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Kto się boi klauna? 

Kent McCoy jest dobrym pośrednikiem nieruchomości, kochającym mężem i 

ojcem. Bohater jest gotowy zrobić wszystko dla swej rodziny, czego daje dowód, 

przebierając się za klauna na przyjęcie urodzinowe swego syna. Kent szybko jednakże 

uświadamia sobie, że założenie na siebie starego kostiumu, odnalezionego w domu, 

wystawionym na sprzedaż, nie należy do dobrych pomysłów. Strój jest nie tyle 

niemożliwy do zdjęcia, co praktycznie scalony w jedność z ciałem protagonisty. Co 

więcej, Kent zaczyna odczuwać apetyt na dziecięce mięso... 

Czynnik lękotwórczy, na którym opierają się założenia fabularne filmu Klaun, jest 

dla mnie dowodem na to, że globalizacja i amerykanizacja życia codziennego nie usunęła 

wszystkich różnic kulturowych, występujących między zachodnim a polskim stylem 

życia. Ludzie, a z pewnością Amerykanie, boją się klaunów. Podobno. Chyba. 

Prawdopodobnie. Jedyni klauni, z jakimi miałam do czynienia w dzieciństwie, to figurki 

Ronalda MacDonalda. Bohaterowie utworów kultury popularnej często są ofiarami 

„klaunofobii”, więc ktoś w prawdziwym życiu z pewnością również się ich boi, a 

przynajmniej tak podejrzewam. Należę bowiem do pokolenia lat dziewięćdziesiątych, 

czasów, w których rodzice nie wynajmowali dziwnie wymalowanych ludzi na imprezy 

okolicznościowe. Nasza generacja miała styczność z tymi rozchichotanymi istotami 

wyłącznie w formie pośredniej – obserwowała je w cyrku bądź w serialach i filmach 

amerykańskiego pochodzenia.  

Fabuła Klauna nie wywołuje u mnie ani uczucia niepokoju, ani lęku, gdyż sama 

idea strachu na widok „przebierańca” jest dla mnie obca. Próba odnalezienia wśród 

znajomych chociaż jednej osoby, podatnej na wspomniany typ potwora, zakończyła się 

porażką. Potrafię jednakże zrozumieć,  dlaczego ktoś miałby się bać podobnej istoty. 

Duża ilość farby na twarzy, dziwny strój oraz niepokojące zachowanie „przebierańca” 

 


 Recenzja filmu: Klaun, reż. Jon Watts, Dimension Films 2015. 
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mogą wywołać asocjacje z istotą niebezpieczną, niemalże psychotyczną. W horrorach 

kostium dla klauna staje się tym, czym jest futro dla wilkołaka. Manifestacją 

dualistycznej natury człowieka i dionizyjskiej części jego osobowości.  

Największym atutem Klauna jest nie tyle postać potwora, co jego ofiary – Kenta. 

Pierwsza część filmu ciekawie prezentuje metamorfozę protagonisty oraz jego zmagania 

z nowymi popędami. Wysiłki twórców, aby uczynić z klauna postać demoniczną, tylko 

częściowo dają zadowalający efekt. Fikcyjna legenda o prawdziwej genezie klauna 

należy do bardzo interesujących pomysłów. Scenarzysta wykazał się kreatywnością w 

objaśnieniu charakterystycznego wyglądu istoty oraz jej powiązań z dziećmi. Ciekawa 

historia budzi u widza duże oczekiwania, którym obraz końcowej transformacji Kenta w 

demonicznego „przebierańca” nie potrafi sprostać. Parafrazując wielkiego Juliusza 

Cezara: „zobaczyć jednego monstrualnego klauna, to jak zobaczyć je wszystkie”. Projekt 

postaci nie wyróżnia się niczym unikatowym na tle innych produkcji o złych 

„przebierańcach”.  

Należy pamiętać, że sukces horroru uzależniony jest od wiary widza. Odbiorca 

filmu musi bowiem chociaż na moment uwierzyć, że podobna sytuacja może przytrafić 

się również jemu. Większość widzów może spać spokojnie, gdyż Klaun to festiwal 

błędów logicznych. Akcja filmu wielokrotnie wymaga od bohaterów, aby wyrzucili 

zdrowy rozsądek do najbliższego kosza na śmieci. Najdobitniejszym przykładem jest 

początkowe zachowanie Kenta. Czemu nie próbuje on obdzwonić sklepów z kostiumami, 

tylko zakłada na siebie bardzo stare ubranie, nieznanego pochodzenia? W świecie 

przedstawionym filmu, bakterie, wirusy i pasożyty to istoty mityczne, występujące 

wyłącznie w legendach i baśniach? Postępowanie protagonistów przyczynia się do 

stopniowego spadku zainteresowania ich losem. Do pewnego momentu bohaterowie są 

dosyć sympatyczni, ale niestety, tylko do pewnego momentu.  

Przez wiele lat śmierć dziecka należała do motywów non grata w utworach 

kultury popularnej. Cierpienie niepełnoletniego wciąż budzi mocną reakcję u 

czytelników czy widzów.  Wykorzystanie wspomnianego wątku w Klaunie powinno 

zatem mocno wpływać na odbiorcę, wywołać w nim szok bądź uczucie przerażenia. 

Sposób kręcenia scen z dziećmi świadczy o tym, że twórcom zależało na uzyskaniu 

właśnie takiego efektu. Po pięciu minutach obserwowania poczynań niepełnoletnich 

postaci, widz ma ochotę kibicować krwiożerczemu klaunowi. Z horroru Jona Wattsa 

wynika bowiem, że dzieci to takie małe, dziwne stworzenia, które jakimś cudem potrafią 
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żyć, mając zgniły ziemniak zamiast mózgu. One nie są naiwne, one po prostu chcą 

umrzeć w wyjątkowo brutalny sposób. Jak inaczej wytłumaczyć chęć zaprzyjaźnienia się 

małego dziecka z dziwnym mężczyzną, o morderczym spojrzeniu i krwawej plamie 

zamiast nosa?  

Sceny śmierci postaci dziecięcych należą do mało szokujących, gdyż negatywnie 

wpływa na ich odbiór wcześniejsze zachowanie ofiar. Ukazane w filmie fragmenty ciała 

oraz wnętrzności wyglądają dosyć groteskowo i sztucznie. Z pewnością zachwycą 

jednakże fanów gore. Twórcy nie boją się zaryzykować i w pełni ukazują działania 

krwiożerczego klauna. W filmie wielokrotnie powtarza się motyw obrzydliwości – na 

ekranie pojawiają się podejrzane zawiesiny, wymioty, a nawet fragmenty mózgu. 

Klaun to klasyczny przypadek filmu przeciętnego, w którym słabe strony toczą 

nieustanną walkę z mocnymi. Utwór nie zachwyca, ale również nie rozczarowuje. Fani 

niezamierzonych komedii, makabreski oraz ludzie nieprzepadający za dziećmi, będą 

zadowoleni z seansu.  

 

 


