


Teatr im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie 
Dyrektor Naczelny 

Przemysław Tejkowski 

•~ ·s•ars~ 
• ,,.r-

Jesus Mańa Tómalo y Escribe 
Spolszczył - Remigiusz Caban 

.,. 

Reżyseria 

Remigiusz Caban 
Scenografia i kostiumy 
Krzysztof Szczęsny 1~11~ 

Obsada "" . . · 
...... X;_~ 

Agnieszka Smola~ ~ re. \:~~ ._. 
Pat~eł KaepRyek1 IĄbJ:~:·:···:~· ~ 

Adam Mężyk ~-..'f. 
1 « Korne l Pieńko 

t\~ . OZ..l.OOq 
Premiera 26 stycznia 2009 „ 

~ „ 

Kasa teatru 
(tel. 017 850 89 89) bilety@teafr-rzeszow.com 

Projekt graficmy plakatu i progra mu - krzyszlof szczęsny 



tekcj.a teatralna 
1· 

Przedstawienie dzisiejsze jest fragmentem większej całości. 
Tworzy ją pięć jednoaktowych komedii, przewrotnie 
nazywanych Lekqami 

„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 lajmujemy Się ~gaonieniem teatralne] 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?"(L T/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 składających się na fenomen teatru, 
ale przede wszystkim wciągnąć Was w jego otbitę . 

Se r decznie zapraszamy 



Łódź, 31 czerwca 2006r. 
DrogiJ.M., 

/ .. ./ Oczywiście, że zauważyłem zmianę i nawet mnie 
to zastanowilo, dlaczego skąpisz didaskaliów aktorom 
i reżyserowi. Dawniej nie wahałeś się o p i s y w a ć 
działania towarzyszącego słowu. Czyżbyś zdał sobie 
sprawę z tego, że wykonawca/interpretator i tak 
potraktuje ten tekst p o b o c z n i e czyli bez 
zobowiązań? Nie liczyłbym też za bardzo na absolutną 
wierność autorowi/tlumaczowi w kwestii tekstu głównego. 

żartujesz co prawda z praktyk „nawiedzonych" reżyseróvv, 
którzy, traktując tekst dramaturga jak swoją własność, 

doprowadzają utwór do stanu, w którym 
trudno rozpoznać literacki pierwowzór, ale sam jesteś 
tylko be z bronnym autorem ... 
żarty na bok' Bądż spokojny, Twój „Tekst bez sensu .. 
jest w dobrych rękach.I. . ./ Ściskam i pozdrawiam 
w imieniu Zespołu, który liczy, że Cię wreszcie pozna 
osobiściet Twój - RC. 

Łódź, 31września2006r. 

Drogi JM, 
I. . ./ Monolog Poliszynela (w końcu i on się doczekał), 

jak monolog sceniczny w ogóle, jest w istocie 
dialogiem z milczącym partnerem. W tym wszakże 
przypadku pytanie o tożsamość tego „rozmóvvcy'' 
brzmi bardzo serio (choć sytuacja jest groteskowa). 
/. . ./ Niech sobie mówią, co chcą entuzjaści kultury 
obrazkowej - słowo jest i będzie najpotężniejszym 
instrumentem działania, a teatr jego naturalnym 
żywiołem' Gdzie jak nie tutaj, możemy zdać sobie 
sprawę z tego , że naturą słowa jest działanie tu 
i teraz , a znaczenie słowa to faktycznie intencja z jaką 
się je właśnie wypowiada I?/ . ./ W prawdziwym życiu 
nieustannie improwizujemy tekst i często, bardzo 
często, daleko nam do zadowolenia z efektów tej 
naszej improwizacji, dlaczego? A może myśl, że słowa 

n a s z ej roli to dzieło jakiegoś ,,grafomana" to dowód 
na to, jak mało wiemy o sobie samych?../. . .I 
Okropne, jak ludzie bywają n ie sł o w n i ' Znowu 
ktoś obiecał Ci pieniądze na lot do nas, a jak przyszło 
co do czego, będziesz musiał zadowolić się moją relacją 
z premiery. Szkoda. 
Pozdrawiam serdecznie - Twój (zaprzysięgły) /Jumacz 

i (dozgonny) przyjaciel - R. C. 

„Tekst bez sensu albo Kto nam pisze te role?" 
Słowniczek Trudniejszych Wyrazów- część 5. [STW/5) 

Uwaga: wyraz w nawiasie {] po „ * " oznacza odnośnik 
do innego hasła STW 

Analityczna - (próba) wczesny etap pracy nad 
przedstawieniem, polegający na dociekaniu ukrytych 
znaczeń teksu i wzajemnych powiązań jego elementów 
rPróba - STW/4]. 
Autor - osoba, kt. napisała utwór z myślą o jego wystaw. 
na scenie i naiwnie wierzy, że zobaczy to, co napisała. 
Beaumarchais - Pierre Augustyn Caron de .. (1732-1779) 
dramatop. franc„ sławę zyskał komediami, z kt. 
pochodzą znane cytaty : "Śmiejmy się' Kto wie czy świat 
potrwa jeszcze trzy tygodnie?"- Wesele Figara ( 1784 ); 
(tu : strategię Arlekina trafniej definiuje raczej inny cytat : 
"Śmieję się skwapliwie ze wszystkiego z obawy, bym nie 
musiał płakać."- Cyrulik sewilski (1775). 
„Biżuterię/cieśli" - słowa Muzy z Ili Aktu „Wyzwolenia" 
STWyspiańskiego (1869 -1907), dramaturga, malarza, 
poety, reformatora teatru [*Refonna]. 
Brutalizm - z fr. brut = surowy, nieoszlifowany, 
nieokrzesany; wyraz lub zwrot/wyrażenie zaczerpnięte 
z jęz. potocznego, w dzisiejszych czasach nagminnej 
niemal obecności wulgaryzmów rwulgaryzm] umiejętnie 
użyty brutalizm może uchodzić za dowód językowej finezji. 
(tu: przywiązanie Arlekina do poprawności scenicznej 
mowy jest, niestety, wśród aktorów coraz rzadsze ). 
„Deptać" - teatralny przesąd , który każe upuszczony 
na se. tekst podeptać, bo inaczej nie uda się go zapamiętać. 

Dialog - gr.dialogos = rozmowa; jedna z dwóch , obok 
monologu rMonolog] postaci tekstu głównego 
rTekst-STW/2], za pomocą którego aktor 
rAktorfka-STW/4] realizuje swoje zamiary względem 
partnera/ów. 
Didaskalia - gr. didaskalia; tekst poboczny 
r Tekst-STW/2); zespół odautorskich wskazówek 
interpretacyjnych dookreślających sytuację , w jakiej pada 
słowo tekstu głównego. Bywa, że did. wygłasza się ze sc„ 
co pozwala zaoszczędzić na dekoracji ... Zobacz zwłaszcza 
L T3,a przekonasz się jak to działa. 



Dopisywanie - operacja rzadsza niż "Skróf' 
rskreślenie] i na ogół uważana za niedopuszczalną 
(choć skreślenie tekstu nie mniej deformuje J~eracki oryginał). 
Dykcja - łac.dictio = wymcma; zasady wyrn<:Nły, których 
stosowanie zapewnia aktorowi slyszalność nawet, gdy 
znajduje się on daleko od widza, a nie uległ jeszcze zgubnej 
magii używania przenośnych mikrofonów. 
Makaronizm - (frmacaronisme) wyraz lub zwrot 
obcojęzyczny wpleciony w tekst w języku ojczystym . 
często jako manifestacja wyjątko.vego obycia językowego 
i postępowania ... a la mode (voila!). 
Wielki Goethe - r Goethe - SlW/1) cyt. frazę poeta miał 
wypowiedzieć na łożu śmierci . 

,,Jedwabiście" - stylizacja w manierze Witkacego 
(ST.lgn.Witkiewicz 1885-1939, dramaturg, malarz teoretyk 
sztuki, filozof) , kt.slynął z inwencji słowotwórczej, zwłaszcza 
z b. dowcipnych pseudo wulgaryzmów ["Wulgaryzm). 
Kolokwializm - łac.colloquium = rozmowa; 
wyrazlwyrażenie używane tylko w swobodnej, potocznej 
rozmowie; jako środek art. wyrazu kolokwializm ustępuje 
silą zarówno brutalizmowi rsrutalizm) jak i wulgaryzmowi 
["Wulgaryzm] , które cieszą się tak wielkim wzięciem 
u współczesnych mlodych dramaturgów roupa-STW/1 ). 
„Końcówka" - także „końcóweczka"; w aktorskim 
żargonie tak nazywa się ostatni wyraz/-zy tekstu partnera. 
Pełni kluczową rolę w mechanizmie zapamiętywania 
i odtwarzania tekstu roli rRola -STW/2). Aktor reaguje na 
brzmienie, a nie sens „końcówki" partnera, dlatego nawet 
niewielka zmiana w tym wzgl. może go kompletnie 
z.dezorientować' 
Litera... - zabija, duch ofywia" 2 Kor 3 1 b-6 (tu: jak widać 
Arlekin chce błyszczeć w każdych okolicznościach). 

Monolog - gr. monologos = mówiący do siebie; jedna 
z dwóch, obok dialogu roialog) postaci tekstu głównego 
["Tekst-SlW/2], za pomocą której aktor[* Aktorlka-STW/4] 
realizuje swoje zamiary pod nieobecność partnera/ów. 
Powiada się, że monolog jest w istocie dialogiem 
z nieobecnym partnerem. Za pomocą mon, dzięki konwencji 
rKonwencja-STW/3) postać ujawnia swoje myśli . 

Czasem monolog adresuje się wprost do widza. 

„ Ogon" - żargonowe określenie niewielkiej (ze wzgl. 
na ilość tekstu) roli , będące faktycznie wyrazem aktorskiej 
frustracji z powodu niezaspokojenia apetytu na role główne 
rRola-SlW/2] 
Okoliczność - określenie warsztatowe dotyczące 
sytuacji, w jakiej postać rPostać-STW/3] ma podjąć 
działanie. Okoliczności mogą być „wewnętrzne" - czyli to. 
co postać wie lub myśli o swoim położeniu i ,,zewnętrzne", 

czyli istn. realnie w świecie postaci . Okoliczności 
determinują sposób realizacji zadania rZadanie]. 
Podtekst - określenie sposobu interpretacji tekstu 
polegające na zasugerowaniu wykonawcy znaczenia 
wypowiadanych słów przez ,,podłożenie" 

odpowiedniej frazy. 
Pudełkowa scena - określ. takiej konfiguracji 
przestrzeni sceny względem widowni, w kt widzowie 
obserwują akcję jakby przez czwartą ścianę sześcianu 
- ,,pudełka" rczwarta ściana-STW/1) (tu: Arlekin aluzyjnie 
odnosi się do warunków w jakich przyszlo mu pracować). 

Zob. też LT.1-4, bo każda rozgrywa się w innej konfiguracji 
przestrzennej. 
Refomla - teatralna tzw. „pierwsza" zwana Wielką 
z przełomu XIX i XX w , kl. przedstawicielem na polskim 
gruncie był ST.Vl/yspiański , „druga" z lat 60 i 70 XX w 
kl. u nas reprezentował Jerzy Grotowski ( 1933-1999), 
• trzecią" i następne zapowiadają głodni nowości teatralni 
Murolodzy;(tu: Dottore sam czuje się sprawcą teatralnej 
reformy). 
„Skreśla się... - to, czego się nie rozumie." : powiedzenie 
K.SWinarskiego (1929-1975>-vYbitnego reż. teatr. i T\I, 
autora m.in. sławnej insc."Dziadów" A. Mickiewicza, 
dotyczące prawdziwych motywów reżyserskich ingerencji 
w tekst [*Skreślenie]. 
Skreślenie - (tzw . • skróf')- ["Skrót- STW/3) (tu: stosunek 
Dott do skr. zasadniczo różni się od wyrażanego przy 
innej okazji-zob. koniecznie LT.4) 
Temat - obrazowe określenie sytuacji, w jakiej znajduje 
się/działa postać sc.[*Postać-STW/4], środek pobudzania 
aktorskiej wyobraźni. 

Poezja - „Wszystko jest Poezja" : sławna fraza 
Edwarda Stachury (1937-1979) poety i powieściopisarza, 
idola mlodzieży lat 70 i 80. XXw (tu: samozachwyt Dottore 
nie ma jak widać granic). 
Zadanie - (zad. aktorskie): krótka formuła określająca 
cel aktorskiego działania i zamierzony skutek, jaki ma ono 
wywołać. Wyróżniamy tzw. ,,zad.główne" (ros."svierch' 
zadacza" rstanisławski-STW/4]) okr. ceł działania 
postaci w całym utworze i „cząstkowe" okr. działanie 
w danej scenie lub jej fragmencie. 
,,Zgotować się" - w teatralnym żargonie znaczy tyle, 
co nie wytrzymać napięcia i wybuchnąć śmiechem 
podczas gry na scenie.(tu: trudno rozstrzygnąć. 

czy Arlekin ,,zgotował się" na prawdę. czy udaje ... ) 
„Ważne ... - to, co białe , a nie to, co czarne" : 
przypisywane jednemu z pedagogów PWSTFiTv 
w Łodzi powiedzenie akcentujące fakt, że interpretacja 
tekstu winna opierać się na dociekaniu tego, co skrywa 
się pod i pomiędzy (drukowanymi) słowami ;( tu: Dottore 
najwyraźniej przecenia literackie walory swojego tekstu.) 
Wulgaryzm - łac. vulgańs = pospolity, prostacki; 
wyraz wulgarny, pospolity, ordynarny; jako środek 
artystyczny wulg. stosuje się dla dobitnego 
scharakteryzowania osoby lub środowiska; w mowie 
potocznej wulg. bywa najczęściej świadectwem ubóstwa 
środków wyrazu u mówiącego . 
r Dupa -STW/1 ]. 

Opracował RC. 



In 

Tłumacz do Autora (fragmenty korespondencji) 

Łódź,29 lutego 2006r 
Drogi J.M., 
/ .. .I Nie podzielam Twoich wątpliwości i obaw 

o 

w kwestii tytuh.J. Dlaczego? Bo nie tylko brzmi 
prowokacyjnie, czyli świetnie, ale przecież także 
wiernie oddaje sytuatję - twój tekst jest. .. bez sensu. 
O to nam przecież chodzi, by widz przekonał się, 
że słowa przeznaczone do wypowiedzenia na scenie 
mają nie jedno, a wiele możliwych znaczeń, czasem 
całkowicie przeciwstawnych. Chcemy, żeby zdał sobie 
sprawę, że istota interpretacji polega właśnie 
na nadawaniu znaczenia słowom. Inna sprawa, 
że bywają interpretacje sensowne i całkiem sensu 
pozbawione, ale o to niech się martwi reżyser. 

To w końaJ jego podstawowy obowiązek. / .. .I 
Dałeś s I o w o, że postarasz się przylecieć 
na premierę. Czekamy. 

Twój oddany tJumacz - R.C. 


