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KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 
BERTOLTA BRECHTA 

1898 10 lutego urodził się w Augsburgu 
(Bawaria), jako syn kierownika fa
bryki papieru 

1899 · Partia socjal-demokratyczna Nie-
miec liczy 2 miliony członków. 

1900-1914 Niemcy pod berłem Wilhelma II. 
Wielki wzrost przemysłu i pastę-



1916 

1918 

1919 

1922 

1924 

1925 
1927 

1928 

1931 
1932 

1933 
1934 

pujące kryzysy międzynarodowe. 

Niemcy przygotowują się do woj
ny. Tomasz Mann pisze Budden
brooków. 
Brecht opuszcza liceum i zapisuje 
się na wydział lekarski Uniwersy
tetu w Monachium. Karol Lieb
knecht woła na wiecu w Poczdamie 
„Precz z wojną!". 
Brecht zostaje zmobilizowany jako 
sanitariusz. Zawieszenie broni, re
wolucja w Kilonii i w Berlinie, 
gdzie zostaje proklamowana repu
blika. Założenie Ligi Spartakusa. 
W Bawarii powstaje Republika Rad 
Robotniczych. 
Brecht wraca do Monachium. Uczu
cia rewolucyjne znajdują wyraz 
w pierwszej sztuce Baal. 15 stycz
nia zamordowanie Liebknechta 
i Róży Luksemburg w Berlinie. 
W marcu upadek rewolucji, kont::
rewolucja. 
Powstaje W dżungii miasta i Alarm 
wśród nocy, który przynosi Brech
towi nagrodę im. Klesta. 
Brecht adaptuje i inscenizuje we 
współpracy z Lionem Feuchtwan
gerem Edwarda VII Marlowe'a. 
Powstaje Człowiek jak człowiek. 
Brecht pisze libretto opery Wiel
kość i upadek miasta Mahagonny. 
Brecht przygotowuje dla Piscatora 
Dobrego wojaka Szwejka. Powsta
je Opera za 3 grosze. 
Pabst filmuje Operę za 3 grosze. 

Powstaje Swięta Joanna szlachtu
zów. Pierwsze przedstawienie Mat
ki według Gorkiego. 
Hitler zostaje kanclerzem Rzeszy. 
W Wiedniu Brecht pisze Niezwyklą 
karierę Arturo Ui (o dojściu Hitle
ra do władzy). 
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1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1943 

1945 

1947 

1948 
1950 

1952 

1955 

1956 

Wybucha wojna domowa w Hisz
panii. 
Powstaje Karabiny matki Karrar 
(o wojnie domowej w Hiszpanii). 
Inwazja Austrii. Powstaje Strach 
i nędza III Rzeszy. 
Układ Monachijski. Brecht pisze 
Matkę Courage. 
Wybucha II wojna światowa. Po
wstaje Proces Lukullusa. 
Brecht ucieka do Finlandii. Powsta
je Galileusz i Dobry człowiek z Se
czuanu. Brecht pisze Pana Puntil
ię i jego dobrego sługę Matti. Wy
jeżdża do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie pracuje jako scenarzysta 
w Hollywood. 
Stalingrad. Powstaje nowa adapta
cja Szwejka: Szwejk w czasie dru
giej wojny światowej. 

Kapitulacja Niemiec. Powstaje Kau
kaskie kredowe kolo. 
Galileusz grany w Stanach Zjed
noczonych z Charles Laughtonem 
w roli tytułowej. Brecht w Zurychu. 
Brecht wraca do Berlina. 
Teatr Brechta „Berliner Ensemble" 
otrzymuje od rządu NRD tę samą 

salę, gdzie grywano pierwsze sztuki 
Brechta przed wojną. 
Gościnne występy Berliner Ensem
ble w Polsce. 
Premiera Dobrego człowieka z Se
czuanu w Rostock. Kaukaskie kre
dowe kolo na festiwalu paryskim. 
14 sierpnia Brecht umiera w Ber
linie. 



O „DOBRYM CZŁOWIEKU" 

Warto zapoznać się z historią formowania .się 

pomysłu Dobrego człowieka z Secziwnu. Jak 
wynika z notatek i zapisków Brechta, powstał 
on jeszcze przed rokiem 1933, nawet może przed 
1930. Obmyślona (a może nawet naszkicowana 
już wtedy) sztuka miała nosić tytuł Prawdziwa. 
miłość (Die wahre Liebe). Dalszy ślad przemy
śleń, które wiodły do krystalizacji treści tej 
sztuki, znajdujemy w przemówieniu Brechta 
na I Międzynarodowym Kongresie Pisarzy 
w Obronie Kultury, który odbył się w roku 1935 
w Paryżu. Brecht w tym przemówieniu zasta
nawia się nad tym, co mogą zrobić pisarze, aby 
przeciwstawić się tym mocom, które dążą do 
unicestwienia europejskiej kultury, zduszenia 
jej we krwi i zdeptania w błocie. Dochodzi do 
wniosku, że samo opisywanie faszystowskich 
okrucieństw i zrodni oraz nawoływanie do wal
ki z nimi już nie wystarczy. Zasięg zbrodni 
i ich wymiary są tak gigantyczne (a będą je
szcze większe), że wrażliwość czytelników ule
ga stępieniu i o pomoc w walce coraz jest trud-
niej. 

Kiedy zdawaliśmy sobie po raz pierwszy spra
wę z tego, że mordują naszych przyjaciół, wzniósł 
się okrzyk oburzenia i zgrozy, udzielano też 

chętnie pomocy. Potem mordowano setki ludzi. 
Ale kiedy zaczęto mordować tysiące i nie widać 
było końca tej rzezi, zapanowało milczenie 
i nikt nie udzielał już pomocy. Tak to już jest: 
„Kiedy zbrodnie się mnożą, stają się mniej wi
doczne. Kiedy cierpienia stają się nie do znie
sienia, nie słychać więcej krzyków. Biją czło

wieka, a ten, który się przypatruje mdleje. To 
jest naturalne. Kiedy zbrodnia spada jak deszcz, 
nikt nie woła, aby ją wstrzymać". 

Powstaje więc pytanie, jak się temu przeciw
stawić? Czyż nie ma sposobu, aby nie do
puścić do zobojętnienia człowieka na zbrodnie? 
I Brecht dochodzi do wniosku, że człowiek od
wraca się od nieszczęścia wtedy, kiedy nie wi-
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dzi możliwości udzielenia pomocy. Niektórzy 
pisarze uważają, że dzieje się tak z powodu 
brutalności i zezwierzęcenia, które szerzy się 

w przerażający sposób w całym świecie. Ale 
Brecht nie wierzy w brutalność dla samej bru
talności: „Trzeba wziąć ludzkość w obronę 

przed zarzutem, że byłaby również bezwzględna, 
gdyby to nie było tak dobrym interesem" i do
chodzi do wniosku, że: „Dobroć nie przyjdzie 
sama, nie spłynie z samych żądań dobroci, do
broci we wszystkich warunkach, n a wet n aj 
g or szych, bo tak jak brutalność nie wynika 
z samej brutalności". Pyta więc: w jakich wa
runkach rodzi się zło? I odpowiada: „Mamy 
dziś w większości krajów takie stosunki spo
łeczne, w których wszelkiego rodzaju zbrodnie 
są wysoko nagradzane, a cnoty wiele kosztują". 

„Dobry człowiek jest bezbronny, a bezbron
nego można zmaltretować. Ale brutalnością 

i bezwzględnością można wszystko osiągnąć. 

Chamstwo instaluje się na dziesięć tysięcy lat. 
Dobroć natomiast potrzebuje straży przybocz
nej, ale jej nie znajduje''. 

Oto jest właśnie sedno sztuki Dobry człowiek 
z Seczuanu. Brecht szuka przyczyn zła - spo
łecznych, ekonomicznych, klasowych - aby 
wskazać ludziom same źródło i ułatwić walkę 

ze złem. 
I powiedział jeszcze na Kongresie Pisarzy: 

„Nie żądajmy od ludzi rzeczy niemożliwych! 

Nie narażajmy się na zarzut, że i my zwracamy 
się do ludzi z apelami, aby zdobyli się na coś 

nadludzkiego, mianowicie na znoszenie dzięki 

niezwykłym cnotom - przeraźliwych stosun
ków, które można wprawdzie zmienić, ale któ
rych zmieniać nie należy. Bronimy nie tylko 
kultury! Zlitujmy się nad kulturą, ale zlituj
my się wpierw nad człowiekiem! Kulturę ura
tuje ten, kto uratuje ludzi!" 

Tak wyglądały założenia polityczne i filozo
ficzne sztuki. 
Skąd wziął się jej pomysł? Rozdwojenie 

człowieka, pokazanie jego dobrych i złych cech 
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w dwóch odmiennych postaciach jest chwytem 
dawno znanym w literaturze. Brecht demon
struje, że od warunków, w jakich człowiek ży
je, zależy, które z nich biorą górę. Raz dobre, 
raz znowu złe. Niekoniecznie musi to być pro
ces, który prowadzi do trwałych i niezmiennych 
rezultatów. Ten sam człowiek może być raz 
dobry, a raz zły, nawet na przestrzeni krót
kiego czasu. Jest bowiem istotą zmienną i ule
ga w bardzo dużej mierze wpływom świata 

zewnętrznego, w którym żyje. Zamiast więc go 
wychowywać drogą perswazji, zamiast go prze
konywać i umoralniać, lepiej stworzyć warunki, 
w których nie będzie chciał krzywdzić drugie
go człowieka, przeciwnie, będzie się tego wsty
dził, lub nawet będzie się tego bał. Trzeba 
stworzyć warunki, w których wyzysk człowie
ka przez człowieka stanie się przestępstwem, 

zło będzie karane, a dobroć doczeka się na
grody. 

(Z „Dramaturgii Bertolta Brechta" 
Romana Szydłowskiego) 

Kazimierz Braun 

O NIEPOROZUMIENIACH WOKÓŁ BRECHTA 

Nieporozumienia teoretyczne wokół 

twórczości Bertolta Brechta są jednym 
z powodów trudności w przyjmowaniu 
j ego dramaturgii przez polską widownię. 
Przedstawienie Dobrego cz1owieka z Se
czuanu na scenie Teatru im. Horzycy 
jest próbą praktycznego przełamania 

tych trudności. Natomiast mój artykuł 

- nie będący komentarzem do przedsta
wienia - jest próbą choć częściowego 
i bardzo (z konieczności) uproszczone;;o 
wyjaśnienia na płaszczyźnie teorctyczn~j 
niektórych z tych nieporozumień. 

1. Twórczość dwutorową - z jednej strony 
praktyczną, z drugiej teoretyczną - uprawiali 
liczni w ielcy artyści. Tak Norwid postulował 

teoretycznie, w szeregu wypowiedzi, nowy ga
tunek dramatyczny i pisał nowe dramaty. Tak 
Eisenstein zrewolucjonizował kino poprzez na
kręcenie paru filmów i dodał do tego setki stro
nic artykułów, polemik i manifestów. Tak Sta
nisławski był cudownym, wrażliwym aktorem 
i pomysłowym reżyserem - pedagogiem, a rów
nocześnie napisał ciężkim piórem kodeks tea
tru psychologicznego. Tak Craig napisał parę 

wizjonerskich, buntowniczych essejów o sztuce 
teatru i zrealizował parę niezbyt, podobno, uda
nych przedstawień. Tak Stanisław Ignacy Wit
kiewicz wydał książkę teoretyczną o nowym 
teatrze i napisał pęk rzeczywiście awangardo
wych dramatów. Tak Brecht napisał kilkadzie
siąt mięsistych scenariuszy teatralnych i kilku·
dziesięcio-punktowe Małe Organon dla Teatru 
(Kleines Organon fiir das Thcater), nie licząc 

powodzi innych wypowiedzi teoretycznych. Gdy 
mam y do czynienia z taką dwoistą obecnością 
twórcy w historii kultury, trzeba się zastanow'.ć, 
co w niej jest ważniejsze. Czy praktyka arty
styczna, czy wywody teoretyczne. Odpowiedż wy
padnie różnie, zależnie od nazwiska, o które 
zapytamy. W wypadku Brechta odpowiedż jest 
jednoznaczna. Najważniejsza jest jego prakty-
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BERTOLT BRECHT 

DOBRV CZŁOWIEK Z SECZUANU 

Szen Te 
Sun, pilot 

Pan Szu Fu 
Wang, nosiwoda 
Pani Mi Tsu, wla-
ścicielka domu 

Pani Szin, była wła
ścicielka sklepu 

Pani Jang, matka 
Suna 

Policjant 
Staruszek 
S ~aruszka 

Bonza 

(Der gute Mensch von Sezuan) 
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Przekiad: Wł o d Ąi m i er z L e w i k 

Osoby: 

- Tatiana Pawłowska 
- Wojciech Szostak 

Piotr Wysocki 
- Tadeusz Pelc 
- Czeslaw Jagielski 

- Ewa 
1 EkwińSka 
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- Elżbieta Marzinek 
- Tadeusz Tusiacki 
- Jan Eógdol 
- Halina Sobolewska 
- Kazimierz Kurek 

Bezrobotny 
Stolarz 
Pierwszy Bóg 
Drugi Bóg 

Trzeci Bóg 

Mąż 

żona 

Bratanek 
Kuternoga 
Kobieta 
Siostrzenica 
Dziadek 
Chłopak 

- Cezary Kazimierski 
- Krystyn Wójcik 
- Ryszard Marzecki 
- Włodzimierz Pana-

siewicz 
- Kazimierz Mirano-

wicz 
- Zenon Jakubiec 
- Teresa Wierzbowska 
- Tomasz Witt 
- Roman Bartosiewicz 
- Teresa Leśniak 

- Barbara Pohorecka 
- Józef Sadowski 
- Józef Chwiejczak 
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Scenografia: J a d w i g a Po ż k o ws ka i 

Muzyka: Paul Dessau 

Ali Bunsch 

Asystenci reżysera: z of i a Mele chów n a i Tadeusz Pelc 

Fortepian: K r y s t y n a P a s i ń s k a 

Perkusja: Janusz Trzciński 



ka. Teorie zaś, tylko o tyle - o ile wyjaśniają 
jego dzieła i pomagają w ich odbiorze. Rozcina
nie żywej materii dramatów Brechta tępym 

narzędziem jego teorii, weryfikowanie dzieł na 
podstawie zgodności z teorią - jest czynnością 
bezsensowną i żałosną. Jednak często patrzy 
się na Brechta poprzez jego teorie. To zaciemnia 
obraz. Jest on tym ciemniejszy, że wokół sa
mych teorii narosło wiele przesądów. Ten stan 
pomieszania pojęć najdosadniej ujął w jednym 
ze swoich felietonów Erwin Axer: „Na czym 
polega istota pewnych określeń? Istnieje tysiące 
teorii, stylów, filozofii estetycznych. Jedna czy 
dwie stają się szczególnie modne, aktualne, 
zajmują prawie całe pole widzenia. Teoria sta
nowi rezultat produktywnego życia, doświad

czeń, przemyśleń. Ma swoje głębiny, nie wolna 
jest od mielizn i zakrętów. Jak wszystko ludz
kie, nosi piętno bardzo wielu ludzi, przypadko
wo, a może nie przypadkowo łączy się ją z na 
zwiskiem człowieka, który z nią związał wyniki 
swojej zwycięskiej działalności, dołożył cząstkę 

do tego, co powiedzieli przed nim inni, wy
ostrzył ją, wyszlifował, użył jak miecza. Potem 
zjawiają się komentatorzy, komentatorzy ko
mentatorów, popularyzatorzy komentatorów, 
popularyzatorzy komentatorów popularyzato
rów i tak dalej, a w końcu zostaje jakieś po
wiedzenie, czy określenie, które nic nie znaczy, 
które niczego nie tłumaczy, nie ma żadnego 

związku z istotą rzeczy, za to stanowi jawny, 
jasny, bezwstydny wyraz bezmyślności i głupo
ty. Zostaje „zmrużenie oka". Gra „z przymruże

niem oka". Bezmyślni aktorzy, reżyserzy głupcy, 
krytycy - frazeolodzy powtarzają z lubością 

takie rzeczy. Kiedyś inaczej z okazji Stanisław
skiego, dzisiaj tak na konto biednego Brechta. 
Odkrywają kamień filozoficzny „nowoczesno
ści''. Zachłystują się, ogłupiają. „Mrużą oczy·• 
do siebie, do nas, między sobą, ze sobą. Już je 
zamknęli". (Teatr 1961, nr 18). Te sprawy po
ruszają nie tylko Axera, który poświęcił im 
dobre parę felietonów w Teatrze, ale i każdego 
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realizatora, który bierze na warsztat Brechta. 
Bo zrealizowanemu przedstawieniu grozi przy
miarka do teorii i pojęć wskutek wyświechta
nia - pustych i nic nie znaczących. Dowolnych. 
Axer wymienił tu jedno z tych pojęć, tzw. „grę 
z przymrużeniem oka", inaczej tzw. „grę z dy
stansem". Jest tych terminów - widm sporo, 
a pozostałe, najczęściej używane, to „efekt ob
cości", „dramat epicki", „styl Brechtowski" -
i inne. Genezę powstania tych terminów i całej 
w ogóle teorii Brechta jak najsłuszniej przypo
mniał Roman Szydłowski: „Może pan dać coś 

bardziej własnego - mówił Frank do Brechta -
niż to, co odpowiada regułom. To tylko: będą 
tak długo zarzucali pańskim sztukom, że są 

sprzeczne z prawidłami, dopóki nie podmuruje 
ich pan nową, własną teorią. Niech pan wymy
śli teorię". (Dramaturgia Bertoita Brechta, s. 49). 
I rzeczywiście Brecht wymyślił teorię. Istnieją 

dziś z jednej strony dramaty Brechta i pamięć 
po jego - minionej już niestety - praktyce 
inscenizacyjnej, a z drugiej strony teoria. Teoria 
samego Brechta, a na dodatek liczne teorie licz
nych brechtologów na temat teorii Brechta„. 
Istnieją teoretyczne terminy - fetysze. 
2. O „grze z dystansem", w obszernym szkicu 
pod tym tytułem (Studia estetyczne, T. 111964), 
pisał Edward Csato. Rzucając sprawę na tło 

psychologiczne, przypomniał historię obiegu te
go terminu i samego zjawiska w teatrze euro
pejskim od Diderota, poprzez Coquelina, aż do 
Tairowa; do jego wyliczenia warto dodać świeżo 
wydaną Mimikę Bogusławskiego, podręcznik ak
torskiego „pokazywania" stanów wewnętrznych; 
warto też przypomnieć nieco podobne rady wie
loletniego dyrektora teatru i aktora Wolfganga 
Goethego, zawarte w Przepisach dla aktorów 
i w powieściach o Wilhelmie Meisterze, a tak:l.e 
biomechanikę - wyrażanie uczuć ruchem -
Meyrholda. Tak, „gra z dystansem" jest na 
pewno tak stara jak teatr. Co do ujęcia jej 
przez Brechta Csato niezwykle trafnie 
wskazuje na novum w jej potraktowaniu: 
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„Brech t przekształcił paradoks Diderota. Di
derot, jak pamiętamy, żądał, aby aktor był 

zimny po to, by mógł wzruszyć się widz. Brecht 
wymaga od aktora chłodu, aby także i widz się 
nie wzruszał. „Dystans" aktorski powinien wy
wołać „dystans" wśród publiczności" .... „Brech
towi chodzi... o szczególną odmianę tego dy
stansu, polegającą na dystansie widza wobec 
postaci scenicznej, świadomie i celowo wywoła

nym przez określony sposób interpretacji". 
Interpretacja ta, po odrzuceniu zbędnej frazeo
logii samego Brechta, zdaje się sprowadzać do 
stosowania przez aktora kontrastowych, różno
rodnych, zaskakujących środków wyrazowych, 
które pozwolą widzowi c o p ew i e n cz a s 
orientować się w „szwach" roli, które przypo
mną, że to aktor stoi przed widzem, a nie 
„prawdziwa" postać historyczna, czy współcze
sna. „Poszczególne wydarzenia sceniczne muszą 
być tak ze sobą powiązane, aby węzły były ła
two dostrzegalne" (punkt 67 Organonu). Od
nosi się to zarówno do środków inscenizacyj
nych, jak aktorskich. 
Jeden z moich profesorów w Szkole Teatralnej, 
tęgi aktor, uczył, że aktor nie może grać dwóch 
zadań n a r a z. Muszą one następować k o-
1 ej n o po sobie. I słusznie. Tak więc u Brech
ta, najpierw zadanie dla aktora: zagrać to, co 
chce postać, a potem zadanie: pokazać widzowi, 
że to była tylko gra. Przez chwilę trzeba grać 
„normalnie", z pełnią prawdy, a przez chwilę 
songiem, zwróceniem się do publiczności, pan
tominą itp. - postawić poprzednią grę w cu
dzysłów. Do tego mogą dojść środki ruchowe, 
głosowe, także kostium, maska itp., stawiając 

postać na stałe w cudzysłowie. A więc różno
rodność środków, więc sprawa konstrukcji roli. 
A nie tajemniczy fetysz - „dystans". 
Z tym samym aktorem rozmawiałem kiedyś 

o Brechcie. Powiedział mi: wiesz, na jakie ro
dzaje dzieli się aktorstwo? - Na aktorstwo do
bre i aktorstwo złe. Resztę wymyślili aktorzy 
niezdolni ... 

3. W Dobrym człowieku z SeczuamL jest scena, 
w której dialog miłosny rozgrywa się pod zwi
sającym z gałęzi stryczkiem. Jest to najwyraż
niejszy bodaj przykład zastosowania w tej 
sztuce techniki „efektu obcości" lub „osobliwo
ści " . „Komentowanie fabuły i jej uprzystępnie
nie drogą stosownych efektów obcości jest głów

nym zadaniem teatru" napisał Brecht 
w punkcie 70 Organonu. I tu jednak wypada 
przypommec samemu Brechtowi, który jak 
pisze Csato, „swoją rolę we współczesnym tea
trze porównywał skromnie z tą, jaką Einstein 
odegrał w kosmologii i fizyce", że efekt obcości 
(„Verfremdungseffekt" - „V Effekt") nie 
jest także jego wynalazkiem w nowożytnym 

teatrze. 
W Ryszardzie III Szekspira jest przecież scena, 
w której Ryszard uwodzi Annę nad trumną jej 
męża, którego sam zamordował. 
W Swiętoszku Moliera dialog miłosny Tartuffa 
z Elwirą rozgrywa się nad stołem, pod którym 
siedzi mąż - Organ. 
W Weselu Wyspiańskiego szereg scen miłos

nych, dramatycznych i patriotycznych rozgrywa 
się tuż obok fotela, w którym sobie smacznie 
śpi Gospodarz. 
W Konocku Romains'a Doktor Parpalaid na
mawia Doktora Knocka na kupno ·od niego 
praktyki obok świadczącego o jakości tej prak
tyki starego grata - samochodu sprzed wielu 
lat, itd. itd. 
Takie pokazywanie rzeczy na pozór zwykłych -
na niezwykłym tle, w niezwykłych okoliczno
ściach - jest jednym z najstarszych praw do
brej dramaturgii, jak dawno ona istnieje. Jest 
jednym z podstawowych praw twórczości arty
stycznej w ogóle. „Efekt obcości" - to nazwa 
Brechtowska. Inni twórcy używali i używają 

w tym znaczeniu (lub prawie w tym samym 
znaczeniu) terminu „prawo kontrastu". To nie 
Brecht, a surrealiści wyciągnęli z tego prawa 
najdalej idące konsekwencje artystyczne. 

4. Umiejętność kontrastowania jest podstawą 
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umiejętności konstrukcyjnych. Z terminem 
„konstrukcja" zbliżamy się do terminu „teatru 
epickiego" lub „dramatu epickiego". (Por. 
A. Wirth - artykuł w Dialogu 1957, nr 6). Kon
strukcja widowiska teatralnego, to układ 

wszystkich zdarzeń, jakie przytrafiły się wspól
nie widzom i aktorom w czasie widowiska. 
Konstrukcja decyduje o myśli wynikającej z ca
łości. Niemieccy profesorowie mówili już dawno 
o dwóch zasadniczych typach konstrukcji: dra
maturgii arystotelesowskiej i dramaturgii nie
arystotelesowskiej. Podejrzewam, że to głównie 

na ich użytek wymyślił Brecht swój termin 
„dramat epicki". 
W typie dramaturgii arystotelesowskiej akcja 
biegnie od początku sztuki zakrętami, by do
piero przy końcu zdradzić te tajemnice, które 
wciągały i intrygowały widza, jest najczęściej 
usiana niespodziankami, skomplikowana, mister
na. Wielką rolę gra w niej intryga i fałszywy 
trop. Różnorodne zdarzenia nawarstwiają się, 

każde z nich mało znaczy samodzielnie. Myśl 
autora wynika dopiero z konstrukcji i jakby 
zsumowania wszystkich zdarzeń. Nota bene ten 
typ dramaturgiczny powstał jeszcze przed Ary
stotelesem. Jego pierwszym przykładem jest 
Oresteja Ajschylosa. 
W typie dramaturgii niearystotelesowskiej po
szczególne zdarzenia dramatu są do siebie bar
dzo podobne, następują w podobnych odstępach 
czasu scenicznego, tworzą wyrównany prawie 
szereg. Akcja biegnie ostrą, prostą linią. Mysl 
całości jest już zawarta w każdym z poszczegól
nych zdarzeń. Taką konstrukcję ma Król Edyp 
Sofoklesa, taką dramaty władzy Szekspira, ko
media o Wesołych kumoszkach z Windsoru, 
a także niektóre tragedie. Najwyraźniej widać 
to na przykładzie Otella, którego konstrukcję 

stanowią kolejne zabiegi Jagona, aby przeko
nać Otella o zdradzie żony i kolejne przeszkody, 
jakie natrafia Jagon w przeprowadzeniu swego 
dowodu. Wreszcie Otello dał się przekonać. Za
mordował żonę. Koniec sztuki. Takąż konstruk-
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cję mają dramaty Marlowa. Takąż liczne sce
nariusze commedii dell arte, liczne sztuki Mo
liera, a zwłaszcza Skąpiec i Szkoła żon. Takąż 
Fałszywe zwierzenia Marivaux, których kolejne 
zdarzenia, to kolejne próby zdobycia miłości ko
chanki przez kochanka. Zdarzenia niezwykle po
dobne. A w nich cały przebogaty teatr miłości. 
W tym typie konstrukcji, autora i teatr intere
suje szereg zdarzeń zupełnie podobnych. A więc 
pewien mechanizm działania. Mechanizm dzia
łania tego samego człowieka w rytmicznie zmie
niających się okolicznościach, lub mechanizm 
działania tych samych okoliczności na różnych 
ludzi. Czy czas trwania akcji zamyka się w pa
ru godzinach, dniach czy kilkudziesięciu la
tach - jak w Mutter Courage - to obojętne, 

istotny jest mechanizm zdarzenia. Szereg naj
nowszych dramaturgów, podobnie jak Brecht, 
stara się rozszyfrować mechanizmy działające 

w społeczeństwach. I zapewne niezależnie od 
Brechta, używają najdogodniejszej w tym celu 
konstrukcji „epickiej". Tak postępuje Diirren
matt w Wizycie starszej pani, Frisch w Andorze, 
Beckett w Godocie, Ionesco w Nosorożcu itd. itd. 
Dobry człowiek z Seczuanu ma również kon
strukcję epicką. Są trzy kolejne próby Szen-Te 
aby być dobrą: daje ryż, nocleg i pieniądze bie
dakom - lecz to prowadzi do bankructwa, więc 
musi stać się złą, musi odmówić ryżu i wyrzu
cić biedaków na bruk, musi wezwać kuzyna; 
zakochała się i chce dać wszystko, siebie i swój 
majątek ukochanemu, ale sama nie umie mu 
skutecznie pomóc i musi wezwać kuzyna, aby 
poprowadził jej interesy; będzie miała dziecko, 
chce mu zabezpieczyć przyszłość - więc musi 
znów wezwać kuzyna ... Mechanizm się powta
rza. U kresu dobrej drogi czeka zło. Zło i dobro 
walczą w człowieku. Epicka konstrukcja Dobre
go człowieka okazuje się nie jakimś specjalnie 
nowym i tajemniczym wynalazkiem, lecz zna
ną, a najprostszą drogą wyrażenia myśli autora. 

5. „Styl brechtowski" jest terminem chyba 
najłatwiejszym w użyciu - bo chyba najtrud-
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nteJszym w rozszyfrowaniu. Szafuje się tym 
terminem lekkomyślnie. Ukształtowanie stylu 
Brechta było w większej mierze wynikiem jego 
działalności inscenizacyjnej niż dramaturgicz
nej. Tworzenie wzorców stylistycznych w teatrze 
i tendencje powielania ich w innych warunkach, 
okolicznościach i czasie jest najlepszą drogą do 
obnażania słabości danego stylu i podważania 
wartości samego wzorca. Wskazuje na to naj
dobitniej smutna historia recepcji MCHAT- u 
po roku 1920. Oczywiście, również model insce
nizowania Brechta w Berliner Ensemble w tea
trze Am Schiffbauerdamm jest w zasadzie nie
przekazywalny. - Jeśli na podstawie sztuk 
Brechta w różnych czasach i różnych krajach 
mają powstawać przedstawienia nie muzealne 
ale żywe. Pewne elementy , stylu brechtowskie
go": ludowość, a raczej proletariackość, specy
fika dramaturgii, pewne chwyty inscenizacyjne 
i środki wyrazowe (muzyka, śpiew, pantomima 
itd.) są wpisane organicznie w same dramaty 
i użyje ich każde przedstawienie, każdy insceni
zator. Inne natomiast elementy muszą być stwo
rzone za każdym razem na nowo. Swoim indy
widualnym spojrzeniem wnoszą je każdorazowo 
w nowe przedstawienia brechtowskie akton:y, 
scenograf i reżyser, aby zbudować to, o co sa
memu Brechtowi chodziło zawsze najbardziej: 
most zrozumienia między sceną a widownią, 

między aktorami a publicznością. 
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