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Spektakl słowno - muzyczny  "Listy z Ameryki" to amerykańska 
rzeczywistość lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku widziana 
oczami Marka Hłaski - emigranta, obiektywnie i z dystansem 
patrzącego na „Amerykę”, kraj będący w wyobrażeniach 
współczesnych mu rodaków krainę wielkiej szczęśliwości.

Pretekstem do powstania scenariusza, a następnie realizacji spektaklu, 
powstałego na bazie korespondencji Marka Hłaski do matki i przyjaciół 
mieszkających w kraju, był postępujący geometrycznie proces 
amerykanizacji wielu dziedzin życia w Polsce na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, ubiegłego stulecia. Spotęgowanie 
tego procesu obserwujemy  dzisiaj  tz. na początku XXI wieku, a nasz 
kosmopolityzm i ślepe naśladownictwo to materiał do przemyśleń.

Pęd na zachód, z którym kontakty przez wiele dziesięcioleci były 
poważnie ograniczone, często powodował brak realizmu w ocenie 
istniejących tam stosunków i zjawisk społecznych. Marek Hłasko 
na bazie własnych przeżyć i doznań, ukazuje w sposób niezwykle 
obiektywny i barwny Amerykę, ludzi i ich problemy. Żyjąc w Polsce, 
kraju o tradycjach i kulturze jakże odmiennej od amerykańskiej, 
przyjmując bezkrytycznie i ślepo wzorce płynące z zachodu,  
zatracamy  samych  siebie  wraz  z  naszą  kulturą i wielowiekowymi 
tradycjami, a bywa, że i poczucie wartości dla człowieka.

Dopisane do spektaklu piosenki - songi korespondują bezpośrednio 
z treściami przekazywanymi słowami Marka Hłaski i powodują, 
że przedstawienie ma duże tempo i jest bardzo atrakcyjne dla widza.

Uczestnicząc w przedstawieniu każdy z łatwością dostrzega wiele 
analogii między latami sześćdziesiątymi w Stanach Zjednoczonych 
(tak ciekawie przedstawionymi przez Hłaskę), a naszą współczesnością.

Naszym celem jest wyczulenie widza na bezwolne i bezkrytyczne 
uleganie wpływom amerykańskiej obyczajowości, stylowi życia 
i kultury, tak wszechobecnej w naszym życiu codziennym.

Przedstawienie „Listy z Ameryki” nie jest moralitetem ani próbą 
wskazania drogi życiowej. Ocena i wybór drogi należy do każdego 
z nas z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Spektakl 
który proponujemy, kończą dwie piosenki, zawierające następujące 
przesłanie: „Czasem trzeba zacisnąć usta” póki „Serce bije”.
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Informacja ogólna:

Czas Trwania: 75-90 minut
Osoba kontaktowa:
Mirosław Rymarz
502 082 720
58 671 24 73
mir-arz@o2.pl

Marek Hłasko
Urodzony 14 stycznia 1934r w Warszawie z.m 14 czerwca 1969r w Wiesbaden. Prozaik. Twórczość 
literacką rozpoczął w 1951 roku. Debiutował w prasie w 1954 r., uzyskując rozgłos zbiorem 
opowiadań pt. “Pierwszy krok w chrnurach” (1956) za który otrzymał nagrodę literacką Polskiego 
Towarzystwa Wydawców Książek (1958).

W  latach  1951-1953  pracował  jako  kierowca  w  bazach samochodów ciężarowych. W okresie 
1955-1957 był redaktorem działu prozy w warszawskim tygodniku “Po prostu”.

Od 1958r przebywał i publikował za granicą. Często zmieniał rniejsca pobytu - przebywał w lzraelu, 
Berlinie Zachodnim, Londynie, Paryżu, Nowym Jorku, Los Angeles. Pracę literacką łączył 
z dorywczymi zajęciami fizycznymi (pracował jako kierowca, tragarz, pilot - licencję pilota uzyskał 
w Kalifornii w 1968 r.)

Twórczość Marka Hłaski zrodzona z buntu wobec naiwnie optymistycznej literatury lat 
pięćdziesiątych, wyrażała dążenie do brutalnej deziluzji w obronie rzeczywistości, której jego młodzi 
bohaterowie, często ludzie marginesu społecznego, przeciwstawiają rozpaczliwą tęsknotę 
za lepszym, choć niewyobrażalnym życiem. Z biegiem czasu, w warunkach emigracyjnego zagubienia 
i wyobcowania, postawa ta  przerodziła się w buntowniczy protest przeciw światu z cechami 
romantycznego  indywidualizmu i heroizmu.

Utwory Marka Hłaski zostały przełożone i wydane w kilkunastu językach m.in..: niemieckim, 
francuskim, włoskim, hiszpańskim, węgierskim, holenderskim, szwedzkim, duńskim, norweskim, 
serbskim, chorwackim.

Twórczość Marka Hłaski: Zbiory opowiadań: “Cmentarze”, “Następny do raju” (1958),  
“Opowiadania” (1963), “Wszyscy byli odwróceni”, “Brudne czyny” (1964). Powieść: “Sowa, córka 
piekarza” (1967). Wspomnienia: “Piękni dwudziestoletni” (1966).  Ekranizacje opowiadań:
“Ósmy dzień tygodnia” (1957), “Pętla” (1957), “Baza ludzi umarłych” (1959 - według opowiadań 
“Następny do raju”).

Zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Liczymy na miłą 

i owocną współpracę, oraz dobrą zabawę. 

                          Z poważaniem,

Tytuły piosenek wykonywanych w przedstawieniu:
1. Ocean
2. Bohaterskim krokiem
3. By znaleźć człowieka
4. Scheda
5. Czy znów na drzewa
6. Nikt nie jest byle kim
7. Serce bije
8. Czasem trzeba



Teatr Muzyczny HALS
ul. Radosna 9, 84-207 Bojano (k. Gdyni)

 tel: 502 082 720

mir-arz@o2.pl
www.teatr-hals.pl

Nasza oferta 
programów i spektakli:

Programy estradowe - grane w salach,  jak również  plenery
Piosenka jest dobra na wszystko

Morskie Opowieści

Świrowisko... doniesienia oraz pogłoski z domu specjalnej troski

Programy dla dzieci
Kolorowy czas bajek

Bajkowa Dyskoteka

Spektakle
Ku Europie - czyli wujowe opowieści

Listy z Ameryki

Historie nie zawsze wesołe - z Dziejów leżenia pod stołem

Irlandzki Tancerz - Poetycki spektakl słowno muzyczny

Programy Okolicznościowe
A piosenka za nimi szła

Kolędy i Pastorałki - Koncert świąteczny 

Recitale autorskie 

Kompleksowe nagrania reklam radiowych
Tekst, lektor, podkłady muzyczne, zgrywanie.

Oprawa muzyczna festynów i imprez towarzyskich

Zapraszamy do skorzystania z naszej ofery
oraz życzymy Państwu przyżycia wielu niezapomnianych chwil 

i radości dzięki naszym występom.

Polecamy wszystkim chętnym odwiedzenie naszej strony internetowej 
w celu szerszego zapoznania się z działalnością i twórczością naszego Teatru.


