




Przyjazne dusze to najnowsza sztuka Pam Valen
tine, popularnej angielskiej autorki telewizyjnych 
sitcomów, słuchowisk radiowych i komedii teatral
nych. 

Przyjazne dusze, pogodna i wzruszająca ko
media romantyczna, budzi refleksje nad przemija
niem, utraconymi szansami, nad tym, co w życiu 
najważniejsze. Pełna ciepła, miłości, niespełnio

nych marzeń. 
Państwo Cameronowie to zwyczajne małżeń

stwo w średnim wieku. Jednak tylko na pozór, bo 
faktycznie nie istnieją ... Do ich domu, który wła
śnie jest do wynajęcia, wprowadza się młoda para. 
On - początkujący pisarz, zafascynowany twór
czością poprzedniego właściciela, ona - troskliwa 
i opiekuńcza. No i jeszcze Anioł Stróż, posiadający 
„nieziemską" władzę. 

W komedii Pam Valentine duchy nie są strasz
ne i nie straszą. Autorka sugeruje, że duchy wcale 
nie muszą uprzykrzać życia, a wręcz przeciwnie 
- łagodnie ingerują w poczynania bohaterów ... 
Bowiem o wiele gorsza od obecności duchów jest 
ludzka „bezduszność". 
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ALFABET TEATRU 

KOMEDIA Obok greckiej tragedii najstar

sza forma dramatu europejskiego. Komedia, wraz 

z nazwą, pochodzi od komosu, czyli attyckiej pro

cesji kultowej, odbywanej w imię boga miłlości 

i wina, Dionizosa, rodzaju lekko nieprzyzwoitej 

maskarady, podczas której pito, tańczono, śpie

wano i przerzucano się satyrycznymi docinkami 

na aktualne tematy. Komedię najlepiej charakte

ryzuje jej odwrotność wobec tragedii, co widać już 

choćby po tym, że żaden tragik grecki nie napi

sał komedii, a komediopisarz - tragedii. Dopiero 

wieki później udało się to Szekspirowi, no ale ten 

byt wyjątkiem wszystkich czasów. Do dziś gatun

ki te bywają całkowicie rodzielne, bo i tak byto od 

początku. Jeśli tragedia dotyczy ludzi wielkich 

i wzniosłych, komedia obraca się wśród pospól

stwa albo co najwyżej klasy średniej. W tragedii 

wszystko zmierza ku nieszczęśliwemu końcowi 

i bywa zbiegiem losowych okoliczności często ludzi 

niezależnych; komedia, pomimo przeróżnych pe

rypetii wyglądających na szczególnie złośliwy zbiór 

przeszkód stawianych bohaterom, nieodmiennie 

kończy się dobrze i rzeczywistość wraca na swo

je miejsce, zaś ludzie mądrzeją. Istotą komedii 

jest bowiem rozluźniający śmiech oraz założenie, 

że nic tak nie cieszy jak cudze nieszczęście. Bohate
rowie komiczni doznają bowiem przygód wynikają

cych z przyrodzonej głupoty, złego charakteru, zbyt 
wielkiego mniemania o sobie, co zostaje ukarane, 
a zwyciężają spryciarze albo co najmniej przyzwoici. 

KOMIKOWAĆ Nie tyle grać w komedii, co 

grać komedię (grepsować), wygłupiać się nie w 

porę albo nie na temat. Komikowanie o wiele lepiej 

sprawdza się poza sceną niż na niej, bo towarzysko 

bywa dowcipne, a na scenie przeszkadzające i cza

sem denerwujące . „Nie komikuj !" - przywołuje ak

tora do porządku reżyser, gdy ten, zamiast porząd

nie grać, robi miny i chce być strasznie śmieszny. 
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TADEUSZ NYCZEK: ALFABET TEATRU 
DLA ANALFABETÓW I ZAAWANSOWANYCH 

KOMEDIANT W potocznym sensie - ktoś „ro
biący komedię", udający, wymigujący się od cze
goś. Pięcioletni komediant, nie chcąc jeść pysznej 
kaszki, łapie się za brzuszek z cierpiącym wyrazem 
twarzy albo pokłada na stole, bo jest niesłychanie 
i nieodwołalnie śpiący. Coś więc gra - w jawnej 
sprzeczności z życiową powinnością. W teatrze ko
mediant (z francuskiego: comedien) to w dawnym 
żargonie aktor po prostu. I niekoniecznie ten od 
komedii. W ogóle od grania, czyli udawania. Okre
ślenie raczej lekceważące, ale przez długie wieki 
aktor nie był kimś, kto zasługuje na szacunek i po
ważanie, w odróżnieniu powiedzmy od kupca czy 
astrologa. 

GRA AKTORSKA (GRANIE) ro, co ro
bią aktorzy występujący na scenie przed widownią. 
Najpopularniejsze, najbardziej podstawowe okre
ślenie wykonywania zawodu artysty dramatycz
nego. Jednak jak wiadomo, w teatrze, i w ogóle 
w każdej sztuce, sprawy podstawowe lubią się 
komplikować. Grać można gotowe teksty drama
tyczne, ale i te wtórnie do dramatyczności przy
sposobione, np. adaptacje czy scenariusze. Można 
się też bez nich w ogóle obejść, jak dowodzi pan
tomima czy wszelakie teatry tańca. Aby grać, nie 
trzeba też koniecznie być człowiekiem; i zwierzęta 
grywają na scenie, i lalki, a nawet ich cienie. Oka
zuje się więc, że jeśli ruszyć wyobraźnią, do gra
nia w teatrze można zaprząc właściwie wszystko . 
I wówczas wszystko, nawet stary garnek albo na
łożona na palec piłeczka ping-pongowa może zo
stać aktorem, czyli sprawcą cudu zwanego magią 

teatru. 
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TADEUSZ 1\'YCZEK· ALFABET TEATRU 
DLA ANALFABETÓW I ZAAWANSOWANYCH 

GREPS Aktorski chwyt, numer, gierka stosowa
na dla taniego efektu. Aktorzy grepsiarze to pod
lizywacze usiłujący uwodzić publikę najprostszymi 
sposobami, z reguły pokupnymi, bo widz o niewy
brednych wymaganiach każdy greps kupi. Greps 
zastępuje prawdziwy kunszt i bywa nieznośny dla 
partnerów traktujących serio swój zawód, odwraca 
uwagę od istoty gry i kieruje ją ku sztuczkom sa
mym w sobie. Najbardziej, co jasne, popularny jest 
w komedii i jej pochodnych. 

GWIZDY Jeden ze sposobów wyrażania przez 
publiczność negatywnej opinii o oglądanym wido
wisku. Inne popularne sposoby: rzucanie jajkami, 
pomidorami, kulkami z papieru, spinaczami wy
strzeliwanymi z gumki, wycie, tupanie, buczenie, 
szuranie. W pewnych okresach i pewnych krajach 
zabraniano podobnych zachowań. Obecnie ofi
cjalnych zakazów takich zachowań nie ma, ale też 
prawdąjest, że obyczaje pod tym względem bardzo 
podupadły i jako publiczność teatralna staliśmy 
się ogólnie lepiej wychowani. Ba, wręcz czasem aż 

TOMASZ KŁAPTOCZ 
się prosi, żeby zamiast grzecznie klaskać - solid
nie zagwizdać. Choć oczywiście jawnie złe zacho
wanie nie jest wskazane, bo po prostu przeszkadza 
innym oglądać to, za co zapłacili i być może nawet 
im się podoba. 

GOTOWAĆ SIĘ Wbrew pozorom termin ten 
nie ma nic wspólnego ani z kuchnią, ani sposo
bieniem się do czegoś, na przykład do wyjścia na 
imieniny koleżanki. W żargonie teatralnym ozna
cza wycięcie takiego numeru koledze podczas 
przedstawienia, by ów zgotował się, czyli obśmiał 
lub w inny sposób wypadł z roli. W „gotowaniu" 
kolegów celują teatralni dowcipnisie, profesjonal
ni rozśmieszacze, choć bywa, że aktor ugotuje się 
czymś najzupełniej przypadkowym, jakąś nagle 
odpiętą częścią garderoby partnera, przejęzycze
niem, idiotycznym a nieświadomym pomyleniem 
działań scenicznych. Rozgrywka między „gotują
cym" a „gotowanym" jest prosta: jeden prowokuje, 
drugi musi przetrzymać atak i w rewanżu próbo
wań zgotować prowokatora. Wzajemne gotowa
nie się na scenie, najlepiej podczas szczególnie 
poważnych momentów dramatu, należy do żelaz
nego repertuaru rozrywek międzyaktorskich od 
niepamiętnych czasów. 
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