
utworzono trzyletnie szko³y œrednie, kszta³c¹ce Przegl¹daj¹c niektóre strony internetowe, 
artystów, a w Moskwie i Kijowie powsta³y czytaj¹c nieliczne artyku³y prasowe o tematyce 
Akademie Sztuki Cyrkowej kszta³c¹ce, oprócz cyrkowej, uœwiadomi³em sobie jak ma³a jest wiedza 
cyrkowców równie¿ re¿yserów cyrkowych. na temat polskiego cyrku. Brak znajomoœci 
Podobnie, choæ na mniejsz¹ skalê, dzia³o siê w podstawowych faktów, szereg niedomówieñ, a tak¿e 
Rumuni, Bu³garii, NRD i Czechos³owacji. wyci¹ganie b³êdnych wniosków o funkcjonowaniu 

cyrku w Polsce bardzo mnie dra¿ni i irytuje. Dziwiê 
Polska, zgodnie ze swoj¹ przynale¿noœci¹ siê jednoczeœnie, dlaczego moje œrodowisko  

socjalistyczn¹, nie by³a inna. Choæ próba œrodowisko zawodowych cyrkowców - do tej pory 
postawienia sztuki cyrkowej na równi z tzw. nie spróbowa³o o tym mówiæ, pisaæ, informowaæ. 
sztukami wy¿szymi nie w pe³ni siê u nas powiod³a. Nie jest to ¿adna tajemnica zawodowa, mo¿e po 
Zawsze lubimy mówiæ, ¿e byliœmy trochê inni na tle prostu nie mia³ kto tego zrobiæ.  
krajów socjalistycznych i w tym wypadku to siê 
zgadza.Podejrzewam, ¿e pewne fakty czy to z 

historii, czy z dnia dzisiejszego zburz¹ niektóre 
Ju¿ w 1945 roku w £odzi za spraw¹ opinie i wyobra¿enia o cyrku. Mam jednak nadzieje, 

nacjonalizacji powsta³ pierwszy pañstwowy cyrk. W ¿e pozwol¹ one bardziej obiektywnie spojrzeæ na tê 
jego œlady posz³y nastêpne dot¹d prywatne jednostki b¹dŸ, co b¹dŸ jedn¹ z najstarszych sztuk, wci¹¿ 
(w dalszym ci¹gu tego nie rozliczono). W 1949 roku ciesz¹c¹ siê zainteresowaniem publicznoœci. 
z inicjatywy ludzi cyrku powo³ano do ¿ycia 
Zjednoczone Przedsiêbiorstwa Rozrywkowe, Nie bêdzie to próba oceny (choæ pewnie nie 
których zadaniem sta³o siê zatrudnianie cyrkowców da siê tego unikn¹æ) czy poparcia jakiejœ opcji. 
i tworzenie odpowiedniego zaplecza technicznego Chcia³bym jedynie podzieliæ siê zgromadzon¹ w 
dla cyrku. Jak pokaza³a historia, twór ten poch³on¹³ przeci¹gu 15 lat mojej kariery zawodowej, wiedz¹ i 
i zniweczy³ pracê swoich twórców, ale o tym dalej. w³asnymi obserwacjami. Aby nikogo nie uraziæ, w 

swoim opisie pominê nazwy i nazwiska dotycz¹ce 
Od 1952 roku w podwarszawskim Julinku na cyrków z „naszego podwórka”, myœlê, ¿e nie s¹ one 

obszarze 40 hektarów rozpoczêto budowanie bazy istotne dla ogólnego obrazu.

Mia³em to szczêœcie i okazjê, a mo¿e niefart, 
¿e okres mojej kariery zawodowej, kariery artysty 
cyrkowego przypad³ na dwie diametralnie ró¿ne 
„epoki cyrkowe” w Polsce, tê przed i po roku 1990. 
Zacznijmy, zatem od pocz¹tku:

Cyrk Socjalistyczny

       W jednym ze swoich dzie³, W³odzimierz Lenin 
okreœli³ sztukê cyrkow¹ jako najbardziej 
„odpowiedni¹” dla mas pracuj¹cych. To 
wystarczy³o, aby jego nastêpcy wynieœli sztukê 
cyrkow¹ na piedesta³ i postawili j¹ na równi z oper¹, 
przenosz¹c j¹ prosto z bud jarmarcznych i ulicy na 
salony. Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy po raz 
pierwszy w 1990 roku wyjecha³em do sta³ego cyrku 
w Dniepropietrowsku i zakwaterowano mnie w 
hotelu dla artystów cyrku i opery. Warunki pracy 
by³y tam wyœmienite  garderobiane, lekarz, rzesza 
pracowników technicznych, rekwizytorów, 
choreografów, 21 osobowa orkiestra. Nigdy póŸniej 
nie pracowa³em tak komfortowo. 

Prawie w ka¿dym wiêkszym mieœcie ZSRR 
powstawa³y wspania³e cyrki sta³e z ogromnym 
zapleczem technicznym. W ka¿dym z tych cyrków 

Ach ten cyrk i jego sztuczki
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cyrkowej z ma³¹ i du¿¹ aren¹, pawilonami dla 
zwierz¹t, sal¹ do æwiczeñ, hotelem dla artystów, 
warsztatami dla potrzeb produkcji rekwizytów. 
Powsta³ Zak³ad Widowisk Cyrkowych. W latach 60 
tych wybudowano na warszawskim Powiœlu sta³y 
cyrk. Odby³o siê w nim tylko kilka przedstawieñ, 
poniewa¿ cyrk sp³on¹³ i nigdy go nie odbudowano. 
Utworzono Szko³ê Cyrkow¹, któr¹ w 1967 roku 
podniesiono do rangi Pañstwowego Studium 
Cyrkowego - szko³y pomaturalnej. Absolwenci 
Pañstwowego Studium Cyrkowego szko³y 
artystycznej II-go stopnia otrzymywali dyplom 
Aktora Cyrkowego, uprawniaj¹cy do wykonywania 
zawodu. W owych czasach mia³o to niebagatelne 
znaczenie. Tylko osoby posiadaj¹ce dyplom szko³y 
cyrkowej lub osoby zweryfikowane przez Tyle chronologii, a teraz najwa¿niejsze: warunki 
Ministerstwo Kultury za pomoc¹ specjalnego uprawiania sztuki cyrkowej, ludzie i atmosfera 
egzaminu, mog³y otrzymywaæ wynagrodzenie za tamtych lat. 
swoje wystêpy. By³o to rygorystycznie 
przestrzegane przez wszelkiego rodzaju Po powstaniu ZPR wszyscy artyœci zostali 
organizatorów imprez, w³aœcicieli lokali, w których zatrudnieni na etaty, przez co nie musieli siê ju¿ 
organizowano wystêpy, czy oczywiœcie dyrektorów martwiæ o anga¿ i dochody. Zak³ad Widowisk 
cyrków. Przypominam sobie sytuacjê, gdy bêd¹c na Cyrkowych zapewnia³ szkolenie, przygotowanie 
drugim roku Szko³y Cyrkowej wraz z przyjació³mi rekwizytów, kostiumy, opiekê choreografów, 
braliœmy udzia³ w festynie organizowanym przez re¿yserów, muzyków, literatów i co wa¿ne 
Estradê Warszawsk¹. Aby otrzymaæ wynagrodzenie ca³oroczn¹ sta³¹ pensjê, powiêkszan¹ w trakcie 
za nasze wystêpy musieliœmy czekaæ pó³ roku, do sezonu cyrkowego o najrozmaitsze dodatki.
czasu otrzymania dyplomów.

Absolwenci Szko³y Cyrkowej, adepci czy 
artyœci, którzy zamierzali podnieœæ poziom 
wykonywanego wystêpu, przygotowali nowy pokaz 
lub zmieniali specjalizacjê i æwiczyli swój numer 
przez 1-2 lata. Baza cyrkowa zapewnia³a im hotel, 
salê do æwiczeñ, wy¿ywienie, pensjê, konsultacjê 
re¿ysersk¹ i choreograficzn¹ nie wspominaj¹c o 
rekwizytach czy kostiumach. Nastêpnie numer 
stawa³ przed komisj¹ artystyczn¹ z³o¿on¹ z 
doœwiadczonych artystów, re¿yserów czy 
specjalistów pochodz¹cych czêsto z za wschodniej 
granicy. Komisja kwalifikowa³a wystêp b¹dŸ 
odsy³a³a na dalsze szkolenie, nie by³o mowy o 
jakimkolwiek braku profesjonalizmu. Ta sama 
komisja pracowa³a nad doborem programu dla 
poszczególnych cyrków. Programy te by³y w ca³oœci 
re¿yserowane przez wybitnych re¿yserów, nie 
koniecznie cyrkowych. 

Artyœci, powracaj¹cy z sezonu cyrkowego, po 
krótkim miesiêcznym odpoczynku w domu, 
zobowi¹zani byli stawiæ siê w bazie cyrkowej w 
celu doskonalenia numeru i przygotowania siê do 
nadchodz¹cego sezonu. Wszyscy bez wyj¹tku, przez 
ca³y okres swojej kariery, musieli uczestniczyæ w 
obowi¹zkowych zajêciach baletowych.

Komisja artystyczna czuwa³a nad doborem 
artystów do poszczególnych programów cyrkowych. 
Rzadko kiedy artysta po sezonie pracowa³ do tego  
samego cyrku. By³y tak¿e kontrakty zagraniczne, 
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które polega³y na tym, ¿e w Polsce artysta ró¿nicy pokoleñ wszyscy absolwenci szko³y 
otrzymywa³ swoj¹ pensjê, natomiast za granic¹ cyrkowej, nie licz¹c tych, którzy nie podjêli pracy w 
wyp³acano mu dietê. Najczêœciej artyœci trafiali do cyrku lub byli w nim krótko, s¹ do dzisiaj dobrymi 
cyrków w krajach bloku wschodniego czy, w przyjació³mi. Wszyscy siê znamy, choæ wiêkszoœæ z 
pewnym okresie, na Kubê. Byli równie¿ artyœci nas mieszka od dawna poza granicami Polski. 
„eksportowi”, w pe³nym tego s³owa znaczeniu, Absolwenci szko³y cyrkowej okazali siê najbardziej 
którzy docierali nawet (szczególnie w latach 60 i 70) wszechstronni. Z ³atwoœci¹ dostosowywali swoje 
do takich cyrków jak Ryngling Bros and Barnum & numery do potrzeb czasów i wymagañ gospodarki 
Bailey Circus w Stanach Zjednoczonych. Zachodnie wolnorynkowej.
cyrki, ze wzglêdu na wysoki poziom artystyczny i 
numery zespo³owe, bardzo chêtnie anga¿owa³y Rodziny cyrkowe stanowi³y trzon cyrku przed 
artystów ze wschodu. powstaniem Szko³y Cyrkowej. Tradycja, 

przekazywana z pokolenia na pokolenie, niejako 
Zawód cyrkowca by³ w tych czasach jedn¹ z automatycznie i mimowolnie kierunkowa³a drogê 

niewielu szans wyrwania siê do lepszego œwiata, ba ¿yciow¹ potomków artystów areny. Niektóre polskie 
umo¿liwia³ nawet uchylenie siê od s³u¿by wojskowej rodziny cyrkowe maj¹ udokumentowan¹ ponad 200 
(co mia³o miejsce w moim przypadku). letni¹ tradycjê cyrkow¹.

Sk¹d brali siê ludzie cyrku? Na arenê cyrkowa Akrobaci sportowi pojawiali siê w cyrku nagle i 
prowadzi³y trzy drogi. Przede wszystkim szko³a równie szybko znikali. Najczêœciej byli to, koñcz¹cy 
cyrkowa, nastêpnie tradycja rodzinna i wreszcie karierê sportow¹, mistrzowie swojej dyscypliny. To 
kariera akrobaty sportowego. za ich spraw¹ widownia cyrkowa po raz pierwszy 

mog³a ogl¹daæ potrójne czy poczwórne salta. Ci 
Szko³a Cyrkowa przez 30 lat swego istnienia sportowcy wnieœli do cyrku now¹ technikê 

wypuœci³a ok. 300 artystów, to ci ludzie byli trzonem wykonywania akrobacji i sposobów treningu. 
tej spo³ecznoœci, to oni wnosili nowoœci, wygrywali Zjawiali siê w cyrku nagle i prawie od razu byli 
œwiatowe festiwale cyrkowe, przejmowali gotowi do wystêpów. Trafiali do najlepszych 
kierownicze i dyrektorskie funkcje w cyrkach i zespo³ów, ale niestety mimo kariery sportowej nie 
instytucjach nadrzêdnych. Nauka w studium trwa³a byli przygotowani do codziennego wykonywania 
dwa lata. Na jednym roku kszta³ci³o siê kilkunastu trudnych i niebezpiecznych ewolucji. Jako 
adeptów. Nabór odbywa³ siê pocz¹tkowo co dwa mistrzowie to oni byli najbardziej eksploatowani, 
lata, a póŸniej co rok. W okresie swego rozkwitu, w przeœladowa³y ich kontuzje, na których wyleczenie 
latach 70 i na pocz¹tku lat 80, na jedno miejsce w (inaczej ni¿ w sporcie) po prostu nie by³o czasu. Z 
szkole przypada³o nawet 200 kandydatów. powodu swej w¹skiej specjalizacji nie byli 
Ewenementem szko³y cyrkowej jest to, ¿e pomimo przygotowani na zmiany. Dlatego zespo³y siê 
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tego powiedzieæ upadku sztuki cyrkowej w Polsce. 
W chwili obecnej Zjednoczone Przedsiêbiorstwa 

Rozrywkowe maj¹ siê dobrze, dzia³aj¹ na rynku 
hazardu i s¹ wydawc¹ Super Expressu. Na bazie 
cyrkowej w Julinku krzaki s¹ coraz wiêksze. 
Czasami przyje¿d¿a tam tir Zjednoczonych 
Przedsiêbiorstw Rozrywkowych, aby roz³adowaæ 
zu¿yte automaty hazardowe do magazynu w sali 
gimnastycznej albo na du¿ej arenie i za³adowaæ 
nowe jeszcze lepsze.

Przypominaj¹c sobie tamte czasy i warunki, 
jakie istnia³y dla uprawiania sztuki cyrkowej, 
przychodzi mi do g³owy (na pewno tym zbulwersujê 
niektórych) dosyæ ryzykowne porównanie do 
wspó³czesnego zachodniego „przedsiêbiorstwa” 
cyrkowego, jakim jest Cirque du Soleil. 

Cirque du Soleil posiada kilka jednostek 
rozpada³y a oni zostawali na lodzie i odchodzili. cyrkowych, w³asn¹ bazê szkoleniow¹, wspó³pracuje 

z najlepszymi re¿yserami, choreografami, 
Atmosfera tamtych lat by³a wyj¹tkowa i muzykami. Artyœci zaproszeni do wspó³pracy, 

niepowtarzalna. Tworzyliœmy wspania³¹ przynajmniej przez rok pracuj¹ nad doskonaleniem 
spo³ecznoœæ ludzi wykonuj¹cych, dla przeciêtnego swojego wystêpu; s¹ w tym czasie wynagradzani. 
Polaka, zawód tajemniczy i zadziwiaj¹cy. Po Cyrk posiada w³asn¹ szko³ê cyrkow¹ jest wspierany 
sezonie cyrkowym, po kolei na bazê w Julinku i dotowany przez pañstwo kanadyjskie. Naprawdê 
zje¿d¿a³y siê cyrki, powstawa³y ma³e miasteczka nieŸle sobie radzi i jest œwiate³kiem w sztuce 
wozów cyrkowych (ka¿dy cyrk oddzielnie). cyrkowej. Dlatego nie rozumiem, dlaczego nie zaj¹³ 
Spotykaliœmy siê w hotelu cyrkowym. Ktoœ wróci³ z siê on automatami hazardowymi?
zagranicy, ktoœ stamt¹d nie wróci³. Powitania i 
spotkania trwa³y czasem miesi¹c. Potem jechaliœmy Cyrk kapitalistyczny
do domu. Niektórzy wyje¿d¿ali na kontrakty 
zimowe, by po miesi¹cu znów siê spotkaæ i zatoczyæ Jak sobie pomyœlê o obecnym cyrku to 
karuzelê cyrkow¹ od nowa - przygotowanie numeru trudno mi…., najchêtniej bym o tym nie mówi³. 
i nowy sezon, nowe miasta, nowi ludzie, nowa Spróbujê jednak znaleŸæ pozytywy, no mo¿e dwa, 
publicznoœæ. góra trzy. Ale od pocz¹tku.

W sezonie nikt nie mówi³ czy s¹ wp³ywy w Zaczê³o siê w 1991 roku od prywatyzacji, 
kasie i czy jest na wyp³atê, poniewa¿ na widowni która polega³a na wystawieniu wszystkich cyrków 
zawsze by³ komplet. Nigdy nie uda³o siê nam na przetarg leasingowy. Do przetargu móg³ 
poznaæ tajemnicy dochodów cyrków przyst¹piæ ka¿dy, nawet bez pieniêdzy. Czêœæ 
socjalistycznych. By³ to dla nas temat niedostêpny. cyrków wylicytowali artyœci cyrkowi, czêœæ zosta³a 
Brak rentownoœci by³ jednym z argumentów w³asnoœci¹ dotychczasowych dyrektorów. Niektóre 
Zjednoczonych Przedsiêbiorstw Rozrywkowych, cyrki ju¿ po pierwszym sezonie, niektóre po dwóch, 
aby pozbyæ siê cyrków. zbankrutowa³y, poniewa¿ nie by³y w stanie sp³aciæ 

rat leasingowych. 
Twór, jaki stworzyli artyœci cyrkowi, czyli 

Zjednoczone Przedsiêbiorstwa Rozrywkowe w Pierwszym posuniêciem nowych 
pewnym momencie wymkn¹³ siê spod kontroli. Po dyrektorów, nawet tych wywodz¹cych siê spoœród 
otrzymaniu monopolu na automaty hazardowe od artystów, by³o obsadzenie programów „tañszymi” 
pañstwa, Zjednoczone Przedsiêbiorstwa artystami ze wschodu. Dyrektorzy poszli jeszcze 
Rozrywkowe zaczê³y przynosiæ ca³kiem niez³e dalej w swej oszczêdnoœci: ca³a obs³uga techniczna, 
dochody. Okaza³o siê, ¿e nie ma potrzeby martwiæ kierowcy, pielêgniarze, zwierzêta pochodzili zza 
siê dosyæ spor¹ grup¹ ludzi cyrku, du¿¹ iloœci¹ wschodniej granicy. Dochodzi³o do takich 
sprzêtu, wiecznym problemem. Zapad³a decyzja o absurdów, ¿e jedynym Polakiem w polskim cyrku 
prywatyzacji przedsiêbiorstwa i ka¿dego z cyrków, by³ dyrektor. 
czyli podzieleniu i wyodrêbnieniu poszczególnych 
jednostek cyrkowych. By³ to pocz¹tek koñca bazy w To w³aœnie na pocz¹tku lat 90tych, za spraw¹ 
Julinku, pocz¹tek upadku cyrków i nie zawaham siê nowych w³aœcicieli, polscy artyœci cyrkowi znaleŸli 
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siê na zielonej trawce. Nagle utracili oni wszystkie Rosji czy Ukrainy. Mia³y one swój scenariusz, oprawê 
przywileje, opiekê i pracê. Stali siê bezrobotnymi, muzyczn¹ i choreografiê  stanowi³y ca³oœæ. Problem 
wielu zmieni³o profesjê, inni do dzisiaj nie mog¹ siê pojawi³ siê, gdy dyrektorzy naszych cyrków zaczêli 
wygrzebaæ. Czêœæ posz³a na wczeœniejsz¹ emeryturê, anga¿owaæ przypadkowe numery do swoich 
czêœæ znalaz³a pracê za granic¹. Oceniam, ¿e w przedstawieñ, a jedynym kryterium oceny by³y koszty. 
okresie tym zniknê³o nagle ok. 50% polskich artystów. Zdarza³o siê i zdarza do tej pory, ¿e z powodu 
I jaki¿ paradoks: rozmawiaj¹c dzisiaj z dyrektorem „kupowania” najtañszych pokazów, bez 
cyrku, jednym z pierwszych problemów, jaki wymieni jakiegokolwiek weryfikowania czy choæby 
to brak polskich artystów cyrkowych  ciekawe. W tym znajomoœci rodzaju wykonywanego numeru w 
okresie nikt z w³aœcicieli namiotów nie myœla³ o programie polskiego cyrku, ogl¹damy iluzjê za iluzj¹, 
przysz³oœci. Liczy³a siê po pierwsze kasa, po drugie a po fakirze numer z fakirem  paranoja  nie ma 
kasa, a po trzecie kasa. Tak naprawdê to od lat ró¿norodnoœci, tak oczekiwanej przez widowniê 
dziewiêædziesi¹tych do dzisiaj te polskie cyrki to cyrki cyrkow¹. 
z programem rosyjskim i ukraiñskim. Na pocz¹tku 
dzia³o siê tak z oszczêdnoœci, obecnie z przymusu. Gdy mi³oœnicy cyrku, (sta³a lojalna widownia) 

³apali siê za g³owê, nie mogli zrozumieæ, co siê nagle 
Z powodu œwietnego zaplecza technicznego, sta³o z naszym cyrkiem. Dyrektorzy znaleŸli jeszcze 

dobrze zorganizowanego szkolnictwa i dobrej opieki jeden sposób na oszczêdnoœci. Po co kupowaæ numery 
artystycznej, poziom artystów z by³ych republik ze wschodu? Przecie¿ mo¿na zaanga¿owaæ 
radzieckich nale¿y do najwy¿szych na œwiecie. W pracowników technicznych do przedstawieñ!! Sam 
by³ym Zwi¹zku Radzieckim funkcjonuje ok. 3000 znam kilka przypadków, gdy stajenny z dnia na dzieñ 
zawodowych cyrkowców, ci najlepsi stanowi¹ obsadê stawa³ siê „treserem”, pracownik techniczny  
dla najlepszych cyrków œwiata. Ca³a rzesza „fakirem” albo „klaunem”. Nie trzeba chyba nikogo 
wschodnich artystów zapewnia obsadê dla stoj¹cych przekonywaæ, jaki to mia³o wp³yw na jakoœæ 
na wysokim poziomie przedstawieñ w sta³ych cyrkach przedstawieñ. Oto autentyczna sytuacja, której by³em 
post  radzieckich. Ta pozosta³a czêœæ, reprezentuj¹ca œwiadkiem w jednym z polskich cyrków:
najni¿szy poziom, trafia do niewielkich rodzinnych Na placu trwa³a w³aœnie budowa cyrku. Ze swego 
cyrków europejskich i cyrków polskich. To ci ostatni wozu wychyli³ siê dyrektor, rozejrza³ siê po placu i 
s¹ najtañszymi z zawodowych cyrkowców. Nie wskazuj¹c trzy osoby, pracuj¹ce przy namiocie 
stanowi³o to problemu, gdy w niektórych ju¿ zawo³a³:
prywatnych naszych cyrkach pojawia³y siê gotowe, - Ty, ty i ty chodŸcie tutaj.
przygotowane przez fachowców, ca³e programy z Wskazani pracownicy natychmiast porzucili wbijanie 

floków (stalowe prêty s³u¿¹ce do podtrzymywania i 
naci¹gania namiotu) i szybko przybiegli pod wóz 
dyrektora.

- Kto z was pracuje u mnie najd³u¿ej?
- Ja panie dyrektorze. Jestem tutaj od dwóch 

miesiêcy  odezwa³ siê niski szpakowaty mê¿czyzna, 
zwany przez pozosta³ych Æwiar¹.  

- Dobra. Widzia³eœ repryzy komika.
- Widzia³em panie dyrektorze.
- Niestety Wowa wyje¿d¿a. Od dzisiejszego 

programu ty bêdziesz komikiem. Zaraz pójdziesz z 
moj¹ ¿on¹ do ciuchlandu po jakiœ kostium. Dostaniesz 
10 z³ od programu. Poproœ Wowê ¿eby, zanim 
wyjedzie, powiedzia³ ci, co i jak. Poradzisz sobie. Ale 
pamiêtaj! Budowê i rozbudowê robisz normalnie jak 
dotychczas.

-  Panie dyrektorze, ale ja nie umiem.
- No przecie¿ mówi³eœ, ¿e widzia³eœ repryzy. 

Bez gadania! Chcesz byæ artyst¹ czy nie?
Godzinê przed programem zrobimy próbê, oczywiœcie 
dzisiaj do uniformy nie wychodzisz.     

Nieliczni polscy artyœci, którzy znaleŸli 
zatrudnienie w polskich cyrkach z koniecznoœci stali 
siê wszechstronni. Na zatrudnienie mogli liczyæ tylko 
ci, którzy wykonywali albo w szybkim tempie mogli 
przygotowaæ przynajmniej trzy, cztery albo wiêcej 
numerów cyrkowych i dodatkowo potrafili zaj¹æ siê 

 Nr 2/2007



reklam¹, administracj¹ lub prac¹ przy namiocie Kiedy wydawa³o siê, ¿e to naprawdê 
cyrkowym. Oczywiœcie wykonywanie tylu numerów koniec i pozostawa³o poczekaæ, kto ostatni zgasi œwiat³o 
cyrkowych dawa³o dyrekcji oszczêdnoœæ: dwoje pod namiotem cyrkowym, w 1995 roku  w wozach 
artystów, pó³ godziny programu  dla jakoœci dyrektorskich nast¹pi³o olœnienie  „Dajmy dzieciom 
widowiska by³o to zabójcze. Obecnie niektóre darmowe bilety do cyrku, a one, za ich pomoc¹, zmusz¹ 
programy cyrkowe wykonywane s¹ przez czterech, rodziców do zakupu biletu dla siebie”. I tak widowniê 
piêciu artystów. Nuda. z³o¿on¹ z coraz mniejszej iloœci mi³oœników cyrku 

zamieniono na gromadê szczêœliwych dzieci i 
Kolejnym etapem skutecznego zniechêcania wkurzonych rodziców, którzy po raz kolejny nie byli w 

do sztuki cyrkowej, tak wa¿nym dla portfela stanie odmówiæ swoim pociechom  Ach ten przeklêty 
dyrektora, by³o wyeliminowanie muzyki na ¿ywo. cyrk i jego sztuczki.
Obecnie orkiestra jednoosobowa to luksus, na który 
staæ tylko nielicznych dyrektorów, a posiadanie dwóch No teraz to ju¿ mo¿na ci¹æ koszty do woli, 
czy trzech muzyków zakrawa na kpiny i drwiny ze przecie¿ i tak bêdzie komplet. Najwa¿niejsze  
strony „œrodowiska dyrektorskiego”. Jest to pomieœciæ widowniê. Rozpoczê³a siê œwietna passa 
œwiadectwo wielkiej niegospodarnoœci i niechybnego interesu cyrkowego. Niewa¿ne, ¿e programy by³y 
upadku cyrku. Gdzie pe³ne czternastoosobowe big  beznadziejne, nieistotne, ¿e na widowni przewa¿ali 
bendy z cyrków socjalistycznych? sterroryzowani rodzice, wa¿ne, ¿e kasa siê zgadza³a. 

Oczywiœcie i ta metoda musi mieæ swój kres. To, ¿e trwa 
To skuteczne obni¿anie jako ju¿ prawie 12 lat, to jej niesamowity sukces i zarazem 

œci przedstawieñ cyrkowych, podcinanie ga³êzi, na pora¿ka polskiego systemu edukacyjnego, który nie 
której siê siedzi nie mog³o pozostaæ bez wp³ywu na potrafi sobie poradziæ z cyrkowymi akwizytorami w 
widza. Jedn¹ z najwiêkszych zbrodni cyrkowych lat szko³ach i przedszkolach. Te quasi - darmowe bilety to 
dziewiêædziesi¹tych jest dopuszczenie do sytuacji najzwyklejsza w œwiecie metoda pos³ugiwania siê 
bezpowrotnego odwrócenia siê od cyrku ogromnej dzieæmi dla osi¹gniêcia swoich celów finansowych  
liczby mi³oœników tej sztuki, których nie brakowa³o w wstyd. (Sam to robi³em, jako dodatkowe zajêcie  ale jest 
ka¿dym zak¹tku kraju. Przychodzili zawsze, bo mi wstyd).
kochali tê rozrywkê, bo ich rodzice, dziadkowie i Aby jeszcze lepiej zrozumieæ albo 
pradziadkowie lubili cyrk. Kiedy cyrk przyje¿d¿a³, to bardziej zagmatwaæ zrozumienie niepojêtej polityki 
by³o œwiêto. Nie wypada³o nie obejrzeæ tegorocznego (albo jej braku) dyrektorów polskich cyrków, trzeba 
przedstawienia. I Nagle cyrk nie ma nic do wspomnieæ o sferze wspó³pracy i naszym rynku 
zaoferowania. Nie ma w tym roku, ale mo¿e w cyrkowym. Jest to ewenement na skalê œwiatow¹. 
nastêpnym poka¿e coœ nowego. Niestety, jest to samo. Zanim spróbujê to opisaæ, jeœli w ogóle mo¿na to 
Ma³o tego, zawsze przyje¿d¿a³ jeden cyrk, a w tym opisaæ, pos³u¿ê siê przyk³adami z krajów 
roku by³em ju¿ w pi¹tym. Jeden jest gorszy od europejskich. 
drugiego. Co siê dzieje? Na pewno nie pójdê w 
przysz³ym roku, ale idê, bo kocham cyrk i znów to Na rynku cyrkowym w Dani funkcjonuje kilka 
samo  nêdza. Nie, w nastêpnym roku ju¿ mnie nikt nie jednostek cyrkowych, wszystkie one wspó³pracuj¹ ze 
oszuka, nie pójdê na przedstawienie. sob¹, sprawiedliwie dziel¹c siê obszarami kraju. Ma³o 
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tego prowadz¹ wspóln¹ stronê internetow¹, z której 
ka¿dy widz z rocznym wyprzedzeniem dowie siê, ¯ycie artysty cyrkowego.
gdzie mo¿e obejrzeæ przedstawienia poszczególnych 
cyrków. Artyœci cyrkowi nie s¹ zwi¹zani na sta³e z ¿adnym 

cyrkiem, no chyba, ¿e s¹ jednoczeœnie w³aœcicielami 
W Niemczech jest ponad 200 cyrków, mo¿e tego cyrku. Co roku wystêpuje ten sam problem  

siê wydawaæ, ¿e to du¿o jak na 70 mln naród anga¿u na przysz³y sezon. Najczêœciej kontrakt z 
(porównuj¹c polski rynek, gdzie funkcjonuje ok. 25 cyrkiem zawierany jest na jeden sezon, trwaj¹cy 8-9 
cyrków). Wszystkie one lepiej lub gorzej jakoœ sobie miesiêcy, ale przecie¿ trzeba utrzymaæ siê przez 
radz¹. Od wielu lat liczba niemieckich cyrków jest pozosta³e 3-4 miesi¹ce. Jeœli artysta nie znajdzie 
mniej wiêcej ta sama. Istniej¹ najwiêksze cyrki o zatrudnienia na zimê, pieni¹dze zarobione w sezonie 
œwiatowej renomie, które odwiedzaj¹ najwiêksze musz¹ wystarczyæ na 12 miesiêcy (wychodzi grubo 
miejscowoœci niemieckie, zaledwie po kilka w poni¿ej œredniej krajowej).
sezonie cyrkowym. Obok nich funkcjonuj¹ du¿e i 
œrednie, lecz mniej znane cyrki operuj¹ce w Innym istotnym elementem ¿ycia artysty jest 
mniejszych i wiêkszych miejscowoœciach. koniecznoœæ posiadania w³asnego domu na kó³kach 
Odwiedzaj¹ one do kilkudziesiêciu miejscowoœci w (najczêœciej przyczepy kempingowej) i samochodu. 
roku. Obok tych du¿ych funkcjonuj¹ ma³e rodzinne Tylko posiadaj¹c w³asny transport mo¿emy liczyæ na 
cyrki, o odmiennej specyfice, posiadaj¹ce swoj¹ sta³¹ zatrudnienie. Oczywiœcie koszty utrzymania tego 
widownie, poruszaj¹ce siê po dzielnicach du¿ych sprzêtu w dobrej kondycji nale¿¹ do artysty.
miast, ma³ych miejscowoœciach i wsiach. Dla tych 
wszystkich cyrków wystarcza miejsca i widowni. Obecne cyrki nie daj¹ szansy rozwijania swoich 
Ka¿dy z nich zna swoj¹ wartoœæ jak równie¿ swoich umiejêtnoœci  codzienne przemieszczanie, budowa i 
widzów. Widz wie, z jak¹ skal¹ przedstawienia ma do rozbudowa cyrku. Czêsto nie da siê zorganizowaæ 
czynienia, odwiedzaj¹c poszczególne cyrki. próby. Numer, kostiumy, rekwizyty musz¹ byæ 
I jeszcze jeden przyk³ad z Holandii. Pewien cyrk przygotowane zim¹ na w³asny koszt. Artystów nie 
holenderski, od 20 sezonów, co roku, odwiedza te staæ na zaanga¿owanie choreografa czy muzyka. Jak 
same miejscowoœci o tym samym czasie. Ma swoj¹ w takich warunkach mówiæ o rozwoju?
sta³¹ widowniê, dla której co roku przygotowuje nowy 
ciekawy program. Wœród widzów tego cyrku jest Wiêkszoœæ artystów chc¹c dorobiæ lub po prostu z 
wielu takich, którzy planuj¹ swoje urlopy i inne wymagañ kontraktu, musi zajmowaæ siê dodatkow¹ 
obowi¹zki uwzglêdniaj¹c, ¿e np. 20.08.2010 roku o prac¹ w reklamie, administracji cyrkowej czy choæby 
godz. 17 odbêdzie siê przedstawienie na placu przy rozstawianiu namiotu.
cyrkowym, a moje sta³e miejsce nr. 20 w II rzêdzie 
jest ju¿ dla mnie na ten dzieñ zarezerwowane. Niestety to ¿ycie cyrkowe nie wygl¹da ró¿owo, 

prawie ka¿dy cyrkowiec co roku na koniec sezonu 
Wspó³praca miêdzy cyrkami i rynek mówi, ¿e to ju¿ ostatni raz, ale mija miesi¹c i znów 

cyrkowy w Polsce. nie mo¿na wysiedzieæ w domu, ju¿ chce siê jechaæ w 
trasê  to jakiœ niewyt³umaczalny magnes, który na 

Rynek, wspó³praca? To u nas nie istnieje. nowo przyci¹ga i uzale¿nia. Niewa¿ny jest brak 
warunków, œrodków i ciê¿ka praca, licz¹ siê podró¿, 

Polski cyrk odwiedza w sezonie ok. 150 miast!?. atmosfera, nowi ludzie, nowe miejsca i ta 
Dlaczego nawet w du¿ych miastach odbywaj¹ siê najwa¿niejsza czêœæ cyrkowego ¿ycia  jego sens  
tylko 2 do 4 przedstawieñ? Wyjaœnienie tej zagadki oklaski tysiêcznej publicznoœci.
jest czysto matematyczne. Aby zapewniæ sobie dobry 
dochód i komplet na jednym przedstawieniu, w chwili Obieca³em wspomnieæ o pozytywnych stronach 
obecnej trzeba rozdaæ ok. 10 tys. darmowych biletów naszego cyrku. Poza samym faktem, ¿e pracuj¹ w nim 
(wróci 10-20%), tzn. trzeba mieæ przynajmniej 10 (czêsto wbrew zasadom logiki) wspaniali ludzie, nic 
szkó³ podstawowych i ok. 30 przedszkoli na jednym mi do g³owy nie przychodzi. By³bym jednak 
przedstawieniu. Z roku na rok placówek nieuczciwy, gdybym nie wspomnia³ o wyj¹tkach, (a te 
oœwiatowych, zakazuj¹cych rozdawania quasi- potwierdzaj¹ regu³ê). Istniej¹ w Polsce dwa cyrki, 
darmowych biletów, jest coraz wiêcej. Dlatego ci¹gle których w³aœciciele, w swoim czasie wybitni artyœci 
trzeba weryfikowaæ dane matematyczne, a od areny, próbuj¹ utrzymaæ artystyczny poziom swoich 
niedawna wracaæ do starych metod i szukaæ nowych przedstawieñ  zawsze anga¿uj¹ profesjonalnych 
form reklamy (plakaty, kawalkady na ulicach miasta, artystów i dbaj¹ o oprawê swoich widowisk. Dziêki 
wysy³ka darmowych biletów za pomoc¹ us³ug tym cyrkom polska publicznoœæ poza artystami ze 
pocztowych itd..). wschodu mog³a podziwiaæ artystów niemieckich, 

chiñskich czy nawet kenijskich. Niestety i te cyrki, 
mimo najszczerszych chêci ich w³aœcicieli, aby 
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funkcjonowaæ na naszym rynku, musz¹ 
podporz¹dkowaæ siê jego dziwnym zasadom.

 
Co dalej?

  W latach 90 w œrodowisku cyrkowym du¿o 
mówi³o siê o koñcu sztuki cyrkowej, byli i tacy, którzy 
wró¿yli jej niechybny koniec. Przysz³oœæ nie rysowa³a 
siê zbyt ciekawie  brak adeptów, warunków, 
odwrócenie siê publicznoœci, upadek poziomu 
artystycznego. Sytuacja nie by³a ciekawa. I nagle 
pojawi³y siê nowoœci. Co najciekawsze te nowoœci nie 
wysz³y ze œrodowiska tradycyjnego cyrku, powsta³y 
obok, zupe³nie niezale¿nie. 

Samodoskonalenie, posiadanie nadzwyczajnych 
umiejêtnoœci, a tak¿e sama potrzeba zadziwienia i 
zainteresowanie publicznoœci zaowocowa³y 
powstaniem nowych prezentacji cyrkowych - 
po³¹czenia wyczynu i wspó³czesnej oprawy. Okaza³o 
siê, ¿e ten nowy cyrk wcale nie musi kojarzyæ siê z 
namiotem cyrkowym, tresur¹, a nawet okr¹g³¹ ci¹gle 
t¹ sam¹ wymyœlon¹ przez Asthleya aren¹. Ma³o tego, 
istnieje rzesza amatorów i mi³oœników wszelakich 
sztuk cyrkowych zupe³nie niezwi¹zana z tradycyjnym 
cyrkiem. S¹ wœród nich wyœmienici ¿onglerzy i 
ekwilibryœci. Ich podejœcie do cyrku jest zupe³nie 
odmienne. Ci najczêœciej m³odzi ludzie pragn¹ 
odnaleŸæ w cyrku g³êbsze pok³ady jego u¿ytecznoœci. 
To w³aœnie oni wymyœlili pedagogikê cyrku  œwietnie 
sprawdzaj¹c¹ siê metodê edukacji pozaszkolnej dla 
m³odych ludzi. Traktuj¹ swoj¹ sztukê jako sposób 
samodoskonalenia i podnoszenia poziomu swojej 
sprawnoœci, a co za tym idzie sposób na 
samorealizacjê. Poprzez sztukê cyrkow¹ radz¹ sobie z 
ograniczeniami w³asnego cia³a. Cyrk rozbudza ich 
ambicje, u³atwia radzenie sobie z trudnoœciami 
codziennego ¿ycia. Wielu z nich coraz czêœciej 
prezentuje swoje umiejêtnoœci na poziomie 
zawodowym i ca³kiem powa¿nie myœli o takiej 
w³aœnie drodze ¿yciowej.  

Szko³a cyrkowa nie istnieje, ale osoby 
zdeterminowane, konsekwentne i pracowite na pewno 
znajd¹ swoj¹ drogê do cyrku. Mam nadziejê, ¿e do 
cyrku odmienionego, co jest nieuchronne. Obecna 
sytuacja nie mo¿e trwaæ w nieskoñczonoœæ, przecie¿ 
cyrk to sztuka prawdziwa  cokolwiek to oznacza.

Jacek Adamczewski.
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