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TEATR POWSZECHNY W WARSZAWIE 1983 

MAŁA SCENA 

ANDRZEJ STRZELECKI 

CLOWNI 
występują 

ADAM BAUMAN 

WITOLD BIELII'JSKI 

PIOTR FURMAN 

MIECZYSŁAW MORANSKI 

DA1RIUSZ ODIJA 

BOGDAN SZCZESIAK 

reżyseria 

ANDRZEJ STRZELECKI 

oprawa plastyczna 

EWA CZERNIECKA-STRZELECKA 

w przedstawieniu wykorzystano muzykę 

NINO ROTY 

inspicjent-sufler 

TERESA BRZOSTOWSKA 
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„Dobry clown, Panie i Panowie, powm1en mieć tyle umiejętności 
i talentów, że przerasta to nieraz możliwości jednego, nawet wybitnie 
utalentowanego człowieka; clown musi być wspaniale wygimnastyko
wany, musi mieć doskonałe warunki zewnętrzne i nieodzowną „vis co
mica", musi być znakomitym aktorem, mieć wspaniałą dykcję, donośny 
i melodyjny głos, musi tańczyć, śpiewać i grać na wielu instrumen
tach. To wszystko jeszcze mało, bo cóż to za clown, który nie ma wy
robionego smaku literackiego, daru improwizacji, talentu satyrycznego, 
pomysłowości i inteligencji?" 

„Trzeba więc było być jednocześnie: satyrykiem, politykiem, im
prowizatorem, publicystą, felietonistą, prywatnym detektywem, dyplo
matą„." 

„Byli clowni repryzowi, występujący tylko w przerwach numerów 
jeździeckich, clowni dywanowi - zabawiający publiczność w czasie 
zmiany rekwizytów, wreszcie clowni „entre" - to znaczy tacy, którzy 
wykonują całe sceny komiczne. Clowni „entre" dzielą się na ryżych 
i białych. Występowali, dla kontrastu, zazwyczaj razem i z czasem 
ich śmieszne rozmowy, dowcipy i scenki stały się nieodłącznym skład
nikiem każdego dobrego cyrku." 

„Życie niełatwe. Życie wciąż 

Problemy stwarza nowe. 

Człek by odpowiedź znaleźć rad -

Lecz ma za małą głowę. 

Pytanie trochę dziwne jest -

Lecz może kto odpowie: 

Czy tu jest cyrk? Czy życie cyrk? 

Gdzie jest ten cyrk, panowie?" 

(Prolog clowna Din-Dona) 

Din-Don (Edward Manc) „Wspomnienia clowna'', Czytelnik 1961 
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„CLOWNI": 

MONOLOG 3 

Moi rodzice byli akrobatami. Nauczyli mnie wielu wspaniałych rzeczy 
i byłem naprawdę dobry. Ale dnia pewnego ojciec bardzo poważnie ze 
mną porozmawiał i poprosił mnie.„ tak - pamiętam, jak mnie prosił ... 
abym sam, z własnej woli został clownem. Nie rozumiałem go, ale nie 
mogłem go zawieść. Zgodziłem się i tak już zostało. Wkrótce potem 
ojciec też ... został clownem i wtedy zrozumiałem, że coś w tym na
szym cyrku zaczynać być nie tak. 

„CLOWNI": 

MONOLOG 4 

Najpierw pozbyto się wszystkich zwierząt. Część sprzedano, część od
dano do ogrodów zoologicznych. Wszyscy treserzy i poskramiacze zo
stali przydzieleni do grupy clownów, w której byli już wtedy prawie 
wszyscy cyrkowcy. Cyrk bez zwierząt jest martwy i właściwie prze
staje nim być. Ale .. udawaliśmy, że nic się nie stało, bo rozeszła się 
plotka, że można stracić pracę, jeżeli się będzie głośno komentowało 
decyzję dyrekcji. Więc - dla naszego dobra - utrzymywaliśmy ten, 
właściwie fikcyjny, cyrk„. 
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ANDRZEJ STRZELECKI - reżyser, aktor, autor scenariuszy i tekstów piose
nek; ukończył Wydział Aktorski w 1974 r. i Wydział Reżyserii w 1980 r. w War
szawskiej PWST, gdzie od 1979 r. jest wykładowcą na Wydziale Aktorskim. Re
żyserował w Teatrze Rozmaitości w Warszawie „Martwe dusze" M. Gogola 
(1977), „Alicję w krainie czarów" (własna adaptacja, 1979), w Teatrze na Woli 
„Podróż po Warszawie" R. M. Grońskiego (1978), „Clownów" w Bałtyckim Tea
trze Dramatycznym w Koszalinie (1980), Teatrze im. J. Słowackiego w Krako
wie (1982), Teatrze 77 w Łodzi (1983). Jego reżyserskie prace w Teatrze TV to : 
„Pechowy dzień" i „Zbrodnia i kara" M. Zoszczenki (1978), „Król w kraju 
rozkoszy" F. Zabłockiego (1978). Jest również autorem programów kab::iretowych 
w TV (m. in. „Parada blagierów"). 
Przedstawienie „Clownów" w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Kos7alinie -
zostało nagrodzone na XXIV Festiwalu Teatrów Polski P0łnocr.ej w Toruniu 
w 1982 r. 
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