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Towarzysze, nowe sztuki 
mają nową formę. Czyż trzeba 
obawiać się tego, co nowe? Czy tak trudno 

zrobić rzecz nową? 

Wyzyskiwanemu, wciąż zwodzonemu 
życie zdaje się nieustannym eksperymentem, 
zdobycie paru groszy 
niepewnym przedsięwzięciem, którego nigdzie nie 

nauczą. 

Czegóż by się miał obawiać nowości, a nie tego, co 
stare? 

A nawet jeśli 
wasz widz, robotnik, ociąga się, wam nie wolno 
podążać za nim, musicie go wyprzedzić, 
długimi krokami natychmiast wyprzedzić; 

niezachwianie ufni 
w swoją silę u kresu drogi. 
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O WIELKOPLANOWEJ 
STRUKTURZE 

SZTUK BRECHTA 

U k0!'1czona w roku 1940 sztuka „Dobry człowiek 
z Seczuanu" (Der gute Mensch von Sezuan) de

monstruje strukturę wieloplanową jako wynik świa
domej celów, precyzyjnej metody artystycznej. No
wością jest wprowadzenie jako stałego komponentu 
zrytmizowanych zwrotów do publiczności i poszerzen_ie 
kategorii czasu dramatycznego o retro spe kc J ę 
i a n t y c y p a c j ę. 

W funkcji zwrotów „zum Publikum" występowały 
w sztukach Brechta najczęściej songi. Teraz oprócz 
songów pojawiają się zrytmizowane monologi, komen
tarze liryczne i komentarze filozoficzne, wyrażające 
mor al sceny. Pewną rolę zaczyna odgrywać komen
tarz sytuacyjny, informujący wprost o zdarzeniach 
niepokazan~·ch na scenie, a nieodzownych dla zrozu
mienia akcji. Zwroty dla publiczności „dzieją się" 
po z a czasem dramaturgicznym, w czasie liryczno-re
fleksyjnym, nazwijmy go cz.as.em kom enta'. z a. 
Mogą mieć wpływ na zrozum1eme fabuły przez widza, 
ale nie wpływają na zachowanie postaci na scenie. 
Dzieje się tak, jak by postacie działające nie słyszały 
głosu rezonera. Wynika to z natury „czasu komen
tarza" którv sam w sobie jest zjawiskiem wewnętrznie 
sprzec~ym: Istotą jego jest porównanie i oznaczanie. 
Porównanie i oznaczanie są, z punktu widzenia drama
turgicznego, stosunkami bezczasowymi Zwroty do pub
liczności, rozgrywające się po z a czasem dramatur
gicznym, nadają mu jednocześnie nowy wymiar. Sztuka 
zyskuje możność przedstawiania nie tylko prostego 
następstwa zdarzeń, lecz również ich par ale 1 izm u. 
Można by rzec obrazowo, że w sztuce o strukturze 
wieloplanowej widz jest prowadzony równocześnie 
w trzech kierunkach. Naprzód (albo, jak okażemy, 
wstecz) - w planie zdarzeń, wszerz - w planie poe
tyckim i w głąb - w planie filozoficznym. Pojęcie 
czasu ulega zrelatywizowaniu i traci swój bezwzględ
ny charakter. Jak u Einsteina, istnieje już nie jeden, 
lecz wiele „c z a s ó w". To rozbicie tradycyjne rozu
mianego czasu dr am at ur gicz n ego stanowi orze
czywistej nowoczesności techniki narracyjnej w sztu
kach Brechta. Idac tropem analogii z odkryciem Ein
steina możemy mówić z uzasadnieniem o różnych 
„u k ł ad ach od n ie si en i a". Dla czasu dramatycz
nego układ taki stanowią postacie działające na scenie; 
dla „czasu komentarza" układem odniesienia jest ta 
postać sztuki, która właśnie głośno przeżywa, albo 
rezonuje, względnie sam aktor, kiedy zgodnie z zasadą 
wie 1oog1 ą do w ości postać myśli myślami auto 
ra, tzn. kiedy wyraża przekonania, których ze względu 
na realistyczne rygory planu dramatycznego nie mog-

laby wypowiedzieć. Mogą oczyw1~cie wystąpić kom~i
nacje bardziej skomplikowane, Jak np. w ost~tn~m 
wielkim monologu Szen Te, gdzie układów odmes1e
nia jest wiGcej - Szen Te jako podmiot liry~zny i re
zoner, i bogowie jako uczestmcy przesłuchama. 

Technika narracyjna zastosowana w „Dobrym czł~
wieku z Seczuanu" przywodzi również plodną analogię 
z klasyczną formą opowiadania filmu niemego, zasto
sowaną po raz pierwszy przez Griffith~ w roku 1915 
w słynnych „Narodzinach narodu" (Birth of a Na
tion). Griffith kamerę uczynił narratorem, wy
kładał fabułG przy pomocy ~brazów o ~m~en?ym ry~
mie dostosowanym do uczuc10wego nap1ęc1a i rozWOJU 
akcJ!i odkrył artystyczne możliwości m o n t aż u dla ' . 

wyrażania uczuć i stopniowania napięcia dra.ma~ycz
nego; on też pierwszy bodaj poprowadził ak.cJę .filmu 
nie w trybie chronologicznym, lecz symultamczme. Te 
wszystkie właściwości techniki narracyjnej odnajdu
jemy u Brechta. Rolę w s ze c h w i e d z ą c e j kamery 
spełnia wszech wie d z ą cy narrator. Tempo :e
guluje nie logika wypadków, lecz wewnętrz:ia logika 
opowiadania. Nagłe retardacje i przyspieszema są wy
nikiem zabiegów montażowych, utrzymanego w pew
nym rytmie następstwa plan~w. ~onsekw~ntne za~ 
stosowanie met ody mon ta z u, me znaneJ teatrowi 
poza gatunkiem rewii, sprawiło, że .!3-1:1tor może zapew
nić widzowi taką zmienność sytuaCJi i pu~któ.w widze
nia, jaką osiąga tylko film i epika pow1e~c10wa .. 

Mamy do czynienia z okręznym oddziałyVl'.amem 
różnych rodzajów sztuki. Griffith, wprowadzaiąc do 



filmu montaż i ruchomą, wszechwidzącą kamerę, pod
patrywał sposoby narracyjne powieści dickensowskiej. 
Brecht szukając nowej te c h n i k i n ar r a c y j n ej 
dla teatru epickiego, mógł już korzystać z ekspery
mentu w dziedzinie bardziej do teatru zbliżonej. Ekspe
ryment Griffitha zrewolucjonizował środki wyrazowe 
dramatu filmowego; eksperyment Brechta miał to 
samo znaczenie dla nowoczesnego teatru. Zastosowanie 
struktury wieloplanowej pozwoliło widzowi teatralne
mu na poruszanie się w przestrzeni i czasie ze swo
bodą, jakiej nie mogła zapewnić żadna z dotychczaso
wych poetyk, nawet najbardziej ignorująca klasyczną 
zasadę trzech jedności. Stało się też możliwe s y mu 1-
t a n i cz n e prowadzenie wątków i w ogóle zastosowa
nie wielowątkowości w wykładzie fabuły. 

W „Dobrym człowieku z Seczuanu" są dwa pod
stawowe wątki - Szen Te (Szui Ta) - Sung i wątek 
Wang - bogowie; rozbity na intermedia symulta
niczny układ wątków sprawia, że uzyskują one wzglę
dem siebie moc wyjaśniającą. Pozostaje jeszcze jeden 
typ naturalnego komentarza, jeszcze jedno piętr o 
i n ter pre tac j i. Nie tylko Szen Te jest rezone
rem własnego losu, jest on również przedmiotem re
fleksji Wanga i bogów; a ta znów refleksja wychodzi 
z odmiennych założeń, bo Wang osądza świat z punktu 
widzenia moralności laickiej, a bogowie ze stanowiska 
norm nadprzyrodzonych. Zmienność czasu i przestrzeni 
odpowiada więc w strukturze wieloplanowej zmienność 
ideowych stanowisk, z których osądza się wydarzenia 
akcji. Literacka forma zwrotów do publiczności nie jest 
jednolita, ale jej zróżnicowanie zostało dokonane wedle 
pewnej stale przestrzeganej zasady. Rozważmy tytułem 
przykładu monolog Szen Te w intermedium poprze
dzającym scenę weselną. Jest on utrzymany w rygo
rach językowych planu zdarzeń, nie różni się niczym 
od faktury literackiej dialogów, wypełniających sztukę. 
Cechuje go naturalność, wierność regułom mowy po
tocznej, prawdopodobieństwa psychologicznego i logiki 
charakteru. 

„Z przerażeniem zaczęłam myśleć, co ja właściwie 
zrobiłam. Cóż, w porywie uczucia znowu wróciłam do 
Szena. Nie mogłam się oprzeć ani jego głosowi, ani 
pieszczotom. Wszystko złe, co od niego usłyszał Szui Ta, 
nie mogło jakoś uleczyć Szen Te. Padając mu w ra
miona myślałam jeszcze: Przecież bogowie chcieli 
i tego, żebym dla siebie umiała być dobra". Tu nastę
puje czterowiersz, który nie tylko przez swą poetycką 
formę „wypada" z nurtu potocznego monologu. Jest 
on napisany przeciw prawdopodobieństwu psycholo
gicznemu i logice postaci. Szen Te, prosta dziewczyna 
uliczna, ma instynktowne poczucie dobra, jest nato
miast mało prawdopodobne, aby zajmowła się formu
łowaniem analitycznych definicji dobra: 

Nikomu nie dać, by zmarniał 
Lecz siebie też nie zmarnować; 
Każdego szczęściem obdarzyć 
I 5iebie - to znaczy być dobrą. 

Toteż Brecht podkreśla psychologiczne nieprawdo
podobieństwo takiego zwrotu przenosząc f.O w plan 
poetycki i filozoficzny. Cytowany czterowiersz przez 
swoją formę należy do planu poetyckiego, prz~z 
treść - do planu filozoficznego. Mamy do czymema 
ze zjawiskiem, które narzuca analogie z eksperymen
tem Picassa w malarstwie. Eksperyment ten, zysku
jący prawo obywatelstwa w nowoczesi;ej. plastyce, .naz
wijmy zasadą w i e 1 o o g 1 ą d o w o s ci. Rozumiemy 
przez nią przedstawienie na płaszczyźnie przedmiotów 
trójwymiarowych w aspektach, któr~ch .oif.arnięcie 
z jednego punktu widzenia jest wręcz memozl!we. Me
todę tę zastosował Picasso w nie.których ,P?rtretach, 
przedstawiających glowę modela Jednoczesme z pro
filu en face i trois-quarts, czy też raczej - zawiera
jących elementy takiego ującia. Wyraziło się w niej 
dążenie nowatora do przezwyciężenia formalnych ogra
nicze{1 tradycyjnego warsztatu. Podobnie u Brechta 
dostrzec trzeba łamanie determinantów tra~ycyj:-iej 
poetyki dramaturgicznej w dążeniu do ~z~skama wie
l o o g 1 ą d o w o ś ci. Chodzi o uwyrazmame postaw 
intelektualnych, moralnych, ideowyc~, ~m?cjoi;alnych 
przedstawionych postaci przez. wyrazeme ich srodka
mi niedostępnymi tym postac10m ze względ:-1 .na ich 
możliwości uwarunkowane np. prawdopodob1enstwem 
psycho1ogicznl!11, logiką charakteru, etc. Struktura 
wieloplanowa, stwarzając możliwości formalne dla tak 
rozumianej wielooglądowości, wzmaga zarazem noś
ność poznawczą sztuki, umożliwiając jej wyrażenie 
idei i emocji, które albo w ogóle nie m?głyby WYP?
wiedzieć się w planie zdarzel'l, albo tez wyrazić się 
w nim z dostateczną precyzją i napięciem. 

Po raz pierwszy z a s a d ę w i e 1 o o g 1 ą d o w o
ści zastosował Brecht w wydanej w roku 1934 „Po
wieści za trzy grosze" (Dreigroschenroman). „W ten 
mniej więcej sposób myślałby żołnierz - czytamy 
tam o Fewkoombey'u - gdyby myślał w ogóle. Ale 
nie mvślał: by ł wychowany w duchu dyscypliny" . 
Zdani~ tu użyte jako komentaż długiego monologu 
wewnętrznego wskazuje, że już znacznie wcześniej 
był Brecht na tropie met ody wielo?glądowej. W ,,po
wieści za trzy grosze" metoda ta me została zastoso
wana konsekwentnie, bo nie wynika ze struktury 
utworu, jak w późniejszych sztukach Brechta. A jed
nak było to zasygnalizowanie i poszer~enie . nie od~ 
krytych jeszcze możliwości nowoczesneJ reahstyczn~J 
poetyki powieściowej o sytuacje prawdopodobne w hi
potetycznie założonych warunkach. ~etoda wielc:ogl'.'l
dowa okazała niezwykłą przydatnosć w moralltec1e, 
pogłębiła go i przystosował!1 ~o po.~jęci~ tre.ści, k-tóre 
wymykały się Jego tradycyJneJ, dosc naiwneJ poetyce. 
Widać to na przykładzie „Dobrego człowieka z Se
czuanu". 

Sztuka ta nawiązuje do wcześniejszych prób, z prze
łomu lat dwudziestych i trzydziestych, ·kiedy Brecht 
eksperymentował formę moralitetu (jeśli tak mo.żna 
nazwać jego Lehrstiik). Te eksperymenty, zdradzaJące 



nader jednostronne rozumienie dydaktycznych zadań 
sztuki (o czym już wspominaliśmy), były reakcją prze
ciw hedonizmowi schyłkowej sztuki mieszczańskiej 
i zaprowadziły Brechta aż do zanegowania rozryw
kowej funkcji teatru. Ten skrajny pogląd, wy
wołany nastawieniem polemicznym, skorygował pi
sarz w pracach późniejszych. „Dobry człowiek z Se
czuanu" jest próbą ukształtowania moralitetu zgodnie 
z nowymi poglądami autora na istotę sceny jako in
stytucji rozrywkowej. Teza nie jest tym razem wyrażo
na wprost; sztuka podaje przesłanki, z których m u s i 
ona wyniknąć; ostateczne sformułowanie, jak w „Mat
ce Courage", należy do widza. Świetne operowanie 
dialektyką sprawia, że sformułowanie to jest jedno
z n a c z n ie określone przez fabułę. Fabuła wykłada 
podstawowe sprzeczności i pozwala widzowi uczestni
cz~·ć w ich grze. 

Wasz rozkaz, 
Żeby być dobrą i mimo to żyć, 
Jak błyskawica rozdar mnie na poły. 

Ten konflikt wewnętrzny uzmysławia fabuła przez roz
pisanie go na d wie post ac i o przeciwnych znakach 
moralnych, wyrażające jedną osobę. Oglądając dwa 
wcielenia widz zyskuje nieodzowny dla oceny dystans: 
postać znana jawi mu się jako obca; subiektywny 
konflikt moralny obiektywizuje się w praktycznym 
działaniu. Ale byłyby to środki nie wystarczające dla 
odnowy moralitetu. Dopiero zasada wielooglądowości 
intelektualnej zapewniła naiwnemu gatunkowi literac
kiemu możność podejmowania treści bardziej złożo
nych i sprawiła, że nowoczesny moralitet brechtowski 
może udźwignąć więcej niż jego postacie, nie wpada
jąc w tani morał, deklarację i dydaktykę wniosków 
jednoznacznych. 

Dalszy ważny krok w przezwyciężaniu ograniczeń 
teatralnej techniki narracyjnej stanowi zastosowanie 
retro spe kc .i i i a n ty cy pac .i i dr am a
t y cz n ej. Tak jak metoda wielooglądowości koja
rzy się z eksperymentem Picassa w plastyce, tak też 
trudno nie dostrzec, że wprowadzenie zmiennego kie
runku narracji jest przeniesieniem do teatru sposo
bów stosowanych w filmie. 

Pani Jang, występując na proscenium, zwraca się 
do publiczności: 

„Muszę pailstwu opowiedzieć, jak to mój syn, dzięk~ 
mądrości i sur?wości og?lnie. szanowanego P8:na. Sz~i 
Ta, z wykolejenca stał się pozytecznym człowiekiem . 

Tej sytuacji scenicznej' odpowiada w filmie ,_,zb!i
żenie", po czym, jak wiadomo, twarz narra~ora nikme, 
i ukazauje się sam narrator, tym razem Jako postać 
biorąca udział w zdarzeniu, które je~t przedmiot~m 
jego wspomnień. Ta filmow~ techmk8: nar:a~yJna 
przyjęła się tak powszechnie, ze przestal~śmy JU~ ~o
strzegać jej konwencjonalny charakter i skłonn~ Je
steśmy uważać ją za jeden z n a tur al n y c h srod
ków poetyki filmowej. Podobnie rzecz się miała z ma
larstwem, gdzie perspektywę linea:ną zbieżną dłu&o 
uważano za technikę naturalną, mm konsekwentnie 
zastosowanie innych systemów perspektywy 1:1i<;! 
uświadomiło konwencjonalnego charakteru rówmez 
i tej metody. Opisana wyżej t~c~nika r~tr_ospekcj.i 
zdawała się być wyłączną własnoscią sztuki filmoweJ. 
Eksperyment Brechta przenosi ją na teren teatru. 
W ósmej scenie „Dobrego człowieka z Seczuanu" jest 
typowe „z b 1 iże n ie" narratora: Pan. Jang wystę
puje na proscenium i zapowiada opowieść o wypad
kach przeszłych; następnie zamienia się. w j~dną 
z postaci uczestnic~ących w tych w;ypadkach_ i ;i>yikła
nych w akcję sceniczną . Jest to więc opowieśc ms~e
r.izowana; przedmiotem jej stają się wydarzema, 
w których narrator nie uczestniczył osobiście; z ak
tora - staje się on komentatorem własnej relacji. 
Pani Jang wycofuje się na proscenium, staje na 
uboczu i rzuca uwagi komentując akcję: „I rzeczy
wiście - czego to nie dokaże inteligencja i wykształ
cenie! Jakże tu prostaczkowi stać się czymś lepszym! 
Istnych cudów dokazywał mój syn w fab~yce pai:a 
Szui Ta. Możność poznawcza sztuki zwiększa się 
przez konfrontację komentarza i faktów. O ile dotych
czas stosowane przez Brechta zwroty do pt:blicznoś~i 
odsłaniały wprost sens istotny zdarzeń dzieJących sic; 
w planie dramatycznym, tutaj dzieje się to na drodze 
okrężnej. Wymowa faktów skłania widza do pową~
piewania w słuszność komentrza: fakty zapr~eczaJą 
komentarzowi. Widz jest zmuszony do samodzielnego 
skomentowania faktów w duchu odpowiadającym ich 
rzeczywistemu sensowi. Jest to piękny przykład, 
świadczący, że literatura może być jednoz~acznie ten
dencyjna, nie zwalnijąc odbiorcy z obowiązku samo
dzielnego myślenia. Jest to również przykład poka
zujący, jak Brecht rozumie autorską krytyJ;ę postaci, 
bo w konfrontacji zdarzenia i poglądu na me zawarta 
jest implicite ocena mentalności pani Jang. 

Wprowadzenie re t r o s pe k c j i jest rewolucją 
w teatralnej technice dramatycznej, opierającej się 
dotąd na surowym przestrzeganiu zasady s ukcesy w
n o ś ci zdarzeń. Okazuje się, że również w teatrze 
sukcesywny tok zdarzet'l może być wstrzymany, akcja 
może się cofnąć i w trybie teraźniejszym może być 



powiedziane to, co działo siq wcześnie niż zdarzenia 
przedstawione w porządku sukcesywnym . Skoro pre
cedensem stało siq przerywanie ciągłości czasu dra
matycznego, nic już nie stoi na przeszkodzie, aby do 
teatru wprowadzić również a n ty cy pac j ę. 

W siódmej scenie Szen Te spogląda na swój brzuch, 
dotyka go i wielka radość zakwita na jej twarzy. 
Mówi szeptem: 

„O szczqście ! Oto maleńki człowiek powtaje w moim 
ciele. Nic jeszcze nie widać, a jednak wiem, że tam 
jest. świat oczekuje go skrycie. W miastach już ludzie 
mówią: przychodzi na świat taki, z którym się trzeba 
licz~·ć. (przedstawia swojego syna publiczności) Lotnik. 

Pozdrówcie nowego zdobywcę 
Nieznanych gór i okolic 
Nieosiągalnych! Tego, 
Co pocztę od ludzi do ludzi 
Niesie pustynią bez dróg. 

(zaczyna chodzić po scenie, prowadząc za ręką maleń
kiego synka) . 

Chodż, synku, chodż i popatrz sobie na ten świat". 
Cała ta sekwencja jest 1 i r y c z n ą a n ty cy pa c j ą, 
czyli marzeniem, ale jest to marzenie udramatyzowane 
i uscenicznione. Dzieje siq ono także w planie drama
tycznym, bo wędrówka Szen Te z (nienarodzonym) 
dzieckiem nie jest snem, lecz rzeczywistą wędrówką 
po scenie. Czas dramatyczny utracił ciągłość, stał się 
jednak bardziej pojemny. Opuszczając gniwa natural
nej sukcesji zdarzeń, sztuka może objąć znacznie 
wiqkszy ich zakres. Konfrontacja przeszłości z prze
szłością uzmysławia istotny sens terażniejszości, a więc 
tego, co się dzieje na scenie w trybie sukcesywnym. 
Inwencja formalna otwiera nowe możliwości ideowe, 
treściowe, poznawcze. Rozbicie ciągłości czasu drama
tycznego sprawia, że fabuła rozwija się mieszając zda
rzenia terażniejsze, przeszłe i przyszłe. Oznacza to 
świadomą rezygnację i odrzucenie iluzyjnych zdarzeń 
sztuki. Autor nie zamierza budzić w widzu przekona
nia o autentyczności przedstawianych wypadków. 
Przeciwnie: takie traktowanie czasu dramatycznego 
zakłada istnienie u n i wers a 1 n ej świadom o
ści autorskiej i uzmysławia fikcyjność tego, co przed
stawione. Ale właśnie o to chodzi Brechtowi: dąży 
konsekwentnie do sztuki nie iluzyjnej, chociaż korzy
stającej z iluzji, utwierdzającej prymat elementów lu
dycznych nad przedmiotowymi, i akcji wymyślonej, 
mentalnej nad rzeczywistą. 

O rzeczywistej nowoczesności i nowatorstwie Brech
ta stanowi założenie, że świat dzisiejszy może być 
prawdziwie przedstawiony tylko jako podległy prze
mianie. Opis świata jest jego zdaniem bardziej niż 
kiedykolwiek problemem społecznym. „Słowo poety 
nie jest bardziej święte niż prawdziwe, teatr nie jest 
sługą poety, lecz społeczeństwa . Służąc społeczeństwu 
teatr nie może zapomnieć, że współczesnego człowieka 
pytania obchodzą tylko ze względu na odpowiedzi. 

Dzisiejszego człowieka intercsu~ą w~:padki i zda~zenia, 
na które potrafi wpłynąć. Takie za1_ntereso:"~n~e ~y
maga zaostrzenia i spotqgowania św1ad~m?sc1,. Jakicg_o 
nie zna kontemplacyjna postawa wobec sw1ata 1. sztuk_1. 
Zmienić rzecz jakąś to bowiem tyle, co uś.w:1ado:n1ć 
sobie dlaczego rzecz ta w~·maga zmian~-. Mozllwe Jest 
to jedyne przy zachowaniu dystans u wobe~ przed
miotu poznania. Ten dystans zapewnia \\ idzow1 obiek
i~·wizujcicy styl epicki, trze_żwo i r~eczo~o zdaJący 
spra\VQ z przebiegu w~·darzen. Lecz me kazdy dystan_s 
jest owocny pod wzglqdem poznawczym, tylko taki, 
przy którego zachov.:aniu „n;o~na wpr~wd~ie pr~e~
mioi rozpoznać, ale Jednoczesme ukazuJe s1q on Jako 
coś obcego". Ten szczególny rodzaj d~·stansu naz~·
wamv efektem bcości". (Verfremdungseffekt) wytrąca 
widza ~podstawy kontemplacyjne_j, a_ktywiz_u~e go_ ~oz
nawczo, niweczy sceniczną ilUZJQ i na JCJ _mieJs_ce 
wprowadza t\\'Órczą ~efleksję . nad rzeczywis_tośc1ą. 
Teoria Brechta n·suJe siq zatem Jak nader konsekwent
nv svstem wskazań, zmierzających do pogłqbiama poz
nawczej i wychowawczej funkcji teatru. 

\Vvbór stanowiska z którego Brecht przeprowadza 
reformę sceny, doko~ał siq poza teatrem. St?.iąc na 
pozycjach trad~·cji plebejskiej i wsp~łc_zesnośc1 prole
tariacki<!.i wyraził dążność najba1·dz1eJ mezado~ol?
nvch i najbardziej zainteresowanych w przemiame 
ś~viata. Stworzvł teatr rewolucyjnego oświecenia i w_y
próbował środki artystyczn_e, które ~ajlepiej mu sluzą. 

Dzisiaj, bardziej niż k1edykolw1~l~, trze~a 1;1POl!1-
się o Brechta nie w imię praktykabl! 1 obrotowk1, ?ia
łych reflektorów i masek. Trzeba przy_woła~ Jego 
teatr - programowo antymetafizy_czny,. 1stoti:i1e . za
angażowany w dziele przekształcema świata, zywiący 
się dialektyką procesów społec~nych;_ .teatr :J?~ln na1;1-
kowej w którym patos sceny me zab1Ja mysll i w kto
rym i;a nowy sposób realizuje się jed~1o~ć metody 
realistycznej i materialistyczneg,o ~ozum1ema _rze~zy
wistości. I tak i teatr trzeba smiało postawić Jako 
przykład wznawiający kierunek poszukiwań w sztuce 
socjalizmu. 

Andrzej Wirth 
(fragment z książki „7 prób"\ 



BRECHT I JliGO DZIELO 

Pomysł „Dobrego Człowieka z Seczuanu", jak wyni
ka z notatek i zapisków Brechta, powstał jeszcze przed 
rokiem 1933, nawet może przed 1930. Obmyślona 
(a może nawet naszkicowana już wtedy) sztuka miała 
nosić tytuł „Prawdziwa miłość" (Die wahre Liebe). Bez
pośredniego pomysłu fabularnego mógł Brechtowi do
starczyć znany w latach trzydziestych film fabularny 
„Dr Jekyll i Mr Hyde". Ten sam człowiek wyzwala tu 
z .sie~ie dobre i złe skłonności za pomocą specjalnego 
eliksiru, który sprawia, że jedne cechy oddzielają się 
od drugich. W dzień był szlachetnym i szanowanym 
powszec!lnie uczonym, doktorem Jekyll, w nocy zaś 
dawał upust swym złym instynktom, przybierając po
stać podobnego do małpy potwora, Mr Hyd'a. Oczy
w~ście film nie miał nic wspólnego z klasową czy 
ekonomiczną i społeczną analizą zjawisk, obliczony był 
na tanią sensację i niedobry gust publiczności, ale po
kazywał dwoistość natury ludzkiej. 

Zastosował też Brecht w „Dobrym Człowieku z Se
czuanu" w pełni swą technikę efektów osobliwości. Już 
samo umiejscowienie akcji w dalekich Chinach nada
wało sztuce charakter niecodzienny, po części baś
niowy. Brecht wydobył cały problem z powszedniości, 
n~dał mu kształt przypowieści, aby zaostrzyć uwagę 
widza, aby go od początku zaintrygować. Co krok spo
tykamy w tej sztuce efekty osobliwości. Bogowie scho
dzą na ziemię nie po to, aby ukarać ludzi złych i grzesz
nych, ale po to aby znaleźć jednego sprawiedliwego. 
U wrót miasta nie oczekują ich szanowni obywatele 
lecz najbiedniejszy z jego mieszkańców woziwoda 
Wang. Nikt ~ie . chce bogów przenocować, jedynym 
dobrym człowiekiem w Seczuanie okazuje się prosty
tutka. 

Na zasadzie dialektyki połączonej z efektem osobli
wości zbudowany jest też główny problem sztuki: kto 
~he~ czynić dobrze, ten kończy źle; kto jest twardy 
i me ma skrupułów, ten postępuje właśnie dobrze. 
Dobre uczynki obracają się w określonych warunkach 
przeciw wykonawcom i wychodzą im na niekorzyść 
wbrew przykazaniom boskim, zakazom i nakazo~ 
ludzkim. Dzięki temu efektowi obnaża się bez reszty 
obłuda mieszczańskiej moralności, która głosi zupeł
nie co innego w teorii, a zaleca coś całkowicie od
miennego w praktyce. Etyka chrześcijańska głosi 
przecież takie hasła, jak „nie czyń drugiemu co tobie 
nie miło", „kochaj bliźniego, jak siebie sam'ego", za
leca nadstawić do uderzenia drugi policzek itp. a mie
sz~zańskie wychowanie praktycznie poucza od' wczes
neJ młodości burżuazyjne dzieci, że powinny twardo 

stać przy swoim, „nie dawa~ swoj~go" i zd.o~ywać d~a 
siebie najlepsze kąski. Mieszczanska opinia uwaza 
zawsze za wariata tego, kto bez potrzeby trwoni środki 
materialne na cele społeczne, na filantropię, wspoma
ganie ubogich oraz na wszystkie inne cele nie przy-
noszące zysków. . 

Osobliwy i niezwykły jest język „Dobrego człowieka 
z Seczuanu". Udało się tu Brechtowi stworzyć wyjąt
kową syntezę prostoty i odświętności, br1:1.talnego c:o,:
nizmu, subtelnej liryki i najczystszej poezJL y; tekście 
sąsiadują ze sobą słowa, które nie spotykaJą się ze 
sobą zazwyczaj w jednym zdaniu. Sąsiadują z po
tocznym językiem proza poetycka i songi. K.ażde 
z takich zestawień - podniosłości z powszedniością -
potocznej składni z wyszukaną - ma bardzo określoną 
funkcję, ma zwrócić uwagę na jakieś zjawisko, sprawę 
lub zachowanie człowieka. 

Najmocniej jednak chyba oddziałuje w tej sztuce 
niecodzienne połączenie brutalnej prawdy życia z baś
niową formą wschodniej przypowieści. Pozwala to 
strawić i przyjąć wiele gorzkich stwierdzeń, nie do 
przyjęcia dla mieszczańskiego widza, gdyby je po
dano wprost bez żadnych osłonek. 
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Akcja sztuki powstałej w latach 1938-1940 a skła
dającej się z dziesięciu scen, prologu, kr?tkich interme
diów i epilogu wierszem, rozgrywa się w dawnych 
Chinach w stolicy prowincji Seczuan, dokąd przyby
wają tr~ej bogowie, aby znaleźć choćby łedn~go d?
brego, uczciwego człowieka, bez którego świat me moze 
nadal istnieć. Wybór pada na prostytutkę Sze Te, któ
ra jedyna w mieście nie odmawia bogom gościny. Są 
szczęśliwi, znaleźli uczciwego człowieka. Mogą ruszyć 
w dalszą drogę. Okazuje się jednak, że sprawa nie jest 
taka prosta. Szen Te nie jest pewna swej dobroci. Jest 
na to za biedna. Skąd weźmie na czynsz, skąd na po
żywienie? Trudno jest biedakom być uczciwym i wy-
pełniać wszystkie przykazania. . . 

Jakże ja mogę być dobra, kiedy wszystko Jest ta
kie"drogie ?" - pyta Szen Te i to jest pierwszy dyle
mat sztuki. Warunki nie sprzyjają wrodzonej dobroci 
człowieka. Trzeba być złym, żeby żyć. Kto jest dobry, 
ten zginie z nędzy. Punktem wyjścia jest więc teza 
znana nam jeszcze z „Opery za trzy grosze": „Czło
wiek hołduje częściej dobru niźli złu, ale warunki nie 
sprzyjają mu". 

Bogowie widzą jednak wyjście z tej trudnej sytu
acji: dają Szen Te tysiąc dolarów za nocleg, co umo
żliwia jej nabycie trafiki. Będzie sprzedawała tytoń 
i papierosy; zapewni jej to utrzymanie bez kontynuo
wania niemoralnego procederu; będzie też mogła udzie
lać pomocy bliźnim, którzy wsparcia potrzebują. Za-

c~rna się przekleństwo dobrych uczynków. Odwrotnie 
mz u Goethego - na bohaterce sztuki mszczą się do
bre .uczynki. Wszystkie obracają się przeciw niej. Al
bowiem w tym okrutnym świecie „dobre uczynki przy
noszą nęc;Izę, .a złe dobrobyt". Do małego sklepiku Szen 
:re zlatuJą się nędzarze z całego miasta. żądają, aby 
ich prz.ygarnęła„ aJ:>y dała .im nocleg, ryż, papierosy, 
aby pozyczyła p1emędzy. Kiedy Szen Te staje u progu 
nędzy, zjawia się jej kuzyn Szui Ta i ratuje przed ka
t~strofą. Nie jest człowiekiem okrutnym czy nieludz
kim. Jest tylko praktyczny i trzyma się reguł tego 
świata. :t:Jie pozwala. oszukiwać swej kuzynki, wypędza 
ze skl~p1ku darmoz.Ja~ów, porozumiewa się z policją, 
załatwia Uf!lOWę ~Zierzawn~ z właścicielką domu itp. 
Sze Te moze daleJ prowadZić swoją trafikę i spełniać 
swe dobre uczynki. 

Ale czyhają na nią nowe niebezpieczeństwa Za
kochał~. się w bezrobotnym lotniku, uratowała go przed 
s~ol?o~stwem z ~ędz;y i rozpaczy. Lecz także owo naj
p1ękmeJ.sz~ uczucie, Jakim jest miłość, obraca się na 
tym św1ec1e przeciw człowiekowi. Nędza i bezrobocie 
zd.eprawowały lotnika; nie kocha wcale Szen Te za
lezy mu tylko na jej pieniądzach. I znowu zjawi~ się 
praktyczny kuzyn Szui Ta, by ratować ją przed ruiną 
wynikłą z miłości. ' 

_Tr~ec~ą ~łabośc~ą .szen T~, trzecią próbą, jakiej pod
da~e Ją zyc:e, są JeJ . uczuc~a macierzyńskie. Nie wyj
dZie za mąz za lotmka, me sprzeda swego sklepiku 
ale zaszła w ciążę i będzie miała dziecko. Jednak 
i to pr~wadzi przecież ją do złego. Sze Te spo
strzega, ze mały synek bezrobotnego stolarza Lin To 
szpera w śmietniku, aby znaleźć tam coś do zje
dze:iia. I wtedy rodzi się decyzja, że jej synek nie 
bęz1e tak żył. Zjawia się po raz trzeci kuzyn 



Szui Ta. Zakłada fabrykę papierosów, wyzyskuje ro
botników, zagrabia tytoń biedakom; prezentuje kla
syczny obraz bogacenia siei kapitalistycznego właści
ciela i posiadacza. Dopiero teraz okazuje się, że kuzyn 
Szui Ta to tylko przebrana Szen Te. W warunkach 
kapitalistycznego świata nawet miłość matki do wła~
nego dziecka rodzi przestępstwo - przestępstwo z mi
łości tragiczny konflikt moralny powstający w żle 
urządzonym świecie, pełnym sprzeczności nierozwią
zallwch w ramach ka pi talist~·cznego ustroju i burżu
azyjnej, pełnej obłudy moralności. Kwintesencj.ę te~o 
nurtu sztuki tak oto formułuje Szen Te zwracaJąc się 
do bogów, którzy nakazali jej być dobrą: 

Tak, to ja. Szui Ta i Szen Te ... 
jestem jednym i drugim. 
Wasz rozkaz, 
Żeby być dobrą i mimo to żyć, 
Jak błyskawica rozdarł mnie na poły 

Zgięło mnie wpół i przygniotło 
mych dobrych zamiarów. 
A gdy obarczył mnie grzech, 
l\liałam co jeść i jak pływak 

brzemię 

głowę uniosłam 
z potopu. 

Coś fałszywego być musi w tym waszym świecie. 
Dlaczego za złe wyznaczono nagrodę, a sprawie

dliwych spotyka kara za karą i bicz? 

Skarzcie mnie, jeślim zgrzeszyła ... 
Grzeszyłam, by pomóc bliżniemu, 
By kochać ukochanego 
I synka ratować od biedy .. . 

Tu zaczyna się akcja drugiego planu sztuki:. dys
kusja z bogami, z etyką różnych religii, bierną, oder
waną od życia, usprawiedliwiającą wyzysk człowieka 
przez człowieka, stojącą na straży istniejącego porząd
ku społecznego i tradycyjnej moralności bogatych, bez
silnvch wobec krzywdy i zła. Dyskusja ta trwa przez 
całą· sztukę. Bogowie nie chcą po prostu przyjąć do 
wiadomości niemiłej dla nich prawdy, a kiedy w koń
cu dowiadują się o rozdwojeniu Szen Te, udzielają jej 
nawet oficjalnego przyzwolenia, aby sprowadzała od 
czasu do czasu swego niedobrego kuzyna (ale nie czę
ściej niż raz na miesiąc). Byle tylko zachował się mit 
o dobrym człowieku z Seczuanu. 

Brecht wykazuje z żelazną logiką, jak bezsilna 
i kłamliwa jest religia wobec zła społecznee-o . W roz
mowie z bogami biedny, ale bardzo religijny i wie
rzący woziwoda Wang proponuje bodajby skromne 
modyfikacje tej etyki, aby przystosować ją do potrzeb 
życia: „Może niewielkie złagodzenie tych waszych 
przykazań (. .. ) Małe uszczuplenie tego tobola przyka
zań, o nieomylni, bo przecież czasy są ciężkie". „Ale 
jak, Wang, ale jak?" - pytają bogowie. Woziwoda zaś 
odpowiada: „Na przykład, żeby wystarczyła życzliwość 
zamiast miłości, albo na przykład słuszność zamiast 

sprawiedliwości, a wreszcie zwyczajna przyzwoitość 
zamiast czci". Bogowie uważają jednak, że to byłoby 
~acznie trudniejsze. Okazuje się, że realistyczna, 
sw1ecka moralność stawia ludziom znacznie większe 
wymagania od dogmatycznej moralności religijnej. Tak 
przynajmniej uważają brechtowscy bogowie ... 

Siła „Dobrego człowieka z Seczuanu" polega na tym 
że obok wnikliwej analizy zła społecznego i ustrojowe~ 
go (spotykanej przecież i w innych sztukach Brechta), 
obok moralistyki i poezji najwyższej próby, znajduje
my w tej tragikomedii pozytywny program polityczny 
rzecz rzadką w twórczości Brechta. „Dobry człowiek 
z .se.czuanu'.' st.anowi pod tym względem jakby rozwi
nięcie „Sw1ęteJ Joanny szlachtuzów". Końcowa scena 
„Do~rego człowieka z Seczuanu" przypomina pod pew
nymi względami zakończenie „Swiętej Joanny". Tu bo
gowie unoszą się w górę na różowej chmurce tam 
następowała w ironicznym tonie apoteza Joanny. Ale 
w „Dob~ym czło"".ieku z Secz~anu" Brecht idzie dalej. 
NawołuJe otwarcie do walki ze złem. Nie tylko je 



demaskuje i potępia, ale przekonuje także każdego wi
dza, że bez walki - zła nie będzie się można pozbyć . 
I dlatego mimo swej okrutnej goryczy i bezlitosnej 
wobec człowieka prawdy nie jest to sztuka pesymi
styczna. To w tej sztuce padają mężne słowa Szen Te: 

O, cóż to za miasto! O ludzie! Jakże mi nazwać was 
ludźmi! 

Gdy w mieście dzieje się gwałt, niech bunt wy
buchnie jak płomień . 

A gdzie się nikt nie buntuje, niech miasto zmieni 
się w popiół 

Strawione ogniem do szczętu, zanim zapadnie noc 

Wiadomo do kogo były skierowane te słowa. Rzucał 
je Brecht w twarz narodowi, który pod wodzą Hitlera 
ruszał na podbój Europy. 

„Dobry człowiek z Seczuanu" jest parabolą, ludową 
przypowieścią, w której splatają się harmonijnie 
wszysttkie wątki. Jest to napewno jedno z najpiękniej
szych dzieł Brechta pełne poezji i głębokiej mądrości. 
Brecht wyśmiewa w nim tradycyjne pojęcia moralne, 
takie jak „cierpienia oczyszcza i uszlachetnia", prze
ciwnie, dowodzi, że złe warunki, bieda i bezrobocie, 
wydobywają z człowieka najgorsze instynkty i skłon
ności, odczłowieczają go, zbliżają do zwierzęcia , demo
ralizują i deprawują. Zgodnie z teorią i praktyką tea
tralną Brechta sztuka kończy się jak moralitet - epi
logiem, który wygłasza przed kurtyną do publiczności 
jeden z aktorów spektaklu: 

Szanowna publiczności, nie sądźcie nas źle. 
Czy to był słuszny finał? Oczywiście - nie! 
Marzyła nam się złota legenda o bożkach, 
Ale jakoś pod piórem, cóż, stała się gorzka. 
Stąd ileż rozczarowań - lecz prawda niezbita, 
Ze koniec przedstawienia, a początek pytań. 
Zresztą liczymy na to, goście nasi mili, -
Żeście się mimo wszystko nie nudzili. 
Liczymy też na pomoc, bo przyznać się ciężko, 
Lecz bez was nasza próba jest i będzie klęską. 
Któż wie, może ze strachu straciliśmy głowę ... 
Gdzie szukać rozwiązania? Jakim mówić słowem? 
Myśmy nic nie znaleźli, choć każdy by rad. 
A może trzeba zmienić ludzi albo świat... 
A może tylko bogów czy wreszcie najprościej 
Zrezygnować z nich ... Otóż drodzy nasi goście, 
Jedyne słuszne wyjście naszym zdaniem, 
To odpowiedź was wszystkich, szczerze, na pytanie: 
Jak pomóc prawym ludziom, by uczciwą drogą 
Zachowali swą prawość nie krzywdząc nikogo! 
Nie wolno głowy w piasek kryć za wzorem strusi. 
Rada musi się znaleźć. Musi! Musi! Musi! 

W „Dobrym człowieku z Seczuanu" osiągnął Brecht 
pełnię swojego rozwoju ideowego i artystycznego. 

Roman Szydłowski 
(z książki „Dramaturgia Bertolta Brechta'') 
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Bertolt Brecht (1898-1956), wybitny niemiecki 
poeta, publicysta i człowiek teatru, b~ł przede wszyst
kim dramaturgiem i teoretykiem me tylko społecz
nego, ideowego oddziaływania teatru, ale i.. w sens~e 
twórczym: poszukiwań form do takiego oddziaływania 
wiodących. Jako dramaturg wystąpił już w 1918 r. 
ze sztuką „Baal", a w rok później z komedią „Werble 
w nocy"; obie nosiły jeszcze wiele formalnych cech 
teatru ekspresjonistycznego (np. Georga Kaiser.a, czy 
Hassenclewera), ale już zapowiadały w Brechcie au
tora i realizatora dużego formatu. 

Jako teoretyk i ideolog teatru współczesnego Brecht 
był zwolennikiem wykorzystania ludowego kunsztu 
teatralnego (w sensie np. angielskiego teatru elżbie
tańskiego). Jako dramaturg występuje z moralitetami 
w rodzaju „Opera za trzy grosze" (1928), „Wielkość 
i upadek miasta Mahagonny" lub chociażby „święta 
Joanna szlachtuzów". Jego talent, odwaga i bezkom
promisowość zwróciły na niego uwagę całego świata. 
Oryginalność jego metody twórczej (teatru epickiego) 
polegała na scalaniu wszystkich elementów teatral
nego przedstawienia, a więc akcji, scenografii, pracy 
aktorów i reżysera, autora, ale także publiczności sie
dzącej na widowni - to wszystko w celu uzys~an~a 
żywej, zaangażowanej, gorącej formuły na wyrazeme 
osobistego, jak najbardziej własnego protestu wszy~t
kich twórców i odbiorców przedstawienia przeciw 
wszystkim siłom niszczącym zasady społecznego życia, 
depcącym ludzką godność. A siły te dawały już o sobie 
znać niemal na zapleczu niemieckiego teatru, tuż u jego 
drzwi. Ulicami niemieckich miast już maszerowały 
brunatne kolumny. Dla twórcy tak pojętego teatru, 
dla dramaturga tak piętnującego współczesne mu 
„czasy pogardy" nie mogło być miejsca w Niemczech. 
W r. 1933 Brecht emigruje z Niemiec, najpierw do 
Danii, później do Finlandii i wreszcie do USA. W tym 
okresie powstają jego sztuki rozprawiające się bezpo
średnio albo w przenośni z faszyzmem („Krągłe i spi
czaste głowy", „Matka Courage", „Pan Puntila i jego 
sługa Mathi", „Wizje Simony Machard" a zwłaszcza 
trzy z nich: „Strach i nędza Trzeciej Rzeszy", „Kara
biny matki Carrar"i w r. 1941, (w Finlandii) „Kariera 
Artura Ui". W 1940 r. kończy też „Dobrego czło
wieka z Seczuanu". Doraźne, natychmiastowe znacze
nie wielu z nich, ich dosłowne odczytanie przez 
współczesnych odbiorców było bardzo poważne. Brecht 
obawiał się jednak, że tym razem napisał utwory 
nazbyt konkretne, zbyt związane ze zdarzeniami 
dnia, które przeminą, odbierając sztukom ich po-

nadczasową wartość. Zapragnął stworzyć dzieło, które 
byłoby dość konkretne, aby rozumieli je dobrze 
współcześni i dość wyabstrahowane z wydarzeń 
dnia, dość uogólnione, aby przetrwało czas, w któ
rym powstało. Zapragnął posłużyć się zarówno meta
forą, aluzją, zarówno uogólnieniem, które znamy z jego 
dawniejszych sztuk, jak i konkretem agitacyjnego dzie
ła politycznego, związanego z wydarzeniami dnia, tak 
wyrażnym w sztukach pouczających (znane „Lehr
sti.icke" Brechta), wreszcie fotografią, próbą reportażu 
scenicznego, opartego na autentycznych zdarzeniach. 
Chce stworzyć syntezę różnych kierunków swej do
tychczasowej twórczości, zmierza ku ideowej i arty
stycznej pełni ostatniego okresu swojego dzieła". Tak 
właśnie powstaje: „Kariera Artura Ui". 

Po „Karierze Artura Ui" Brecht napisał jeszcze 
kilka bardzo interesujących sztuk, jak „Szwejk w dru
giej wojnie światowej", „Kaukaskie koło kredowe", 



„Dni Komuny" czy nie wystawiona jeszcze dotychczas 
„Turandot czyli kongres lakierników", ale w żadnym 
już z tych utworów jego gniew twórczy, pasja z jaką 
ścigał i piętnował wszystkie przejawy pogardy dla 
człowieka, ludobójstwo i żądzq wojen - nie doszły do 
głosu w takiej os1irej i bezkompromisowej formie, jak 
w „Karierze". Dlatego, jak słusznie powiedział ktoś: 
„aktor grając inne sztuki gra, p r ze d s ta w i a losy 
ludzi, ich radości i smutki, ich tragedie i wzloty. Ale 
grając sztukę Brechta służy zawsze sprawie wielkiej, 
wolności czy sprawiedliwości, której służyć warto. 
I walczy, właśnie walczy na scenie o to wszystko, co 
w naszym świecie jest godne walki i osobistego za
angażowania się: o swoją własną godność, o swoje 
wła sne prawo do życia w świecie ludzi wolność ko
chających". 

Aleksander Baumgardten 

najbliższe premiery 
naszego teatru 

JOHN PATRICK 

KAZDV 
KOCHA 
OPALĘ 

w reżyserii: 

Ryszarda Smożewskiego 

MICHAŁ BAŁUCKI 

KREWNIACY 
w reżyserii: 

Józefa Wyszomirskiego 



Inspicjent: 
KAMILLA IŻYŁOWSKA 

Kierownik techniczny:· 
ADAM MALARZ 

światło: 
MARIAN KUCIARA 

Realizacja akustyczna: 
WŁODZIMIERZ CIAPA 

Kostiumy wykonano w pracowniach Teatru 
pod kierunkiem: 
WŁADYSŁAWY BIRONT i WOJCIECHA 
WISŁY 

Prace stolarskie: 
JAN JEDYNAK, FRANCISZEK SKOŚ, 
WŁADYSŁAW WOJ AS 

Modelator: 
Euc;mNIUSZ BUJAŃSKI 

Prace perukarskie: 
STANISŁAW WOJDYŁA 

Nakrycia głowy: 
HALINA PAZDERSKA 

Rekwizytorzy: 
JAN WĘGLARZ MARTA URBAŃSKA 

Brygadier sceny: 
BRONISŁAW NAWROT 



CENA zł 3.-

Drukarnia związkowa - 5714/68 - L-11 (7981) - 300+32 


