą, a na ile j uż emigrantem. (W tym sensie 
„ Emigranci" i „ Kontrak t" ujmują kolejne stadia zakorzeniania s i ę w ... wykorze
nieniu.) Wyjecha ł z wa l iz ką pełną kabanosów, k tóre wprawdzie szybko się nie 
psują, ale za Io błyskawiczn i e mitolog izują, co zresz tą doprowadza naszego 
„ amanta" do zgubnych obciążeń. Na razie jednak nie wiadomo, czy kabanosy 
mają starczyć na przetrwan ie ze skromną gotówką wakacyjnego wojażu, czy 
okresu przed jakimś cudownym zamieszkaniem w will i z drinkami, nie mówiąc 
już o rezydowaniu przy hollywoodzkiej g wieździe w Kaliforni. 

NN po raz pierwszy troci tożsamość, kiedy s ię natęża i przeistacza w dżen
telmena znająceg o angielsk i. Wraz z bohaterem prze is tacza s ię sama zasado 
istn ienia świata przedstawionego w utworze. Od tej chwlli, od chwili otwarcia 
szafy (scenografio Marko M ikulskiego) wszystko jest moż l iwe w niezbyt zdro
w ym świec i e zaparcia ( się) siebie i bi egunki marzeń. 

Otwarcie szafy ma wypłoszyć polskie kompleksy współczesnego Tadka Kop
ciuszki: a czy na pewno jest to ścieżka do chodzenia - nawet ich nie stać 
no chodnik; o czy nie widać , że idę bez konkretnego celu; a czy nie poznać, że 
walizka z tek tury „ . Św i at „Excelsiora", świa t o twartej sza fy okazuje się jednak 
nie być wolnym od kompleksó w. Nawet przychyl ność pięk nej Monizy nie uleczy 
cie rpię t nictwo (my, żoł n ierze wolnośc i) i cherlactwa (m y brutalna siła s łowiań
sko) chudego polskiego „ kabanosa". Na widok rodaka z wa l izką pryśnie czas 
weneckiego pożegnania z Mon izą Clovier, zamknie s ię szafa w obskurnym, 
swojsk im pokoju, rozpocznie się dialog „ Emigran tów". NN stanie się chyba teraz 
„kanapowym kaznodzieją" AA , ten drugi może będzie XX. Chociaż, kiedy trze
ba będzie założyć pętl ę i pody ktować lis t pożegnaln y , trudno przewidzi eć, jak 
zos taną podzie lone role i zadania dla inteligenta i „ robola" . Dopiero przybrane 
imi ę Moris i posada boya w Excelsiorze oddalą no czas jakiś problem tożsa
mośc i : Polska, polityko i neiwowy lik - oto egzoł !:Jczna wyspa „na wschód od 
zachodu i na zachód od wschodu", ziemio rodzinna Morisa: Poliłit i ko . 

JAN FEUSETTE 





JAN NOWARA 

Aktor w żywym planie 

Kończąc szkołę podstawową w Brzegu, tym wrocławsko-opolskim, wysma
żyłem podanie w sprawie egzaminów do liceum ogólnokształcącego, też w Brze
gu. Z dużym przejęciem i całkowitą powagą tłumaczyłem w nim, że nauka w li
ceum ułatwi mi start na studnia aktorskie. Podanie wywołało najpierw konsterna
cję, ale ostatecznie stanęło na tym, co napisałem. Tylko pani wychowawczyni 
i pani od polskiego z troskC( i wyrozumiałością spoglądały mi w oczy i pobłażli
wie uśmiechały się nade mną. Inaczej rodzina - radziła, żebym to sobie szybko 
wybił z głowy. 

Nic na to nie poradzę: odkąd pamiętam, chciałem zostać aktorem. 
Wiesław Cichy doświadczył najpierw losu szkolnego recytatora na wszy

stkie okazje. Dął w ogniste strofy w chwilach akademijna-rocznicowych i przy
prawiał o miły dreszcz młode nauczycielki gimnazjalne, recytując słodkie wier
sze miłosne - rzecz jasna przy pełnej aprobacie, żeby nie powiedzieć pod 
presją, klasowego koleżeństwa. Ale to oczywiście nie musiało jeszcze do nicze
go doprowadzić. Dlaczego więc doprowadziło? Trudno dociec. Może to dzieło 
cioci-babci Jaroszewskiej (siostry babci ze strony mamy). Ciocia Jaroszewska 
zajmowała poczesne miejsce w rodzinie Cichych. Mieszkała w Warszawie i już 
od przedwojny związana była blisko z panią Ćwiklińską. Tak, chodzi o słynną 
aktorkę, Mieczysławę Ćwiklińską. Ciocia Jaroszewska była jej garderobianą 
i najbliższą przyjaciółką jednocześnie. Pracowały w jednym teatrze, żyły pod 
jednym dachem. Pani Ćwiklińska była gościem rodziny Cichych w Brzegu pod
czas pamiętnego objazdu ze sztuką „Drzewa umierają stojąc". Wiesiek miał 
wtedy jedenaście lat. Wcześniej kilkakrotnie odwiedzał z mamą dom Ćwikliń
skiej-Jaroszewskiej w Warszawie. Więc może to rzeczywiście wszystko za 
sprawą cioci Jaroszewskiej. 

W życiu brzeskiego licealisty sztuka spotkała jednak najpierw groźnego 
konkurenta. Był nim sport. Wzięty recytator okazał się jeszcze bardziej wziętym 
reprezentantem szkoły we wszystkich możliwych konkurencjach - od piłki rę
cznej po kolarskie przełaje. Głównie jednak kopał piłkę, regularnie, wyczynowo 
i ligowa na dodatek. Spędził na tym kilka lat życia i stracił trochę zdrowia. Ale 
kopał zapamiętale. 

Z tym większym szacunkiem wspomina więc swoją gimnazjalną polonistkę, 
panią Teresę Jodłowską-Olejarczyk, która potrafiła przyciągnąć również jego -
zgonionego do ostatnich nóg futbolistę - na próby sceny szkolnej zwanej 
Estradą Teatralnych Etiud. W bardzo frapujących i wcale regularnych zajęciach 
tej sceny uczestniczył przez trzy lata. Przeżył tam wielki dzień - premierę naj
prawdziwszego monodramu pt. „Rekonstrukcja poety" według tekstu Zbignie
wa Herbertu. 

Sztuka zwyciężyła. Pojechał na egzamin do szkoły teatralnej w Krakowie. 
Nie dostał się na studia, za to utwierdził w wyborze dzięki rozmowom z osoba
mi zasiadającymi w komisji egzaminacyjnej. W Opolu pasowano go na adepta 
w teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki. Z tą sceną związał się na dziewięć 
lat, wliczając w to cztery lata studiów aktorskich. Uważa ten czas za wartościo-
wy, bogaty w doświadczenia artystyczne solidnej próby. . 

W pierwszym sezonie zagrał jedną rolę - Malarza w spektaklu Ireny Jurgie
lewiczowej „Szcześliwy motyl" w inscenizacji Zygmunta S~andzika. W~zyscy 
mówili: coś z niego będzie. Z pełną dezynwolturą wybrał się po raz wtory na 
egzamin do krakowskiej szkoły teatralnej. Nie umiał nawet dob~:e teks.tó~ na 
pamięć. Zrugano go potwornie. Człowieku, co mamy z tobą zrob1c? Powinniśmy 
cię przyjąć, ale przecież urągałoby to z""'.ykł.ej przyzwoito~c.i - k.rzyc:ała. pro
fesor Halina Gryglaszewska. Wysłuchał 1.„ jeszcze bardziej utw1erdz1ł się w 
swoim postanowieniu. . 

Drugi sezon w opolskim teatrze lalkowym to już dwie i na dodatek duze ro
le: Walusia w przedstawieniu „Chodzi Turoń, paszczą kłapie" (Herody) Zyg
munta Smandzika oraz jedno z głównych zadań aktorskich w spektaklu „Kró
lewna i Echo" Vlasty Pospiszilowej w reżyserii Czecha, Milana Tomaszka. W 
Smandziku spotkał Wiesław Cichy artystę wizji teatralnych, który zadał. mu 
szereg problemów do samodzielnego rozwikłania. Jego warsztat aktorski był 
jeszcze zbyt ubogi, żeby podołać w pełni takim zada.niom. P!lnie przypatrywał 
się więc starszym, doświadczonym kolegom, uczył się od nich. Tomaszek za 
to okazał się wytrawnym reżyserem-rzemieślnikiem. Nie poprzestawał na sta
wianiu pytań, w trudnych chwilach wchodził na scenę i wydobywał właściwy 
ton, podsuwał skuteczny środek aktorskiego wyrazu. Tę pracę, dokładną 1 nie-
zwykle pouczającą, ma do dziś w pamięci. . . 

Co ciekawe: grał drugi sezon w teatrze lalkow~, a pracował wc1ąz ~ tak 
zwanym żywym planie, bez zasłaniającego aktor<Jll' parawanu. Jeszcze jedno 
- aktorstwo przestało być już decyzją, planem. Stało się rzeczywistością. Po
czuł się człowiekiem teatru. Ale nie odsunął myśli o studiach. 

W czerwcu 1978 roku złożył dwa podania jednocześnie - do szkoły dra
matycznej w Krakowie i szkoły lalkarskiej we Wrocławiu. Repertuar: fragment 
Bitwy z „Pana Tadeusza", fragment „Pamiętników" Jana Chryzostoma Pask~, 
proza Gałczyńskiego, wiersz Baczyńskiego i piosenk~ „Zielo~y mostec.zek ug1-
ną się". Jeden repertuar oraz jeden, nieodzowny w lej sytuacji, samochod. Rano 



Wrocław, wieczorem Kroków. Tu dobrze i tam dobrze. Teorię wyznaczyli jed
nak o jednakowej porze .. I tu.„ języczkiem uwagi okazał się sport. Późnymi no
cami transmitowano wtedy piłkarski Mundial z Argentyny. Po nieprzespanej no
cy łatwiej bo szybciej można było dotrzeć do Wrocławia, niż do Krakowa. A 
poza tym Wrocław był mu bliższy duchowo, emocjonalnie. Brzeg, w którym się 
wychowywał, nachylony był ku Wrocławiowi. Zapadła więc decyzja: Wrocław! 

Wrocławska szkoła teatralna w pamięci Wiesława Cichego to przede wszy
stkim spotkania z ludźmi - nazywa ich wspaniałymi, fascynującymi. Z uśmie
chem przywołuje wspomnienia osób, długi rząd nazwisk. Wśród nich: Janusz 
Degler, Józef Kelera, Ireneusz Guszpit - wspaniale jest spotkać ludzi teorii, 
będących jednocześnie ludźmi teatru; Anna Proszkowska - nauka techniki lal
kowej przynosi radość w chwili, kiedy lalka zespala się z ciałem aktora, anima
cja to trudna i piękna umiejętność; Halina $miela - dzięki niej lubi śpiewać, na 
uczyła go trudnej pracy z tekstem literackim i melodią; Jan Dorman - był peł
nym entuzjazmu przewodnikiem w bogatym świecie konwencji teatralnych; Gena 
Wydrych - z jej pomocą poznawał prawa i tajemnice przestrzeni scenicznej, 
uczył się budować ruchem postać teatralną. 

Na czwartym roku studiów, na zajęciach ze scen w żywym planie, poznał 
Włodzimierza Fełenczaka. To spotkanie zadecydowało, że po raz trzeci trafił 
do teatru przy ul. Kośnego w Opolu. Fełenczok był wówczas szefem artystycz
nym tej sceny i zaproponował Cichemu rolę-warszt~t dyplomowy w reżysero
wanej przez siebie sztuce Jordana Radiczkowa pt. „Zelazny chłopiec". Była to 
rola tytułowa, poważne zadanie aktorskie. Zagrał człowieka, który z „żelazne
go", dzięki kolejnym doświadczeniom, przeobraża się w dojrzałego, myślącego, 
lirycznego. Teatr im. Alojzego Smolki zaprezentował ten spektakl w 1981 roku 
na festiwalu, który ku czci 1300-lecia państwa bułgarskiego odbył się w Warnie. 
Wiesław Cichy otrzymał tam jedną z głównych nagród aktorskich. Z Warny 
przywiózł nagrodę, z Wrocławia dyplom. Co kiedyś wymarzył, potem wytrwale 
zamierzył, czego posmakował jako adept, stało się faktem. Został aktorem -
w teatrze prowadzonym przez Włodzimierza Fełenczaka. 

Wysoko ceni sobie pracę z tym reżyserem i na tej scenie. Urozmaicony re
pertuar, różnorodność uprawianych stylów i konwencji, twórczość obfitująca w 
namiętne dyskusje w gronie zespołu artystycznego - to była jego zdaniem 
rzetelna szkoła artystycznego myślenia i aktorskiego rzemiosła. Nie byłoby tej 
szkoły bez aktorów. Wojciech Deneka, Lucyna Pączek-Nowak, Ewa Wyszomir
ska, Bogdan Banaszek, Piotr Lauks, Barbara Lauks, Jon Potiszil, Tadeusz Rud
nicki - w tym zespole pracowało mu się znakomicie, wiele tym ludziom za
wdzięcza. 

· Za najważniejsze dla siebie w tym okresie uważa spektakle w reżyserii Wło
dzimierza Fełenczako: „Słowolej i inni" do tekstów Majakowskiego, Płatonowa, 
Gorkiego - lekcja karykatury i groteski, gorący spektakl z barwnymi, intensyw
nymi rolami, wyróżniony indywidualną - dla Wojciecha Deneki oraz zespołową 
nagrodą aktorską na Festiwalu Małych Form Teatralnych w Szczecinie w 1984 
roku; „Przygody pingwina Pik-Poka" musical Jerzego Derfla do tekstu Adama 
Bahdaja dla młodszych i starszych, nagrany w Opolu i pokazany w telewizji, 
stworzył w nim szereg ról męskich mówiąc, tańcząc i śpiewając; „Pietruszka" 
według anonimowych XIX-wiecznych tekstów rosyjskich - spektakl lalkowy w 
w konwencji teatru dell'arle. 

Przez cztery lufa Wiesław Cichy stawał najczęściej, jako aktor Teatru Lal
ki i Aktora, przed dziecięcą publicznością - spontanicznie demonstrującą ra
doś i podziw, ale też bez litości objawiającą nudę i brak zrozumienia. Taka pu
bliczność przychodzi go oglądać również dziś, kiedy jako aktor Teatru im. Jana 
Kochanowskiego, na Scenie Małej ale już dramatycznej, wciela s 1ię w postać 
Piiota w bojce o Małym Księciu Anloine'a de Salnt-Exupery'ego. 

W teatrze dramatycznym najpierw, prawdę mówiąc, zamknąłem się w sobie. 
Nawet nie bardzo wiem, na czym to polegało. Inne otoczenie, Inna scena, mo
że inni ludzie. Dość, że potrzebowałem aż trzydziestu przedstawień „Małego 
Księcia", żeby poczuć się świadomym nowych zadań w innej rzeczywistości ar
tystycznej. 

Obok roli Pilota pierwszy sez·on przyniósł mi epizody w dużych insceniza
cjach. Myślę o „Kajusie Cezarze Kaliguli" Karola Rostworowskiego, „Domu, 
który zbudował Jonathan Swift" Grigorija Gorina i „Wyzwoleniu" Stanisława 
Wyspiańskiego, które na Dużej Scenie opolskiej wyreżyserował Wojciech Zeid
ler. Spotkałem się w tych spektaklach z problemami organizacji wielkiej prze
strzeni, z operowaniem dużymi grupami aktorskimi. Posmakowałem dyscypliny 
koniecznej dla zachowania stylu i sensu spektaklu. Uczestniczyłem w wypowia
daniu myśli za pomocą działań i sytuacji zbiorowych. Epizod, który pełni funkcję 
w obrazie całości, służy świadomie idei przedstawienia, to również wartościowe 
doświadczenia akf.orskie. Cenię je sobie wysoko, choć oczywiście rola Wanga 
w spektaklu „Prawdziwe dziej A Ku" Christopha Heina, przyniosła mi najbo
gatsze jak dotąd doświadczenia na scenie dramatycznej. Natomiast otwarta 
scena, nawet tak duża jak opolska, dla aktora „objazdowego", który grał na 
przykład lalkową komędię dell'arte w hali sportowej Zakładów Koksowniczych 
w Zdzieszowicach przed trzema tysiącami ludzi - to problem, jak sądzę do 
rozwikłania. 

Kto wie, czy nie łatwiejszy, niż ten, który postawiłem przed sobą, przystępu
jąc do pracy nad monodramem w kameralnej Sali Prób. Szkopuł w tym, żeby za
mykając się w małej przestrzeni, nie zamknąć się w sobie. Będąc samemu na 
scenie nie zgubić dialogu. To kolejne zadanie, nowy sprawdzian sztuki aktor
skiej, który stawiam przed sobą i którym się pasjonuję. A skąd „Moniza Clavier"? 

Przebywałem przez pewien czas na Zachodzie: w Szwajcarii, Austrii, Fin
landii. Spotkałem tam rzeczywistość, która wyzw·oliła we mnie jednocześnie 
bunt oraz gwałtowną chęć zaistnienia. A także inną chęć - znalezienia się w 
tej rzeczywistości na normalnych, obowiązujących tam zasadach. Napięcie po
między chorobliwą chęcią d e m o n s t r o w a n i a siebie a naturalną potrzebą 
b y c I a sobą - tego wówczas doświadczyłem. I na tym napięciu zasadza się 
w znacznej mierze, jak sądzę, konflikt wewnętrzny bohatera opowiadania Sła
womira Mrożka. 

Ktoś zapyta: czy w kreację sceniczną należy koniecznie wkładać własne, 
autentyczne przeżycia I doświadczenia? Oczywiście: można, ale nie trzeba. 
Roło teatralna potrafi się bez tego obejść. A.le może nie jut to zła droga do 
spektaklu w teatrze jednego gktora. 

JA.N NOW A.RA 



W REPERTUARZE 

DUŻA SCENA 

Stanisław Wyspiań sk i 

WYZWOLEt-.l lE 

(prem. 2 IV 1986) 

Christoph Hein 

PRAWDZIWE DZIEJE A KU 

(prem. 12 X 1986) 

MAŁA SCENA 

Antoine De Saint-Exupc ry 

MAŁY KSIĄŻĘ 

(prem. 9 Xll 1985) 

Kierownictwo techniczne 
Główny mechanik 
Kierownik Biura Obsługi Widzów 

PRACOWNIE TECHNI CZ NE 

Krawiecko 

Malarska 
Stolarska 
Oświetleniowa 

Akustyczna 
Tapicerska 
Perukarska 
Modelatorska 
Szewska 
~)! usarska 
Rekwizytor 
Brygadier zespołu montażystów 

Konsultant prcgramow y 
Fotograf teatralny 
Specjalista ds. reklamy 
Redakcja programu 

Mik8 ła j Gogcl 

O ZENEK 

(prem . 31 V 1986) 

W PRZYGOTOWANIU 

DUŻA SCENA 

Juliusz Słowacki 

KORDIAN 

MAŁA SCENA 

Tadeusz Różewicz 

KARTOTEKA 

- Andrzej Dąbrowski 
- I rencusz Podholorisk1 
- Romuald Matu szr> wski 

- KIEROWNI CY 

- Teresa Kawo 
Kazimierz Birecki 

- Wi b ld War mu zek 
- Jcachim W ystup 
- Grzegorz Cwalina 

Jarosław Piech ow iak 
- Jcachim Bryla 
- Paweł Stelmach 
- Jerzy Pi echn ik 
- Gerard Mróz 
- Z bi gniew Rudawy 
- Ludwika Sie nkiewicz 
- Pi c tr Dobis 

- Jan Nowara 
- Tadeusz Meszko 
- Krystyna Meszko 
- Jan Nowara 

Biura Obsługi Widzów, plac Lenina 12, tel. 359-41, 390-82, przyjmuje zbi ' 
rowe zamówienia na bilety. 

PROJEKT PLASTYCZNY PROGRAMU - MAREK MIKULSKI 

Druk: Opolskie Zakła dy Graficzne im. J. Łang ow s kiego w Opolu zam. 2209/86 
1000 G-1 /595 




