




GŁUPSTWO 

I SIARKA BUNTU 

Karnawałowa przesada, Wielki 
Wygłup o Głupstwie w naszych gło
wach... Polskość gargantuiczna! 
Słynna idea Marshalla McLuhana 
(„świat jako globalna wioska") jest 

tu nadal aktualna, ale z naciskiem 
na 'wioskę' w obraźliwym sensie 
tego słowa, rozumianą jako syno
nim kiczu. „Szołbiznes" po polsku, 
ale czy ów przemysł rozrywkowy jest 
tu właściwym tematem? A może cho
dzi o to, co umożliwia jego istnienie 
w formach, które znamy? 

Ktoś powiedział, że jedyne, co 
( 

o kapitalizmie można powiedzieć 

pewnego, to to, że na popyt odpo
wie podażą. Chcecie plastikowej 
butelki-madonny, której wnętrze po 
odkręceniu głowy wypełnicie wodą 

z Lourdes? Proszę bardzo! Chcecie 
rozrywki na miarę pragnień i ambicji? 
Pstryk - i sączy się z telewizyjnych 
okienek, zasilana przez desperatów 
pokonujących tysiące konkurentów 

w szalonych castingach. Religia, idee po
lityczne, miłość, sukcesy sportowe i ka
taklizmy - same w sobie są nieważne. 
Muszą obrosnąć „infotainmentem", „edu
tainmentem" i podobnymi '-mentami'. Do
piero w rozrywkowym opakowaniu, po 
przeróbce na przystępne dla mas widowi
sko - stają się tematem godnym pokaza
nia. Dopiero wtedy MY chcemy to oglą
dać. Lubimy pokarmy już przeżute? 

To zjawiska powszechne, ale u nas 
może bardziej dotkliwe, bo i kapitalizm 
świeżej daty, i pewne specyficzne cechy 
nasze mimo przemian cywilizacyjnych nie 
zniknęły. Według Gombrowicza: Na niebie 
polskim, tym niebie omdlewającej, koń
czącej się Europy, zbyt wyraźnie widać jak 

skrawki papieru nadlatujące z Zachodu 
zniżają lot by osiąść w biocie, na piasku, 
iżby jedynie chłopaki pasące krowy mogły 
z nich zrobić wiadomy użytek„ ., ale ta teo
ria pędząca górą staje się też śmieszna, 

ślepa, podia, krwawa, bzdurna, delikat
ne myśli brzemienne są górami trupów. 

Kiedy autor „Trans-Atlantyku" dzielił się 
tą refleksją z Dominique'iem de Roux, 
komputery zajmowały całe kondygnacje 

- dzisiaj, zamiast paść krowy, chłopaki 

łomoczą w klawiatury laptopów „siedząc 
na fejsbuku". 

A mechanizm lądujących w błocie 

skrawków działa nadal. 
Piotr Ratajczak lubi sprawdzać filmo

we mity. Frapował go Danielak z filmów 
Falka, frapował wódz Winnetou z po
wieści Karola Maya znanej z enerdow
skiego serialu. Tutaj inspiracją był film 
Milosa Formana „Człowiek z księżyca", 
a ściślej postać ekscentrycznego amery
kańskiego komika Andy'ego Kaufmana, 
którego biografia była inspiracją do po
wstania filmu. Kaufman śmieszył, ale też 
obnażał głupotę i fobie społeczeństwa 
USA. Gdyby ktoś taki pojawił się wśród 
nas? Czy to w ogóle możliwe, żeby się 
pojawił? - pytają twórcy przedstawienia. 

Andi i Sara, główne postaci naszego 
spektaklu, trochę przez przypadek trafia
ją w epicentrum Polskiego Głupstwa. Co 

z tym zrobią? Dadzą się połknąć lewiata
nowi czy zbuntowani nakarmią go siarką 
buntu? Czy bunt przeciw takiemu światu 

w ogóle jest możliwy? 

Janusz Legoń 



ŻART. HISTORII? 

Mottem do „Królów dowcipu" może 

być wywiad pewnej piosenkarki, która po

wiedziała w jednym z wywiadów: Niespe

cjalnie planuję czy obmyślam. Pasja wy

pefnia cafe moje życie i opieram ją na 

swojej autentyczności. Jestem szcze

rą, prostolinijną osobą. Zawsze byfam 

odważna, nigdy nie udaję, od dziecka 

wiernie pozostaję sobą. Dlatego zawsze 

mówię to, co myślę i na co mam w da-

nym momencie ochotę. Jestem w stu 

procentach prawdziwa. 

„Królowie dowcipu" t<i w stu procen

tach prawdziwa odpowiedź na potrzeby 

czasów, w których trailery są lepsze niż 

filmy, aktorki rzucają Mrożka i zostają ju

rorkami, celebryci rzucają jury i zostają 

aktorami. Dzień w dzień rodzą się setki 

nowych gwiazd, pisarze tańczą, politycy 

śpiewają, bokserzy ślizgają się na lodzie, 

a wszyscy razem płaczą, kochają i roz

wodzą się na naszych oczach, w blasku 

fleszy. 

I~ 

Telewizyjny pilot napędza świat, sitcom, 

talk show, teleturniej, kabaret, wszystko 

zlewa się w jedno, wiruje przed oczami, 

coraz głośniej, coraz szybciej, coraz bar

dziej kolorowo. 

Twórcy przedstawienia próbowali do

ciec istoty polskiego poczucia humoru. 

Co nas śmieszy? Jaką mamy w tej dzie

dzinie tradycję? Może jesteśmy ponu

rakami, depresyjnymi cierpiętnikami, 

których nic nie jest w stanie rozbawić, 

no, może prócz nieszczęścia innych. 

Polak z poczuciem humoru, to mit 

czy stan faktyczny? Skoro jesteśmy 



tacy smutni, to skąd taki nagły wysyp 

kabaretów, rozbawiaczy i rozśmieszaczy? 

Odpowiedź na potrzebę chwili, zapotrze

bowanie rynku, a może ktoś ich wszyst

kich do tego zmusił, zapłacił, nakazał? 

Skoro jesteśmy tacy weseli, to dlacze

go ciągle mamy jakieś traumy, raz w mie

siącu narodową żałobę i zbiorowy szloch? 

A jak jesteśmy tacy smutni, to dlaczego ci, 

którzy nas próbują rozbawić, robią to tak 

nieudolnie? 

Może prawda jest bardziej okrutna, 

może jesteśmy żartem historii, a jedynym 

zabawnym elementem polskości są polish 

jokes. 
Piotr Rowicki 

Piotr Ratajczak (1975). Absolwent 
Wydziału Reżyserii krakowskiej 
PWST, na stałe związany z Teatrem 
Współczesnym w Szczecinie jako re
żyser i kierownik literacki . Realizował 
offowe spektakle na małych szcze
cińskich scenach. Od kilku lat jest 
jednym z dyrektorów artystycznych 
festiwalu Kontrapunkt oraz organiza
torem Festiwalu M-Teatrw Koszalinie. 
Zadebiutował realizacją „Skazy" wg 
Witolda Gombrowicza w szczeciń

skim Teatrze Krypta. Niektóre realiza-

cje reżyserskie: „Wodzirej . Koszalin 
kulturkampf' wg filmu Feliksa Falka 
i tekstu Artura Pałygi (Bałtycki Teatr 
Dramatyczny w Koszalinie) , „Nic, 
co ludzkie" wg tekstu J. T. Grossa 
i A. Pałygi (Scena In Vitro w Lublinie) 
„Czwarta moralna" wg własnego pro
jektu (Teatr im . Jaracza w Olsztynie), 
„Produkt" Ravenhilla (Teatr Krypta 
w Szczecinie), „Dzień Świra" Mar
ka Koterskiego (Teatr Współczesny 
w Szczecinie), „Szewcy" Witkacego 
w BTD w Koszalinie, „Tak wiele prze-

szliśmy, tak wiele przed nami" Pałygi 
w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej , 

„Trzy siostry'' Czechowa/Czapliń

skiego w Lubuskim Teatrze w Zielo
nej Górze, „ Białe baloniki" Magdale
ny Fertacz w Teatrze Współczesnym 
w Szczecinie, „Chłopiec malowany" 
Piotra Rowickiego w Teatrze Pol
skim w Poznaniu, „Sorry, Winnetou" 
w Teatrze im. Szaniawskiego w Wał
brzychu. 



Piotr Rowicki (1975). Dramatopi
sarz, autor kryminałów, powieści 

i książek dla dzieci . W 2010 roku 
jego sztuka „Chłopiec malowany" 
zwyciężyła w ogólnopolskim konkur
sie na polską sztukę współczesną 
„Metafory Rzeczywistości" zorgani
zowanym przez Teatr Polski w Pozna
niu . W 2011 roku dramat pt. „Słoń" 

dostał drugą nagrodę w konkursie 
na sztukę komediową „Komediopi
sanie" zorganizowanym przez Teatr 
Powszechny w Łodzi . 

W teatrze wystawiono dotychczas: 
„ Przylgnięcie" (2008), reż. Aldo
na Figura, Laboratorium Dramatu , 
Warszawa, „Mykwa" (2009), reż . 

Monika Dobrowlańska , Teatr Polski 

w Poznaniu, „Tinky Winky'' (2009), 
reż . Marcin Bortkiewicz, Teatr Ecce 
Homo, Kielce , „Chłopiec malowany" 
(2010), reż . Piotr Ratajczak, Teatr 
Polski w Poznaniu . 

PODZIĘKOWANIA D L A 

American Dream Restaurant 
Galeria SFERA, Galeria I, 1 piętro 

43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5 
tel. (33) 822 54 89 

www.american-dream.pl 




