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   Wszyscy s¹ zachwyceni. Kana-
dyjskie i amerykañskie gazety pisz¹: 
The best show of the season. Mowa 
o Saturday Night Live z przedostatniej 
soboty lutego. A wszystko za spraw¹ 
Christopha Waltza – austriackiego ak-
tora przedstawionego Ameryce przez 
Quentina Tarantino – który wyst¹pi³ 
jako gospodarz (gwiazda) programu. 
Mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹ powiedzieæ, 
¿e jego obecnoœæ zobowi¹za³a auto-
rów tekstów i sta³ych wykonawców 
SNL do maksymalnego wysi³ku –
wszystko od pocz¹tku do koñca by³o
by³o zapiête na ostatni guzik, humor 
bez œladu „pójœcia na skróty”. Tak¿e 
wybór wykonawcy muzycznego, ze-
spo³u Alabama Shakes, by³ przemyœ-
lany.
  Powiedzmy od razu, ¿e nie by³ to 
program dla ko³tunerii (¿aden SNL 
nie jest, ale ten jakby szczególnie), 
dla dewotów – napisane z impeccable 
sophistication skecze wymaga³y zna-
jomoœci filmów Tarantino, wiedzy za-
równo o popkulturze, jak i bie¿¹cych 
wydarzeniach na œwiecie, myœlowych 
asocjacji. Bez tego, odbieraj¹c jedynie 
to co na wierzchu, ko³tun móg³by siê 
dopatrzyæ co najwy¿ej obrazy uczuæ
religijnych.
  Mo¿na by³o ju¿ wczeœniej zak³a-
daæ, ¿e jeœli w g³ównej roli wystêpuje 
aktor niemieckojêzyczny, zdobywca 
Oscara za rolê w Inglorious Basterds, 
to dwie postaci niejako obowi¹zkowo 
musz¹ pojawiæ siê w skeczach – w 
tym ta druga, œwi¹tobliwa. (Autorzy 
programu poszli jeszcze dalej, czego 
nie mo¿na by³o przewidzieæ, ale o tym 
pod koniec.)
  W pocz¹tkowym monologu Chris-
toph Waltz mówi, ¿e zawsze chcia³ 
prowadziæ SNL, ale odpowiadano 
mu, ¿e siê nie nadaje, poniewa¿ jest 
powa¿nym niemieckim aktorem. 
Mówi te¿ o stereotypowym widzeniu 
Austrii przez Amerykanów, co ilustro-
wane jest przez parê w strojach jod-
³uj¹cych œpiewaków z kuflem piwa, 
która rozmawia rzecz jasna o kie³ba-
sie. W trakcie monologu pojawia siê 
pierwsza z „obowi¹zkowych” postaci: 
casual Hitler z zarzuconym na plecy 
¿ó³tym sweterkiem, jakby udawa³ siê 
na pole golfowe. Ale wiêcej ju¿ nie 
bêdzie siê nim zawracaæ g³owy. Na-
tomiast z jego przeciwieñstwem – tak, 
jak najbardziej.
  Papie¿ Benedykt na emeryturze 
– nawi¹zanie do ostatnich wiadomoœ-
ci œwiatowych – po³¹czenie absurdu 
ze sta³ym (i zawsze bardzo dobrym) 
obna¿aniem g³upoty telewizyjnych 
reklam. Tym razem chodzi o reklamê 
firmy ubezpieczeniowej, zapewniaj¹-
cej pogodn¹ staroœæ. Ubezpieczony 
papie¿ mo¿e ¿yæ pogodnie i spokojnie 
na fixed income; wraca ze sklepu z za-
kupami (które co prawda, jak w ko-
mediach z pierwszej po³owy ubieg³e-
go wieku, mu siê rozsypuj¹), jeŸdzi 
na rowerze... Agent ubezpieczeniowy 
ca³uj¹cy d³oñ Jego Œwi¹tobliwoœci... 

A wszystko w konwencji telewizyjnej 
reklamy.
 Tu dygresja. W³¹czam od czasu do 
czasu kana³ MeTv (Memorable En-
tertainment Television), czyli stacjê
KVOS z Bellingham, która ma po-
mys³ na telewizjê inn¹ od powszech-
nie panuj¹cej, pokazuj¹c seriale i clas-
sical shows z lat 1950-1980. Patrz¹c 
na przyk³ad na Columbo (to zdaje siê 
Andrzej Szczypiorski napisa³ trzy-
dzieœci parê lat temu o poruczniku 
Columbo: „Co to za m¹dry cz³owiek” 
– co bardzo mi siê podoba³o) ogl¹-
dam przy okazji (z koniecznoœci) re-
klamy, te¿ na swój sposób interesuj¹-
ce. Po pierwsze, chyba w ¿adnej tele-
wizji na œwiecie nie ma tylu depre-
syjnych reklam, co w amerykañskiej. 
Firmy ubezpieczeniowe i prawnicy 
powtarzaj¹ nieustannie swoje me-
mento mori. Te pierwsze zaczynaj¹ 
od informacji o tym, ile dziœ kosztuje 
pogrzeb, pokazuj¹c na zakoñczenie 
uszczêœliwonych (bo ubezpieczonych) 
ludzi w podesz³ym wieku, którzy
z uœmiechem o cudownym uczuciu. 
Drudzy wyliczaj¹ zawody, które mo-
g³y wywo³aæ raka...  Po drugie, nat³ok
reklam obrzydliwych, jak np. cudow-
nego leku na odchudzanie, gdzie de-
monstruje siê anatomiczne plansze po-
kazuj¹ce warstwy t³uszczu pod skór¹, 
nie mówi¹c o zdjêciach bab-hipopo-
tamów zmieniaj¹cych siê po kuracji 
w smuk³e kobiety. Po trzecie, reklamy 
rzeczy w domu niezbêdnych – wszyst-
kich z dosyæ sta³¹ cen¹ (tylko!) dzie-
wiêtnastu dolarów i dziewiêædziesiêciu 
dziewiêciu centów. Oto na przyk³ad 
poduszka pod... do siedzenia: dwa 
p³aty g¹bki przedzielone plastikow¹ 
torebk¹ z ¿elem – mo¿na godzinami 
siedzieæ przed komputerem – noca-
mi te¿, jeœli ma siê podœwietlan¹ kla-
wiaturê za wy¿ej wymienion¹ cenê. 
Bardzo przydatny jest te¿ zak³adany 
na uda podczas ogl¹dania na kanapie 
telewizji stoliczek, na którym mo¿e-
my sobie ustawiæ przek¹ski. A jeœli 
chcemy byæ piêkni, powinniœmy sobie 
kupiæ rewelacyjn¹ maszynkê do go-
lenia damskich nóg i zarostu twarzy
oraz mêskich torsów... Itd. itp.
  Obna¿anie g³upoty to obok parodii 
oper mydlanych najlepsze punkty 
ka¿dego SNL.
  GwoŸdziem programu z udzia³em 
Christopha Waltza by³ trailer nowego 
filmu Quentina Tarantino, który zamy-
ka filmowy tryptyk z³o¿ony z Inglo-
rious Basterds i Django Unchained... 
Ten „zapowiadany film” to „the ulti-
mate revenge fantasy” pod tytu³em 
Djesus Uncrossed. Mówi¹c jêzykiem 
prostym, bardziej dowaliæ ju¿ nie 
mo¿na by³o. Dowaliæ niesamowitej 
fantazji amerykañskiego re¿ysera, któ-
ry wysadzi³ w powietrze kino z przy-
wódcami III Rzeszy, a ostatnio puœci³ 
z dymem kawa³ po³udniowego stanu 
Ameryki z czasów niewolnictwa. 
Trailer pokazuje nieukrzy¿owanego 
Zbawiciela, który z samurajskim mie-

czem jak w Kill Bill rozprawia siê z 
Rzymianami, albo za³atwia ich z uzi 
(izraelski pistolet maszynowy) ze sce-
nami zabijania jak z Pulp Fiction i
Inglorious Basterds. Napis na ekranie 
g³osi, ¿e w roli œw. Piotra wystêpuje 
Brad Pitt. Œw. Piotr stoi przed szere-
giem uzbrojonych w maczugi apo-
sto³ów i mówi: „Naszym zadaniem 
jest zabijanie Rzymian. Zabijanie ich 
tak, ¿eby to odczuli” (Inglorious Bas-
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terds).  Gin¹ rzymscy legioniœci, ginie 
Poncjusz Pi³at, ginie Judasz rozerwa-
ny kulami z uzi... Œciany zbryzgane 
krwi¹. Gdyby ktoœ chcia³ doszukiwaæ
siê w tym „podkrêconym do maksi-
mum” ¿arcie z popkultury (popkultury
bez granic?) obrazy uczuæ religijnych, 
musia³by byæ stukniêty.
  By³ to niew¹tpliwie jeden z naj-
lepszych programów Saturday Night 
Live, które ostatnimi miesi¹cami jak-

by jednak obni¿a³y loty, krêc¹c siê nad-
miernie wokó³ tematu seksu. Tym 
razem wszystko by³o doskonale na-
pisane i wyre¿yserowane. Np. Olya 
Pavlovska ze wsi na Uralu w segmen-
cie Weekend Update, opowiadaj¹ca 
o niedawnym deszczu meteorytów 
– czarny humor tak przedstawiony, ¿e 
widownia pok³ada³a siê ze œmiechu. I 
wiêcej, ca³a reszta.
  No, ale to by³ Christoph Waltz.
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