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BRECHT DZISIAJ
Kiedy przed 20 laty zmarł Bertolt Brecht, jego sława przewyższała znacznie znajomość jego tw órc zości. Cały ś viat
znał Operę za trzy grosze i śpiewał songi Mack·e Majchra,
Je nny i Polly. Do wiel u krajów dotarła Malka Courage
dzięki przcdslawieniom teatrn Berliner Ensemble i wielkiej
kreacji Heleny Weigel. Ale większość sztuk Bertolta Brechta pozostawała jeszcze w ukryciu, zaś jego teoria teatralna
znana

była

tylko tym, którzy mogli

przeczytać

n ie tylko

Małe organom (w jednym z zeszytów periodyka Versuche)
lecz także Dialek tykę w teatrze - zbiór rozważań teoretycz nych Brechta powstały w ostatnich latach jego życia, zawie rający sumę jego rozmyślań o terażniejszości i przyszłości

sztuki scenicznej.
Dziś jest zu pełnie inaczej. Opublikowane zostały wszystkie
sztuki Brechta, naw et te, które nie zostały ukończone, nawet
fragmen ty i urywki. W 20-tomowym wydaniu dostępne są
dziś wszystkie jego wiersze i znaczna część wypowiedzi teoretycznych na temat literatury, sztuki, teatru, filmu; to _
co pragnął powiedzieć o społeczeństwie, polityce, filozofii
itp. W ostatnich latach wielkim wydarzeniem stało s ię ogło
szenie Dzienników Brechta - najbardziej !ntymnych zapisów je!fo myśli i d oznań, pr owadzonych z przerwami, od
wczesnej młodości aż do śmierci. Jest to znakomity komen tarz do je~-o dzieła, pozwalający lepiej zrczumieć nie tylko
jeg·o twó rczość, lecz także - czł owie ka.

Ale co najważniejsze , sztuki Brechta weszły trwale do repertuaru teatrów całego świata. Na terenie niemieckiego
obszaru językowego należą do najczęściej grywanych. Pod
względem ilości przedst:.wie1i i siły oddziaływan i a wysu nęła
się tam twórczość Brech ta n awet przed Szekspirem, zajmując w statystykach różnyc'i sezonów częstokroć pierwsze
m iejsce, nie s.p3.dając zaś nii;-dy poniżej drugiego lub trzeciego. Ogromnie rozszerzył się zasię~ terytorialny o· działy
w~nia sztuk Brechta. Grają go dzisiaj teatry całej Euro py.
Niedawno odbyła się pr emiera Pana Puntili n a scenie Come:lie Francaise. Stało się to swois tą nobilitacją dramaturgii
Brechta we Francji, gdy ż po raz pierwszy pojawiła się jerro
sztuka na pierwszej scenie te -::-o kraju. Inne teatry francuskie dawno już g·rają. A"O ~ powod zeniem. Brecht stał się PO Molierze i Szekspirze najczęściej grywanym w tym
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kraju autorem, a do najwybitniejszych francuskich premier
w ostatnich latach należało przedstawienie Swiętej Joanny
szlachtuzów, zrealizowane w Theatre de L'Est Parisien przez
Guyi Rotore'a. Ostatnio Theatre National de Strasbourg zagrał młodzieńczą sztukę Brechta Baal.
W Związku Radzieckim wydarzeniem stało się przedstawienie Kaukaskiego kredowego koła w Tbilisi. Młody reży
ser Sturua dał spektaklowi scenerię i klimat autentycznej
Gruzji, gdzie rozgrywa się akcja sztuki i osiągnął niezwYkły
sukces. Występy gościnne teatru z Tbilisi w Moskwie, gdzie
zaprezentowano ów wybitny spektakl, stały się powszechnym
tematem rozmów całego środwiska teatralnego. Warto tu
chyba przypomnieć, że słynny dziś Teatr na Tagance Jurija
Lubimowa rozpoczął działalność przedstawieniem Dobrego
człowieka z Seczuanu, które Lubimow przygotował ze studentami Studia Teatru im. Wachtangowa. Przedstawienie
tak bardzo się spodobało, że młody zespół i jego wychowawca otrzymali własny teatr. Wierni autorowi, który patronował ich pierwszym próbom, wYStawili póżniej Zycie Galileusza.
We Włoszech kontynuuje pracę nad dramaturgią Brechta
jeden z największych reżyserów współczesnego świata, Giorgio Strechler. Jeszcze za życia Brechta wYStawił Operę za
trzy grosze. Na premierze obecny był autor, który niezwYkle
wysoko ocenił pracę twórcy Piccolo Teatro di Milano. Póżniej dał Strechler niezwykłe, renesansowe przedstawienie
Zycia Galileusza - najpiękniejszą, najbardziej włoską a zarazem najbardziej humanistyczną inscenizację tej pięknej
i mądrej sztuki, obecnie zaś pracuje nad premierą Dni Komuny, która odbędzie się jesienią tego roku w hali wielkiej
remizy tramwajowej.
Grają Brechta teatry dalekiej Japonii i teatry Indii, wYstawiają go liczne sceny amerykańskie, zarówno w
USA
i Kanadzie, jak i w krajach południowej Ameryki. Odkrycia
Brechta dokonują od kilku lat teatry Afryki. Początkowo
grano jego sztuki przede wszystkim w krajach arabskich,
obecnie sięgają po nie również kraje i teatry Czarnej Afryki.
Zainteresowanie dramaturgią Brechta nie jest dziś tylko
wyrazem uznania dla jej wartości artystycznych. Twórcy
wielu krajów znajdują w nich broń, której użyć pragną w
walce o wolność i sprawiedliwość społeczną w swych krajach. Przez kilka dziesięcioleci cenzura zabraniała wystawiania sztuk Brechta w Hiszpanii i Portugalii. Jednym
z pierwszych zwiastunów wolności w Portugalii było dopuszczenie dramaturgii Brechta na scenę po zwycięstwie
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„i:ewoiucji goździków". Niedawno odbyła słę w Lizbonie
premiera Kaukaskiego kredowego koła w przekładzie i.adaptacji wybitnego pisarza i krytyka portugalskiego Luiza
Francisco Rebelio. I znów sztuka Brechta i jej realizacja
sceniczna stały się tematem dnia. Coraz częściej gra ją Brechta także teatry hiszpańskie.
W Berlinie stolicy NRD, powstał Ośrodek Brechtowski
(Brecht-Zentrum), którego zadaniem jest prowadzenie badań nad twórczością Brechta i jej recepcją w całym świecie,
zbieranie dokumentacji i przygotowywanie bibliografii tego
wielkiego tematu, organizowanie w przyszłości międzynaro
dowych seminariów i sympozjów na temat dzieła Brechta
jego interpretacji i współczesnego pojmowania. Kieruje nim
Werner Hecht, wydawca Dzieł zebranych Brechta, autor
kilku poważnych prac na temat jego twórczości.
Założone zostało Towarzystwo Brechtowskie (Brecht-Society), które skupia naukowców i krytyków, zajmujących się
twórczością Brechta i wydaje swój rocznik zawierający nowe prace, poświęcone tej problematyce.
Z okazji 70 i 75 rocznicy urodzin Brechta odbyły się w
Berlinie tzw. „Dialogi brechtowskie" (Brecht-Dialog), które
ukazały jego twórczość i jej pers~ktywy w bardzo różnych
aspektach. Ich bogaty materiał, opublikowany później w stolicy NRD pozwolił lepiej zrozumieć wiele zagadnień związa
nych z dalszą pracą teatrów nad tą dramaturgią.
Cóż jest w niej dziś dla nas najważniejsze? Lion Feuchtwanger nazwał Brechta jeszcze w roku 1928 pierwszym pisarzem Trzeciego Tysiąclecia. I chyba to on właśnie najlepiej uchwycił istotę tej twórczości. Brecht był prekursorem
literatury epoki naukowej, owego nowoczesnego myślenia,
cybernetyki i komputerów. Nikt nie będzie negował walorów poetyckich jego dramatów i wierszy. To ich wielka siła. Brecht był wspaniałym poetą, a je; o język nie ma sobie
równego w całej literaturze niemieckiej XX wieku. Każdy,
kto widział choćby Operę za trzy grosze, wie, jak świetnym
był dramatopisarzem, jak umiał budować sytuacje sceniczne i postacie, jak ostro rysował charaktery i jak świetnie
pointował dialogi. Wiedział też dobrze, ile znaczy w teatrze
dobra rozrywka, dająca widzom chwilę zabawy i odpręże
nia. Był jednak zwolennikiem mądrej rozrywki, myślącej
rozrywki i to chyba różniło go najbardziej od wielu autorów naszych czasów, którzy odnosili w ciągu tego stulecia
sukcesy nieraz nie mniejsze od jego. A jednak ich sława
szybko zbladła, podczas gdy dzieło Brechta trwa, wytrzymując najtrudniejszą próbę próbę czasu. Była bowiem
w sztukach Brechta myśl, która wyprzedziła epokę.
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Tą myślą jest wprowadzenie widza w filozofię dialektycznego materializmu, wdrożenie go w jej uprawianie. Brecht
uczył krytycznego myślenia, dialektycznego myślenia, uczył
jak rozumieć świat i jak go zmieniać. Były lata w; których
traktował dydaktyczne zadania swej sztuki jako jej cel jedyny i wyłączny. Powstały wtedy tzw. sztuki pouczające
(Lehrstiicke) z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych.
Później zrozumiał, że oddziaływanie jego dramaturgii będzie
znacznie większe, jeśli podawać 'będzie głęboką i mądrą
myśl w pięknym opakowaniu poezji, muzyki, inscenizacji,
wciągających widza i zmuszających go niejako do połknię
cia gorzkiej niera~ pigułki czystej filozofii. W ciągu swego
nazbyt krótkiego niestety życia (zmarł mając 58 lat) przemyślał wiele spraw teoretycznych, filozoficznych, politycznych i artystycznych. Sformułował je w swej Dialektyce w
teatrze, ostatnim jego przesłaniu• do potomnych - do tych,
którzy będą kiedyś czytali i realizowali jego sztuki.

'1

'uczestniczyłem przed kilku iah w sympozjum na lemat

współczesnego sen~u dramatur~ii Brechta, które odby ło się
we Flo encji. Giorg io Strechler mówił tam bardzo wnikliwie o możliwościach nowej interpre tacji sztuk autora Malki
Courage, podkreślając, że w chwili obecnej nie jesteśmy
świadkami końca, lecz początku tego procesu. Podobnie
mówił Roger Planchon na seminarium dla reżyserów w Essen. Obydwaj udowadniali na konkretnym materiale literackim, że sztuki Brechta nic za\\sze bywały właściwie odczytywane, że często traktuje się ~e powierzchownie dość zuawkowo, że kryją się w n ich znaczniei głębsze prawdy i wię
ksze wartości, niż to się dotąd "yd awało.
Przez pewien czas były w użyciu tzw. „modele" brechtowskich inscenizacji, opracowane przez Berliner Ensemble przez
bliskich współpracowników Brechta i Heleny Weigel. Na początku było to pewnym ułatwieniem dla teatrów, które nic
chcąc nawet powtarzać modelowych rozwiązań, chętnie zapoznawały się z propczycjami, zawartymi w tych opracowaniach choćby po to, by z nimi polemizować, lub by przyjąć
to, co w „modelach" było, ich zdaniem udane, co można
było zastosować w nowych inscenizacjach. Z biegiem czas'U
„modele" coraz bardziej jednak kostniały, zaczęto wymagać
obowiązkowego ich stosowania lub nawet kopiowania, a w
dodatku ranga sceny przy Schiffauerdamm zaczęła się gwał
townie obniżać i trudno było uważać jej rozwiązania za
wzorowe. Dziś wiadomo powszechnie, że każdy teatr ma
prawo i powinien szukać własnych rozwiązań sztuk Brechta, zapoznając się z opracowaniami modelowymi lub - nie,
wedle tego, co odpowiada reżyserowi.
Stanisław Wyspiański na isał kiedyś o Hamlecie, że oznacza on to, co jest dziś w Polsce do myślenia. Tak jest również z najlepszymi sztukami B r echta. Znaczą one to, co jest
dziś w świecie do myślenia i każde pokolenie szukać w nieb
będzie i znajdować te problemy, k t óre niesie czas. Na tym
Polega wielkość i pojemność tej twórczości.
Na koniec zostawiłem sobie ostatnie pytanie, najtrudniejsze i najboleśniejsze zarazem: dlaczego twórczość Brechta
toruje sobie z takim trudem drogę do polskich teatrów?
Faktem jest, że jej rezonans jest u nas znacznie mniejszy
niż w wielu innych krajach Europy.
(...) Dramaturgia Brechta wymaga twórczego stosunku reżyserów i aktorów. Jego sztuki są czymś w rodzaju scenariuszy, które wypełnić musi twórcza praca całego zespołu
realizatorów. Jest to ich siła i ich słabością za.razem. Można
teksty Brechta traktować ba.rdzo swobodnie. On sam nie był
nigdy onieśmielony wobec klasyków i pozwalał sporo zmie-
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niać w swych sztukach reżyserom, do których miał zaufanie. Strechler przeniósł akcję Opery za trzy grosze z Anglii
wieku XVIII do Ameryki początków wieku XX i to się
Brechtowi bardzo podobało. Zawsze uważał, że kiedy wysta_w ia się ~a kąś sztukę, trzeba wpierw sprawdzić, co ona
dziś znaczy i jaki jest stosunek jej tekstu do współczesnej
rzeczywistości.

Wszystko zmienia się w świecie - to była podstawa rozumowania tei;o konsekwentnego dialektyka. Jakże więc
mógłby pozostać bez zmiany sens sztuki i sens przedstawienia, realizowanego na jej podstawie w \\ iclc lat czy dziesię
cioleci po jej napisaniu?
Roman Szydłowski
TE.'\TR nr 16
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Walter Benjamin

CO TO JEST TEATR EPICKI?
I.

Publiczność

wolna od

napięcia

Nie ma niq przyjemniejszego, niż leżeć na sofie i czytać
- powiada jeden z epików ubiegłego stulecia. Sugeruje w ten sposób, do jak wielkiego rozluźnienia napiQcia
prowadzi delektowanie się lekturą dzieła opartego na narracji. Potoczne wyobrażenie na temat widza śledzącego
dramat ma charakter przeciwstawny. Ma się na myśli czło
wieka, który z ogromnym przejęciem i napiętymi nerwami
obserwuje rozgrywające się zdarzenia. Pojęcie teatru epickiego (które Brecht jako teoretyk utworzył na użytek swojej praktyki poetyckiej) zapowiada przede wszystkim to, że
ów teatr pragnie dla siebie publiczności wolnej od napięcia,
swobodnie obserwującej akcję. Oczywiście będzie ona zawsze występować jako kolektyw, i to odróżnia ją od czytelnika, który obcuje z tekstem sam na sam. Ponadto właśnie
jako kolektyw publiczność ta będzie się czuła prowokowana
do natychmiastowego najczęściej zajmowania stanowiska.
Ale to zajmowanie stanowiska, zgodnie z tym, jak je sobie wyobraża Brecht, powinno być przemyślane, a zatem
wolne od napięcia, jednym słowem powinno być wyrazem
postawy osób zainteresowanych. Przewidziano dla nich podwójny przedmiot zaangażowania. Po pierwsze, tok zdarzeń;
winny one być tego rodzaju, aby publiczność mogła je w
decydujących momentach kontrolować przez konfrontację
z własnym doświadczeniem. Po drugie, sposób inscenizacji.
Trzeba, aby jej artystyczną formę można było przeniknąć.
(Taka konstrukcja stanowi całkowite przeciwieństwo „prymitywizmu", w istocie wymaga od reżysera integracji i głę
bokiego zrozumienia sztuki). Teatr epicki zwraca się do
zainteresowanych, „którzy nie myślą bez powodu". Brecht
ma stale przed oczami masy, których sposób myślenia dobrze określa cytowana wyżej formuła. W dążeniu, aby publiczność interesowała się teatrem fachowo, a nie wyłącznie
grupa oświecona, wyraża się wola polityczna.
powieść

II.

Fabuła

Teatr epicki winien obrabować scenę z sensacyjnosc1 JeJ
tworzywa. Dlatego z dawnej fabuły ma on więcej pożytku
niż z nowej. Brecht pytał
nawet, czy zdarzenia, które
przedstawia teatr epicki, nie powinny być już uprzednio
10

znane. W stosunku do fabuły zachowuje się on jak mistrz
choreograf wobec adeptki baletu. Jego pierwszym zadaniem
jest rozluźnienie jej stawów do granic możliwości. (Teatr
chiński istotnie tak właśnie postępuje. W Th e fourth waii
of Chi na Brecht ukazał, co ma mu do zawdzięczenia). Jeśli
teatr ma przedstawiać znane wydarzenia, to najbardziej
przydatne byłyby tu zdarzenia historyczne. Ich epickie
rozciągnięcie przez sposób gry, plakaty i napisy zmierza do
do tego, by pozbawić je charakteru sensacji.
W ten właśnie sposób w swej ostatniej sztuce czyni
Brecht przedmiotem życie Galileusza. Przedstawia Galileusza przede wszystkim jako wielkiego nauczyciela. Nie tylko wykłada on zasady nowej fizyki, ale uczy jej także w
nowy sposób. W jego r c:kach eksperyment staje się zdobyczą nie tylko nauki, ale również pedagogiki. Akcent nie pada tu na odwołanie tez przez Galileusza. Rzeczywistego
epickiego zdarzenia należy raczej szukać w tym, co wynika
z wprowadzenia do przedostatniego obrazu: 1623-1642. Jako
jeniec inkwizycji Galileusz prowadzi swoje naukowe badania aż do śmierci. Udaje mu się przeszmuglować swoje
dzieła z Włoch.

Ten teatr w zupełnie inny sposób traktuje czas niż teatr
tragiczny. Ponieważ napięcie o wiele mniej wiąże się z
rozwiązaniem akcji niż z poszczególnymi epizodami, może
on obejmować najbardziej rozległe obszary czasu. (Podobnie
działo się niegdyś w misteriach. Dramaturgia Edypa czy
Dzikiej kaczki stanowi przeciwny biegun wobec dramaturgi teatru epickiego).
III. Nietragiczny bohater

Francuska scena klasyczna uwzględniła wśród grających
aktorów miejsce dla osób wysokiego rodu, które na otwartej
scenie miały swoje fotele. Nam wydaje się to niestosowne.
Podobnie niestosowne wydać się może, póki pozostajemy
w zgodzie z tym pojęciem „dramatyczność", które znane
nam jest z teatru, przyporządkowanie zdarzeniom scenicznym nie zaangażowanej trzeciej osoby jako trzeźwego obserwatora, jako „myśliciela". Coś podobnego marzyło się
wielokrotnie Brechtowi. Można pójść dalej i powiedzieć, że
Brecht podjął próbę, aby uczynić myśliciela czy nawet mędr
ca bohaterem samego dramatu; I właśnie z tego punktu
widzenia można zdefiniować jego teatr jako teatr epicki.
Najbardziej posuniętą realizacją tej próby jest postać Galy
Gay'a, tragarza. Galy Gay, bohater sztuki „Człowiek jak
człowiek'', sam jest jakb)' sceną, na której rozgrywają się
11
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naszego społeczeństwa. Nazwanie mędrca dodialektyki społeczeństw a nic wykracza daleko
poza intencje Brechta. W każdym razie Gały Gay jest mę
drcem. Już Platon doskonale dostrzegał niedramatyczność
człowieka o najwyższej wartości to znaczy mędrca. W swych
dialogach przywiódł go na próg dramatu - w „Fedonie"
na próg dramatu pasyjnego. średniowieczny Chrystus w postaci, jaką znajdujemy u ojców Kościoła, gdzie również reprezentował mędrca, jest bohaterem par excellence nietragicznym. Ale także w świeckim dramacie Zachodu p::iszuki wanie nietragicznego bohatera nigdy nie zaniknęło. Często
wbrew własnym teoretykom dramat ten wciąż w nowy sposób odcinał się od autentycznej postaci tragizmu, to znaczy greckiej. Ten ważny, al~_ żle oznakowany szlak (który
tu może obrazować tradycję) ciągnął się w średniowieczu
przez Hroswithę i misteria; w baroku przez Gryphiusa
i Calderona. Później zaznaczył się u Lenza i Grabbego,
a ostatnio u Strindberga. Sztuki Szekspira jak monumenty
stoją na jego skraju, a Goethe przeciął go w II części Fausta. Jest to szlak europejski, ale również niemiecki. Jeśli
w ogóle może być mowa o szlaku, a nie o zakazanej
skonałą sceną

ścieżce,

po której dotarła do nas spuścizna średniowiecznego
i barokowego dramatu. Ta ścieżynka, zaniedbana i ciągle
zarastająca, pojawia się dziś w dramatach Brechta.
IV. Zawieszenie akcji

Brecht przeciwstawia swój teatr jako teatr epicki te::itrowi w węższym sensie dramatycznym, którego teo rię sformułował Arystoteles. Dlatego Brecht wprowadza odpowiednią dramaturgię jako dramaturgię niearystotelesowską, podobnie jak Riemann wprowadził geometrię nieeuklideso wą
Ta analogia ma podkreślić, że nie chodzi tu o stosunek konkurencji między spornymi formami dramatu, Riemann zrezygnował z aksjomatu o równoległych. Brecht zrezygnował
w swojej dramaturgii z arystotelesowskiej katharsis, z koncepcji uwalniania się od afektów dzięki identyfikacji ze
wzruszającym losem bohatera.
Wolne od napięcia zainteresowanie publiczności, na które
liczą inscenizacje teatru epickiego, charakteryzuje się tym
właśnie, że rezygnuje się tu niemal całkowicie z apelowania
do zdolności wczuwania się i identyfikacji u widza. Kunsztem teatru epickiego jest raczej wywoływanie zdziwienia.
Formułując aforystycznie: zamiast wczuwać się w bohatera,
publiczność winna raczej dziwić się stosunkom, w których
on żyje.
Teatr epicki, sądzi Brecht, ma rue tyle rozwijać ciągi
działań, ile przedstawiać warunki. Przedstawienie nie jest
odtwarzaniem, o jakim mówią teoretycy naturalizmu. Raczej chodzi przede wszystkim o to, aby odkryć warunki
określające sytuacje. To odkrycie (wyobcowanie) warunków
realizowane jest za pomocą zawieszenia akcji. Najprostszy
przykład: scena rodzinna. Nagle wchodzi ktoś obcy. Kobi e ta miała właśnie zamiar chwycić figurkę z brązu, aby ni ą
cisnąć w córkę; ojciec zamierzał otworzyć okno, aby wezwać policjanta. W tym momencie pojawia się w drzwiach
nieznajomy „Tableau" - zwykłQ się mówić około rok:.i
1900. To znaczy: obcy został skonfrontowany z określonym
stanem rzeczy; wzburzone twarze, otwarte okno, spustoszone
wnętrze. Istnieje wszakże perspektywa, z której także bardziej zwyczajne sceny burżuazyjnego życia nie wygląd::j1
wcale inaczej.
V. Gest

możliwy

do cytowania

Działanie każdego zdania powiada Brecht w jednym
z I:Oematów dydaktycznych na temat dramaturgii - zostało
przewidziane i odkryte. I przewidziano chwilę, kiedy tłum
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end Carla Neher w roli slerżantkl armil zbawlenia, ~ple
aby pozyskać prozelitów, w marynarskiej knajpie
pieśń, która tam lepiej pasuj e niż w kościele, musiała cytować tę pie śi'1 z gestami, jakie jej towarzyszyły przy śp iewa
niu przed Radą Armii Zbawienia. Podobnie w Massnamc
wniesiono przed trybunał partyjny nie tylko sprawozdanie
grupy komunistów, ale poprzez ich grę przytoczono również
gesty towarzysza, przeciw któremu wystqpowali. Co dla teatru epickiego w ogólności stanowi najsubtelniejszy środek
artystyczny, w szczególnym przypadku sztuki dydaktycznej
(Lerstilck) użyte zostaje w bezpośrednim celu dydaktycznym. Ogólnie biorąc, teatr epicki jest z samego założenia
teatrem gestu. Bowiem tym więcej uzys kujemy gestów, im
częściej przerywamy osobie działającej.
wając,

VI. Dramat dydaktyczny

zdania na szalę wagi. Jednym słowem gra została
przerwana. Można tu wybiec myślami dalej i przypomnieć,
że przerywanie jest jedną z fundamentalnych metod wszelkiego tworzenia. Sięga to daleko poza obszar sztuki. Leży by sięgnąć po jeden tylko przykład - u podstaw cytatu.
Cytowanie jakiegoś tekstu oznacza między innymi rozerwanie jego wewnętrznego związku. Jest zatem rzeczą zrozumiałą, że teatr epicki, który polega na przerywaniu, jest
w specyficznym sensie teatrem cytatu. Ale sama możliwość
cytowania tekstów nie byłaby. jeszcze niczym szczególnym.
Inaczej ma się rzecz z gestami, wykonywanymi w czas ie
gry. „Uczynienie gestów możliwych do cytowania" jest jednym z istotnych osiągnięć teatru epickiego. Aktor musi
umieć tak oddzielać swoje ruchy, jak zecer słowa. Ten efekt
można osiągnąć na przykład dzięki temu, że aktor na scenie sam cytuje swój gest. Tak więc widzimy, jak w Happy
położy
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Teatr epicki przeznaczony jest zawsze w równym stopniu
dla aktorów, co i dla widzów. Dramat dydaktyczny, jako
jego szczególny przypadek, wyróżnia się w ·i stocie rzeczy
przez to, że dzięki wyjątkowemu ubóstwu aparatury upraszcza kontakt i zbliża publkzność do aktorów i odwrotnie.
Każdy widz może stać się współgrającym . A prawdą jest,
że łatwiej jest grać „nauczyciela" niż „bohatera".
W pierwszej wersji Lotu Lindbergha, opublikowanej w
jednym z magazynów, lotnik występował jeszcze jako bohater. Została ona pomyślana jako jego apoteoza. Druga
wersja - co nadel'i znaczące - zawdzięcza swe powstanie
autokorekturze Brechta. Jakiż entuzjazm ogarnął oba kontynenty w dniach, które nastąpiły po tym locie. Ale zgasł
szybko, jako sensacja. Brecht stara się w Locie Lindbergha rozszczepić spektrum „przyżycia" i wydobyć z niego
barwy „doświadczenia". Doświadczenia, które można było
zaczerpnąć tylko z wysiłku Lindberga (jego lotu), a nie
z podniecenia publiczności i który ma być przywrócony
„Lindberghom" (robotnikom).
T. E. Lawrence, autor Siedmiu kolumn mądrości, wstę
pując do oddziału pilotó~ napisał do Roberta Gravesa, że
dla dzisiejszego człowieka krok ten znaczył tyle, co dla
człowieka. średniowiecznego wstąpienie do ldasztoru. W tej
wypowiedzi rozpoznajemy podobne napięcie, jak w Locie
Lindberga, a także w późniejszych moralitetach. Klasztorna surowość służy do opanowywania nowoczesnej · techniki
- tam w lotnictwie, tu w walce klasowej. To drugie zastosowanie znalazło najwszechstronniejszy wyraz w Matce.
Był to śmiały zamiar, właśnie dramat społeczny miał odrzu ·
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cić elekty, Jakie pocląga za scbą postawa wczuwanb slę
i do jakich publiczność była przyzwyczajona. Brecht wie
o tym, mówi o tym w 1 liście-poemacie, który z okazji nowojorskiej inscenizacji tej sztuki skierował do tamtejszej
sceny robotniczej: Niektórzy pytają nas, czy robotnik też
was rozumie? Czy zrezygnuje z odrzucenia, do którego nawykł; z duchowego uczestnictwa w cudzym uniesieniu, w
dążeniu innych ludzi; z calej tej fuzji, która go podnieca
na przeciąg dwu godzin i pozostawia w stanie wyczerpania, napełnia niejasnym przypomnieniem i jeszcze bardziej
niejasną nadzieją?

VII. Aktor

Teatr epicki, na podobie11stwo obrazów na taśmie filmo\v·ej, rozwija się odcinkami. Podstawową dlań formą jest
forma zderzenia oddzielnych, wyraźnie rozdzielonych sytuacji dramatycznych. Songi, n::.pisy, konwencjonalne gesty

sprawiają, ±e sytuacje s4 względem siebie skontrastowal'l~
Powstałe w ten sposób interwały, zmierzają do rozbicia iluzji u publiczności. Paraliżują jej gotowośr. do wczuwania
S·ię. Te interwały sprzyjają zajęciu krytycznej postawy wobec · przedstawionego zachowania się osób i sposobu,
w jaki ono jest przedstawiane. Co się tyczy sposobu przedstawiania, to zadaniem aktora teatru epickiego jest pokazanie pcprzez swoją grę, że zachowuje zimną krew. Także
dla niego wczuwanie się jest mało użyteczne. Do tego rodzaju gry „aktor" teatru dramatycznego nie zawsze jest w
pełni przygotowany. Teatr epicki najłatwiej zrozumieć na
przykładzie „zabawy w teatr". Brecht powiada: aktor musi
pokazać jakąś rzecz i musi pokazać siebie; pokazując zaś
~iebie, pokazuje rzecz. Chociaż są to czynności zbieżne, nic
mogą się jednak zbiec tak, aby zniknęła różnica między
tymi dwoma zadaniami. Innymi słowy: aktor winien sobie
zastrzec możliwość umiejętnego wypadania z roli. Musi być
gotowy we właściwym momencie zagrać siebie myślącego
(nad swoją rolą). Niesłusznie byłoby jednak kojarzenie tego
7. ironią romantyczną, jakiej przykładu dostarcza na przykład Kot w butach Tiecka. Ironia roman tycza nie ma celu
dydaktycznego, w gruncie rzeczy dowodzi jedynie filozoficznego obycia autora, który pisząc sztuki stale uprzytamnia sobie: ostatecznie i świat może być teatrem.
Właśnie

rodzaj gry w teatrze epickim pozwala bez trudu
w jak wielkim stopniu zainteresowanie artystyczne utożsamia się na tym polu z zainteresowaniem politycznym. Weźmy pocj uwagę Brechtowski cykl Strach i nędza
Trzeciej Rzeszy. Łatwo stwierdzić, że zadanie zagrania roli
członka SS lub członka Trybunału Ludowego dla niemieckiego aktora-emigranta, któremu by ono przypadło, mogło
by znaczyć coś zasadniczo innego niż na przykład dla porządnego ojca rodziny wcielenie się w Molierowskiego Don
Juana. Jeśli chodzi o pierwszego z nich, trudno byłoby
uznać identyfikację za stosowną metodę nie ma dlań
możliwości wczuwania się w rolę mordercy własnych towarzyszy walki. Takie przypadki wymagają nowej metody,
dzięki której aktor dystansuje się wobec swojej roli. Rezultat mógłby być szczególnie owocny, a metoda miałaby
właśnie charakter epicki.
zrozumieć,

VIII. Teatr na podium

To, czym ma się zajmować teatr epicki, łatwiej da się
zdefiniować, jeśli wyjdzjemy od pojęcia sceny, niż od poję
cia nowego dramatu. Teatr epicki uwzględnia okoliczność,
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kt6rej poswięcańo zbyt mało uwagi. Można Ją okre$lic jakó
zniesienie kanału dla orkiestry. Przepaść, która oddziela
aktorów od publiczności, niby żywych od umarłych, przepaść, której milczenie w dramacie potęguje wzniosłość i którrej rezonans w operze wzmaga odurzenie, ta przepaść, która wśród wszystkich elementów sceny nosi najbardziej widoczne ślady swego sakralnego początku, coraz bardzi~j
traciła na znaczeniu. Scena znajduje się jeszcze na podwyzszeniu, ale już nie wznosi się z niezmierzonych głębin: sta~a
się podium. Dramat dydaktyczny i teatr epicki stanowią
próbę zagospodarowania tego podium.

l3ertolt Brecht
OCZYSZCZANIE TEATRU ZE ZŁUDZEŃ
Jedynie w

Z
Tłumaczyła: Krystyna Krzemień

(Mies. Lit. nr 6176)

rozsypują cych się

utę s knieniem

damach waszych
ludzie

na kres

czekają

jeszcze

szczęś liwy jakowychś

perypetii,
lub w końcu
straszliwym
Szczęścia uchwycić okruch, nieszczęścia rozumienie.
Gdzie indziej wszędzie
Ludzie gotowi już kres tak szczęśliwy położyć
Perypetiom, które - jak dobrze zrozumieli Przez ludzi są stwarzane, więc ludzie zakończyć je
Aby tu przynajmniej

odsapnąć

mogą.

Ow uciskany, któremu - kapelusz podając wokoło Wraz z opłatą za wstęp łez także kilka zbieracie,
już myśli,

Jak owych lez uniknąć. I przemyśliwa
Nad wielkimi, by stworzyć społeczeństwo, które
Umożliwia wielkie czyny. Już kuLis odmawia
Przyjęc{a opium z rąk gospodarza, a
robotnik rolny
Kupuje gazety zamiast wódki pędzonej z ziemniaków, a wy
nadal
W brudnym garnku mieszacie, tanie wzruszenia jeszcze.
L i cho sklecony wasz świat, z kilku zaledwie desek
Pozostałych z budowy domów, ukazujecie
Ruchami hipnotyzerów, w magicznym oświetleniu
pragnąc

Serc kołatanie wywalać. Otom przylapal jednego,
Gdy dla wy zus kiwacza o litość żebrze. Tam znowu
dwoje
Udaj e milcsną scenę pośród głębokich westchnień,
Podsłuchanych zapewne u służby, którą tak dręczą.
T en z kolei hetmana wielkiego przedstawia, nękanego
cierpieniem,
A cierpi przy tym tak samo jak wówczas, gdy właśnie mu
Gażę obcięto.
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Redaktor programu
Ach, wasza świątynia sztuki rc<.brzmfr:wa znów
wrzask iem handlarzy.
Jednego widzę zaś, gdy z gestami kaplana
Kilo mimiki sprzedaj e, żwawo zmieszane w

ANDRZEJ FALKIEWICZ
Opracowanie graficzne
BARBARA G UTEKUNST

ciemnościach
Rękami

od wymiany p-~cniędzy zbrukanymi
Z najrozmaitszy ch odpadków, cuchnący c h fetorem
Wieków dawno minionych, a ten tutaj
Z glupia frant chlapa udaje przed wami,
Którego sam, brzdącŁm uędąc, widzial lecz nie na polu
- tylko
W teatrze wędrownym.
We wstydzie naturalnym dzie ci,
Któr e I.Jawiąc się w t eatr udawać n ie chcą w ca le,
A także w niechęci robotników
Do sztucznych, dzikich gestów, gdy
$wiat chcą ukazać, jaki m jest,
Żebyśmy zmienić go mogli,
Przejawia się już, iż poniżej godności Ludzkiej
Jest oszustwo.
Przełożyła:

(B. Brecht

Maria Kurecka
„Wartość mosiądzu",

WA i F 1S75)

W programie wykorzystano grafikę Kaethe Kollwitz
(1867-1945), niemieckiej malarki, graficzki i rzeźbiarki,
której twórczość związana z postępową ideologią społeczną
i niemieckim ruchem rewolucyjnym przesiąknięta była głębo 
kim humanitaryzmem wyrażającym się w ostrym proteście
przeciw wojnie, niesprawiedliwości społecznej i nędzy proletariatu.
Dzieła jej cechuje realizm, niezwykła siła wyrazu i sugestywno ś ć wizji (cykle: „Powstanie tkaczy", „Wojna chłop
ska", „Obrazy nędzy", „Wojna", „Głód'', „Proletariat").
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