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Żart, satyra i głębsze znaczenie 

Scenariusz Clownów p'owstał w 1979 roku . Był to czas - przypomnijmy - narastającego 

w szybkim tempie fermentu społecznego , który miał wkrótce eksplodować pamiętnym 
Sierpniem'SO, powstaniem „Solidarności" i kilkunastomiesięcznym tzw. „karnawałem wolno
ści" . Wymowa zaplanowanego widowiska była więc jednoznacznie polityczna. Chodziło 

o kpinę z komuny, o wyszydzenie złowrogiego absurdu, który panował w Polsce i nad Polską, 
o postawienie prostej, dobitnej diagnozy: 

miało być (w socjalizmie) lepiej, a jest gorzej; 
miało być weselej , a jest smutniej; 
miało być „ równiej" i - rzeczywiście jest, ale tylko dlatego, że wszyscy zostali zrównani 

do clownów. 
Cyrk (w domyśle: jakim jest świat) miał się stać radosną wolnością, a stał się ponurym 

więzieniem . 

W świetle ogłoszonego w 1981 roku stanu wojennego scenariusz Clownów okazał się 
nie tylko diagnozą, ale i swoistym proroctwem. 

Minęło dwadzieścia lat. W Polsce i na świecie zaszły gruntowne zmiany. Upadł komu
nizm, rozpadł się Związek Sowiecki, zburzono Mur Berliński. Nasz kraj odzyskał niepodle
głość i stał się (w miarę) normalnym, suwerennym państwem , powracającym po latach izo
lacji do cywilizowanej Europy. 

Czy Clowni Andrzeja Strzeleckiego nie stają się w tych w arunkach tekstem anachronicz
nym lub tylko historycznym, przywołującym pamięć o czasach minionych i formach niegdy
siejszej satyry? Czy może jednak ta wiązanka dialogów i skeczy dalej jest aktualna i nośna na 
inny sposób? 

Naiwnością jest w iara, że świat się zmienia na lepsze - że wystarczy brak wojny, opre
sywnego systemu, względny dobrobyt i spokój, aby człowiek sam z siebie stawał się szlachet
niejszy. Człowiek i społeczeństwa są wiecznie niepoprawni . Owszem, potrafią czasem 
wznieść się i poszybować, ale na codzień grzeszą i sami sobie szkodzą. Te szkody powstają 
na ogół niepostrzeżenie, „ cicho" - kiedy jest już za późno, aby odwrócić bieg spraw. 

Minęło dziesięć lat pokoju i koniunktury. Jesteśmy „już prawie" w Europie. Wolny rynek, 
reklama, giełda, motoryzacja. Mamy paszport w kieszeni, telefon komórkowy, karty płatni
cze VISA, podróżujemy bez wiz. Czy jednak można powiedzieć , że świat wokół nas - i w nas 
- jest wolny od absurdu? Że - tak jakśmy liczyli, kiedy „runęły mury" - jest sprawiedliwiej, 
szczęś l iwiej? Czy aby z cyrku-więzienia nie wpadliśmy w inny cyrk? Cyrk pozoru i blichtru, 
hałasu i pośpiechu , i - innej nierówności? 

Clowni znów są „ na fali " . Znowu nas wyrażają, a w każdym razie jak każda celna, raso
wa satyra skłaniają do seri i pytań : 

Czy w „ nowym, wspaniałym świecie" jest rzeczywiście mądrzej , jak miało być, czy głupiej? 
Czy w świecie „ Big Brothera", talk showów, kina akcji , mafii i „ Milionerów", „ chatów" , 

„Twojego Stylu" i wielu innych zjawisk, kultów, wartości i póz, nie stajemy się aby na nowo -
innymi - clownami? 

Spójrzmy w krzywe zwierciadło . 

Antoni Libera 
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„U nas clownów mnogo ... " 

„ Kiedy w moskiewskim kabarecie, w piwniczce starego Arbatu, usłyszałem te słowa na 

samym początku pieriestrojki, nie przypuszczałem, że będzie je można odpowiedzialnie 

powtarzać w Ili Rzeczpospolitej. kilkanaście lat później. Dziś już wiem, że to definicja 

odwieczna, nieprzemijająca, i sięgająca podstaw ludzkiej natury. Więcej, że „ząb czasu" moc

no nadwyrężył zaufanie do zawodu „clowna", profesjonalnego „ rozśmieszacza" , którego 

kunszt potrafił nie tylko bawić, ale także ... wzruszać. 

O tych dwóch pozytywnych obliczach wiedzieli dobrze Włosi: zarówno ci, którzy w XVI 

wiecznej komedii dell'arte stworzyli typy „zannich" czyli wesołych, sprawnych i przebojo

wych służących, jak i ci, którzy w neorealistycznym filmie XX stulecia zobaczyli tragedię 

Arlekina, cyrkowca poza nawiasem społecznym. Do teatru ulicznego i do filmu clown 

wędrował tam i z powrotem z cyrku. Wędrował przez wieki od pierwszego spotkania z wi

downią na arenie. 

I chociaż francuski Wzruszający Pierrot to wnuk Pedrolina z Italii, kompana Arlekina, 

Brighelli i Tartagli (zannich było zwykle czterech), a żyWy jak iskra brytyjski Punch - to suk

cesor w prostej linii włoskiego Pulcinelli, przyjaciela poliszynela, Bertolina i Scapina, to jed

nak określenie „clowna" budzi w obydwu tych językach o wiele więcej skojarzeń ... negatyw

nych. Weźmy angielski w jednym z jego starodawnych dialektów „clown" to po prostu 

„rustic" czyli „wiejski", w odróżnieniu od nobilitującego epitetu „miejski". Jeszcze dalej w akcen

towaniu „ prymitywizmu" , „ nieokrzesania" idzie przymiotnik „boorish" - „chamski". Uzupeł

nia go określenie : „ignorant" jako pejoratywny akcent „nieświadomości". Nie oszczędza 

wreszcie naszego rzeczownika synonim „jester" - „żałosny" używany bynajmniej nie w for

mie współczucia. 

Ergo: - by asocjację kabaretową podsumować - „rządy clownów" to „władza żałosnych 

głupców ". 

W „politycznej przyrodzie" znaleźć można jeszcze jedną sytuację . Oto „clowni" są po 

obu stronach scenicznej „ rampy" : na arenie i widowni. Więcej : widownia zwykle przewyż

sza ilościowo ansambl cyrkowy. Jeszcze więcej : nad tym zjawiskiem „zmiany funkcji" czuwa 

BBB, czyli Biuro Big Brothera, decydujące o przemianach sceny i widowni. 

I co to jest? Jak nazwać taką sytuację? - zapytać przyjdzie podnieconym i zniecierpliwio
nym głosem . 

To Ili Rzeczpospolita! - odpowiadam spokojnie i jeszcze spokojniej dorzucam: wolny, de

mokratyczny, niezależny i samorządny kraj środka Europy, przeżywający pozytywne prze

miany. 

Nie wierzycie drodzy Widzowie? To bądźcie łaskawi spotkać się na „ Rampie" (myślę -

oczywista - o Teatrze „ Rampa" Na Targówku), usiąść w wygodnych fotelach i spojrzeć przed 

siebie. Spojrzeć na scenę . Przed nami „Clowni " Andrzeja Strzeleckiego, komedia z okresu 

stanu wojennego. Przed nami „Clowni" z „ Rampy", doborowa szóstka, dla której „ przebie

ranka na rozkaz" sprzed lat dwudziestu brzmi jednakowo groźnie . 

Krzysztof Miklaszewski 
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ANDRZEJ KULESZA 

Kierownik Impresariatu 
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Kierownik Administracyjny 
MIEC2YSŁAW STRUS 
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REPERTUAR 

JEŹDZIEC BURZY 
musical o Jimie Morrisonie 

ART 
komedia współczesna 

BRASSENS 
widowisko muzyczne 

PIOSENKI PIAF ŚPIEWA 
AGNIESZKA MATYSIAK 
estrada muzyczna 

LOVE 
estrada muzyczna 
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Rzecznik Prasowy 
AGNIESZKA BIAŁOWĄS 

Kierownik Sekretariatu 
DANUTA STĘPIEŃ 

CZŁOWIEK Z KABARETU JAN PIETRZAK 
kabaret 
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ANDRZEJ KULESZA (mistn oświetlenia), 

MARCIN PAWŁOT (inżynier dźwięku), 

TERESA OPALIŃSKA, MARIA PĘKACZ, TERESA TORUŃSKA, 
GRZEGORZ KULESZA, JÓZEF LAWENDA, MARIUSZ OLĘDZKI, 

TOMASZ OLSZEWSKI, MIKOŁAJ SKALSKI 

Dział Finansowo-Księgowy 

ZOFIA CICHOCKA, WANDA PRZYWOŻNA 

Dział Kadr 
MAŁGORZATA PIĄTEK-ROMAN 

Dział Gospodarczy 
IRENA BLISZCZAK, ANNA KAZIMIERCZUK, 

DANUTA KOPANIA, JADWIGA PAWLAK, 
BARBARA SZOLL, STANISŁAWA TUROWSKA, 

WŁODZIMIERZ STRUS 

"- W programie wykorzystano cytaty ze sztuki 
' „Clowni" ANDRZEJA STRZELECKIEGO 

Opracowanie literackie - KRZYSZTOF MIKLASZEWSKI 
Opracowanie graficzne - MARLENA SKONECZKO 

Projekt plakatu - okładki - MARLENA SKONECZKO 
Sklacl i~ do druku - ARKADIUSZ KĄCKI www.mmart.pl 

Druk - ARPEX Agencja Reklamowa 

ZWIERZĘTA DOKTORA DOLITTLE 
musical dla dzieci 

W 80 DNI NAOKOŁO ŚWIATÓW 
musical dla młodzieży 

W PRZYGOTOWANIU: 

WESOŁYCH ŚWIĄT 
prapremiera sceniczna zainspirowana 
powieścią Kurta Vonneguta 
„Śniadanie Mistrzów" 

SKALA 
prapremiera komedii Bogusława Schaeffera 

ODCIENIE MIŁOŚCI Agnieszki Osieckiej 
estrada poetycko-muzyczna 

POPIEL - musical słowiański 
Grzegorza Walczaka 

KRÓL MACIUŚ PIERwszy Janusza Korczaka 
widowisko dla dzieci 

Teatr RAMPA na Targówku, ul.Kołowa 20, 03-536 Wars-J;,,wa 
Centrala tel. 6 79 SO 5 I /2 

Biuro Obsługi Widzów tel. 679 89 76, tel./fax 679 OS 35 
Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9" - 19" 

w soboty i niedziele od 17°° - 1900 
TeJefoniczna rezerwacja biletów - odbiór wedlug umowy 


