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Muzyka w procesie powstawania spek
taklu, jak i w sa mym przedstawieniu, jest 

poważnym partnerem - energią, która po

maga przetransponować fi zyczność sceny 

w metafizykę . Słu ży budowaniu prze

strzeni między ludźm i albo ją dekonstru
uje. Kiedy przestrzeń przedstawienia sta
je s ię harmonią, nie postrzegamy mu zyki 
jako elementu dodanego. Staje się tożsa

ma z przestrzenią. Przy pomocy mu zyki 

można manipulować powoływaną prze

strzeni ą - uwodzić! Można grać muzyką 

jak piłką, wyobcowując ze stwa rza nego 

porządku . 

W teatrze inspirowanym literaturą dra

matyczną ów porządek rozpoczyna się 

w chwili czytania utworu na głos. Proces 

ten można porównać do czytania party
tury muzycznej. Aktor obcy sobie tekst 

przyjmuje jako swój i stwarza jako włas

ny, staje się instrumentem i instrumenta
li s tą w jednej osobie. W utworach drama

tycznych często precyzyjnie zapisa ne są 

brzemienia postaci. Kiedy udaje się zbu

dować obsadę zgodnie z za pisem wtedy 
odsłania się przestrzeń gry. 

Współpraca z kompozytorem sprzyja uru

chomieniu tej przestrzeni. Energia postaci 
stwarzanej przez aktora wchodzi w relację 

z energią proponowanej przez kompo

zytora muzyki. Obecność kompozytora na 

próbach wiąże s ię z lokowaniem dodatko

wych brzmień w przestrzeni powstających 

między aktorami wibracji. 

Partytura gry dla aktorów odsłania się 

w procesie przyswajania tekstu. Jego głoś

ne artykułowanie jest początkiem rozmo

wy o przestrzeni muzycznej w przedsta

wieniu. Aktor stwarza postacS;-której „się 

mówi ''. Postać w emocji nie panuje nad 

tym, co mówi. Ponad postacią funkcjonu-
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je jaki ś „byt intencjona lny'', który przy
tomnie stwa rza różny przecież od posta

ci aktor. On u życza własnego instrumen

tu „grającemu s i ę melodią" człowiekowi 

- stwa rza nej w akcie tu i tera z postaci. 

Ju ż w procesie powstawania przedsta
wienia ujawniają s i ę dwie przestrzenie 
„mu zyczne". Pierwsza z nich to wibracje 

stwarzanych przez aktorów postaci. Druga 

to sfera dźwięków proponowanych przez 

kompozytora. Kompozytor słyszy prze

st rzeń dramatu, w którą ingeruje energią 

dźwięku. Te dwie przestrzenie wchodząc 

w relacje ze sobą, uruchamiają kolejny po
ziom gry. Wiążą grę postaci ze sobą z grą 

brzmień dodanych. Obie przestrzenie w re

lacj i z publicznością funkcjonują poza se

mantyką. Znaczenie uzyskują dopiero pod
czas gry. Intencjonalność aktora zmienia 

znaczenie ca łych zwrotów literackich, prze

kszta łcając je w brzmienie frazy. Tym 

brzmieniem w istocie aktor może grać. 

Jego wibracja podlega brzmieniom zada

nym przez kompozytora. 

Aktor słyszy - podlega energii dźwięków 

dlatego przestrzeń dźwięku wprowadzo
nego przez kompozytora nie może się 

odbyć poza nim. Spektakl staje się na ży

wo i muzyka dodana, nawet jeś li funk

cjonuje w kontrapunkcie do sceny, wpły

wa na energię aktorów. 

W teatrze nie jest możliwe wprowadze

nie obcości muzyki - w takim stopniu 

jak w filmie może pracować wyizolowa

na wobec powstającego obrazu ścieżka 
dźwiękowa . Teatr jest zawsze grą. Kie

dy aktor pracuje w przeciwieństwie do 

zadanej przez kompozytora energii mu

zyki - i tak jej podlega. Oswajając przestrzeń 

funkcjonującą w sprzeczności z nim sa

mym, jest zmuszony prowadzić grę . Czę-

sto s toczyć walkę . Dialektyka obu tych 

przestrzeni w relacji z polem gry-fizycz

nośc i ą sceny - oraz ulokowanymi w tym 

polu przedmiotami wywołuje obraz. Zna

czące staje s i ę znaczonym (i na odwrót) 

tylko podczas gry. „Muzyką" można grać, 

tak samo - „z muzyką" można grać . Moż

na zrezygnować z tej energi i, którą wnosi 
do przedstawienia język muzyki zapro

ponowany przez kompozytora, jeśli nie słu
ży grze, jeśli odrzuci się go ze świado
mością skutków w przedstawieniu, nawet 

jeśli był pomocny podczas powstawania 
spektaklu . Pytanie często kierowane do 
reżysera - czy przewiduje użycie muzyki 

w przedstawieniu - może być zasadne 

w języku produkcji. W języku stwarzane

go na scenie świata - nie. Teatr jest tak

że muzyką. Obecność kompozytora - to 

„drugie ucho'', które słyszy jeszcze coś , 

czego nie jest w stanie usłyszeć reżyser. 

Mariaże reżysera i kompozytora wyma

gają rozegrania gry w przestrzeni, która 

została zapisana przez autora w utworze 

dramatycznym. W przestrzeni „s łysza l

nej'', ukrytej poza literaturą . Jest to gra 
o wspólny sens, który staje się w relacji ze 

„słyszącą" publicznością. W teatrze, któ

ry jest wspólnotą brzmień, publiczność 

także jest „s łyszalna''. Nie zastąpimy jej 

żywotności „wgranymi" reakcjami, chociaż 

możemy nimi z publicznością grać. ii 
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