U Pana Boga za piecem
Polish Beauty
Nowi „Sami swoi"? Kto wie! Komedia Jacka
Bromskiego „U Pana Boga za piecem", jak kultowy film
Sylwestra Chęcińskiego, skrzy się humorem mieszkańców
okolic wschodniej granicy Polski. Ukazując tych ludzi w
sposób bardzo ciepły, acz bez ukrywania przywar,
wydobywa komizm ich ludowej mądrości — ich swojskiej
życiowej „filozofii", która przebija ze stylu życia,
obyczajów i zabawnych, refleksyjnych powiedzonek,
mówionych charakterystyczną gwarą. Analogii z „Samymi
swoimi" jest więcej. Np. postać Komisarza Policji,
brawurowo zagrana przez Andrzeja Zaborskiego, do
pewnego stopnia przypomina Pawlaka w niezapomnianej
interpretacji Wacława Kowalskiego.

Film ukazuje polską prowincję. Jej cechy
to zaściankowość, megalomania narodowa,
szowinizm, nepotyzm, płytkość religijna,
indolencja policji, kunktatorstwo, zakłamanie,
a
przede
wszystkim
system
władzy
suwerennie sprawowanej przez miejscowego
proboszcza, który kontroluje poczynania rady
gminy, wójta, policji oraz całe życie
społeczne.
Można zaryzykować twierdzenie, że jest
to
w
pewnym
stopniu
współczesny
odpowiednik Pana Tadeusza, pod względem
ukazania polskich wad z przymrużeniem oka. Nie są ukazane z patetycznym moralizatorstwem,
lecz budzą uśmiech. Oto parę przykładów:
• każdy grzesznik posiada pagier,
za
pomocą
którego
proboszcz
przypomina o pokucie, którą trzeba
zarejestrowaćna
kościelnej
automatycznej sekretarce
• marzeniem syna organisty jest
zarzucenie muzyki organowej na rzecz
disco polo
• antykoncepcja grzechem o wiele
cięższym niż przedmałżeńska ciąża
• murzyn trafia do aresztu za
oglądanie „świerszczyków"
• policja
podejmuje pościg za
bandytami, którzy obrabowali autokar,
tylko ze względu na możliwość wyegzekwowania większego mandatu za szybka jazdę
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Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

