






Jesteśmy w teatrze ... 
Dziwna to sztuka - TEATR. Dziwna, bo jej istnienie zależy nie tylko od artystów, 
którzy ją stworzyli, ale także od jej odbiorców, od widzów. Opublikowana drukiem 
książka istnieje na półkach bibliotecznych, mimo że nikt jej nie czyta, namalowany 
obraz może leżeć w magazynach muzeum, choć nikt go nie ogląda, taśma filmowa 
czy wideo stoi grzecznie w archiwum, choć dawno kino czy telewizja przestały się 
nią interesować. 

Inaczej teatr. Ta sztuka może istnieć wtedy i tylko wtedy, gdy my, potencjalni 
jej widzowie, okażemy jej zainteresowanie, wyrazimy i zrealizujemy chęć jej 
obejrzenia, to znaczy wtedy, gdy zdecydujemy się poświęcić swój czas, by pójść do 
teatru. Kiedy zdarzy się sytuacja, że danego wieczoru nikt do teatru nie przyjdzie, 
przedstawienie się nie odbędzie: aktorzy nie będą przecież grać przed pustą 

widownią. To nasza obecność sprawia, że sztuka ta może w ogóle zaistnieć. My, 
widzowie, jesteśmy jak gdyby gwarantami teatru. To od nas bowiem zależy, czy 
wysiłek twórców przedstawienia, ich wysiłek podczas prób, kiedy pracowali nad 
spektaklem, nie pójdzie na marne. Przedstawienie, jakie przygotowali (z wiarą, 
że będziemy ich pracę podziwiać), nie ma szans liczyć na „późnego wnuka", na 
którego na przykład mógł liczyć (i zresztą nie przeliczył się) nieczytany przez swoich 
współczesnych Norwid. 

Artyści teatru muszą być docenieni natychmiast, tu i teraz, w chwili, gdy prezentują 
swoją pracę przed odbiorcą . Gdy - jak to się mówi - „sztuka zejdzie ze sceny", ich 
wytwór odchodzi na zawsze w przeszłość, kończy się - i żaden „późny wnuk" nie 
ma szans na jej obejrzenie w tym kształcie, w jakim istniała. 

Co wynika z tych nieco smutnych rozważań? Otóż to, że sztuka teatru różni się od 
wszystkich innych sztuk (nawet od tak podobnej do niej - bo opartej również na 
aktorstwie - sztuki filmowej), że czas jej istnienia jest tożsamy z czasem jej odbioru, 
że może ona istnieć jedynie na naszych oczach, jedynie wtedy, gdy my, widzowie, 
jesteśmy obecni w trakcie jej stawania się. Gdyby się zdarzyło, że nikt do teatru nie 
przyjdzie, przedstawienie się nie odbędzie. Ale to uzależnienie teatru od obecności 
odbiorcy daje nam szczególne możliwości wpływu na sam proces tworzenia teatru, 
a zatem i na sam kształt przedstawienia. 

Teatr jest bowiem miejscem bezpośredniego spotkania odbiorcy-widza i twórcy
aktora w momencie stwarzania przez aktorów dzieła artystycznego. W czasie 
spektaklu aktor uważnie śledzi reakcje widzów i każdorazowo dostosowuje do nich 
swoją grę. A więc nasz sposób odbioru i reagowania na widowisko w mniejszym 
lub większym stopniu decyduje o kształcie przedstawienia oraz o jego sensach 
i wymowie. Że tak właśnie jest, możemy się przekonać, wybierając się dwa czy kilka 
razy na to samo przedstawienie, tej samej sztuki, w tej samej obsadzie. Dostrzeżemy 
wtedy - czasami mniejsze, czasami większe - różnice między niby tymi samymi 
przedstawieniami. Różnice te są spowodowane nie tylko różnymi dyspozycjami 
(samopoczuciem, stanem fizycznym czy psychicznym) zespołu wykonawców,, ale 
również innym składem zespołu ludzi siedzących na widowni, zbiorowości za każaym 
razem innej i za każdym razem inaczej reagującej na prezentowaną, stwarzaną 
przed nimi rzeczywistość teatralną. A czasami aktorzy mogą prowokować nasze 
działania , zapraszając nas na scenę do wspólnej gry czy zabawy lub schodząc do 
nas ze sceny na widownię . 

W żadnej innej sztuce nie jest to możliwe . W żadnej innej sztuce nie mamy takiej 
możliwości wpływu na kształt utworu, bo w żadnej innej nie asystujemy w procesie 
jego stwarzania, a więc nie mamy szans wpływania na działania twórców. Teatr 
takie możliwości nam daje, a artyści, którzy kreują tę sztukę, często (szczególnie 
w XX wieku) z tych naszych możliwości korzystają, zacierając granicę, jaka dzieli 
scenę i widownię, i zapraszając nas do współtworzenia spektaklu . 



1. 
' 

Obecność odbiorcy (widza) w trakcie „stawania się" przedstawienia należy więc 
do najbardziej istotnych, najbardziej charakterystycznych cech sztuki teatru. 
Jeśli tak, to nie może dziwić, że artyści teatru lub autorzy piszący sztuki teatralne 
często starają się w swoich wytworach uświadomić nam, na czym polega fenomen 
teatralności, i jaka jest nasza, widzów rola w jego kształtowaniu. Mówię tu o sztukach 
czy przedstawieniach, w których teatr snuje refleksję o sobie samym : o swoich 
sposobach przedstawiania świata, o istocie gry aktorskiej jako podstawowym 
elemencie sztuki teatralnej, o pracy nad widowiskiem i środkach służących jego 
powstaniu czy wreszcie o roli publiczności w teatrze. 

Takie sztuki czy przedstawienia krytycy teatralni 
autotematycznymi lub metateatralnymi. 

teatrolodzy nazywają 
I 

Metateatralność taka pojawia się najczęściej wtedy, gdy postacie dramatyczne 
w pewnym momencie sztuki przestają mówić jedynie do siebie i zaczynają zwracać 
się bezpośrednio do publiczności. Bo co się wtedy dzieje? Nagle przestajemy 
śledzić przebieg zdarzeń dziejących się między bohaterami, a zaczynamy jakby 
rozmawiać z aktorem grającym jakąś postać . Zdaje się on do nas mówić: „nie 
ulegajcie złudzeniu, jesteśmy w teatrze, gdzie jedynymi realnymi osobami są : 

ja - aktor i ty - widzu". Tak będą się do was zwracać w Turandot aktorzy grający 
postacie rodem z XVI-wiecznego teatru włoskiego, z komedii del/'arte - Pantalon, 
Tartalia czy Brigella, którzy w pewnych momentach spektaklu jakby „wychodzą 
z ról" ministrów, kanclerzy czy marszałków chińskich, i zwracają się do widzów jako 
jedynie aktorzy grający dla nas pewne role . 

Niekiedy w teatrze widzimy na scenie siebie samych. A to nie tylko wtedy, gdy 
w losach bohaterów odnajdujemy cząstkę siebie czy podobieństwo do naszych 
własnych losów. Czasami widzimy siebie jedynie w tej „roli", jaką spełniamy 
przychodząc do teatru: w roli widzów teatralnych. Dzieje się tak wtedy, gdy 
w pewnej chwili aktorzy zaczynają odgrywać w sztuce rolę publiczności, gdy nagle 
do oglądanego przez nas przedstawienia zostaje wprowadzone inne przedstawienie, 
a bohaterowie sztuki zaczynają oglądać je razem z nami. Mowa tu o przypadku 
zastosowania przez dramaturga chwytu (konwencji) nazywanego: 'teatr w teatrze'. 
Wówczas niektórzy aktorzy na scenie „robią" jednocześnie - w tym samym czasie 
i w tym samym miejscu - to samo, co my: oglądają przedstawienie. .. 
A teatr przedstawia to, co go odróżnia od innych sztuk: swoje stwarzanie 
się w obecności odbiorcy. Zachowania aktorów jako widzów teatralnych są 

odgrywane przed siedzącymi na widowni widzami teatralnymi. Różnica między 
rzeczywistym widzem a widzem odgrywanym przez aktora zostaje jakby zniesiona, 
a przedstawienie ukazuje nam płynność granicy między teatrem i życiem, między 

fikcją a rzeczywistością. 

Stosując konstrukcję teatru w teatrze, dramaturg ukazuje nam niekiedy bardziej 
drastyczne zachowania widzów wobec oglądanego przedstawienia . Mistrz 
w stosowaniu tej konstrukcji, William Szekspir, każe w Hamlecie jednemu z widzów, 
królowi Klaudiuszowi, przerwać oglądane widowi<;ko, gdy zespół wędrownych 
aktorów przedstawia jego oczom fabułę obrazującą zbrodnię, którą on sam popełnił . 

Dramaturg ukazuje tutaj nie tylko możliwości wpływu widza na samą sztukę teatru, 
ale i odwrotnie - możliwości wpływania teatru na życie poprzez mówienie prawdy 
o rzeczywistości i o ludziach, prawdy bądź przez nas samych skrywanej, której sami 
o sobie lub o świecie nie znamy. 

Niekiedy teatr mówi o sobie samym w inny sposób: wyjawia przed nami tajemnice 
swojego warsztatu, pokazując na przykład próbę teatralną sztuki, jaką właśnie~ 
oglądamy. Tak zrobił reżyser Turandot według Carla Gozziego, widowiska, które 
dzisiaj przyszliście zobaczyć. Ale nie wierzcie wykonawcom, że zaprosili was na 
próbę przedstawienia. Ta „próba" została wypracowana na wielu wcześniejszych, 
rzeczywistych próbach. Przedstawiając wam jednak spektakl, który udaje teatralną 
próbę, reżyser i aktorzy przewidują, a może i liczą na to, że my, widzowie, włączymy 
się dotworzenia widowiska, że połączy nas wspólna radość i uniesienie, towarzyszące 
zawsze aktowi kreacji nowych światów stwarzanych przez grę teatralną. 

Tylko w teatrze jest możliwe to, byśmy się stali współtwórcami dzieła 
artystycznego. 

, . . 
• Prof. dr hab. Sławomir Świ9ntek 







INSTYTUCJA KUL TURY SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZlWA WIELKOPOLSKIEGO 

Pa11on111 Medlal,.,.,. 

J: TELETOP 
~ XAUSl IC 

106.4fm -- lćaLiska 


