




Przedstawienie dzisiejsze jest fragmentem większej całości. 

Tworzy ją pięć jednoaktowych komedii, przewrotnie 
nazywanych Lekcjami.· 

„Latająca ryba albo Po co to wszystko?" (LT/1 ), 
w której zajmujemy się relacją teatru i świata/życia , 

"Maszyna do grania albo Wszystko jest możliwe!" (LT/2), 
w której przedstawiamy prawa rządzące teatralną sceną, 
„Morderstwo Gonzagi albo Coś z niczego." (LT/3), 
w której zajmujemy się zagadnieniem teatralnej konwencji, 
"Aktor zdemaskowany albo Co (tu) jest grane?!" (LT/4), 
w której poruszamy kwestię podwójnej tożsamości aktora. 
„Tekst bez sensu albo Kto nam pisze role?" (LT/5), 
w której obiektem zainteresowania czynimy teatralne słowo . 

Nasz TEATRALNY SERIAL to część artystyczno 
- edukacyjnego projektu, w którym, powiedzmy to otwarcie, 
pragniemy nie tylko opowiedzieć o poszczególnych 
elementach sk/ada1ących się na fenomen teatru, 
ale przede wszystkim wciągnąć Was w 1ego orbitę . 

Serdecznie za p raszamy 



Łódź, 16072000 r 
DrogiJM, 

[ . .]Nie mam pewności , czy słusznie upierasz się 
przy nazwie „Lekcja teatralna · ~ obawiam się, źe u nas to 
się może kojarzyć z nudzeniem o teatrze zamiast poka
zywania teatru. A co by było, gdybyśmy to nazwali tak · 
„Kabaret edukacyjny" z dopiskiem pod spodem · „ Uczyć 
śmiesząc"? To się dobrze rymu1e z sugerrmanym 
przez Ciebie pochodzeniem naszych bohaterów -
Commedia dell Arte to był przecież teatr 
improwizowanego dowcipu [ . .} Abrazos - R. C 

Łódź, 17 092000 r 
OrogiJ, 

[ . .}Zgadzam się, że trzeba mieć dystans żeby się 
z siebie pośmiać, czasami to jedyne lekarstwo.[..} 
Szkoda, źe jesteś takim pesymistą w kwestii Twojej 
obecności na premierze. A może zdarzy się cud i przy
lecisz? Buenos Aires nie jest w końcu tak daleko ... 
[ . .} Tekst tego „odcinka" mam gotowy, pisz i ślij 
następne Abrazos - R. 

Łódź, 18. 11. 2000 r. 
Drogi J , 

[ . .}dziękuję za sugestie w sprawie 1nscemżaqi, 

myślałem o podobnej ascezie środków- w końcu teatr 
jest niewidzialny (chociaż się widzialnym posługuje) . 

Teatr„siedzi" w aktorze. Nigdy nie dosyć akcentowania 
tego „ w". Na aktorze jest kostium i szminka. Na nim 
opiera się i dekoracja i światło , czyli inscenizacja , ale 
wszystko to służy przecież podglądaniu duszy aktora, 
teatru, duszy świata. [ . .] Wiadomośćo Twoim 
przeszłorocznym wiosennym pobycie w Europie zna
komita, może jednak będziesz z nami na premierze? 
świetnie! Abrazos -R. 

!. . Maszyna do grania albo Wszystko jest możliwe.' ''I 

Słowniczek Trudniejszych Wyraz.ów - część 2. [STW/2] 

Uwaga: H'.J1ra:: w nawiasie [ J po . . * · · o:::nacza odnośnik 
do innego has/a STW 

Będzie - słowo, którym aktor/ka [*Aktort1<a-S1W/5] 
usiłuje wymigać się od pracy sugerując , że zadania 
na swoją miarę spodziewa się dopiero po tym, czego 
aktualnie domaga się reżyser [*Reżysetj . 

Brawa - (także: brawka) akustyczny narkotyk aktora, 
najważniejszy dowód, że praca nie poszla na marne 
(występuje często w wyrażeniu : "miałernAam brawko"). 
Zob. także LEKCJE 1,3,4,5 , a przekonasz się jak brawa 
działają na aktora. 
Czyścić - doskonalić zarysowaną już formę 
sceny/przedstawienia usuwając elementy zbędne, 
a wydobywając wartościowe; etap pracy, którego aktorzy 
nie lubią, bo zdaje im się, że już dawno mogliby cudownie 
grać„ .; zobacz także LEKCJĘ 5. 
Duch - najważniejszy, niematerialny - pozazmysłowy 

aspekt rzeczywistości, którego „dotknięcie" jest celem 
wszelkiej sztuki (tu: „żywego d."- aktorskie ćwiczenie 
wymowy i dykcji.[* Dykcja- S1W/4]) 
Gdyby - krótkie wezwanie aktora, żeby uruchomij 
wyobraźnię i spróbował zachowywać się tak, jakby 
dotyczyło go to, co go na prawdę w tej chwili nie dotyczy, 
(tu: „magiczne Gdyby"- Dottore/Reżyser usiłuje skłonić 
zespól do pracy); jeśl i zobaczysz także LEKCJE 1,3,4,5 
naszego cyklu , na pewno nie raz o „gdyby" usłyszysz. 

Gong - instrument perkusyjny blaszany (obemie 
zastępowany dźwiękiem odtwarzanym z nośników audio) 
sygnalizujący początek akcji scenicznej i zmianę stosunku 
widza do tego, czego za chwilę będzie 
świadkiemluczestnikiem. Wraz z zanikiem teatralnej 
samowiedzy zjawisko niestety coraz rzadsze„ . 
Gra - sposób działania aktora na scenie polegający 
na traktowaniu fikcyjnych elementów scenicznego świata 
jako całkowicie realnych, co umożliwia mu przedstawienie 
prawdziwych stanów psychicznych granej postaci, 



(tu: „grałem!" - Poliszynel próbuje uspravviedliwić swoją 
skrupulatność w duszeniu partnerki; skoro ona jest 
Desdemoną, a on Otellem.„ ); najlepiej zobacz także 
LEKCJĘ3. 

Hamlet - tytułowy bohater dramatu Szekspira 
[*Shakespeare - STW/3], rola, którą chciałby zagrać każdy 
europejski aktor, a nav..iet niektóre aktorki. 
Koniecznie zob. też LEKCJĘ 3. 
Kostium - ubranie w jakim aktor pojawia się na scenie 
jako postać, będące zaró.vno przez swój wyglą:I jak 
i sposób noszenia [*Ogrywanie] źródłem ważnyci1 
informacji o bohaterze, środowisku , epoce w jakiej toczy się 
akcja sztuki etc.; zobacz także LEKCJĘ 5. 
Kurtyna - znak w czasie, ozn. początek i koniec 
przedstawienia, i w przestrzeni - granica świata teatralnej 
fikcji i świata realnego; materialny - zwykle mniej lub 
bardziej ozdobna tkanina. lub niematerialny-opozycja 
ciemności i światła (tzw. kurtyna świetlna) ; 

koniecznie zob. też LEKCJĘ 3. 
Mamona - coś, co artysta chciałby posiadać, 

ale (jak mu się zdaje) nie za wszelką cenę; pieniądze, 
które zarabiają inni artyści dużo mniejszym kosztem„. 
Metateatralia - zbiór wiadomości tworząc.y rodzaj 
tealralnej samowiedzy, terminy tworzące teatralny autoko
mentarz, teatralny akt (działanie), które samo siebie usiłuje 
wyjaśnić; koniecznie zobacz LEKCJE 1-5. 
Narodowy - (w domyśle: Teatr Narodowy) upragnione 
miejsce prac.y ludzi teatru gwarantujące wysoki prestiż 
i takież zarobki, obecnie marny w Polsce dwa teatry o tym 
statusie, jeden w Warszawie - Teatr Narodowy, drugi 
w Krakowie- Stary Teatr . 
Ogrywanie - działanie aktora zwracające uwagę widza 
na dany element scenicznego świata; dopiero ogranie 
rekwizytu, kostiumu, dekoracji, światła . dźwięku nadaje mu 
realność w świecie fikcji (np. gdy aktor ogrywa krzeslo jako 
wierzchowca); zobacz koniecznie także LEKCJĘ 3. 
Podrzucać - podpowiadać tekst roli; czynność 
wykonywana zwykle przez suflera (osobę w teatrze bardzo 
pożyteczną, bo do niej aktor może mieć pretensje, gdy sam 
nie zna tekstu); koniecznie zob. także LEKCJĘ 5. 
Poezja - ulotna jakość scenicznego świata . wiązana 
zwykle z takimi atrybutami jak tajemnicza wieloznaczność, 

niezwykly nastrój, wzniosłość „. (tu: "czysta Poezja" -
Reżyser/Dottore sugeruje, że temat jaki proponuje 
zespołowi tylko pozornie jest pospolity). 
Koniecznie zob. także LEKCJĘ 4. 
Publika - jedno z określeń (czasem także: publisia, widz, 
frekwencja etc.) jakimi aktorzy próbują zneutral izować 

swój slraci1 przed publicznością[* Pub/iczność-STW/3]. 

Reżyser - jeden z teatralnych zawodów, powstały 
ze stopniov..iego rozszerzenia obowiązków i uprawnień 
inspicjenta (tj. osoby kierującej pojawianiem się aktorów 
na scenie podczas przedstawienia); 
koniecznie zob. też LEKCJĘ 5 
Rekwizyt - przedmiot lub obiekt , którym manipuluje aktor 
[* Aktorlka-STWl5] na scenie [*Scena] tak. by było jasne. 
czym w świecie postaci [* Postać-STW/5] jest to, 
co publiczność [*Publiczność-STW/3] aktualnie widzi 
[*OgtyWanie]. Czasem obiektu/przedmiotu w ogóle nie ma 
(tzw. rekwizyt nieobecny), a aktor demonstruje jedynie 
sposób posługiwania się nim; 
koniecznie zob. też LEKCJĘ 3. 
Rola - postać ["Postać -STW/5] + zadanie aktorskie 
[*Zadanie aktorskie -STW/5]; <Jlówny obiekt i cel 
wysiłków aktora polegając.ych na ucieleśnieniu granego 
bohatera i działaniu w jego imieniu w fikc.yjnym świecie 
przedstawienia. Koniecznie zob. też LEKCJĘ 5. 
Scena - 1/ kawalek realnego świata, na którym -
na drodze konwencji [* Konwencja-sTW/3) , na czas 
trwania przedstawienia zostają zawieszone wszelkie prawa 
na co dzień nim rządzące; o tym m.in traktuje ta LEKCJA!!! 

21 fragment scenicznej aktji, w którym fabuła wzbogaca 
się o nov..ie zdarzenie. 
Siemiradzki - {doki. Kurtyna Siemiradzkiego) obraz 
ol.(11 ,9 x 9,6 m) aut. H. Siemiradzkiego, od 1894 r. pełni 
w Teatrze im. Slowackego w Krakowie rolę ozdoby kurtyny. 
Słowa, słowa, słowa„. - sławna odpowiedż Hamleta 
[* Hamle~ z Aktu 11 se. 2 dramatu Szekspira 
[* Shakespea~STW/3] pod tym tytułem [* „Hamlet , 
Prince of Denmarlc"-STW/3] na pytanie o treść książki 

kt. czyta; koniecznie zob. też LEKCJĘ 3 i LEKCJĘ 4. 
Sprawa -ogólnie: powód wystawiania utworu 
scenicznego, główny temat przedstawienia, szczegółowo: 
przyczyna takiego, a nie innego działania postaci w danej 

scenie i calym utworze. 
Sukces - syntetyczne określenie powodzenia spektaklu. 
wyraz pragnienia, żeby zdarzyło się coś, co się 
w zasadzie nigdy nie zdarza: powodzenie u publiczności + 
aprobata krytyki + szacunek środowiska + satysfaktja 
z IMasnych dokonań +wysoka gaża ... 
Szmata - używana przez aktorów potoczna nazwa 
teatralnej kurtyny (tu: także sugestia miernej kondycji 
zawodo.vej) 
Tekst - 1/zbiór oow do wypowiedza na scenie (tekst roli 
zwany także tekstem głównym), stosunek aktorów 
do t.gl. osc.yluje pomiędzy „dużo za dużo". gdy idzie 
o zadanie pamięciowe i „dużo za mało" , gdy idzie 
o ważność powierzonej roli. 
2J odautorskie informacje na temat postaci, gry 
i okoliczności , w jakich ona przebiega (tekst poboczny. 
albo inaczej didaskalia). aktorski wzrok jest z natury dużo 
mniej wrażliwy na ten rodzaj tekstu„ . 
Polecamy także LEKCJĘ 4 . 
Ttepier' ja - z jęz. rosyjskiego : „Teraz ja", wyraz nigdy 
nie nasyconej aktorskiej rządzy popisania się przed 
publicznością [* Publiczność-STW/3] i zdystansowania 
koleżanek i kolegów aktorów [* Aktonka -STW/5] 
„Tragedia Szkocka" - istnieje aktorski przesąd, który 
zakazuje wypowiadania na scenie tytułu pewnego utworu 
Szekspira [* Shakespeare-STW/3] , bo to przynosi pecha 
i dlatego zastępczo używa się tego 'ł.łaśnie określenia; 

przeczytaj koniecznie Dzieła Wszystkie Szekspira 1 

Zaliczka - część honorarium, którą się pobrało i wydało 
zanim praca w ogóle ruszyła z miejsca, cz.ęsto pełni 
funktję szantażu artysty pod IMasnym lub cudzym 
adresem (tu: .wziąłem zal."- Dottore/Reżyser sugeruje, 
że mógłby się podzielić„ . ). 

Opracował: R. C. 




