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„Zwierzenia klowna" - w teatrze 

1. 

29 kwietnia 1982 roku w Starym Teatrze w Krakowie od
była się premiera „Zwierzeń klowna", w której rolę Hansa 
grał reżyser i autor pomysłu zaadaptowania powieści Btilla, 
Mieczysław Grąbka. Adaptator powieści, Józef Opalski, wspo
mina po latach , z jakimi obawami przystępował do realizo
wania tego pomysłu. Adaptacja wybitnej powieści to zajęcie 
ryzykowne i rzadko przynosi takie rezultaty artystyczne, jak 
Wajdy teatralizacje Dostojowskiego. 

Historia teatru notuje więcej klęsk niż sukcesów adapto
wanej prozy. Przyczyn tego zjawiska łatwo się domyślić. 
Świat literatury, budowany z materii słowa, zachwyca nas 
niejednokrotnie nie zdarzeniami i nie obrazami, lecz - ru
chem myśli. Natomiast scena jest miejscem, gdzie coś musi 
się zdarzyć, widz przede wszystkim patrzy; myśl ujawnia 
się dopiero poprzez obrazy. Teatr słowa, pomimo prób jego 
odnowienia - na przykład przez Mieczysława Kotlarczyka 
i jego uczniów - to współcześnie nurt marginesowy, być 

może ze względu na to, że żyjemy w cywilizacji zdominowa
nej przez plakat , komiks, pisma ilustrowane czy kino i te
lewizję. Z drugiej s trony - próba przełożenia powieści na 
język sceny wiąże się z koniecznością wyboru. Trudność pod
stawowa polega na tym, by zachować walory adaptowanej 
prozy, a jednocześnie - oddać teatrowi co teatralne. 

2. 

W przypadku „Zwierzeń klowna" udało się , jak sądzę, po
konać tę trudność . Podejrzewam, że dzięki ścisłej współ

pracy aktora-reżysera z adaptatorem. Mieczysław Grąbka za
interesował się powieścią Bolla jako materiałem d1a sceny 
jeszcze w latach siedemdziesiątych, ale do realizacji pomy
słu doszło dopiero za dyrekcji Stanisława Radwana. 

Kontakty Grąbki z kabaretem, jego zainteresowania pan
tomimą i choreografią oraz „prestidigitatorska łatwość trans
formacji" - wszystko to ukierunkowało pracę nad adapta-
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cją, znalazło wyraz w wyborze tych a nie innych wątków 
powieści. 

Historia Hansa Sclmiera została odczytana jako opowieść 
o nieszczęśliwe j miłości dwudziesto\v ieczncgo Arlekina, o de
gradacji artysty, który z wyżyn sukcesu sta cza si c; na dno 
upodlenia. Pokazano Harn:a w czasie wystqpów, stworzono 

cykl numerów kabaretowych, które poza pr\'zentacją możli
wości artystycznych bohatera oddawały klimat polityczny 
Trzeciej Rzeszy. Natomiast zrezygnowano z p róby pełnego 
odtworzenia mentalności niemieckiej po wojnie. To, co było 
tak ważne dla czytelników w rok u 196:3 (kiedy ukazała siq 
powieść), realizatorzy uznali za mnie j atrakcy jne dla pol-

skiego widza w roku 1982. Dlatego wątki te istnieją w spek
taklu tylko jako tło. 

Ten wybór, jak każdy, jest oczywiście pewnym uproszcze
niem, ale jednocześnie pozwolił stworzyć scenariusz o wiel
kich walorach teatralnych, podkreślonych przez pomysły sce
nograficzne Janusza Wrzesir1skiego. 
3. 

„Zwierzenia klowna" cieszyły się w Krakowie wielkim po
wodzeniem. Zyskały dobre recenzje prasowe i przy pełnej 

widowni grano je blisko 250 razy. Przyniosły też teatrowi 
sukces na Festiwalu w Karlsruhe podczas Europejskich Dni 
Kultury w marcu 1986. 

Spektakl, który dziś Państwu prezentujemy, nie jest prże
niesieniem przedstawienia krakowskiego. Mieczysław Grąbka 

po k ilku latach powrócił do mma, ale już z innymi partne
rami, w innym teat r ze i sam - jak m y wszyscy - inny niż 
w 1982 roku. 

JANUSZ LEGOŃ 
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WACŁAW SADKOWSKI 

„Happening" Heinricha Bulla 

Jesienią roku 1963 ukazała się powieść Btilla zatytułowana 
„Zwierzenia klowna". Bohaterem tej powieści jest niejaki 
Hans Schnier, syn potentata przemysłowego, „króla" węgla 
brunatnego w RFN. Czlowiek ten wybrał zawód błazna 

i uprawia go od lat, traktując jako formę buntu przeciw 
własnej rodzinie. Punktem zwrotnym w jego drodze życio
wej był dzie!1, jeden z ostatnich dni minionej wojny, w któ
rym zginęła jego siedemnastoletnia siostra Henrietta - zgło

siła się ona dobrowolnie do młodzieżowej służby przeciw
lotniczej, rodzice wyprawiali ją z domu deklamując slogany 
o obronie „świętej ziemi niemieckiej". Hans pojął, że za 
tymi sloganami kryje się jedyne umiłowanie jego rodziców: 
umiłowanie złotodajnych pokładów węgla brunatnego. Znów 
- podobnie jak kiedyś w „Bilardzie o wpół do dziesiątej" -
matka skąpiła bohaterowi powieści nawet przyzwoitego je
dzenia, pod pretekstem spartańskiego wychowania odarła 

jego dzieci1'1stwo z wszelkiej radości i blasku, wszystko 
w tym domu zawsze podporządkowane było pieniądzowi -
to zaś, co się dzieje po wojnie, kiedy jego ojciec pomnaża 
fortunę i wpływy, przyjmuje w swoim domu ministrów, 
wyższych duchownych, modnych artystów, ugruntowuje w bo
haterze to przekonanie. 

Ten wątek powieści Bi:illa jest jednym z najostrzejszych 
w literaturze niemieckiej oskarżeń wielkiej burżuazji za
chodnioniemieckiej, która nie wyciągnęła wniosków z wo
jennej tragedii, której egoizm klasowy i kastowy przesłonił 
wszystko, co się w świecie zdarzyło , która na wszystkie do
świadczenia i wstrząsy dziejów odpowiada nacjonalistyczną 
demagogią. ( ... ) 

„Zwierzenia klowna" są jedną z najbardziej gorzkich 
i „czarnych" ks iążek Btilla. Bo udziałem Hansa Schniera 
stanie się całkowity i zupełny upadek. Maria, dziewczyna, 
którą poznał w środowisku postępowych katolików, po czte
rech latach współżycia tylko formalnie nie usankcjonowanego 
małżeństwem , zrażona tym, że Hans nie chce się zobowiązać , 

aby dzieci były wychowywane w duchu katolickim (Maria 
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nie może mieć dzieci i roni kilkakrotnie), opuści go dla wy
so kiego dosto jnika państwowego i dla pozycji swoistej „first 
lady" bońskich środowisk chadeckich. Jej odejście zepchnie 
bohatera powieści na dno rozpaczy, upadku psychicznego 
i fizycznego - rozpije s ię on, nie będzie już mógł wykony
wać swego błazeńskiego zawodu, odwrócą się odeń wszyscy 
znajomi, pozostanie mu już tylko żebrać na schodach dwor
cowych, na których usiądzie z gitarą, śpiewając litanię lore
tańską i podsuwając przechodniom odwrócony melonik. Cały 
ten proces upadku, klęski życiowej , zupełnego osamotnienia, 
ukazany w powieści z jaką ś zajadłą niemal pasją, opleciony 
siecią sceptycznych, sarkastycznych nieraz refleksji, jakimi 
Hans Schnier penetruje rozmaite dziedziny życia, obyczajów, 
religii i filozofii, jest właściwie jakimś rozpaczliwym wyzna
niem rozterki, zawodu i bólu, jaki stał się udziałem samego 
pisarza. Wicie też mówi w tej książce pisarz gorzkiej prawdy 
o oportunizmie i zakłamaniu moralnym, które otacza boha
tera, o hitlerowskiej przeszłości dzisiejszych działaczy cna
decji i luminarzy „cudu gospodarczego". 

Boll stawił im czoło; tłumaczył, że „Zwierzenia klowna" 
są dlaI'l przede wszystkim powieścią o miłości zdławionej 

i podeptanej . „Myślę, że nie ma w naszym społeczeństwie 

żadnego miejsca dla miłości. Miłość jest czymś na kształt 

eksplozji - zarówno dla zaangażowanej w nią pary ludzi, 
jak i dla społeczeI'lstwa. „Nazywając żartobliwie swą książkę 

„zapalniczką z dynamitem", tłumaczy pisarz dalej, że „insty
tucjonalizacja uczuć religijnych załamała jego bohaterów" -
jes t to wniosek wysnuty z dokładnej znajomości środowiska, 
w jakim pisarz tkwi od lat. Sam, rzecz jasna, nie jest owym 
błaznem ze swej powieści (podobnie jak Grass nie jest owym 
karłem bębniącym w blaszany bębenek), nie zachodzi tu 
stosunek tożsamości między autorem a jego bohaterem, choć 
obaj mają zgodne poglądy na tę czy inną sprawę, choćby na 
służbę wojskową. Boll uczynił swego bohatera klownem 
aby móc obdarzyć go pełną wolnością odruchów i zachowa~ 
i aby poprzez „zwariowanego błazna" wykazać, „iż to spo
łeczeI'lstwo jest o wiele bardziej szalone niż on, ponieważ 
ono traktuje wszystko poważnie i dosłownie, nikt nie przyj
muje najmniejszego dystansu estetycznego wobec siebie". 

„Drogi i rozdroża literatury Zachodu", fragmenty 



ADAM KRZEMINSKI 

„Hobelitacja" buntowniczego prowincjusza 

„Nieśmiertelni" z Akademii Szwedzkiej, przyznając nagro
dę Nobla, w uzasadnieniu werdyktu ·nie zawsze ujawniają 

wszystkie motywy, jakimi się kierowali. Biorąc pod uwagę 
uczestnictwo twórcy w życiu społecznym, jego wpływ na 
czytelników i współobywateli, dużą uwagę poświęcają „spra
wie'', jakiej lauret służy , a nie tylko fikcji, jaką tworzy. Nic 
też dziwnego, że co jesieni wybucha spór, czy koronę i ko
rony otrzymał naprawdę najlepszy i czy „sprawa", jakiej 
służy nowo obrany, naprawdę jest słuszna. Oponenci i obrol'l
cy rzadko sięgają po argumenty literackie, częściej - po 
polityczne; rzadziej cytują fragmenty powieści laureata, czę
ściej - jego publicystykę. Być może wynika to z charak
teru życia literackiego naszej „epoki feliotonowej" - jak 
pisał laureat z roku 1946, Herman Hesse - z zachwiania 
kryteriów i wszechobecności polityki. ( ... ) 

Ale Nobel dla Bolla jest równocześnie dowodem uznania 
dla literatury zachodnioniemieckiej; glejtem dla literackiej 
krainy do niedawna wiodącej prowincjonalne życie - nie
obecnej w literaturze światowej lub raczej obecnej tylko 
marginesowo. Boll, ten „dobry człowiek z Kolonii'', nie na
leży do pisarzy uniwersalnych, nie jest „obywatelem świata" 
- jakim był Tomasz M~nn czy Hermann Hesse. Jego wy
różnienie jest znamienne - oto ukoronowano pisarza zwią
zanego całkowicie z Republiką Federalną Niemiec i tylko 
z nią, pisarza znanego na całym świecie, ale piszącego dla 
Niemców i o Niemcach z RFN. Nagroda ta przypieczętowuje 
istnienie odrębnej literatury zachodnioniemieckiej, mającej 
własne treści i żyjącej własną - choć krótką historią. To 
nie przypadek, że Akademia odznaczyła właśnie „prowin
cjusza" Bolla. a nie któregoś z nielicznych żyjących jeszcze 
„pisarzy ogólnoniemieckich" starszego pokolenia. Heinrich 
Boli urodził się w Kolonii , jeszcze jako poddany Wilhelma II 
- w roku 1917. Dzieciństwo spędził w Republice Weimar
skiej, młodość w hitlerowskiej piechocie, w której służył 

przez całą wojnę. Wiosną 1945 roku zdezerterował. Nie był 

tchórzem ani bohaterem - przetrwał front wschodni, a jego 
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dezercja oznaczała podjęcie walki nie tylko o przeżycie, ale 
i o człowieczeństwo. Opuszczenie oddziału było początkiem 
długiego marszu praktykującego katolika - ku własnej wie
rze, początkiem długiej walki z konformizmem. Po wojnie 
„oddziałem", z którym nie chciał mieć nic wspólnego, stały 
się dla niego instytucje władzy politycznej, duchowej i du
chownej. Pisać zaczął w okresie „zgliszcz i ruin" - oczywi
ście o wojnie . Była jego decydującym doświadczeniem. ( ... ) 
Zniszczenia, nędza oraz świadomość klęski militarnej i mo
ralnej - oto sceneria i tematy pierwszych opowiadal'l Bolla 
i jego kolegów. (. .. ) 

Literatura zachodnioniemiecka - w każdym razie ta, któ
rej przedstawicielem jes t Boll - ma osobliwy stosunek do 
przeszłości. Powołuje się na ciągłość historii , a jednak rok 
1945 traktuje jako „rok zerowy". Także Boli piętnuje III Rze
szę , ale raczej wskazując na jej pozostałości w Republice 
Federalnej niż opisując lata 1933-1945. Dopiero w powieści 
„Portret grupowy z damą" (1971) starannie rekonstruuje at
mosferę Niemiec z czasów wojny, opisuje realia, bada mo
tywy. Przedtem włączał jedynie pewne migawki z przeszło
ści, by wskazać typ świadomości stworzonych przez siebie 
postaci. To ostrożne traktowanie przeszłości zdobyło mu sza
cunek czytelnika w kraju, a ironiczne przedstawienie współ
czesności - szacunek czytelnika za granicą. („.) 

Zbuntowany błazen ze „Zwierzel'l klowna" nie strzela. Cal · 
kowicie odrzuca reguły gry wyznawców „sakramentu byka" , 
nie podejmuje wałki , która zakończyłaby się wciągnięciem 

jego samego w krąg przemocy. Hans Schnier trochę przy
pomina głosicieli „wielkiej odnowy" z końca lat sześćdzie

siątych, ale nie poszukuje żadnej utopii , po prostu „zbiera 
monety", obserwuje liczne maski otaczających go ludzi -
znajomych, krewnych i obcych. Hans Schnier jest bezradny 
w kontaktach z „normalnymi" ludźmi, pomaga jednak Bono
wi ukazując w ten sposób instytucje, jakie reprezentują owi 
„normalni". A więc bezrobotny klown w pomina swego nau
czyciela, który podczas egzekucji dezertera groził dziesięcio
letnim uczniom, źe „tak będzie ze wszystkimi, którzy odma
wiają obrony świętej niemieckiej ziemi przed żydowskimi 

jankesami", a dziś „uchodzi za człowieka o odważnej poli
t ycznie przeszłości , gdyż nigdy nie był w partii". Bunt 
Schniera (i metoda Bolla) nie polegają na projektowaniu 
przyszłości , lecz na obnażaniu codziennoś ci. W tym celu Boli 
przecina opisywanie wydarzenia licznymi nawrotami do prze-
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szłości, wywleka rodowody „porządnych ludzi", porównuje 
ich dzisiejsze słowa z dawnymi czynami. 

Bardzo ważną rolę odgrywa tu wyczulenie pi sarza na ję
zyk, wydobywanie prawdziwego znaczenia słów wydanych 
„na łaskę pozbawionych sumienia demagogów, taktyków, 
oportunis tów, słów mogących stać się wyrokiem śmierci dla 
milionów, słów wystrzeliwanych jak pociski z maszyn kształ
tujących opinie."( ... ) 

Literatura na Swiecie 1973 nr 3, fragmenty 

Heinrich Boll nie żyje 

Zmarł 17 lipca 1985 roku w Kolonii. Jakże trudno pogo
dzić się z tą myślą. Wciąż pełni zwątpienia pytamy, czy na
prawdę pisarz może coś sprawić? I tylko czasem, niezmier
nie rzadko, przekonujemy się, że tak, że może nawet bardzo 
wiele. Wiemy to z całą pewnością, gdy przyjdzie nam na 
myśl Biill. Był jednym z nielicznych ludzi, których sło

wa jeszcze coś naprawdę znaczą i nie giną w szumie in
nych, chętnie i łatwo wypowiadanych. Nie warto rozważać, 
czy dużo pisał i czy zasłużenie każdą jego nową książkę 

uznawano za bestseller. W kwestii bestsellerów stanowisko 
samego Bcilla było jednoznaczne. W zwyczaju lansowania 
niektórych autorów upatrywał zagrożenia wolności swojego 
zawodu. Żądał jej dla wszystkich ludzi pracy twórczej, pisa
rzy, artys tów malarzy. ( ... ) 

Boll cieszył się powszechnym szacunkiem. Zawdzięczał to 
swej zawsze niezależnej i godnej postawie. Jako twórca nie 
rozgraniczał pomiędzy tym, co estetyczne, a co etyczne. Ten 
podział dla niego w ogóle nie istniał. Nie pisałby, gdyby nie 
było to dla niego zobowiązanie moralne. 

Urodzony 21 grudnia 1917 roku w Kolonii, spędził w tym 
mieście dzieciństwo i młodość. Tu zrobił maturę i tu w 1939 
roku rozpoczął studia filologiczne. Wcielony do armii brat 
udział w działaniach bojowych we Francji, Związku Ra
dzieckim, Rumunii, na Węgrzech i w Niemczech pod koniec 
wojny. Przeszedł przez francuskie i angielskie obozy jeniec
kie. Zwolniony w 1945 roku wrócił do Kolonii. 

Pierwsze opowiadania ogłosił w 1947 roku. Od 1951 roku 
zaczął uprawiać pisarstwo jako wolny zawód. Rychło zdo
był sobie sławę najpopularniejszego autora w Republice Fe
deralnej Niemiec. Trwały spory o wartości estetyczne jego 
prozy i wzrastała ilość liczących się literackich nagród i wy
różnień, że wspomnę nagrodę wydawców za najlepsz<1 po
wieść obcą (1955), pierwszą nagrodę w międzynarodowym 

konkursie krótkich utworów humorystycznych w Alecku 
(1967), wreszcie nagrodę Nobla w dziedzinie literatury przy-
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znaną w roku 1972. W początkach lat siedemdziesiątych pia
stowa! Boli zaszczytne funkcje prezesa zachodnioniemieckie
go, a także międzynarodowego PEN-Clubu. 

Opowiadaniami, powieściami, tekstami słuchowisk radio
wych, przemowami, esejami Bol! dał świadectwo dziejom 
zachodnioniemieckiego społeczei1stwa. W dziele żadnego in
nego z pisarzy niemieckich nie utrwaliła się bardziej jego 
historia i jego codzienność. Żaden też chyba nie korzystał 

pełniej niż on z doświadczenia. 
Pierwsze opowiadania Bolla stały się odbiciem bezpośred

nich przeżyć wojennych i tuż-powojennych ( ... ) Boli najsu
gestywniej jak umiał przemawiał do sumi eń tych, co wró
cili z wojny, przywodząc im raz jeszcze przed oczy przebyty 
koszmar. Temat wojenny zdominował jego kolejne utwo
ry.(. .. ) 

Boll wyznał, że liczył na otrzeźwienie , na odnowę moraln~ 
Niemców. Z tej nadziei brały się w jego dziele przeciwsta
wiane okrutnym realiom wojennym obrazy wyobrażalnego 
szczęścia, budowanego na zaufaniu, przy ja ź.n i, miłości. Sytua
cja powojenna przyniosła jednak res taurację odrzucanych 
przez niego stosunków przemocy. Chaos wojenny zastąpiony 

został porządkiem „świata administrowanego·•. Powieścią 

. ,I nie poskarżył się ani jednym słowem" (1953) Boll otwiera 
nowy rozdział swej twórczości, w którym pozostawiając w tle 
kompleks wojenny zwraca s ię wyraźnie k u problematyce 
Niemiec okresu restauracji i cudu gospod arczego. Książki 

„Nie strzeżone progi" (1954) i „Bilard o wpół do dziesiątej" 
(1959) zapełnia postaciami, które bądź to nie mogą oderwać 
się od przeszłości i żyją we wspomnieniach, bądź też o wszyst
kim, co było, zapomniały, zajęte „urządz niem się" w nowej 
rzeczywistości . Wskazuje to na brak w Niemczech tej doby 
sił reformatorskich, które szukałyby innych wzorców życia 
zbiorowego i indywidualnego. W wyróżnionych nagrodą Gru
py 47 ciętych, satyrycznych opowiadaniach „Doktor Murkes 
gesammeltes Schweigen und andere Satiren" (1958) Boll do
konuje bezpardonowej rozprawy ze swoim społeczei1stwem 

wysuwając przeciw niemu podstawowy zarzut „uprzedmio
towienia". 

Lata sześćdziesiąte to okres nasilonej publicystycznej ak
tywności Bolla. Polityczna publicystyka Balia zwracała się 

przeciwko tendencjom restaurowania i umacniania tych sił 

gospodarczych , które wsparły Trzecią Rzeszę. Remilitaryza
cja pozwoliła na ich odrodzenie. Plan Marshalla zdecydował 

1'.! 

o kierunku odrodzenia RFN. Nadzieje na stworzenie zupełnie 
nowego porządku rozwiały się. Znana jest batalia autora 
,.Zw ierzei'l klowna" o zmianę polityki społecznej Kościoła 
katoli kiego w Niemczech, któremu wytykał on „kapitulanc
two wobec wojennego oportunizmu". W swych polemicznych 
wystąpieniach Boll nie pomija żadnej ważnej kwestii doty
czącej życia public znego RFN. Potępia ustawodawstwo wy
jątkowe 1968 ro u , atakuje praktykę manipulowania opinią 
publiczną za pomocą środków masowego przekazu. Zajmuje 
też stanowisk o w sprawach pozaniemieckich. 

Za swego rodzaju sumę epickich dokonai1 Bolla uchodzi 
„Zdjęcie grupowe z damą" z 1971 roku. Jest to przekrój hi
storii Niemiec Zachodnich. ,.Spróbowałem - powiedział Boli 
- przedstawić los czterdziestoletniej kobiety dźwigającej cic;
żar historii znaczonej latami 1922- 1970" . ( ... ) 

Osta tnie z większych epickich dzieł Eolia „Opiekui'lcze 
oblężenie" (1979) obrazuje zmiany w sytuacji społeczeństwa 
zachodnioniemieckiego. Podkreślenie znaczenia sfery pry
watnośc i w tej książce w 'daje się być odpowiedzią autora 
na Ze kusy systemów do objęcia kontrolą i podporządkowa
nia sobie wszystkiego, co jeszcze niezunifikowane i względ

nie wolne . 

B. S. (BARBARA L. SURO\VSKA) 
„Literatura na Sw iecie" 1985 nr 12, fragmenty 



MIECZYSŁAW GRĄBKA ur. 12 kwietnia 1950 roku. Absol
went krakowskiej Pai'lstwowe j Wyższej Szkoły Teatralne j. 
Od ukoóczenia studiów w 1973 r. pracuje w Starym T eat rzi..' 
w Krakowie, gdzie wystąpił w wielu rolach , m .in. grał: Syna 
w „Sklepach cynamonowych" w reżyserii Ryszarda Majora 
(1976), Nosa w „Weselu" w reż . J erzego Grzegorzewskiego 
(1977), Helskiego w „Z biegiem lat. z biegiem dni..." w reż . 

Andrzeja Wajdy i Anny Polony (1978). Konstantego w „Dzie 
s ięciu portre tach z czajką w tle" Grzegorzewskiego (1979) 
i Osrica w „Hamlecie" Wajdy (1981). 
Uczył pantomimy w PWST i na wydziale wokalnvm Aka 

demii Muzycznej w Krakowie. Obecnie prowadzi ~ PWST 
studium piosenki aktorskiej . Początkowo interesował się r ów
nież kabaretem , widzowie telewizyjni pamięta ją go ze „Spot
kaó z balladą" . Wielokrotnie opracowywał choreogra fię dla 
kra kowsk iego ośrodka tel ewizy jnego. W Teatrze Muzyczny m 
w Krakowie za dyrekcji Roberta Satanowskiego zrealizowai 
spe ktakl pantomimy „Pierrot lunaire" Schonberga. 

„Zwierzenia klowna" były jego debiutem reżyserskim na 
deskach Starego Teatru (1982). Dla tej sceny wyreżyserowa ł 
ta kże „Korowód" Schnitzlera. 

Od roku zainteresował się reżyserią filmową . J ego de biut 
w te j dziedzinie to film krótkometrażowy „Droga którą idę" 

- impresja o losach pokolenia urodzonych w 1950 roku . 
W 1983 roku na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych otrzy

mał nagrodę za reżyserię „Zwierzeó klowna" , a na Rzeszow
skich Spotkani ach - nagrodę za najlepszą rolę męską. 

JANUSZ WRZESIŃSKI - ur. 1949 roku, w Częstochowie . 
Ukor'lczył Wydział Architektury Politechniki Krakowskie j 
Krakowskiej w roku 1975 a w roku 1980 Wydział Scenografi l 
n a krakowskie j Akademii Sztuk Pięknych. 
Zadebiutował jako scenograf przedstawie~iem „Poskromie

nie złośnicy" Szekspira (reżyseria Anna Polony) w krakow-
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kiej PWST. Następne prace scenograficzne to : „H eracles y 
Hebe" (scenariusz Józef Opalski, reżyseria i choreografia 
Henryk Tomaszewski - „koprodukcja" Opery Krakowskiej 
i Pantomimy Wrocławskiej) , „Zwierzenia klowna" Bolla, 
„OpQta ni" Gombrowicza (reż . Tadeusz Minc - Teatr Naro
dowy), „Korowód" Schnitzlera (reż. Mieczysław Grąbka -
Stary Teatr). 

Przez 4 lata prowa dził zajęcia dydaktyczne z zakres u pro
jektowania scenografii oraz technik te a tralnych na Studium 
Scenog rafii ASP w Kr akowie. 
Bra ł udział w w ysta wa ch proje k tów scenogra ficznych w ra

mach Studium Sce nografi i ASP. Publikował swe projekty 
w „Architekturze" i „Diariuszu Architektury Polsk ie j" . Otrzy
ma ł Nagrodę Specjalną Szkoły Architektury na II Biennale 
Architektury w Nanc y. J ego rysunki znajdują s ię w Muzeum 
Kary katury w Wars zawie . Jes t nac ze lnym graf ikiem (plakaty 
i p rogra m y) w Ope rze Kra kowskie j. Projektowa ł plakaty dla 
Sta rego T eatru. Ope ry w Bydgoszczy, dla teatrów w RFN 
i Ita lii . 

JÓZEF OPALSKI - ur. 1947 roku, w Krakowie . Doktor filo
logii pol skie j, adiunkt w Zakład zi e T eatru UJ, wykładowca 

na Wydziale Reżyserii krak owski ej P WST, kierownik lite
racki Starego T eatru i Opery Kra kowskiej. Autor kilku 
książek (Nagroda Mini stra za ks iąż kę „Chopin i Szymanow
sk i w literaturze d w udzies tolecia międzywojennego "), ostatnio 
wydał „Rozmowy o Konrad zie Swinarskim i „H a mlecie". 
Napi sa ł ponad 200 artykułów o lite ra turze, teatrze i muzyce 
opu blikowanych w Polsce i za granicą. Autor li brett, ~ cena

riuszy („Sen o Bezgrzesznej" z J erzym Jarockim w Starym 
T ea trze) , opracowań muzycznych, tłumaczeó (,,Affabula zione" 
Pasol iniego, Teatr Studio w Wa rszawie, Stary Teatr). W mar
cu tego roku debiutu je jako reżyser („Rigoletto") w Operze 
Krakowskiej). 
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Heinrich Boli 

Zwierzenia klowna 

Hans Schnier 

Alfons Schnier 

Maria Derkum 

(Ansichten eines Clowns) 

Przekład: Teresa Jętkiewicz 
Adaptacja: Józef Opalski 

Osoby: 

- Mieczysła Grąbka (gościnnie) 

- Mieczysław Ziobrowski 

- Lidia Duda (gościnnie) 
- Monika Tyblewska (PWST) 

Zohnerer agent reklamowy - Jerzy Hojda 

Zespół baletowy 

Reżyseria t choreografia Mieczysław Grąbka 
Scenografia: Janusz Wrzesiński 

Muzyka: Roman Opuszyński 

Asystent choreografa: Urszula Sajda 

Asystent reżysera: Jerzy Hojda 

Sufler: Agnieszka Juraszek 

Inspicjent: Bartłomiej Bertoldi 

W przedstawieniu wykorzystano muzykę Fryderyka Chopina 
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