




W 
brew tytułowi Biznes nie jest dra

matem ze sfer ekonomicznych, 

lecz zwariowaną komedią. Fabuła 

Biznesu.jednej z najpolularniej

szych brytyjskich fars, jest prosta. Dwóch 

przyjaciół, biznesmenów, spotyka się 

w Londynie z zagranicznymi kontrahenta

mi. próbując sprzedać im swoją podupada

jącą firmę. Angielscy przedsiębiorcy chcą 

wynegocjować jak najlepszą cenę i aby 

„umilić" gościom pobyt w Londynie, zapra

szają dwie panie „do towarzystwa". Wszyst

ko byłoby dobrze, gdyby nie żony obu 

panów, które zawsze pojawiają się niezapo

wiedziane i w nieodpowiednim momencie . 

„W sumie nic wie lkiego. I świetnie, 

że tak. Przecież nie można ciągle o same 

tylko potężne sprawy łba rozbijać. Niepraw

daż? Farsa jest zwyczajną ulgą normalności. 

Nie Szekspir, nie gruntowna reperacja 

świata, nie ból istnienia, nie zagwozdki 

dzieci głodujących w Afryce, nie trudny byt 

polskiego żołnierza w Iraku, nie bezrobo

cie, nie „robocie", nie afera orlenowa, nie 

„nie ma co do gara włożyć". Nie, nie i raz 

jeszcze nie. Ani tych, ani miliona innych 

problemów naszej współczesności Chap

mann i Lloyd nie dotykają. Oni zwyczajnie 

robią sobie z nas i siebie bosko durnowate 

„jajca" sceniczne. Jak na rasowych „fa r

siarzy" przystało, dwie wieczorne godziny 

nasze - w czas naszego rechotu zmieniają. 

Śmiech o niczym, śmiech w żadnej sprawie, 

śmiech nie uwikłany. śmiech bez podtek

stów, śmiech, który pragnie być tylko sobą. 

Śmiech czysty." 

(Poive/ Głowacki. Dziennik Polsko, 

12.10.2004) 
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Tadeusz Nyczek: 
Alfabet teatru dla analfabe
tów i zaawansowanych 

AKTOR 

Ten, kto gro. Zaś grać - znaczy udawać, 

podszywać się pod inną postać. Pierws i akto

rzy byli mężczyznami; kobiety to późniejszy 

wynalazek. Aktor bywał roz bardziej, roz 

mniej ważny i samodzielny. Mimo wszystko 

w historii kultur i obyczajów aktor zajmował 

długo miejsce nienadzwyczajne. Jeszcze 

szanowany i podziwiany w Grecji, potem gasi 

i spada/ coraz niżej, wręcz niegodny pochów

ku w poświęconej ziemi. Nie był uważany 

za twórcę - w odróżnieniu od poety, malarza, 

kompozytora. Nawet gdy doceniano jego 

kunszt, wciąż w oczach publiczności mieścił 

się bliżej błazna niż artysty. Dopiero 

w XX wieku jego pozycja ugruntowała się 

na tyle, że zarówno supergwiazdy, jak epizo

dyści zaczęli być traktowani jako pełnopraw

ni współtwórcy narodowej i ogólnoświa towej 

kultury. 

AKTORKA 

Aktor rodzaju żeńskiego. Choć mówi się, 

że aktorki są urodzonymi aktorami, bardziej 

niż mężczyźni, dosyć długo nie były dopusz

czane do teatrów. Kobiety-aktorki nie były 

zbyt dobrze widziane z przyczyn, co tu kryć, 

obyczajowych. Wystawianie się na widok 

publiczny, w dodatku w towarzystwie obcych 

było nie było mężczyzn, nie świadczyło jako

by najlepiej o ich prowadzeniu się. Niestety 

bywa/a do prawda. Jeszcze z początkiem XX 
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wieku dziewczyna z porządnego domu, 

która chciała zostać aktorką, uchodziła 

w najbliższej rodzinie za czarną owcę. 

Na dobrą sprawę dopiero wiek XIX pokazał, 

na co stać kobiety w teatrze. Przyczynili się 

do tego, co tu kryć, mężczyźni, autorzy wie

lu znakomitych sztuk ze świetnymi rolami 

damskimi. No a co zrobił dla aktorek wiek XX, 

nawet nie ma co wspominać. Są wszędzie. 

Siła ich osobowości i talentów spowodowała, 

że tak teatr, jak i kino, stały się prawdziwymi 

ostojami niekłamanego równouprawnienia 

płci. 

AKTORSTWO 

Sceniczny sposób istnienia aktora. Było i jest 

tych sposobów tak wiele, że ich wyliczenie 

zdaje się niemożliwe. Bodaj tylko sztuka 

kulinarna dorównuje aktorstwu w bogactwie 

pomysłów na spożytkowanie ludzkich talen

tów i umiejętności. Aktorstwo jest bowiem 

przypisane człowieczemu gatunkowi jak 

spanie i oddychanie: to świadomość nas sa

mych, naszego wspólnego istni~nia, zmusza 

nas do ciągłej gry, robienia min, specjalnych 

gestów, stosowania wyuczonych reakcji, 

nieustannego projektowania pewnych „sce

nariuszy" zachowań życiowych. Codziennie, 

na każdym kroku w coś gramy, czymś się 

bawimy, coś udajemy. Jedni to robią lepiej 

(mówimy wtedy, że „umieją się poruszać po 

życiu"), inni gorzej (to ci „nieprzystowani"). 

Stworzyliśmy więc sobie magiczne lustro -

teatr, by móc w nim zobaczyć samych siebie 

- jacy jesteśmy w oczach innych. Jest zatem 

teatr kwintesencją życia przekształconego 

w sztukę o niezliczonych odmianach. 

Grzegorz Widera i Dariusz Waraksa 

l 

Anna Paprzyca i Joanna Litwin-Widera 



ANTRAKT 

Przerwa pomiędzy aktami przedstawienia. 

Służy widzom: rozprostowaniu nóg, wypiciu 

jakiegoś napoju, otwarciu wreszcie ust po go

dzinnej męce słuchania innych bez możliwo

ści odezwania się. Służy aktorom, by mogli 

zwyczajnie wypocząć. Antrakt trwa zazwyczaj 

15-20 minut. O nadchodzącej perspektywie 

spędzenia następnej porcji czasu nierucho

mo, w ciemnym pomieszczeniu i nie zawsze 

wygodnym fotelu, powiadamiają, jak mogą 

najdelikatniej, trzy kolejne dzwonki. 

REŻYSER 

Dla niektórych najpotężniejsza postać 

w teatrze, bez której nic się nie stanie. 

Władca sceny, wizjoner, kreator, interpre

tator, przewodnik stada aktorów. Jednym 

słowem - Pan Bóg teatru. I aż nie do wiary, 

że kiedyś (choćby w teatrze antycznym) 

ktoś taki pełnił przy spektaklu rolę całkiem 

podrzędną. czysto organizacyjną. Reżyseria 

polegała najwyżej na wydawaniu poleceń 

aktorom, z której strony mają wchodzić 

i którą wychodzić. Tak naprawdę dopiero wiek 

XX stworzył reżysera, jakiego znamy. Stąd 

częste określenie tego stulecia „epoką reży

serii". Niewykluczone, że swój w tym udział 

miał film, wynalazek tegoż wieku, gdzie re

żyser od początku był kimś najważniejszym. 

Reżyserować - to poprowadzić aktora tak, 

by stworzyć na scenie wiarygodny świat 

dramatu, psychologicznie prawdziwy i konse

kwentny artystycznie. Pierwsze przykazanie 

reżyserii - nie zanudzić widza. Zadanie trud

ne, co widać po niejednym spektaklu. Różni 

są reżyserzy i różne w związku z tym o nich 
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legendy. Bywają natchnieni wizjonerzy za

patrzeni we własny pępek. Potwory umiejące 

doprowadzić wszystkich w teatrze da białej 

gorączki wrzaskiem i obelgami. Cisi i łagodni 

intelektualiści potrafiący zagadać na śmierć. 

Entuzjaśc i nieumiejący się powstrzymać 

przed nieustannym wbieganiem podczas 

prób na scenę i pokazywaniem każdemu 

aktorowi, jak należy grać. 

WIDOWNIA 

To, co nadaje sens istnienia teatrowi. Jak 

powiada święta definicja, do powstania te

atru trzeba tylko aktora i widza; gdy zabrak

nie jednego z tych elementów, teatr znika. 

Więc widownia jest tym, dla kogo codziennie 

na całym świecie do pracy wyrusza armia 

złożona z dyrektorów, reżyserów, aktorów, 

malarzy, muzyków, stolarzy, krawców, 

szewców, garderobianych, suflerów, inspi

cjentów, bileterów, kasjerów, księgowych 

i sprzątaczek. Ta wielka armia otwiera bu

dynki, wchodzi na sale prób, na sceny, uczy 

się tekstów po nocach, płacze ze złości, upija 

się, przeżywa rozterki, radości i załamania, 

maluje sobie twarze, przebiera się w dziwne 

kostiumy, stara się zrozumieć, co miał na 

myśli Gogol albo Witkacy, marnuje sobie 

życie grając służących zamiast Hamletów 

- i wszystko po to, by około siódmej wieczo

rem z niecierpliwością i biciem serca czekać 

na widownię. Jiu przyjdzie, jak będą reago

wać. i czy w ogóle przyjdą. 
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