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oraz ka y SPATiF' - Al. Jeroz limskie 25, 
tel. 21-93-83. 
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Friedrich Di.irrenmatt 

.„ z rozmow y w „Dialo~u" „. 

Bronię się przed tym, co nosi nazwę „teatru 

dydaktyczne_go". Nie l ubię tego pojęcia i nie 

lubię konsekwen j i wynikających z założe

nia, że teatr jest czymś w rodzaju instytucji 

wyższej użyteczności p ubhczn j ... Odwrotnie, 

tea tr d la mnie jest sztuką popularną. Tylko 

teatr popularny urnie interesuje i właśnie 

taki teatr pragnę jako dra m atopisarz t.wo

rzyć. Przy tym z góry wyrzekam się jakich 

kolwiek wstępnych założeń. Z prosl go 

względu : dialog teatralny, komedian ki jest 

czym innym niż dialog filozoficzny. Teatr 

nie tworzy filozofii ... 

Istotą teatru jest to, że pokazuje on praw

dziwych ludzi. Człowiek w życiu i w t eatrze 

nigdy nie je1;;t is toU1 jednoznaczną, je t w 

nim za wsze jakaś sprzeczność.„ 

Tworzenie dramatu przypomina kreowanie 

postaci przez aktora: s atysfakc ja twórcza 

polega na ksztaltowa.iuu postaci czy ~ztał

towaniu dramatu . W procesi twór zym 

autora czy ak tora rzeczą zupełnie drugo

rzędną jest to czy postać jest złoczyńcą, czy 

promiennym bohaterem. Jednakową satys

fakcję daje a utorowi i aktorowi k reowani · 

postaci pozytywnych i negaty wnych. Ocena 

wstępna jest niemożliwa, w trakcie t worze

nia dla pisarza nie ma postaci pozy ywnych 

i negatywnych. Ocena j st możliwa wtedy, 

gdy próbu jemy dokonać: oceny moralnej. 

Każda postać jest dla pisarza jednocześnie 

„moralna" i „niemoral na" . To postać: stawia 

pytania, odpowiada na nie, fascynuje autora 

i kier u je autorem. Jako pisarz nie interesu je 

się w pier wszej fa zie pracy „wymową" 

tworzonej przeze mn ie sztuki. O jej wymo

wie można zacząć mówić wtedy dopiero, 

kiedy została napisana i zag rana. Ale i wte

dy nie będzie una nigdy jednoznaczna„. 

To, co ~ię dzieje na scenie, budzi różne re
akcje w zal żności od kon kretnej sytuacJi 
na widowni. Padajól różne odpowiedz: i na py
tania postawione na scenie: odpowiad widz, 
który j st za każdym razem iuny, któr ego 
nie możn · zmusić do oc n jednoznacznych, 
idących po linii rozum owania autora. Autor 
przeds tawia widzowi zdarzenie dramatyczne, 
nie m o.le jednak przewidzieć, jak zostanie 
ono przyj~te, zrozum iane, ani nie ma prawa 
o tym decydować. Widz chce sam wszyi;;tko 
dom śleć do końca, chce mieć możliwość 

własnej oceny. Płaci za bile t i odczytu je 

sztukę tak , Jak kaze mu j odczytać okre
ślona sytuacj , jego w la ne doświadczenia, 

własne obsesje. Teatr, to zderzeni się ze 
sobą dwóch rzeczywistości : lej, w której 
żyje widz i tej, k tóra jest pokazaua na sce
nie. Właśnie to, o wyniknie z te~o zderz11-
nia, decydu je o wartości satuki. 

Oddziaływanie t eatru na wi :.:a nie może 

byc wy muszone; zarówno teatr, jak widz 
zmieniają się nieust nnie, byli inni wczoraj 
i będą inni jutr . Dramatopisarz współczes

ny musi odzyskać utraconą kiedyś naiwność, 

musi się nauczyć znowu tworzyć teatr tych 
dwu zderzających się ze sobą rzeczywistości. 

Musi być bardziej naiwny, m niej intelektu
alny. Oczywiście, nie oznacza to , że nie che~ 
być intelektua.l · tą. Ale chcę podkreśl ić, że 

prócz tego jestem także artystą„. 

Dzisiaj właśnie pomysł, wymyślenie przez 
autora wszystk iego, łącznie ze schematem 
sztuki, stanowi najważniejszy kłopot dl 

dramatopisarza . Pisanie sztu k dla teatru stało 
si ę trudne dlat ego, że wzrosły niesłychanie 

możliwa: ci te01tru współczesn go. Teatr dzi
sie ·szy akceptuj pra \ ie wszystko, prawie 
wszyst ko zdążył już sobie przyswo ić i wszyst
k o mieści się na jego scenie„ . 
. „gramy wszys tko, przyjmujemy, akceptuje
my i uprawiamy na scenie tea tr każdej 

epoki... 

(eprac. M . L. ) 
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TEATR „SCENA PREZENTACJE" 

powsta ł w październiku 1979 roku 

w repertuarze sezonu 1985/86: 

Eugene Ionesco 
- ŁYSA ŚPIEWACZKA 

Tennesse Williams 
- SZKLANA MENAŻERIA 

F rancoise Sagan 

Shelagh Delaney 

Fiodor Dostojewski 

_- Z."._MEK W SZWEC1 

- SMAK MIODU 

- BIAŁE NOCE 

Witold Gombrowicz 
- BIESIADA U HRABINY KOTŁUBAJ 

oraz ZBRODNIA Z PREMEDYTACJĄ 

przewidywana najbliższa premiera 
sezonu 1985/86: 

Edward Albee 
- KTO SIĘ BOI WIRGINII WOOLF? 

„Gryf". Zakł. 14, zam. ~17, m1kl. 2000. N-95 


