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O teatrze Sartre'a 

Kean - słynny aktor angielski, wybitny odtwórca ról 
szekspirowskich - urodzony w Londynie w roku 1787, był 
synem prostytutki. Ojca swego nie znał . Sam początkowo clown 
i akrobata, dzieciństwo spędził w trupie komediantów, ludzi 
wówczas wyklętych. Był bardzo dumny i cierpiał z tego powodu. 
Całe jego dalsze życie zostało skażone upokorzeniami, dozna
n ymi w dzieciństwie. Powiedzieć, że był bękartem - to mało: 
wyobraźcie sobie, jaka mogła być jego pozycja społeczna 
w ówczesnej, purytańskiej Anglii . 

Znaleźliśmy się w centrum problemów zawartych w dra
macie Sartre'a „Kean" (1954, adaptacja sztuki A. Dumasa). 
Sztuka ta to dzieje człowieka, który nigdy nie zaprzestaje gry: 
odgrywa swe własne życie, nie rozpoznaje się w nim, nie wie, 
kim jest w istocie. Jego życie - to dzieje człowieka nieauten
tycznego. Jedyna jego tajemnica polega na tym, że jest 
n i kim. Jego miejsce. .. I właśnie tu zaczyna się dramat: 

„Gdy czlowiek jest fałszem, wszystko jest fałszem do kola niego. 
Pod fałszywym słońcem fałszywy Kean wykrzykujący fałszywe 
cierpienia swego fałszywego serca". Jego los - to zarazem los 
Goetza, Hugona i Orestesa. On sam - stanowi ich najdosko
nalsze wcielenie. 

Kean jest człowiekiem nieszczęśliwym. Posłuchajmy zatem, 
jak Kean cierpi: w różnych intonacjach - „Cierpię jak pies. 
Cierpię jak pies. Cierpię jak pies. Która intonacja najbardziej 
wam odpowiada?" Słowa te - stanowiące, moim zdaniem, 
prefigurację sztuki - mogą być uważane w pewnym sensie 
za motto całej twórczości Sartre'a; co dziwniejsze: stwierdzenie 
takie nie ma charakteru pejoratywnego. Granica między czło
wiekiem a aktorem już nie istnieje. Ideałowi teatru psycho
logicznego, wprowadzającego życie · do teatru, przeciwstawia 
Sartre życie, które się z tym teatrem utożsamiło: „Imitowałem 
naturalność tak dlugo , aż stała się moją drugą naturą". 

§ 19. żąda się w ięc , by wygłaszać dane parti e wprawdzie 
z należnym n aciskiem, wyrażając g łosem taki nastrój i uczucie, 
jakie t reść winna wywalać il czyte lnika ; należy to j ednak czyntć 
z u miarem i bez calkowi tego zapominan ia o wlasnej osob ie, 
~ tóre jest wymagane pr zy dek lamacji. 

(Goeth e) 
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Powróćmy teraz do naszego bohatera. 

Rola Hamleta staje się przyczyną skandalu. Kean utożsami~ 
własny los z losem szekspirowskiego bohatera: wychodzi z roli„ 
lżąc swych protektorów i widownię, która uczyniła go aktorem. 
Publiczność - pragnąca zobaczyć słynnego aktora w roli 
Hamleta - zobaczyła Keana jako tego, który Hamleta gra: 
musiała dostrzec swe własne zakłamanie. Rola Otella staje się
końcem kariery bohatera. Zakochany w kobiecie, która nim 
pogardza, utożsamia swe nieszczęście z Otellem i popełnia 
morderstwo. Dzięki protekcji swego mecenasa, księcia Walii. 
unika kary więzieni a, wyjeżdża ze swą przyszłą żoną do 
Waszyngtonu, tam prawdopodobnie pobiorą się ... i swą komedię 
będą grali dalej. Tym razem będzie to komedia miłości. Tak 
kończy się na scenie Mit o Aktorze: widzowie klaskają, lecz -
wbrew klasycznym regułom sztuki - wiedzą, że komedia wcale
nie jest skończona. 

Krytyka nazwała „Keana" zdradą teatru. Spójrzmy na 
sztukę: Kean w roli Otella, później w roli samego siebie, 
w monologu przed publicznością londyńską ubiegłego stulecia ; 
współczesny aktor, grający Keana, obnażający zakłamanie 
publiczności ówczesnej, przed tą, która znajduje się na widowni, 
przed widownią podniesioną do kwadratu; Sartre-dramaturg,. 
mówiący o zakłamaniu człowieka ustami swych marionetko
wych bohaterów, a operujący dialogiem tak pięknym, jak nigdy 
dotychczas, tak pięknym, że zakrawającym na parodię. Tak, 
ta sztuka już w założeniu miała być „klęską" dramaturga. 
Dodajmy całe partie dialogów Shakespeare'a włączonych do 
sztuki: jeszcze jeden argument na tak często podkreślany przez 
krvtykę „antyszekspiryzm" Sartre'a, jeszcze jeden moment 
godzący w europejską tradycję teatralną. 

(Fragment artykułu Ancirzeja Falkiewicza „O teatrze Sartre'a" -
„Dialog", nr 7 z 1958 r .). 

4 

§·· 3. Podobnie jak w muzyce uzyskanie wlaściwego, dok.bo nege> 
i czystego brzmienia każdego poszczególnego tonu jest podstawą 
wszelkiej artystycznej interpretacji, tak i w sztilce aktorskiej 
podstawq. artystycznych recytacji i deklamacji jest czysta i sta
ranna wymou.:a każdego slowa. 

(Coe:hr) 

Edmund Kean 

Po dziesięciu latach ak
t orstwa na prowincjonalnej 
.scenie, zaangażowany zo
.stał w 1814 roku do lon
-Oyńskiego teatru Drury La
ne, debiutując w roli Shy
locka w „Kupcu weneckim" 
Szekspira. Był potem od
twórcą innych wielkich ról 
.szekspirowskich. 

Typowej dla teatru euro
pejskiego na przełomie 

XVIII i XI:xi wieku idc·::i.li 
.zacj i połączonej z mora:iizo
waniem, przeciwstawił wy
raźne , bezpośrednie oka-;i:y
wanie uczuć, indywiduo.lny, 
pełen sprzeczności świat du
cha swych bohaterów. W 
sztuce Keana przejawiał 
się poza tym typowy dla ro
mantyzm u scenicznego '>U
biektywizm. 
Aktorską indywidualność 

Keana charakteryzowała dy
namiczność, żywiołowy tem
pera~ent sceniczny - po
łączony jednak z dokład
nym przemyśleniem granej 
roli . Wybitny poeta roman
tyczny S. T. Coleridge wy
raził się: „ Widzieć Keana 
w szekspirowskiej roli to 
tyle, co czytać Szekspira 
w świetle błyskawic". 

w określeniu tym oyła 
delikatna aluzja do nieró•y-

Hean w rvli Maci1be1/w 

:iOści w grze Keana, wie.: :io
mo bowiem, że między jedną 
i drugą bły.-;kawicą panuje 
ciemność. 

Natomi::i::t Byron i HeinP 
z~1d1wycali si~ grą Kean.:i 
bE' Z takid, <.. ~uylych zastrze
L·.::ń. 

W kreacjach swoich Kean 
starał się dawać przykłady 
wielkiej prawości moralnej . 
Grając Otella na pierwszy 
plan wysunął głębię jego 
cierpień a nie slepą zazdrość, 
grając Hamleta protestował 

§ 44. Aby zachować swobodę ruchów rq.k i ramion, nie powinni 
aktorzy nigdy nosić laski. 

(Goethe) 
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Kean w sztuce „Now~ sposób 
spłacania star~ch dlugów" 

przeciwko zakłamaniu spo
łecznemu (ze szkodą dla fi
lozoficznych treści dzieła). 
Kreując główną rolę w sztu
ce „Nowy sposób spłaca
nia starych długów" namięt
nie demaskował lichwiar·· 
skie metody zdobywania bo
gactwa. 

Wrogi stosunek reakcyj
nej części społeczeństwa an
gielskiego sprawił, że trium
fy sceniczne Keana były 
krótkotrwałe. Zaczęto na
zywać go „aktorem motło·· 
chu". Po powrocie z dru
giej podróży do Ameryki 
(w 1826 roku) Kean coraz 
rzadziej występował na 

scenie. Zmarł w 1833 roku, 
w wieku 46 lat. 

W trzy lata potem na sce
nie „Theatre des Varietes" 
w Paryżu odbyła się pra
premiera sztuki Aleksandra 
Dumasa (ojca) „Kean - ou 
desordre et genie". Polską 
prapremierę tej sztuki dał 
teatr lwowski 13 paździer
nika 1843 roku. Kilkakrot
nie wystawiano ją w XIX 
wieku w Krakowie. Rola 
Keana znalazła się między 
innymi w repertuarze J ó
zefa Węgrzyna. 

Różne przekłady vvpro
wadzały różne wersje pol
skiego tytułu. A więc~ 
„Kean czyli Swawola i ge
niusz", „Kean czyli Geniusz. 
i namiętność", „Kean czyli 
Szaleństwo i geniusz", 
„Kean czyli Geniusz i nie· 
rząd" ... 

Teatr olsztyński wysta
wił sztukę Dumasa w opra
cowaniu Władysława Su
rzyńskiego pod tytułem 
Teatr i życie" 15 marca

'i951 roku (reżyserem był 
wówczas Stanisław Milski, 
scenografem - Józef Zbo
romirski). Obecne przedsta
wienie jest (skróconą) wer
sją sztuki· Dumasa, opraco-· 
waną przez znanego współ
czesnego dramatunga fran
cuskiego .Jean Paul Sar'.r<>'a. 

§ 50. Nigdy też nie naLeży kończyć gest)J_kulacji_ przy wy_r>o
wieclzeniem kwestii do końca; trzeba to robtc stopniowo w miarę 
kończenia wypowiedzi. 

(Goethe• 
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Karol Sienkiewicz 

DZIENNIK PODRÓŻY PO ANGLII 
(1820 -1821) 

... Byłem na teatrze - Otello. Jest to jedna z najlepszych tra
gedii Szekspira, a Kean najlepiej tu gra. Osobliwie w miejscach 
gwałtownej namiętności, bo w mowie do senatu, gdzie sir; uspra
wiedliwia z W/kradania żony, niewiele mi się podobał. Lecz 
w chwili, kiedy podły Jago obudza jego zazdrość, okropność jest pełna. 

W piątym akcie okropna scena. Podnosi się zasłona w drugiej 
scenie i widać w głębi łóżko, a na nim śpiącą Desdemonę, zupełnie 

jak należy w czepku, pod kołdrą . Łóżko pod kotarą, przy nim stołe

czek, gotowalnia, powiadaj[l.-O nawet, że dawniej tak d.aleko posuwano 
naśladowanie natury, że pod łóżkiem widać było urynał. 

Wchodzi Otello z lampą w ręku , stawia ją na toalecie. Desdemona 
śp i zawsze. Otello trzyma także miecz dobyty. Przychodzi on zabić 

Desdemonę po ciężkich męczarniach zazdrości, które cierpiał. 

( .. . ) Potem następuje rozmowa przerywana, w której wyrzuca jej 
niedotrzymanie wiairy i odkrywa jej swój zamiar. Ta prosi, żeby ją 

wypęd'ził, ale nie zabijał, żeby wreszcie poczekał do jutra, pół go
dziny, niech pacierz zmówi. Próżno. Uparty Murzyn dusi ją, potem 
przebija. Wtem Emilia puka do drzwi. Otello mówi do siebie długo, 

nim jej odmyka - „ona pewnie przychodzi do mojej żony. - Do 
mojej żony? Do mojej żony? Jakiej żony? Ja nie mam żony". 

My wife! My wife! What wife? I have no wife. 

Czas i miejsce, i widok przenikającymi robią te słowa" Kean 
doskonały jest w tym miejscu. 

§ 74. Aktor nie powinien używać na scenie chusteczki ani 
tym bardziej wycierać nosa czy zgala spluwać. Straszne jest 
przypominanie nam o tych naturalnych potrzebach w dziele 
sztuki. Można nosić przy sobie malą chu~tećzkę, jaka zresztq 
jest teraz w modzie, aby użyć jej w ostateczności. 

§ 37. Postawa ciala powinna być prosta, .pierś podana naprzód. 
górna część ramiona aż do lokcia przylega lekko do ciala, glowa 
zwrócona nieco do osoby, z którą się rozmawia, jednakże w tl'!n 
sposób, że trzy czwarte ogląda widz. 

(Go~the) 

7 



JEAN PAUL SARTRE 

wg ALEKSANDRA DUMASA , 

GENIUSZ • 
I SZALENSTWO 

(l(ean ou genie cl desorclre) 
sztuka ·w pięciu <ildach 

Przekład Jerzego MacierakowskiC'go Oprnco"-anie dramaturgiczne Jana Maciejowskiego 

Hrabia de Koefeld . 

Hrabina de Koefeld 

Hrabina de Goswill 

Książę W alii . 

Anna Damby .. 

REŻYSER: 

JAN MACIEJOWSKI 

. Roman Szmar 

. KrNSlNna Karkowska 

. Elżbieta Marzinek 

. Roman Metzler 

. Marla Szczepaniak 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI: 

Julian Zagwojski 

KIEROWNIK LITERACKI: 

Edward Marluszewski 

OSOBY: 

Kea u 

Salomon. 

Reżyser 

Girlsa. 

fflłodzimierz Panasiewicz 

{
Aleksander Sewruk 

Zbigniew Szpecht 

Zdzisław TNmke 

SCEN UG RAF: 

JANUSZ ADAM KRASSOWSKI 

ASYSTENT REŻYSERA: KONTROLA TEKSTU: 

Elżbieta Marz.inek Barbara HajkowiC'z 

KIEROWNIK MUZYCZNY: 

Włodzimierz Jarmołowicz 

DYREKTOR i KIEROWNIK ARTYSTYCZNY: 

Aleksander Sewruk 



„Artyści dra1natyczni" 

Jakżeż wesoły los aktor r.i ! ... 

Zawsze w świecie ułudy, zawsze na lotnym rydwanie fantazji -
pędzi swobodnie chwile swego zawodu! .. . Dziś monarcha w koronie, 
~ królewskich purpurach i z berłem złocistym w dłoni, jutro nędz::i r z 
w obszarpanej odzieży z komturem żebraczym w ręku , dziś z aureolą 
bohatera na skroni, jutro z czapką błazeńską na głowie, dziś stanec 
wspaniały wiekiem i powagą , jutro skoczny młodzieniec z uśmie

chem i słowem miłości na ustach, dziś bogów językiem, jutro chi
chotem poliszynela przemawia!... Jak Proteusz wiecznie w przemia
nach, przenosi się osobą swą w coraz to inne, w coraz to dziwniejsze 
krainy imaginacji, w coraz innych jawi się chwilach i położeniach'··· 

Życie mu k alejdoskopem, co mieni się nieskof.cz r:. ną grą barw i ksz t ał

tów, uczuć i wrażeń ... 

Jakżeż wesoły los aktora! 

Tłum ludu rozścielił się u stóp jego, morze głów kłębi się p.-zed 
nim, a każda głowa zajęta jego słowy, a każde serce pod wrażeniem 
jego sztuki, a każde oko wytężone ku niemu! ... Łowią uchem ton 
jego każdy, śledzą wzrokiem ruchy jego postaci, płaczą nad nim, 
śmieją się z nim, unoszą i przerażają... a on, pan łez i śmiechu. 

mistrz grozy i litości, podziwu i wstrętu, jak po klawiszach prze
biera grą swą po uczuciach słuchaczy ... Cisza podziwu czci go swym 
milczeniem, grzmot oklasków sławi jego triumf i grad wieńców u nóg 
mu się ścieli!.. 

Jakżeż świetny los aktora!. .. 

Ale czekajcie .. . 

Oto świat rzeczywisty, świat prozy dopadł wychowanka fantastycz
nych krain, powstrzymał silną zaporą lotne koła ułudy, strącił z wy
żyn biednego Ikara. .. Swiat stanął jaskrawym kontrastem do sztuki 
aktora; biedny, udaje króla, głodny, naśladuje pana, smutny, wy
musz.a na sobie wybuch śmiechu bajaizza„. Brak uznania, zawiść, 

IO 

§ 60. Stojąc po prawej stronie należy gestykulować lewą ręką 
odwrotnie, stojąc po lewej - prawą, aby nie zaslaniać piersi 

rei mieniem. 
(Coeth.1!} 

oziębłość ostudziły mu natchnienie, zapał za stąpiło rozczarowanie ... 
Scena z pola triumfów stała się pręgierzem, tłum widzów gromadą 
sykaczy, wielbiciele zgrają Zoilów!„. 

Wreszcie, gdy ostatecznie duch by ł wyziębiony, 

Ubrali w szmat purpury, w fałszywe galony, 

wywiedli na deski n a pełnionej sali , 

I króla czy tam zbójcę udawać k azali... 

Trzeba było na scenę i~ć i ludzi śmieszyć. 

nieraz igrać w piersiach ze śmiertelną raną, 

wykrzywiać do żartów twarz łzami zalaną ... 

Jakżeż nędzny stan aktora! ... 
Nadbiegły rychło chwile starości... Piękna postać skurczyła się \Vf' 

dwoje, twarz i ruchy odmówiły posługi, głos złamany przycichł 

i ochrypiał... Trzeba się pożegnać z zawodem ukochanym, rozstać 

z sztuką, na której posłudze sterały się siły, rozstać bez pamiątki 

i nagrody.„ Oklaski przebrzmiały i umilkły na zawsze, imię wsławione 
poszło w zapomnienie, niemożebność pracy skaizała na niedostntek.„ 
Ulubieniec tłumów zstępuje biedny i zapomniany do grobu, k arta 
pośmiertna, jak ostatni afisz, przypomni na chwilę jeszcze tak glośne 
niegdyś nazwisko, pogrzeb, jak ostatni benefis, ściągnie je>Zcze 
gromadkę widzów i - oto koniec zawodu!„. 
Jakżeż smutny zawód aktora!„. 

(„ Pogadanki teatralne" przez Wtadystawa Łozińskiego , Lwów. 1866) 

§ 18. Przez recytację rozumie się sposób wygłaszania tekstu 
bez gwałtownego podnoszenia glosu, jednakże nie bez pewnej 
zmiany tonu, który ma być czymś pośrednim między mową. 
chłodną i spokojną, a nadzwyczaj wzburzoną. Sluchacz powinien 
mieć zawsze świadomość, że aktor przekazuje cudze myśli. 

§ 39. Nie powinni zatem aktorzy, źle pojmując naturalność, 
grać tak, jak gdyby nie było przy tym osób trzecich; nie pow inni 
nigdy zwracać się do widzów profilem ani plecami. Jeili wymaga 
tego szczególna sytuacja lub konieczność, niechaj to czynią 
ostrożnie i z wdziękiem. 

(Goethe) 
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A.negdoty teatralne sprzed stu lat 
(z bro>zllry dr. Rogera „Anegdc.ly teatralne") 

Em1:1-lac~a , godnie użyta , jest bodżcem pomiędzy współz awo dnikami 
do w1elk1ch czynów i rodzi nieustanną chęć wzajemnego prześcigania 
się w_ dobrem._ Lecz pomiędzy artystami , a zwłaszcza w teatra ln:i m 
'Yydz1ale budzi ona zazdrość i przyczynia się do różnego rodzaj u 
intryg. 

!enorzysta świeżo ~rzybyły debiutował w jakiejś operze. śpiewak, 
ktory dotychczas obeJmowa ł to stanowisko uczuł zawiść do nowego 
kolegi i j_akimkolwiek sposobem pragnął slę pnzyczynić do jego nie
powodzenia. Obmowa, do jakiej pierwiastkowa si ę udał, nie pomogła, 
bo przy_by~z . słodyczą głosu i wyborną szkołą przewyższał dotych-

c zasowego sp1ewaka , w czem nawet zyskał aprobację ogólna w p:erw
szych scenach opery. Użył więc złośliwego figla. Otóż ·w miej sc u 
najsilniejszym partycji tenorowej, skorzystawszy z kilku taktów 
pauzy konkurenta, szepnął mu, z za kuuis ukryty, iż prawy wąs mu 
o?p~dł. 1:- zwyczaj jest w niektórych teatrach, gdzie zdolnych fry
ZJ_erow me braknie, że artyści przylepiają wąsy połówkami. śpiewak 
nie domyślając s i ę podstępu, usłuchał przychybnego głosu i czem
prędzej_ od""."r?ciwszy s i ę oderwał wąs lewy. śmiech jaki povvstał 
u P:-1bhczno8c1, obszedł go cokolwi~k ; lecz jakże bolesnego doznał 
wrazeni'.3-, gdy. spojrzawszy mimo woli w stojącą toaletę ujrzał się 
pozbawwnym Jednego tylko wąsa , gdyż prawy pozostawał na swoim • 
miejscu. Tym razem energicznie tę drugą połowę oderwał ; spojrzał 
zn 2 cząco z wyrzutem za kulisy, i ze wzburzonem uczuciem począł 
dalej ~piewać. Talent jego, j~k i wyjaśn ienie nie bardzo zrozumialej 
na_ :a.zie ~rzyczyny wyry"Y~ma wąsów, jakie się wkrótce rozeszło po 
m1esc1e, ZJedna ło tenorzysc1e wielką sympati ę. 

* * * 

W pewnej sztuce, której r zecz w zimie się d;'.ieje, wchodzi żebrak 
na rz~ kający na ostrość powietrza i śnieg, który spada . 

Na przedstawieniu te.i sztuki zleciała raz czapka z góry jednemJ 
z chłopaków rzucających drobne okrawki papieru białego. 

!"~bliczność przez podobne drobnostki, zwła szcza w poważniejszych 
m1e,scach dram atu, łatwo ulega wes ołości. Tak i obecnie s i ę stało . 

Aktor na scenie będący skorzystał z tej przypadkowej okoliczności 
a to uczyniwszy dod a tek następujący: 

- . Tak źle :iie jest. - (I p0dniósł czapkę, którą się nakrył, podartą 
swo1a wyrzuciwszy) . Wolałbym jednak żeby mi Pan Bóg ze śn iegiem 
kożuch ciepły spuścił.- ' 
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Dowcipne znalezienie s i ę aktora publiczność oklaskami poparła. 

* * * 

§ 43. Pięknq, zamyśloną postawę może np. przybrać młody 
człowiek, jeśli wyprostuje pierś i cale ciało, stanie w czwartej 
pozycj i tanecznej, skłoni glowę nieco na bok, wzrok wbije 
w ziemię i opuści ramiona . 

' Goethe) 

W Krakowie gr ano kiedyś „Rynaldyniego". Ma tam mieJ sce walka 
żołnierzy z rozbój nikami , z których Jeden na froncie sceny pada 
zabi ty. Otóż zd a rzył się przy tej okoliczności następny komiczny 
wypadek: 

Żołnierzom, jak zazwyczaj bywa, polecono strzelać w górę lub ku 
dołowi , by uchronić twarz od przypadku. Bandyta, który ma p:iść 
ofiarą, strojny był w kurtkę i białe spodnie. Na wystrzał nieprzy
jacielski legł na ziemię. Wtenczas od publiczności ujrza.no na nim 
wyżej uda, coś czarnego: były to pakuły , które s ię przylepiły da. 
spodni aktora. Pakuły te widocznie się tliły. Słuchaczy więc, którzy 
przewidywali skutk i.. ogarnął przygotowawczy śmiech umiarko ·..vany, 
i to nie bac.:ząc na dramatyczne słowa innych postaci. Zetlenie <>ię 
pa kuł a następnie ubrania, trwało parę minut, przez które ban(fyta 
leża ł nieruchomy. Wtem martwy drgnął. - Czego się ruszasz? kto ~. 
sz~pnąl zza kulis. - Ba, kiedy piecze, odparł cicho, lecz zrozu
m 1a·le. Drgnął r az drugi i r aptownie silnym zamachem sięgnq1 
w miejsce zagrożone. 

Można tu so bie wystawić śmiech frenetyczny publiczności. Lecz: 
i aktor z komiczności położenia także śmiać się zaczął , a to ten: 
pocieszniej , że z zamkniętymi oczymi i o ile możności wstrzymując 
się. Wreszcie i inne osoby na scenie będące uległy ogólnej wesowści. 
Natenczas, nie wiedząc innego sposobu do wyjścia, bandyta wstał 
i ojszed ł za kulisy , mówiąc: 

- To i umarłego by w rzeczywis to~c i wskrzesiło . „ 

* * * 
W j akimś teatrze, o ile sądzić wypada prowincjonalnym, granC> 

Hamleta. Aktor przed stawiający ducha ojca Hamietowego z powodu 
zatargów z dyrekcją odmówii przed samem rozpoczęciem współudzia łu 
w sztuce. Cóż tu począć? „. Grać trzeba, bo już publiczność zgroma
dzona, i to dość licznie, przez cześć dla Szekspira. Ducha przeto 
zastąpić trzeba jakąś niemą postacią, gdyż z aktorów w towarzystwie 
nikt nie zbywał , i to niektórzy po dwie role grr1ją. Przywdziew8 ją 
tedy jednego z ludzi kręcących się za kulisami w grobowe białe 
szaty, a insp icjent poleca mu spoglądać w kulisę, skąd mu wskazy
wać będą jak ma ze sobą postąpić. Inspicjent zaś, z drugiego egzem
plarza, który za scenariusz służył, ma w głos czytać za ducha nie
boszczyka króla. 

Tym to sposobem rozpoczęto sztukę i pierwsze sceny jako tako 
uszły. Lecz w miejscu , gdzie widmo z synem swym Hamletem się
schodzi , trzeba nieszczęścia , by inspicjent, nałogowy tabaczarz, po 
przeczytaniu pierwszych słów ducha , korzystając 7 chwili wolnej, jaką 
odpowiadający Hamlet mu nastręczył, wydobył tabak ierkę z kieszeni, 
by zażyć narkotyku w niej zawartego. Kompars na scenie, stosowni.:: 
do polecenia, uznal za potrzebne naśladować inspicjenta , i odgarnąwszy 
całe szaty, z zupełną powagą wydobył ze: skórzanego swego kożuszka 
tabakierkę . Zbytecznie tu mówić o sparaliżowanym efekcie i o śm ie
chu publiczności. 

§ 72. Krto w czasie prób ról tmgicznych wkłada rękę za ka
mizelkę, naraża się na niebezpieczeństwo, że podc:ws przedsta
wienia będzie szukał otworu w zbroi . 

(Goethe) 
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BER TOLT BRECHT 

Krótki opis 
nowe1 techniki sztuki aktorskiej 

maJąCeJ na celu ·wywołanie efekt u obcości 

(fragmenty) 

Nie ma potrze by, aby aktor, starając się przedstawić 
określoną postać i pokazać jej zachowanie się, całkowicie 
zrezygnował ze środka, jakim jest przeżycie. Posługuj e się 
nim jednak tylko w tym stopniu, w jakim używałby go 
pierwszy lepszy człowiek , bez aktorskich uzdolnień i am
bicji, w celu przedstawienia innego człowieka , to znaczy po
kazania jego zachowania się . Z tym pokazywaniem zacho
wania się innych ludzi stykamy się codziennie przy niezli
czonych okazjach (świadkowie nieszczęśliwego wypadku po
kazują przybyłym później zachowanie się ofiary wypadku, 
żartownisie naśladują zabawny chód przyjaciela itp.), a prze
cież ludzie, o których mowa, nie usiłują stwarzać swoim 
widzom jakiejkolwiek iluzji. Jednakże wczuwają się w jakiś 
sposób w pokazywane postaci, aby przyswoić sobie właści
we im cechy. 

Aktor, czytając swoją rolę, ma przybrać postawę zdzi
wienia i &przeciwu. Nie tylko przebieg zdarzeń, o których 
czyta, lecz także zachowanie się odtwarzanej postaci, które 
poznaje, musi dobrze wyważyć i starać się zrozumieć jej spe
cyficzne cechy, nie wolno mu przyjmować niczego jako 
rzeczy gotowej, narzuconej z gór•y, która „nie mogłaby ina
czej wypaść", której „należało się spodziewać przy tym cha
rakterze postaci". Zanim nauczy się na pamięć słów, winien 
zapamiętać, cz.ym był zdziwiony i czemu się sprzeciwiał. 
Te momenty powinien bowiem utrzymać w swojej roli. 

Wchodząc na scenę powinien we wszystkich istotnych 
miejscach roli, oprócz tego co robi, wyszukać, nazwać i ucz.iy
nić wyczuwalnym to, czego nie robi; to znaczy gra on tak, 
że widać możliwie wyraźnie inną alternatywę ; tak, że jeg0 
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gra, pozwalając wyczuwać jeszcze inne możliwości, przed
stawia tylko jeden z możliwych wariantów. Mówi on na 
przykład: „Zapłacisz mi za to" , a nie mówi: „Ja ci to wy
baczam". :i'Jienawidzi swoich dzieci, i to n ie znaczy, że 
on je kocha. Idzie w lewo do przodu, a n ie w prawo do 
tyłu. To czego n ie robi , musi być zawarte i podkreślone 
w tym, co robi. W ten sposób każde zdanie i gest ozna
czają jakąś decyzję, postać pozostaje pod kontrolą i jest 
poddana ocenie. Technicznie określa się ten proces jako: 
f i k s o w a n i e N i e - L e c z. 

Aktor nie dopuszcza na scenie do c a ł k o w i te g o 
wciel e n i a się w postać, którą przedstawia. Nie jest 
on Learem, Harpagonem, Szwejkiem, on pok a z u j e tych 
ludzi. 

(pr zed ni k z 7 nu mer u miesięcznika „ Dia iog'" z IS59 rok u .) 
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