


Plotka 

Plotka 

wf www.teatrsyrena.pl plotka 

-- _.___ _____ _ 
~~I 

„Niech mi pan wybaczy, ale przecież pozostawiam państwu swój charakter". 
Słowa te wypowiada jedna z postaci Szkoły obmowy Sheridana w chwili, kiedy 
żegna się z towarzystwem. 

Czym jest właściwie plotka? Niesprawdzoną, niepewną lub kłamliwą 

wiadomością, przyczyniającą się do utraty dobrego wizerunku osoby, której do
tyczy. Z taką uproszczoną definicją pojęcia nie zgadzają się przedstawiciele nauk 
społecznych, którzy plotkowanie definiują jako: aktywność dla samej przyjemności, 
gadanie dla samego gadania; negatywne, złośliwe, obmawianie osób trzecich; 
wymianę oceniających informacji o nieobecnej osobie; proces wymiany informacji 
o nieobecnych osobach o zabarwieniu oceniającym, pomiędzy bliskimi sobie oso
bami. 

Plotka jest bliska znaczeniowo pogłosce, czyli szeptanej propagandzie prze
kazywanej z ust do ust. Różni się od niej treścią - dotyczy zawsze ludzi, podczas 
gdy pogłoska odnosi się raczej do zdarzeń i może dotyczyć ludzi - oraz stopniem 
wiarygodności. Pogłoska zwykle jest prawdziwa, plotka jest w dużym stopniu owo
cem fantazji wysnutej z wątłych poszlak (zależnej od indywidualnych zainteresowań) 
dowolnie rozbudowywanych w pozornie ogólniejszą informację . 

Mimo negatywnej reputacji plotka pełni wiele pożytecznych funkcji. Służy do 
kontrolowania zachowań niezgodnych z normami przyjętymi w danej grupie lub kul
turze. Osoba, która zachowuje się w sposób niezgodny z oczekiwaniami społecznymi 
jest „ukarana" przez otoczenie oplotkowaniem. Zachowania, które rzucają się w 
oczy, są w jawny sposób niesprawiedliwe czy niebezpieczne, stanowią najczęstszy 
temat plotek. Z drugiej strony, plotka może też być wykalkulowaną strategią, mającą 
na celu zniszczenie reputacji konkurenta lub wroga. Jak się przeciwstawić plotce? 
Platon odpowiadał, żeby żyć tak, by nikt nie dawał jej wiary. 

Plotkujemy wszyscy i od zawsze, nikt jeszcze nie oparł się tej formie komunikacji. 
W starożytnym Rzymie powoływano nawet „strażników plotki". Plotkę odnajduje
my we wszystkich literaturach całego świata, także dramatycznych. W komediach 
Plauta i Terencjusza, w twórczości Byrona, w starowłoskiej improwizacji tzw. „fabul
la atellana", w której pojawia się postać plotkarza i samochwały zwanego „Bucco", 
w „commedia dell'arte", jako gadatliwy „dottore". Plotkę i pomówienia odnajdzie
my również u Shakespeare'a, Moliere'a, w komediach salonowych i intryganckich 
XVIII wieku autorstwa Scribe'a, Beaumarchais'ego, czy w obrazie życia prowincji w 
Rewizorze Gogola. Literaci nie tylko pisali o plotce, ale także bywali jej ofiarami. 
Plotkowano z upodobaniem na salonach literackich Europy, a ich bohaterowie sami 
prowokowali pomówienia, żeby podbić własny, często wyimaginowany wizerunek. 
Środowiska artystyczne- miały więc i plotkarzy, i oplotkowanych. Niekonwenc
jonalny sposób ubierania lub zachowania, ekscentryczny styl życia, a może jeszcze 
skłonność do własnej płci? Najchętniej plotkowano zawsze o tych, którzy odbiegali 
od powszechnie przyjętej „normy" albo przełamywali stereotypy. 

http://www.moillusions.com/201 1/04/psychedeł
k-screen-mełt-illuston.html 

Ponoć dotąd ziemski padół 
Nie znal jeszcze takich gadu!, 
Jak dwie panie: Madalińska 
Z Gadalińską z miasta Młyńska. 

W domu, w sklepie czy na rynku 
Językami, tak jak w młynku, 
Mielą wciąż bez odpoczynku; 
Każda gada - byle długo, 
Jedna z drugą i przez drugą, 
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Warto zostać 
naszym fanem ... 
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Plotkowano z upodobaniem na salonach literackich Europy, a ich bohaterowie sami 
prowokowali pomówienia, żeby podbić własny, często wyimaginowany wizerunek. 
Środowiska artystyczne miały więc i plotkarzy, i oplotkowanych. Niekonwenc
jonalny sposób ubierania lub zachowania, ekscentryczny styl życia, a może jeszcze 
skłonność do własnej płci? Najchętniej plotkowano zawsze o tych, którzy odbiegali 
od powszechnie przyjętej „normy" albo przełamywali stereotypy. 

Głównym sprzymierzeńcem plotki jest właśnie stereotyp. To z niego rodzą się 
plotki. I nie są one wyłącznie domeną kobiet, plotkowanie jest źródłem satysfakcji 
dla obu płci. Dowodzi tego- przynajmniej częściowo-etymologia. Angielskie słowo 
„gossip" wywodzi się od 11godsibb", co kiedyś oznaczało 11opiekun", 11opiekunka", a 
dopiero od XVI wieku słowa tego używano przy określeniu 11plotkarka"; francuskie 
„commerage" ma korzenie w słowie 11commerce" i oznacza 11 matkę chrzestną"; 
hiszpańskie 11comadreria" wywodzi się od 11comadre" (sąsiad lub akuszerka). 

Czy można powstrzymać plotkowanie? Nie bardzo. Powściągliwości i umiarowi 
nie sprzyja współczesna kultura masowa, która żywi się prywatnością innych, nie 
szanuje tajemnicy. Telewizyjne programy z gatunku talk-show prześcigają się w 
produkcji intymnych zwierzeń, prowokacjach obyczajowych, łamaniu tabu (czy to w 
ogóle jest jeszcze możl iwe?); odsłaniają wszystko, co kiedyś było starannie zakryte. 
Wtórują im: prasa kolorowa i serwisy internetowe. Plotka jest cennym towarem dla 
medialnych koncernów - na cudzej intymności można zarobić. 

Zanim człowiek otworzy usta, żeby powiedzieć coś negatywnego 
bliźniego, powinien sobie zadać pytanie, czy sam nie posiada inkryminowanych 
cech, a piętnowana przez niego sprawa nie jest parawanem dla jego problemów 
i kompleksów. Psycholog społeczny Gordon Allport uważa: „Ludzie, którzy znają 
siebie, nie ulegają przyzwyczajeniom obwiniania innych za to, za co sami są odpo
wiedzialni". Gdyby udało się uznać swoje wady za własne, a nie za cudze i zająć się 
nimi u siebie, a nie u innych, wówczas zostałaby przemilczana niejedna złośliwość, 
niejedna denuncjacja i niejedna informacja na temat drugiego człowieka. Nikt nie 
musiałby wtedy powtarzać tego, co powinno pozostać tajemnicą. 
Opracowano no podstawie książki Klausa Thiele-Dohrmana „Psychologia plotki" oraz materiałów Wikipedii. 
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Urodzony 28 lipca 1937 w Neuilly-sur-Seine, francuski reżyser, scenarzysta, dra
maturg i producent filmowy, talent do pisania otrzymał w genach. Jego dziadkiem 
po kądzieli jest literat i komediopisarz Tristan Bernard, dziadkiem po mieczu - Pierre 
Veber, autor stu sześćdziesięciu wodewilów i skeczy; matka Vebera pisała senty
mentalne powieści, ojciec- dialogi do filmów, a stryj Serge Veber- scenariusze. 

Karierę zawodową Francis rozpoczął jako dziennikarz. Pisywał dla gazety utrzymy
wanej przez armię algierską, w której szeregach służył. Szybko zasłynął z doskonałego 
zmysłu obserwacji i zjadliwych komentarzy. Potem - na krótko - związał się z ra
diem. W poszukiwaniu bardziej twórczych i dochodowych zajęć podjął współpracę 
z telewizją. Początkowo pisywał drobne formy literackie i skecze dla poszczególnych 
aktorów. W 1968 roku zadebiutował jako autor dramatyczny komedią 11Porwanie", 
która przez osiem miesięcy urzymywała się na afiszu jednego z paryskich teatrów; 
rok później jako scenarzysta filmu kryminalnego „Appellez-moi Mathilde". Sukces 
wystawionej w 1971 roku drugiej sztuki Vebera- 11 Podłużnej walizki" („Le Contrat" ), 
sprawił, że tekstem zainteresowali się filmowcy: w 1973 roku odbyła się premiera 
filmu 11 Natręt" w reżyserii Edouarda Molinaro. Od tego czasu Veber pisał przede 
wszystkim scenariusze i dialogi komedii filmowych, które odnosiły ogromne sukce
sy frekwencyjne. 11Tajem'niczy blondyn w czarnym bucie" (1972), 11 Powrót tajemni
czego blondyna" (1974) i 11 Klatka szaleńców" (1978) - to najpopularniejsze tytuły, 
które powstały według pomysłów Vebera. 

Że aptekarz dostał pryszczy, 
Że sędzinie nos się błyszczy, 
Że kokoszka od sąsiadki 
Zniosła cztery jajka w kratki, 
Że cioteczna spod Piaseczna 
Okazała się stryjeczna, 
Bo kuzynka z Ciechocinka 
Zamiast córki miała synka, 
Po czym właśnie znikła 
z Młyńska 
Ciechocińska Madalińska. 
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Czy można powstrzymać plotkowanie? Nie bardzo. Powściągliwości i umiarowi 
nie sprzyja współczesna kultura masowa, która żywi się prywatnością innych, nie 
szanuje tajemnicy. Telewizyjne programy z gatunku talk-show prześcigają się w 
produkcji intymnych zwierzeń, prowokacjach obyczajowych, łamaniu tabu (czy to w 
ogóle jest jeszcze możliwe?); odsłaniają wszystko, co kiedyś było starannie zakryte. 
Wtórują im: prasa kolorowa i serwisy internetowe. Plotka jest cennym towarem dla 
medialnych koncernów- na cudzej intymności można zarobić. 

Zanim człowiek otworzy usta, żeby powiedzieć coś negatywnego na temat 
bliźniego, powinien sobie zadać pytanie, czy sam nie posiada inkryminowanych 
cech, a piętnowana przez niego sprawa nie jest parawanem dla jego problemów 
i kompleksów. Psycholog społeczny Gordon Allport uważa: „Ludzie, którzy znają 
siebie, nie ulegają przyzwyczajeniom obwiniania innych za to, za co sami są odpo
wiedzialni". Gdyby udało się uznać swoje wady za własne, a nie za cudze i zająć się 
nimi u siebie, a nie u innych, wówczas zostałaby przemilczana niejedna złośliwość, 
nie}edna denunc}ac}a i nie}edna informac}a na temat drugiego cz\owieka. Nikt nie 
musiałby wtedy powtarzać tego, co powinno pozostać tajemnicą. 
Opracowano na podstawie książki Klausa Thiele-Dohrmana „ Psychologia plotki" oraz materia/ów Wikipedii. 
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Że aptekarz dostał pryszczy, 
Że sędzinie nos się błyszczy, 
Że kokoszka od sąsiadki 
Zniosła cztery jajka w kratki, 
Że cioteczna spod Piaseczna 
Okazała się stryjeczna, 
Bo kuzynka z Ciechocinka 
Zamiast córki miała synka, 

• , Po czym właśnie znikła 

Urodzony 28 lipca 1937 w Neuilly-sur-Seine, francuski reżyser, scenarzysta, dra
maturg i producent filmowy, talent do pisania otrzymał w genach. Jego dziadkiem 
po kądzieli jest literat i komediopisarz Tristan Bernard, dziadkiem po mieczu - Pierre 
Veber, autor stu sześćdziesięciu wodewilów i skeczy; matka Vebera pisała senty
mentalne powieści, ojciec- dialogi do filmów, a stryj Serge Veber- scenariusze. 

Karierę zawodową Francis rozpoczął jako dziennikarz. Pisywał dla gazety utrzymy
wanej przez armię algierską, w której szeregach służył. Szybko zasłynął z doskonałego 
zmysłu obserwacji i zjadliwych komentarzy. Potem - na krótko - związał się z ra
diem. W poszukiwaniu bardziej twórczych i dochodowych zajęć podjął współpracę 
z telewizją. Początkowo pisywał drobne formy literackie i skecze dla poszczególnych 
aktorów. W 1968 roku zadebiutował jako autor dramatyczny komedią „Porwanie", 
która przez osiem miesięcy urzymywała się na afiszu jednego z paryskich teatrów; 
rok później jako scenarzysta filmu kryminalnego „Appellez-moi Mathilde". Sukces 
wystawionej w 1971 roku drugiej sztuki Vebera - „Podłużnej walizki" („Le Contrat"), 
sprawił, że tekstem zainteresowali się filmowcy: w 1973 roku odbyła się premiera 
filmu „Natręt" w reżyserii Edouarda Molinaro. Od tego czasu Veber pisał przede 
wszystkim scenariusze i dialogi komedii filmowych, które odnosiły ogromne sukce
sy frekwencyjne. „Tajemniczy blondyn w czarnym bucie" {1972), „Powrót tajemni
czego blondyna" (1974) i „Klatka szaleńców" {1978) - to najpopularniejsze tytuły, 
które powstały według pomysłów Vebera. 

W połowie lat siedemdziesiątych samo pisanie scenariuszy przestało mu 
wystarczać. Dlatego, w 1976 roku zadebiutował jako reżyser filmem „Zabawka", 
w którym w postać głównego bohatera - Franc;:ois Pignona - wcielił się francuski 
komik Pierre Richard . W kolejnych latach powstawały autorskie obrazy Vebera: 
„Pechowiec" (1981), „Trzech ojców" {1983), „Zbiegowie" (1986) i „Trójka ucieki
nierów" (1989) - amerykański remake „Zbiegów", „Zwariowane wakacje" (1992), 
„Jaguar" {1996), „Kolacja dla palantów" (1998), „Plotka" (2001), „Przyjaciel gang
stera" (2003), „Czyja to kochanka?" {2006) i „Upierdliwiec" {2008). Do tego ostat
niego sam opracował nową wersję scenariusza z 1973 roku. 

Pignon, bohater powołany do życia przez Vebera, pojawił się w większości jego 
filmów; zagrali go - poza Richardem - m.in.: Jacques Brel i Daniel Auteil. Obok 
nich w filmach Vebera występowali zawsze czołowi aktorzy francuskiego (i nie tylko) 
kina: Bernard Blier, Lino Ventura, Ugo Tognazzi, Jean Rochefort, Gerard Depardieu i 

z Młyńska 
Ciechocińska Madalińska. 

Jean Reno. I httpJ/merosyn.com/mentals-1.html 
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Osobnym rozdziałem biografii twórczej jest popularność scenariuszy Vebera 
w Hollywood. Amerykanie wykorzystywali jego oryginalne pomysły do kręcenia 
własnych wersji. W 1982 roku - opierając się na sztuce „Podłużna walizka" - Billy 
Wilder wyreżyserował „Najlepszego kumpla" z udziałem Jacka Lemmona i Wal
tera Matthau'a. W amerykańskiej wersji „Zabawki" z 1982 roku zagrał Richard 
Pryor, „Tajemniczego blondyna w czarnym bucie" - Tom Hanks (film pod tytułem 
„Człowiek w czerwonym bucie", 1985). W tamtejszej wersji „Klatki szaleńców" (jako 
„Klatka dla ptaków", 1996) wystąpili: Robin Williams, Nathan Lane i Gene Hackman, 
a w „Trzech ojcach" (jako „Dzień ojca", 1997) - Robin Williams i Billy Crystal. 

W 1993 roku w Paryżu odbyła się prapremiera „Kolacji dla głupca", której wersję 
filmową - pod tytułem „Kolacja dla palanta" -Veber wyreżyserował pięć lat później . 
Jest to najbardziej znany film Vebera, nagrodzony statuetkami Cezara za scenariusz 
oraz za reżyserię na Festiwalu Filmowym w Cannes. „Kolacja dla głupca" w wersji 
scenicznej podbiła Europę, Amerykę, a nawet Azję. Była wystawiana w USA, Niem
czech, Belgii, Czechach, Danii, Hiszpanii, Turcji, Włoszech, na Łotwie, Węgrzech i w 
Japonii. 

Od ponad dwudziestu lat Veber mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie czu
wa nad remake'ami swoich komedii. Jego filmy, jak zapewnia, są nadal francuskie: 
„Nigdy nie myślałem o sobie jako o Francuzie, moja matka była Rosjanką i zawsze 
postrzegałem siebie w kategoriach raczej kosmopolitycznych. Lecz nagle zdałem so
bie sprawę z tego, że to po prostu nieprawda. Gdzieś wewnątrz mnie tkwi francuski 
chromosom, który jest bardzo dominujący. Mieszkam w Ameryce, ale kręcę kome
die we francuskim stylu". 

Na polską scenę Veber wkroczył w 1974 roku jako autor „Podłużnej walizki", 
którą wystawiłTeatr im. Horzycy w Toruniu, a następnie Teatr Kwadrat w Warszawie. 
„Kolację dla głupca" jako pierwszy wystawił Teatr im. Żeromskiego w Kielcach w 
1997 roku. Od tamtej pory odbyło się piętnaście premier tego tytułu w teatrach 
całej Polski. Pignona w sztukach Vebera na naszych scenach zagrali, m.in.: Krzysztof 
Kowalewski, Piotr Fronczewski, Wojciech Pszoniak, Krzysztof Tyniec, Tomasz Kot i 
Paweł Wawrzecki. W Teatrze Syrena w postać tę wciela się Tomasz Sapryk. 

Veber najczęściej ośmiesza stereotypy, schematy myślenia, którym tak łatwo 
się poddajemy. Protagoniści są ze sobą skontrastowani, jak przystało na wzorcową 
komedię. Ten pierwszy jest pewny siebie, zły, wydaje się bardzo przebiegły. Drugi 
jest prostolinijny, właściwie całkowicie pozbawiony sprytu, sprawia wrażenie niez
byt mądrego . Człowiek sukcesu i życiowy nieudacznik. Santini i Pignon w „Plotce". 
Źródłem komizmu są tradycyjne sceny qui pro quo, kolizje dialogowe, żywe tem
po akcji. Ale to jeszcze nie wszystko. Veber wprowadza akcenty krytyki społecznej 
i przewrotnej, poważniejszej refleksji na temat życia. Żywioł komedii łączy się u 
Vebera z ironiczną obserwacją podziału na „panów" i „niewolników", mądrych i 
głupich, szczęśliwych i nieszczęśliwych. 

„Plotce" patronuje duch Witolda Gombrowicza. „Żyjemy wśród innych ludzi i to 
oni decydują o tym, kim jesteśmy. A przynajmniej ich opinie mogą sprawić, że zmie
nimy swoje zachowanie albo przez całe życie będziemy żyć w zgodzie z narzuconymi 
nam ograniczeniami" - uważa Veber. Pignon nie zmienia się pod wpływem plotki, 
ale zmieniają się jego relacje z ludźmi, którzy zaczynają w nim dostrzegać kogoś 
zupełnie innego. Spojrzenie z zewnątrz stwarza go na nowo, wydobywając z niego 
w oczach innych to, co do tej pory było ukryte pod powłoką szarości. Nie koniec na 
tym : Pignon jak Gombrowiczowska „Iwona, księżniczka Burgunda" zaczyna zdzierać 
maski z innych ludzi, pozornie dobrze osadzonych w swoich życiowych rolach. Pi
gnon wreszcie, dopiero kiedy podejmuje grę w „innego", staje się naprawdę sobą, 
a bycie nudnym nieudacznikiem było po prostu jeszcze jedną gębą, którą uznał za 
swoje własne oblicze. 
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„PLOTKA" 
(La Placard) 
autor: Francis Veber 
przekład i adaptacja: Barbara Grzegorzewska 

reżyseria: Wojciech Malajkat 
scenografia : Wojciech Stefaniak 
światło: Petro Aleksowski 
asyst. reż.: Marzena Strzycka 
inspicjent: Łukasz Barszcz 

Przyszła władza, jak to władza, 
Upomina i doradza: 
„Dość już, pani Madalińska, 
Dość już, pani Gada lińska, 
Bo wyjadą panie z Młyńska!" 

• • • 

• • • • • 

Gadalińska rada gada, 
Madalińskiej opowiada: 
„Mówią w maglu, moja pani, 
Że na wiosnę będzie taniej, 
A po drugie, że już w lecie 
Będzie wojna, a po trzecie, 
Że się wszystko jeszcze zmieni, 
Jak śnieg spadnie na jesieni." 

Tak już siedem lat bez przerwy 
Wszystkim w mieście szarpią 
nerwy 
Dwie plotkarki: Gadalińska 
Z Madalińską z miasta Młyńska. 

Jan Brzechwa, " Dwie gaduły" 

Twój biznes nabierze barw 
i to najwyższej jakości 
Kolorowa drukarka pozwalająca uzyskać zapierające dech detale na każdym 
wydruku wcale nie musi być dużo.Kup dla swojej firmy urządzenie wielofunkcyjne 
Xerox WorkCentre„ 6015 i pozbądź się obaw o jakość Twoich wydruków. Bo gdy 
masz w biurze najlepszej jakości sprzęt do drukowania, możesz spokojnie skupić się 
na prowadzeniu swojej firmy 

-- Phaser„ 6000/601 0 
• NaJmnieJSZa drukarka kolorowa 
• Prosta wymiana tonerów 
• Nasycone kolory i wysoka rozdz 1elcz0Sć 
• Niski koszt druku 
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swoje wrasne 0011cze. 
Jan Brzechwa, "Dwie gaduły" 
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„PLOTKA" 
(La Placard) 
autor: Francis Veber 
przekład i adaptacja : Barbara Grzegorzewska 

reżyseria : Wojciech Malajkat 
scenografia : Wojciech Stefaniak 
światło: Petro Aleksowski 
asyst. reż . : Marzena Strzycka 
inspicjent: Łukasz Barszcz 
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OBSADA: 

JOANNA TRZEPIECIŃSKA- gościnnie/ MARTA WALESIAK (Panna Bertrand) 

TOMASZ SAPRYK (Fran~ois Pignon) 

PIOTR SZWEDES (Santini) 

PIOTR POLK (Kopel) 

GRAŻYNA STRACHOTA - gościnnie (Christine) 

KATARZYNA BAGNIEWSKA (Ariane) 

BEATRYCZE ŁUKASZEWSKA (Żona Santi niego) 

WITOLD DĘBICKI - gościnnie (Belone) 

ŁUKASZ CHMIELOWSKI (Franck) 

PRZEMYSŁAW GLAPIŃSKI (Mathieu) 

ALBERT OSIK (Guillaume) 

PSY: Gino Kardasz - Spooky I Emanuelle Valeri Le Couleur de Ma Vie 

Teatr Syrena serdecznie dziękuje Pan i Urszuli Dudziak za użyczenie muzyki do utworów: 
„Karolinka", „Waiting", „Ranny ptaszek", „Footprints", wykorzystanych w spektaklu . 
Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 
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Ylloń:Centre„ oraz Ready fof Real Business 5Q znakami handklY.yml zastrzl'ŻOn)'ml przez Xerox CorpomlJon 
na teienie Stanów Zjednoczonych OfQl/lub innych kraJÓW 
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