


Przedstawienie dzisiejsze jest fragmentem większej calości. 
Tworz.y ją pięć jednoaktowych komedii, przewrotnie 
nazywanych Lekcjami.· 

,,l..a1ająca ryba albo Po co to wszystko?" (LT/1 ), 
w której zajmujemy się relacją teatru i świata/życia, 
.Maszyna do grania albo Wszystko jest możliwe!" (LTf2), 
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 arlystyczno 
-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 orbitę ... 

Serdecznie zapraszamy 



71umacz do Autora (fral]menty l<Drespondenq1) 

Łódt, 02 102004 r. 
Drogi Autorze, 
{ . .]Jest w naszej lif.eraturze bardzo interesujący !;Jad fascynaq1 
zagadnieniem totsamości aktora. Nasz IMelki Komediopisarz 
z XIX wieku Aleksander hr. Frecko napisał kiedyś: •. . bylem na 
teatrze. Ja diablo lubię teatr, bo jak się zapatrzę, to mi się zdaje, 
te ja wdzę luctzr. (Szkoda, te jesteś skazany na moje nieudoi'le 
tłumaczenie tego flcqnentu, które gubi i rym, i rytm, trudno.) 
Nasz Freao zdaje się sugero.vać, te uleganie złudzeniu. które 
przemienia aktora w postać sceniczną jest efa Niego bodaj 
najsmalroiMtszym Jtąskiern teatralnej uczty! 
{ . .]Poruszona przez Ciebie kwesba tzw prywatności 
na scenie ma tet sv.ój ślad w tea/rtinej anegdode. !Mef(a 

aktorka polska Helena Moazejewska (1840-1909) zapi.s(Ma 
we wspcxnrneniu, te kiedy przys:zlo jej grać przedstawienie 
w cłliu tmierci matXi, po raz pierwszy w swej karierze 
r pewnie ostatni) płakała na scenie pravvdzA>lymi łzami i po raz 
pietwszy publiczno!x:: pozostała cal<oMcie nieporuszona 
Nie ulega zatem wątpN.ośd, te ak!DrskJe ock:tziaływanie na 
wdz&.v nie polega na ujawnianiu (aksploalaNaniukJgrywaniu) 
swoich osobistyd1 emoc;. tyll<D na czymś ilnym-na czym? 
Mam nadzieję, te Twój .,Aktor. . ." spro'M:Jkuje do szukania 
odpoNiedzi na to pyt<rie [] 

FOzctal't'iam w imieniu całego zespokl- Twq RG 

Buenos Aires, 02.09.04. 
Drog 71umaczu, 
{ . .]Maska Io cudza, przybrana twarz, często sposób na ukryde tej 
{X'a'M1ziwej (a czym imym jak nie maską jest kobiecy makijat?). 
Teatr pewnie cx:J<T}ł transfotrnaqę je<klej totsamości 
w ctugą, kiedy cx:J<T}ł maskę! 
{..] IMisz r trochę nasz) Gomł:JrrN.A:l zctadza fascynaqę kwestią 
maski jakD swoistej definici osoby. kiedy pisze o .gębie" - mam 
raję? W tym znaczeniu gębail"naska Io jakby rola narzucona 
osobie przez otoczenie. a rola to fałszywa totsamość!ll {..] 
Akl.orzdemaska.vany, czyjjakbyodatty z kamuflażu, pozbawiony 
ochronnej~ fi<qi- maski spada'A. teby ukazać ... twcne. 
a mote ... inne maski ... ?{ . .] Kim jesrem?- to jest pytanie 
fundamentane, clatego w czasie młodzieńczego buntu lak 
gwaltDNnie poszukujemy na nie odpoNiedzi.{ . .] 
Sponsa okazał się kimś ilnym nit mi się W)Oawab (nie lak 
skJwnym na przyl<Jad) - znoNU muside dać {XefTlierę beze mnie. 
No, Io .połamania nóg"! 

IMisz J.M. Ty E 

do 1łm8CZ8 (fragmenty laespondencj, 

t> chcialbym ~ 118 
y móc bez ptZeszl«XJ 

pt9ITll8fę Tymaasem jak 
j8k zwylde rtl8 tracę 

sę t> w końcu uda 
Poz1~&n cały Zsspól SałJdos lMisz JM 



l. .Aktor::demaskowanyalbo Co (tu) jest grane?!''/ 

Słowniczek Trudniejszych Wyramw (STW/4) 

Uwaga: pisany kursywq l\}TCC: w nawiasie[] po „ * "o::naca 
odnofoik do irmego ha'>la snv. 

AKTOR/KA - łac_ actus 'czyn, działanie' - zawód uprCNViany 
przez przedstawiciel obu pk:i, choć bywało 0 nadal się zdarza 
wtz.N_ teatrach tradycyjnych-japońskim , hinciJskim ___ ), że na 
scenie występowali wyłącznie mężczyźni (grając także role 
kobiece); zobacz też Lekcję 3_ 
ARIERGARDA- (fr. arriere--garde) wojsk. o krakiej straży tylnej; 
w sztuce dotyczy tych artystĆNł, których l'M)rczość wydaje się 
należeć do milionej epoki rAwangarda -STW/3]; tu: Arlekil 
~(chyba s/usznie), że Dottore pragnie być artystą 
ll1iwersa'1ym Zobacz zwlaszcza Lekcję 3, ale i w Lekcji 2 i 1 
da się to zaobserwoNać! 
BEUOTEKARZ- pogarcliwe określerie czbNieka sceny 
zdradzającego upodobanie do erudycyjnego rozlrząsania kwesli 
cbt scenicznych wydarzeń , zamiast brania w nich czynnego 
udziału; tu: Arlekin korzysta z okazji, żetJ.j odreagcmać SVłOje 
względem Dottore kompleksy 
BIG BROTHER-dokladnie BB Show-tz.N_ format telewizyjny, 
wymyśłonj w poprzednin stuleciu w Holandii i JX)Wielany przez 
telewizje komen::yjne całego świata, polegający na podglądaniu 
(przez system kamer telewizyjnych) innych ludzi przez rzesze 
1elewiajlych gapów_ Nazwa zaczerpnięta z p<:7Meści G. O!wela, 
vkśc_ ErK:aArthi.ra Blaira, (1903-50) .Rok 1984"_ 
,,BITWA GRANICZNA" - określerie poch. od prof. 
z_ Raszewskiego (1925-92), hisbyka teatru, wyklOOowcy 
Warszawskiej Akademii Teatralnej; dotyczy pierwszych minut 
ixzecistawienia mających decydujący wpływ na dalszy bieg 
,.potyczlo~ sceny z widc7Mlią . 
• BRUNETI<I, BLONDYNKI __ _ • -refren przeboju z filmu .Kocham 
wszystkie koaety" (1935) reż. Kart L.amac, muz. R s1o1z, si. M. 
Hali:z, wyk. Jan Kiep.Jra (1892-1966). 
DUPA- r0upa-STW/1]. 
EKSHIBICJONISTYCZNE EKSCESY-łac_ exhibeo 
'wys1awiam na widok'+ lac. excessus 'zboczenie, wybryk' 
- w znacz. dos/. - czynności polegające na obnażanłJ 
wstydliwych części ciała; przerośnie- ujawnianie przed ogółem 
iltyrmych szrzegćJćw własnego życia ; tu: Arlekil s/usznie 
odmawia putiiczności wglądu w proces formowania postaci 
scenicznej, czyL udziału w tearalnej próbie! 

EKSPOZVCJA - łac. expositio 'wyłożenie, rozwinięcie' 
- definitja tego pojęcia pada w drugiej scenie tego przedstawie
nia, jeśli nie możesz jej sobie przypomnieć radzimy obejrzeć _ 
.Aktora zdemaskowanego„. · jeszcze raz. Nie od rzeczy będzie 
także prześledzenie e. w Lekcjach 1~. 
FRUSTRACJA - łac. frustratio 'zawód, rozczarowaiie'- stan 
przykrego napięcia emotjonalnego W{WOiany niemoż!P.vością 
zaspokojenia przez jednostkę jakiejś potrzeby; charakteryzuje się 
przyglębieniem , poczuciem bezsensowności wszys1kich 
wyslr<<Nr, tu: Dottore eksploatuje uniwersalny motyw działania 
każdego artysty, albowiem m'.>rczość to nic imego jak wal<a 
z fi'ustrującą niemożnością dościglięcia ideału. 
GDYBY - rGdyt1/ - STW/2]; tu Arlekin przewrotnie sugeruje, 
że nie idzie mu o popis przed publicznością; zobacz także (lub 
zobacz ponownie) Lekcje 1, 2, 3, żeby przekonać się 
(przypomnieć sobie), w jakich okolicznościadl pqawia się 

.gdjby" wśród' 

.„ GDY SIĘ DWIE DUSZE„ ." - powiedzenie to, popularne 
pedagogów krakONskiej Akademii Teatralnej, oddaje istotę . 
aktorskiego rzemiosła , której celem jest portretowanie na scenie 
niev.idzialnej strony ludzkiej egzystencji; tu: Cobmbina 
uwolniwszy się od ograniczeń ciala realizuje swoje marzenia. 
HERBATA- rt-1erbata- STW/3]; tu: reaktja Colombily ma wiele 
wspólnego z określeniem .za dużo he!baty", które 
wg Okakura Kakuzo, autora .Księgi Herbaty" (PIW 1986, 
ttun. M. Kwieciiska) oznacza w sztuce nadmiar emotji przy 
jednoczesnym niedostatku myśli (formy). . 
IMPROWIZACJA- fr improvisation, łac. improvisus 'r1eprzewK!y
wa'1y' - 1. twórczość wykonywana bez przygotowaiia 
(na poczekaniu); 2) utmr improwizowany; w teatrze i. jest 
(pa.vima być) istotą teatralnej próby - aktcx- przyją.NSZY określone 
założenia sytuacyjne zmniejsza samokontrolę 
i polegając na spontaniczności IMasnych reakq poszukuje 
sposobów zachowania ganej przez siebie postaci. 
INSPICJENT - niezwykle ważna funktja w zawcxkmym teatrze; 
nadzoruje przebieg przedstawienia: daje znak na rozpoczęcie 
poszcz. części, inform~ aktorów o mającym nastąpić wejściu na 
scenę, maszynistów o kooieczności wykonania zmiany dekoratji, 
sprawdza rekwizyty itd.; nie na daITT10 mćM'imy, 
że i. PROWADZI spektakl (tak jak ~owadzi się skomplikowane 
i wiel<.ie u-ządzenie, samolot alx> statek). Tu: tradytja teatr. 
istctnie wyy.OOzi zawód reżysera od furkcji i. [*Reżyser- STW/2]. 
KOMÓRKA- potoczna nazwa przenośnego urządzenia 
umożliwiającego bezprzewodcmą komunik. teł. oraz transmisję 
danych. 'JVYnalazek z końca XX w., który radykailie odmienił 



życie ogromnych rzesz ludzi, dając im pewność, że zawsze mają 
coś ciekawego do powiedzenia/przekaza'lia. Tu: sytuatja 
materialna poz:ostalych czlonków tej trupy rzeczywiście daje 
Pohszynełcm1 pewną przewagę .. 
LEKTIJRY - tzw. obowiązkONe; zestaw Lil'M:>rów literackich 
z różnych epok służący, w opinii uczącej się młodzieży, wykaza
niu, że literatura tak się ma do życia jak wypchany ptak do lotu. 
Panuje przekonanie, że tzw . .zalk::zenie" lektur zwalnia 
z ciJowiązku c.zytania na resztę życia. 

OFF - ang. 'odleglość, oddalenie' - określenie działalności 
artysty, który nie znalazłszy uznania dla swych umiejętności 
wśród ewent. pracodawców w tzw. instytutjach artystycznych, 
postanawia p-zekonać wszystkich(~. siebie), że 'Male mu 
na tym nie zależy. Czasami dzięki aklyMlości na offie artyście 
udaje się wydostać z out-u [*Outl-
OUT - ang 'IUch poza pewien obręb' - okreśłerne sytuatji artysty, 
który nie znajduje uznaoo dla swych umiejętności wśród ewent 
pracodawców w tzw. instytutjach artystycznych; często 
o. prowadzi do podjęcia działaności na offie rOffJ. 
PEEP SHOW - ang. peep 'podglądać', shoN 'pokaz' (czyt. 
pipSZOU); instytutja rozrywkowa dla doroslych mężczyzn, którzy 
zdradzaią skłonność do młodzieńczych nałogów. 
• PISANIE NA SCENIE" - techni<a piSCl"Ska aw~rdy lat 60. XX 
w., połegąąca na komporowariu tekstu przyszlej sztuki 
teatralnej z dialogóN improwizowanych podczas próby rPróbaJ. 
POSTAĆ -dokładnie: postać sceniczna - sztuczny twór 
do złudzenia przyporni~ żyYłego czk:mieka, będący sumą 
założeń na temat wyglądu, osobowości, charakteru, sposobu 
myślenia/bycia/działania oraz okoiczności życia fikcyjnej osoby, 
pCl'Mllany do życia na scenie przez ak1ora i przez niego 
anmONany. 
PRÓBA- czas pośvvięcony poszukiwaniu sposobu zachowania 
postaci rPostaćl w okolicznościach przedstawionych w tekście 
rTekst- STW/5] inscerizowanego ul'Mlru; p. dzielimy na c.zytane 
- slużą zapoznaniu się z tekstem; anaityczne - służą badaniu 
jego zawartości pod kątem materiału do budowy roli rRola -
STW/3]; sytuacy1le - służą do realizatji działania postaci w 
przestrzeni scenicznej i generalne - sk.li:ą do połączenia wszyst
kich elementów widcNViska w jeden mechanizm 
PRYWATNOŚĆ - oznacza sferę osobistych cech 
i doświadczeń aktora rAktcrlka], z której czeipie on materiał 
do budowy roli rRola - STW/3], oddają:: te wybrane przez siebie 
elementy w sUżbę postaci rPostać], którą gra. P. nieprzetwo
rzona w tym trybie, jeśli zjawia się na scenie podczas przedstawie
nia, jest: a) hańtiącym świadectwem braku Z<™Jdowstwa, b) 
dowodem perwersyjnych skłonności wykona'M:y. 

STANIStAWSKI- Konstanin S., \'Aaśc. KS. AJeksiejew 
(1863--1938), ros. aktor, reżyser, teoretyk teatr., pedagog, 
współzabżyciel mosk. Teatru Artystycznego (MChAT), twón:a 
tzw. Systemu Stanislav.tskiego - teońi systemat zasady sztuki 
aktorskiej, której podstawą byt reaizm rRealizm - STW/1). 
.TAKO RZECZE Stanisławskr - [*Stanisławski] Dottore 
chcąc wzmocnić silę swej krytyki pod adresem aktorów, trawes
ti.4e tytuł znanego dzieła F. Nietzschego (1844-1900) .Tako 
rzecze Zaratustra", sugerując, że gwałcą prorockie principia 
dotyczące prawa sceny. Na temat praw sceny obejrzyj 
koniecznie Lekcję 2. 
.TRĄBKA DO TRĄBIENIA" - Poliszynel cytuje (łagodząc 
znacznie jego formę) dosadne powiedzenie przypisywane 
K. Dejmkowi (1928-2002), wybitnemu reżyserowi 
i wieloletniemu dyr. Teatru Nowego w Łodzi i Teatru 
Narodowego w Warszawie, skrótowo ujmujące za'M'.ldowe 
powinności ak1ora. 
UDAWAĆ- sposób działania aktora na scenie, w którym dodat
kowo infoonuje on widza i/albo partnera o tym, co robi i jak 
należy te czynności interpretować; w jęz. środc:Mliska udawanie 
nazywa się też ,,graniem grą" i nie jest to byna,iTiniej koleżeński 
komplement. 
.WIELU JEST POWOŁANYCH. " -Por : Mt 22, 14 . 
WSTYD - niezbędny atJybut aktorskiego rzemiosła; czloo.Niek 
pozbawiony poczucia w. - jak Mlierdził wybitny aktor G. 
Holoubek - nie nadaje się do uprawiania za'MXlu, w którym 
pokazuje się publicznie jedynie to, co chce się pokazać. 

~WODOWY WIDZ" - określerre funkcji reżysera 
[*Reżyser-STWt2] autorstwa Jerzego Grotowskiego (1933 
-1999), jed1ego z najwybitniejszych reżyseroo polskich, 
zalożyciela i kierownika Teatru Laboratońum, reformatora sztuki 
aktorskiej, jednej z najwybitniejszych postaci teatru XX w., 
kontynuatcra myśli pedagog. stanislawskiego rstanislawskil 
Tu: Dottore bez żenady stawia się w rzędzie gigantów teatru. 
,,ŻVCIE CIENIEM PRZELOTNYM JESL" - [*Życie - STW/1], 
W. Szekspr rszekspir - STW/3], .Makbef scena 5, akt V. 
Cytaty z Szekspira pojawiają 51ę także w Lekcji 2 i 3. 

Opracował RC. 
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