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47. Aby osiognąc efekt obcości, musi aktor odrzucić wszystko, 
czego się nauczył kiedys 1 co słuiyc miało wywołaniu u publicz 
nosc1 ilu1j1. Nie zamierzając wprowodrnc w1dzow w trans, sam nic 
może w trans porlodac. Jego mięśnie winny pozostac rozlużnione. 
( ..• ) Jego wymowo mo byc wolno od kaznodziejskich zaśpiewów 
i kadenqi, które usypiają widzów, powodujac, ie gubią oni sens 
wypowiedzi. (.„) 

48. Ani no moment nie powinien aktor przeobroioc się bez 
reszty w postac sceniczną. Opinia, źe „on nie grai Liro, on byl 
Lirem", byłoby dian druzgocąco. Powinien bowiem postoc zode· 
monstrowac, a nie tylko ją pueźyć. Nie oznacza to, ie aktor gro· 
jący postać pełną namiętności sam pozostać mo zimnym. Chodzi 
o to, by własne jego uczucia nie pokrywały się z uczuciami od· 
grywanej postaci i by publiczność się z to postacią wewnętrznie 
nie utożsamiało. W zakresie odczuć publiczność ma prawo do 
całkowitej swobody. 

71. Wszystkie sztuki siostrzane zaproszone są do teatru nie po 
to, by tworzyć dzieło sumaryczne, w którym wygubi się i zamaże 
indywidualny udział każdej z nich. Moją one wespół ze sztuką 
aktorską wypełnić w odmiennych tworzywach łączne zadanie. 
Spriężenie róznych elementów widowisko wyraża się w tym, że 
obdarzają się nawzajem efektem obcości. 

Przeł Władysław Orłow ki 

KROTKI OPIS NOWEJ TECHNIKI AKTORSKIEJ 
MAJĄCEJ NA CELU WYWOŁANIE EFEKTU OBCOSCI 

(fragmenty) 

Sp1obujemy pon1ic1 opisac techn1ke sztuki aktorskiej zastoso
Yana już w k1lkll teatrach '" celu wywoła1110 u widza uCZllC1a 
obcości w stosunku do przedstawionych wydarzen. Celem lej tech 
nik1 , efektu obcosci" (V rfremdungseffekt) bylo umozltwienie wi 
clzow1 badawczej, krytycznej postawy wol:ec przedstawionego mu 
zdarz n10. 

( .• ) Stąd wyklucza• a było zarowno proba wytworzenia no 
scenie atmosfery ok eslonogo miejsca (pokoj w1ec2orern, iesienna 
ulico) .. krotko mow1qc nie us1lowa110 wprowodmc publiczności 
w ttans i stwarzac jej iluzji, ze uczestniczy w naturalnym, nie 
pr yg •owonym wydo1zeniu (3) P1ąklady mechanicznych srod 
ko Ba1dzo ;orne o.swietlente sceny oraz widocmos • zrode/ swia 
t ) 

( ... ) Z tym pokazywaniem zachowania się innych ludzi stykamy 
W' odz1enn1e przy n1nl1c1onych okazjach (swiodkowic nicszczę 
;,l1 rv ·91.1 wypoci ku pokow10 przybyłym pozn1 j zoc.howonic się 
ol1ory wypadku, zortown1 ,„ nmlodują zabawny chód przyjaciela 
itp.), a prz c1ez ludzie, o ktorych mowa. nie us1lu1q stwarzać swoim 
widzom iak'ejkolwiek iluzji Jednakże wczuwo1a się w jakiś sposób 
w pokazywanie postaci, aby przyswo1c 'obie właściwe im cechy.„ 
Aktor nos dokona aktu przeżycia tylko w stadium wstępnym, 
w c1am~ procy nad rolą na którejś z prób„ Aktor, czytoiqc swoiq 
rolę, ma przybrać postawę zdziwienia 1 sprzeciwu„. Wychodząc no 
scenę powinien we wszystkich istotnych miejscach roli, oprócz 
tego co robi, wyszukoc, nazwać i uczynić wyczuwalnym to, czego 
nie robi; to znaczy gro on tok, że widać możliwie wyraźnie inną 
alternotywę. To czego nie robi, musi być zawarte i podkreślone 
w tym, co robi W ten sposób kozde zdanie i gest oznaczają jakoś 
decyz1 , postac pozostaje pod kontrolą i jest poddano ocenie 
Technicznie okresie się ten proces jako: f i ks o w o n i e N i e -
- L e cz. 

Aktor nie dopuszcza na scenie do c o I k o w i t e g o 
w c 1 e I e n i a s i ę w postać, którą przedstawia. Nie jest on 
Leo1em, Harpagonem, Szwejkiem, on pokazuje tych ludzi. Podaje 
ich wypowiedzi możliwie najprawdziwiej, prezentuje ich zochowo-
111e się tak dobrze, jak mu na to pozwala jego znajomość czło
wieka, ole nie usiluje wmawiać w siebie (a tym samym w innych), 
ze w ten sposób wciela się w donq postoc bez reszty. 

(.„) Rezygnując z całkowitego wcielania się, aktor podaje 
swoj tekst 111e iok improwizację, ole iak cytat„. Przy stylu gry bei. 
cołkow1tego wc1e[enio s w postoc, do osiagnięcio obcości wy
powiedzi i dz1olan przedstawionej postaci mogą slużyc trzy środki 
pomocnicze 

1. Przen1es1en1e do trzeciej osoby 

2 P1zen1es1enie w czas przeszły 

3 Mowienle Jednoczesn1e wskazówek 
r e z y s e 1 s k i c h k o m e n t o r z y. 

Zastosowanie formy O n 1 czasu przeszłego pozwala aktorowi 
na zachowanie w swojej postawie odpowiedniego dystansu. 
Oprocz tego aktor szuka wskmówek 1 komentarzy do swojego 
tchtu i jednoczesnie mówi Je no probie („Wstał i powiedział zły, 
pon1ewoz nic jeszcze nie jadł". albo „Słyszał to po roz pierwszy 
1 nie wiedział, czy to iest prawdo" .. ) .. 

( .. ) Opisanie efektu obcosci robi wrczenie o wiele bardziej nie
naturalne niz jego reol1zocjo„. Główna zaletą teatru epickiego 
z jego efektem obcosci, moiącym na celu jedynie ukazanie świa
ta w taki sposob, aby stal s1 godn~m zo1nteresowania, jest włos
nre jego naturalnośc 1 materialnosć 1ego humor i rezygnacja 
z ws;relkieJ mistyki, która p1zylgneło do z.wykłego teatru jeszcze 
w dC1wny h cza och 
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banho zlotona wf._ llCl1ufY luchklej Jedna pnedeł udena natrcfnlasł 
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