
Iść do teatru czy obejrzeć Teatr Telewizji? 

Niektórzy uważają z pewnością, że tylko w teatrze „na żywo", 

bezpośrednio oglądanym, można poczuć „to coś". Inni z kolei sądzą, że 

równie dobrze można obejrzeć Teatr Telewizji i nic się na tym nie traci. Jak dla 

mnie obydwie formy zaznajamiania się ze sztukami teatralnymi są równie 

dobre i przytoczę parę dowodów na poparcie tej tezy. Wpierw wszakże 

opiszę zalety i wady obydwu tych rodzajów teatru. 

W teatrze, w którym siedzimy w czasie przedstawienia na widowni, jest 

bezpośredni kontakt pomiędzy widzem i aktorem. Wykonawca czuje 

obecność publiczności i, jak pisał Gałczyński, stanowi z nią jedno.  

W prawdziwym teatrze, poza tym, żadne wykonanie przedstawienia nie jest 

takie samo. Każde kolejne różni się sposobem gry aktorskiej, koncepcją 

reżyserską, dekoracją czy niekiedy nawet tekstem (np. dwie wersje 

„Mechanicznej Pomarańczy", spektaklu Jana Klaty). Widzowie mają 

możliwość współtworzenia sztuki. 

Słyszałem na przykład o przedstawieniu kryminalnym, w którym 

publiczność miała wpływ na zakończenie, podrzucając pomysły 

wykonawcom. W innej z kolei sztuce - „Tangu" Sławomira Mrożka - aktorzy 

wybrali kilku ludzi z pierwszych rzędów i tańczyli z nimi. Warto też wspomnieć  

o niezwykłym klimacie, jaki tworzy teatralna sala. Kompletnie ciemna (w czasie 

przedstawienia) wspomniana już przeze mnie sala, kurtyna, moment 

oczekiwania na jej podniesienie, wszystko to tworzy szczególną atmosferę, 

charakterystyczną dla teatru "żywego". 

Z drugiej strony bezpośredni teatr rzadko kiedy, tak naprawdę, bywa 

interaktywny, a zwyczajne, statyczne przedstawienie można obejrzeć  

i w telewizji. Oczywiście, telewizyjny ekran pozbawia teatr magii 

bezpośredniego kontaktu widz - aktor, ale wynagradza to możliwością 

lepszego dostrzeżenia szczegółów. W Teatrze Telewizji montaż pozwala 

również na ujęcia metaforyczne, które pogłębiają wymowę sztuki. 

Można też nieco rozbudować scenografię, uczynić ją bardziej rzeczywistą 

(mimo to jest ona, oczywiście, bardziej umowna niż w kinie; to właśnie różni 

Teatr Telewizji od filmu). 

Jeżeli chodzi o wczucie się w bohaterów, można przecież tak samo  

w żywym jak w telewizyjnym teatrze to osiągnąć. Ba, telewizyjne postacie są 

niekiedy naturalniejsze niż w tradycyjnej dramaturgii! 

       Ważne jest także to, że w takim, dajmy na to, Bzdziszewie w teatrze 

nie będą raczej grać dobrzy aktorzy. W telewizyjnych zaś 

przedstawieniach grają zwykle prawdziwi mistrzowie. W teatrze BBC, który to 

jest uważany za wzorowy Teatr Telewizji, występowali tacy aktorzy jak Ian 

McKellen (Gandalf we „Władcy Pierścieni") czy Sir John Gielgud. Spektakle 

telewizyjne przygotowują też często wielcy reżyserzy, tacy jak Jan Klata czy 

Krystyna Janda. 

Podsumowując, uważam, że warto obcować z obydwoma rodzajami 

teatru. Każdy z nich wzbogaca nas i rozwija. Należy tylko zachować między 

nimi równowagę, a możemy odkryć głębię dramaturgii. 
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