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Pochwała konsekwencji 

Proszę Państwa, uwaga. To jest sztuka z udziałem samego 

Lucyfera, a więc proszę mieć się na baczności . W dodatku 

imć pan Diabeł ma w tym utworze pomocnicę wyjątkowej 

urody i rzadkiego temperamentu. Gdyby mi ktoś podstawił 

taką diablicę, szatańskie plany miałyby wielkie szanse po

wodzenia . Diabeł, jak to ma w zwyczaju, wkracza w życie 

normalnych ludzi . Takich jak Państwo czy ja . Z Józiem i je

go Tatusiem bardzo łatwo się utożsamić, a to gwarancja, 

że dwie godziny w teatrze miną w mgnieniu oka. Nie będę 

porównywał tej sztuki do wszechobecnych polskich seriali, 

bo to zupełnie inna klasa, ale Diabli mnie biorą bez trudu 

dałoby się sfilmować . Komercyjny sukces gwarantowany. 

Proszę Państwa, to jest komedia. Z komedią, wbrew po

zorom, nie ma żartów. Napisać dramat psychologiczny 

z dwójką bohaterów przy stole pop ijających herbatę i nie 

zanudzić publiczności - to zadanie t rudne. Ale stworzyć 

prawdziwą komedię, sprawić, by widzowie podczas przed

stawienia śmiali się, a nie rechotali, a na koniec przypom

nieli sobie starą maksymę MU<ołaja Gogola Z kogo się 

śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie - to jest dopiero 

wyzwanie. Praca niewdzięczna, bo z racji wszechwładzy te

lewizji komedia nie kojarzy się d z i ś 

w Polsce najlepiej. Mówimy „ kome-

dia", myślimy o dziesiątkach idioty

cznych sitcomów ze śmiechem 

z off-u, obrażających bez zażenowa

nia inteligencję publiczności. Mało 

kto zdaje sobie sprawę, jak gromne 

warsztatowe trudności nastręczać 

musi zawsze pisanie „ sztuki do 
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śmiechu". Wydaje się zazwyczaj, że nie ma nic prostsze- , 

go. Siadasz i mnożysz żarty, wymyślasz coraz to nowe 

gagi. Błąd . Komedia, a tym bardziej jej jeszcze bardziej 

brawurowa odmiana, czyli farsa, wymaga roboty piekielnie 

precyzyjnej. Zegarmistrzowskiej - wystarczy, że nie działa 

jeden maleńki trybik, a odmawia posłuszeństwa cały skom

plikowany mechanizm. Łatwo to dostrzec w komedii Diabli 

mnie biorą. Wydarzenia pędzą do przodu, komplikacje 

się mnożą. Mimo że na scenie pojawia się tylko czwórka 

bohaterów, nie sposób się nudzić. Jednak akcja, choć 

wciągająca od pierwszej do ostatniej minuty, jest w tym 

utworze sprawą drugorzędną. Diabli mnie biorą można 

z powodzeniem nazwać komedią charakterów. W centrum 

zdarzeń jest niejaki Józio Papuga . Młody człowiek, a jednak 

zgorzkniały. Leży na tapczanie w swoim niewielkim pokoju 

z meblami sprzed kilku epok i myśli, jaką byłby gwiazdą 

rocka. Zacząłby całkiem inne życie, oderwał od tej samej 

co dzień rzeczywistości. Tyle że Józio nie ma siły. Leży na 

tapczanie i kontempluje swój los. Mówią o nim, że nieuda

cznik i beztalencie. Józio Papuga to ktoś jakich wielu . Zna

my takich, czasem sami tacy bywamy. I wtedy wyrwie się 

nam czasem mocniejsze słowo albo na pomoc wezwiemy 

diabła . Tak właśnie robi bohater komedii. Tyle że w teatrze 

nie wolno rzucać słów na wiatr. Skoro zaproszono Księcia 

Ciemności, Lucyfer pojawi s ię. Najpierw grunt rozpozna 

wysłana w delegację do Polski jego piękna wysłanniczka, 

potem na scenę wkroczy on sam we własnej osobie. Będzie 

się działo .. . Józio chce zmienić swoje życie . Wyrwać się 

spod wpływu ojca, emerytowanego czołgisty, który powo

łując się na Pudzianowskiego i Korzeniowskiego, krzewi kult 

zdrowego ciała, sportu i męskich przyjemności. Rzecz jasna, 

wszystko to ukazane jest w krzywym zwierciadle satyry lub 

mówiąc prościej - wyśmiane. Wzorce, które sączą nam do 

głów tabloidalne media i telewizja, tylko do tego się nada

ją. Ma zatem Diabli mnie biorą bohaterów z krwi i kości. 

Ma temat od wieków obecny w literackiej tradycji. Przecież 
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wszystko rozbija się o cyrograf z diabłem, a to jest motyw 

zakorzeniony na dobre. Wystarczy przypomnieć jeden naj

bardziej oczywisty tytuł: Faust Johanna Wolfganga Goethe

go. Więcej nie trzeba. To jest komedia, zatem i cyrograf 

mniejszą ma wagę, nikomu nie idzie o zbawianie świata, 

ale o rozbawienie publiczności . Nie da się tego zrobić wte

dy, gdy nie ma się do dyspozycji krwistych postaci i zabaw

nej intrygi. Diabli mnie biorą nosi podtytuł „komedia fan

tasy" i jest on odrobinę mylący. Bo z jednej strony wszystko 

się zgadza. Mamy przecież na scenie interwencję sił nad

przyrodzonych. Wystarczy jednak trochę poskrobać i okaże 

się, że fantasy to tylko świadomie wybrany kostium, sztafaż 

sceniczny służący istotniejszej chyba sprawie. Na pierw

szym planie w Diabli mnie biorą nie są diabły, a zwyczajni 

ludzie. Na drugim natomiast jest kraj - Polska, nasze tu i te

raz. Znów, komedia nie jest po to, abyśmy w teatrze usły

szeli naukową analizę przekroju polskiego społeczeństwa . 

Jednak jest po to, aby dać lustro rzeczywistości. Dlatego nie 

istnieje bez reportażowych niemalże obserwacji. W tej wła

śnie sztuce jest ich bardzo wiele. Sprawiają, że w scenicznym 

świecie rozpoznamy niechybnie już po chwili otaczający nas 

świat. Koślawy, śmieszny, przaśny, ale bardzo nasz. O to 

toczy się gra. Diabli mnie biorą to nie jest dzieło debiutanta. 

Marek Rębacz w pejzażu polskiej komedii wyróżnia się talen

tem i determinacją. Obecny jest w nim przynajmniej 

od roku 1995, kiedy to w działającym na zupełnie inną niż 

dziś skalę Teatrze Telewizji pokazano dwie jego sztuki -

- Żegnaj, kochanie i Ciemno. Wyreżyserowali je nie teatralni 

ortodoksi, ale ludzie filmu, w dziedzinie kina popularnego 

fachowcy pierwszej wody, Wojciech Wójcik i Janusz Maje

wski. Spektakl Ciemno stał się ewenementem. Po kilku la

tach słuch po nim nie zaginął. Wręcz przeciwnie, trafił na 

płyty DVD i stał się kasowym przebojem. Jednym z najwię

kszych, gdy chodzi o produkcje Teatru Telewizji. W Ciemno 

jedną z głównych ról zagrał wielki aktor Jan Kobuszewski . 

To właśnie jemu zawdzięczamy najistotniejszą realizację 
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sztuki Marka Rębacza. W 1997 roku w warszawskim Teatrze 

Kwadrat Kobuszewski przygotował Dwie morgi utrapienia, 

samego siebie obsadzając w głównej roli. To był strzał 

w dziesiątkę . Przedstawienie i tekst uznano zgodnie za od

krycie, tak o polskiej transformacji nie opowiadał ze sceny 

wcześniej nikt. Teatr Kwadrat wprowadził do repertuaru 

przebój niekwestionowany. Jeszcze niedawno Dwie morgi 

utrapienia utrzymywały się na afiszu . Marek Rębacz konse

kwentnie idzie własną drogą. Jego utwory - komedie, dra

maty kryminalne i obyczajowe - regularnie trafiają na sce

ny polskie i zagraniczne; realizacji naliczyłem już 25. Niektó

re przygotowuje sam, wcześniej pod szyldem Teatru Niepo

prawnego, teraz w koprodukcjach z te

atrami prowadzonej przez siebie Polskiej 

Sceny Komediowej. Bowiem na jednym czy drugim przed

stawieniu sprawa się nie kończy. Rębacz postawił sobie za 

cel ożywienie polskiej komedii i realizuje go krok po kroku 

z podziwu godnym uporem. Widzi to, co wszyscy, i wyciąga 

wnioski. W repertuarach teatrów dominują komedie i farsy 

angielskie. Dzieje się tak nie tylko z powodu ich jakości . 

Po prostu brakuje rodzimej alternatywy i Marek Rębacz 

chce ją stworzyć, ale wie, że nie zrobi tego sam. Dlatego za

praszając do projektu praktyków i krytyków stwarza szansę 

młodym dramaturgom, aby ich sztuki mogły zasilić polskie 

sceny. Efekt tych działań nie pojawi się z dnia na dzień. 

Trzeba cierpliwości. Mam jednak pewność, że warto chwilę 

poczekać. Naprawdę nie jesteśmy skazani wyłącznie na bry

tyjskie farsy i polskie seriale. Istnieje jeszcze trzecia droga. 

Na koniec - ze wszystkich działań Marka Rębacza przebija 

sympatia do ludzi, ich zrozumienie, czasem nuta współczu

cia . Mam pewność, że pokaże to również łódzki spektakl 

Diabli mnie biorą. To widać, słychać i czuć - ten facet lubi 

ludzi . I właśnie za to ja lubię sztuki Marka Rębacza. 

Jacek Wakar 
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Marek Rębacz 

Urodził się w 1958 roku w Mniszku. Dramaturg, reżyser, 
scenarzysta i powieściopisarz. Jeden z niewielu pol
skich komediopisarzy, którego dramaty cieszą się wielką 
popularnością. Założyciel Teatru Niepoprawnego. 
Od 2004 roku Marek Rębacz prowadzi Polską Scenę 
Komediową, w ramach której wystawia swoje dramaty. 
Scena prowadzi również warsztaty dla dramatopisarzy 
i działania promujące polską komedię współczesną. 

Realizacje: 

Atrakcyjny pozna panią, Teatr Fredreum, Przemyśl (2009) 

Wieruszka, reż. Marek Rębacz, Teatr Capitol w Warszawie 
(2007) 

Ciemno (Głodne), reż. Marek Rębacz, Teatr im. A. Mickiewicza 
w Częstochowie/Polska Scena Komediowa M. Rębacza (2007) 

Kochanie, posadź Jumbo Jetta, reż. Marek Rębacz, Teatr 

im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze (2006) 

Wieruszka, reż . Marek Rębacz, Polska Scena Komediowa/Teatr 
im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze (2006) 

Egzekutor, reż. Marek Rębacz, Teatr im. L. Kruczkowskiego 
w Zielonej Górze (2005) 

Płeć przeciwna, reż. Marek Rębacz, Teatr Niepoprawny (2005) 
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Dwie morgi utrapienia, reż. Marek Rębacz, Scena Polska 
Czeskiego Teatru w Czeskim Cieszynie (2005) 

Atrakcyjny pozna panią„., film fabularny, reż. Marek Rębacz 
(2003) 

Zróbmy sobie wnuka, film fabularny na motywach sztuki 
Dwie morgi utrapienia, reż. Piotr Wereśniak (2003) 

Dwie morgi utrapienia, reż. Marek Perepeczko, Teatr 
im. J. Szaniawskiego w Płocku (2003) 

Dwie morgi utrapienia, reż. Jan Kobuszewski/Marek 
Perepeczko, Teatr A. Mickiewicza w Częstochowie (2003) 

Maciejowe podwórko, reż. Marek Rębacz, Teatr 
Niepoprawny (2002) 

Egzekutor, reż. Marek Kocot, Teatr Wybrzeże w Gdańsku 
(2001) 

Atrakcyjny pozna panią„ ., reż . Marek Rębacz, Teatr 

Niepoprawny (2000) 

Dwie morgi utrapienia, Teatr im. św. Jakuba, Lubljana (2000) 

Egzekutor, reż. Marek Rębacz, Teatr Niepoprawny/Teatr 
Komedia (1999) 

Dwie morgi utrapienia, reż. Jan Kobuszewski, Teatr Kwadrat 
(1997) 

Egzekutor, reż . Zbigniew Sztejman, Teatr im . J. Osterwy 
w Lublinie (1997) 

Miki, reż . Janusz Majewski, Teatr Telewizji (1996) 

Pajęczyna, reż . Wojciech Nowak, Teatr Telewizji (1996) 

Ciemno, reż. Janusz Majewski, Teatr Telewizji (1995) 

Żegnaj kochanie, reż. Wojciech Wójcik, Teatr Telewizji (1995) 
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Mała Sala 
Eric-Emmanue l Schmitt Małe zbrodnie małżeńskie 
Jordi Galceran Metoda Grónholm 
Geraldine Aron Mój boski rozwód 
Maksym Kuroczkin Transfer 
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Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi 
ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź 
tel. 42 633 44 94 
emai l:sekretariat@nowy.p l 
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Biuro Obsługi Widzów, czynne w godz. 10-16, przyjmuje 
rezerwacje biletów grupowych i udziela informacji o repertuarze; 
ul. Zachodnia 93, tel./fax 42 630 20 86 lub 633 44 94 wew. 306, 
emai l: bilety@nowy.pl 

Dz iał Promocji, czyn ny w godz. 10-16; ul. Zachodnia 93, tel. 42 636 08 
47, fax 42 630 20 86, ema il : promocja@nowy.pl 

Kasy teatru 

Duża Sala ul. Więckowskiego 15, 
tel. 42 636 05 92; 
kasa czynna godzinę przed przedstawieniem 

Mała Sala ul. Zachodnia 93, 
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