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BRAZYL!JSKlA CO.MIMEDilA! DELL' ARTE 

Jesienią a.956 noku odlbyła się w Teatrze św. IzabeUi 
w Recife, stalicy 1Stanu Pernambuco !W BrazylLi, prapremiera 
niezwykłej sztuki IP't. „Auto da Coffii>adecida" {rw dosłow

nym iprz~klładzie: „~yrn Miłos.i.ernej"). Autorem jej był 32-
<letni Ariano Su as s u n a, z wykształcen.ia iprarw1nik, wy
kładający estetykę na Uniwersytecie w Recife, założyciel 

teaitnu s,tu<lenckiego w tym mieście i po trosze 1krytyk. Sztu
ka 21dobyła od razu popu'lal'Il!Ość i sławę, a w styczni·u 
1957 r. ·uzyskała pierwszą nagrooę w Rio de Jani·er.o na zor
ganizowanym przez Brazylijską Federację Tea·tral111ą pierw
S<lY'ffi fe1Stiwalu zespołów amatorsikich. Od tego czasu grana 
jest z 1niesłabną1cym powoozeniem w wie['U teatrach brazy
hljsl!dch. Krytyka uznała ją n.iemal jednogłośnie .za najbar
dziej oryginalne dzieło w teatrze brazylidskim lat powojen
nyc·h, ipodk.reślając szozegtJl!nde ludorwe źródła :utworu, pod
niesionego do l.'langi ogólnoludzktiej alegorii. Pisano o „tchnie-
1niu :tragedii greckiej", o „claudeiJ.awskiej wtizji śwfata" o bo
~actwie itreści fi'1ozo:Ckznyah i 9polecznych utworu. 
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„Historia o iMiłosiernej" 'to ludowa farsa opar-ta na bal
ladach ~iewanyich <po td7liś clz.ień przez wędrownych bajarzy
muzykantów oraz mieszkiańc6w sertonu, tj. północno-wscho
dniej, najUboższej, nilszczonej przez susze połaci Brazylii. 
Wyistępujące w niej pootacie odda/ją 'Przekrój społeczny 

miesrzk!ańe6w sertxmu, a ]loh peryipetie odzwierciedilają pro
blemy i kon:fllikity :nurtują-ce :to społecr.<:eństwo, przede w.srzyis't
kim waś o'k<rutną w<illlkę o lbyt w z.a100:fanym kiraju. Jedyną 
!Il<ad:zlie<ją luidzli bi<E!clmyich, wy.niiiszoronycll febrą, wy.zysk.iwa
iny-ch przez IPI'acodlawiców, jest niebo. Ale - jalk pokazuje 
srLliuika - d. rta!m nie ła<two 1Się dios tać. 

•W przedmowie 'Cl.o lkisiążkowego wy.dania 1Sztu'ki Suassuny 
(które u.'kaza~o iSię nakła'dem AGIR - najwię.ks.zcgo wyda
wnictwa katolkkiego w Brazylii), wylbitny krytyk brazy
lijski Henrique Osmar pisał, że „A'llto da Compadecida" na
wią'Zuje <do tI'1adyicjd .sztuk średnLowdecznyoh znanych powsze
chnie pod nazwą „Ouida Matki Boskiej". Forma zaś utwo.ru 
jest pokrewna isztu!korrn Gil VicerJJte - .portuga~skiego ·drama
topisarza, poety, lrompozyltora i alk.tora żyjącego .na rprzelomie 
XV i XVI wieku - i teatrowi hiszpańskiemu XVII w. Są 
rw nliej wątki <Commedd.i dell'arle, ~równo w iro7JWIO'ju akcjd, 
jak w ll'yiSunk·u !bohaterów, 1szczegó1nie zaś m O'Sobie Joao 
Grillo. Ma on pewne cechy Arlekina, aczkolw.iek jest .posta
dą autentyiczn·e brazylijską, znaną do.b.rze w ludowej lite
ratuirze obszaru półn.ocno-wschodniej Brazylii. 
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Polski przekład sztuki Ariaino SuassU'ny „Historia r0 Mi
łosier.nej, czyli Testament IPSa" ukazał ·się w „Dialogu" 
•w roku 1959 w nu.merze 10 (tłum. Wd.to·l<d Woj'Ciechowski 
i Dan;ufla Żmij). Prapremiera polska O'dbyła się 14 :września 
11.960 r. w Teabrze Ateneum w Wanszawie. Sztukę reżyiSero
wał Konrad Siwinarnlci, który wraz z Ewą Starowieyską 
opracował taik:że ·sceno1grafię, rn uzykę iS kornponowat Edward 
Pałłasz. W rolach głównych wystą19rn: B. Pawlik (Chico), 
M. Kooiniak (Gr:i'lo), J. Matyjaszkiewicz (Ksią dz), J. Duriasz 
(Zaikrysti.an), E. Ra.dz1kowska (Piekairrowa), R. Wilhelmi 
(Severi<no), H. Ł•apiński (B<rnciszek). 

(oprac, na podstawie artykułu w „Dialogu" 
1959, nr 5, s. 151-152). 
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Madą Piwińska 

LUIDOWE M:rSTEIBIIUM 

Wszystk,i·e trzy sztuki lbrazyJdj,skie, które znamy z druko
wanych w ,,iDialogu" przekładów: „Historia o Miłosiernej, 
czyli Testament psa" A. Suassuny (10/1959), „Ten, który do
tr.zy\muje. slowa" Al~redo Diaz Gomeza (4/1962) i teg.oż autora 
„Soietka Zabawienia" ('1/1964), są w mniejszym łub większym 
stopniu formami i przejaiwam:i ludowego miisterium. Reportaż 
przeplata się tam rz: Biblią, a walka klasowa jest usitylizo
wa.na na EwangeJię. Przyzwyicza;i1liśmy się do tego, że miste
ria są .raczej przekażn.i'kami poLltycz:nych 'lub mora1J11ych tre
ści, ·do tego, że Bóg Ojciec zjawia s.ię jako teatrainy archetyp 
konserwatyiwnego polityka, Chrystus - n~w.izjonisty, Maria 
q.god!n:ie z tak modnym ostatnio m12l0gynizmem - bywa 
dziewczyną lekki-eh obyczajów. W dramatach brazyli}skich 
Chrystus jest Mur.zynem lub 1bezrolnym chłopem, Maria naj
uboższą z k6biet w całej wiS.i, a rmisterium 'dźwiga treści sipo
'łeczne. Ta prostota jest chy.ba pierwszą !barierą obcości, jaką 
mus·imy w stosunku do sztuk brazylijskich przełamać. Do 
saime'j formy zdąży.!•iśmy s·ię •bowiem iprzyl.lwyczaić, a nawet 
bak jej nadużyć, że Bóg Ojciec i Zeus .magą obyć już u na·s 
wręcz używani wymiennie, jako dwa rMne lecz równie umo
wne znaki tej samej treści. Sty.Jizacja ewangeli,czna zrównała 
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się iniemal ;ze styEzaicją aintY'czną i ·działa już jpNlwie na tych 
samych prawach - kostiumu(„.). 

Obce i szokujące jest 'U Brazylijczyków to wła&nie: ży

wość mistery-jnyc.h treści, ich dynaimfam, &la i konkretność 
doznań re!iigijnyi0h (cudy!) uderzająca nawet wtedy, a mooe 
szczególnie wledy, kiedy autor us.Huje natl tymi rozpętanymi 
żywiołami 1buidować pUJbliicyst.Y'czne mosty ku racjon:alizmowi. 
Żywe rrnisterjUJm pogańsko-.ohrześcijańslk:ie mamy w „Tym, 
który dotrzymuje isłowa", g.dzie przemieszanie naijroza:nait
s;z:ycll ellementów wiary, S1topniienie m'tlrzyńsk.kh kultów 
z Ewanigelią iSbwairza całość przejmującą egzotyzmem i pory
wa siłą żywiołu, z którego k.ry·stalizują sję i wyłandają jacyś 
nowi święci, nowe kulty, now1i aipostołowie: chrześcijaństw.o 

lud0twe i dyniamiczne jak w -cza.sacll swego zarania. Z podo
bnie żywą wartością wiary ·spotykamy się w „Testamencie 
psa", który ze scenicznej gll"oteski sipołecznej, przyipominają
cej mam jakąś wspókzesną wersję „Krótkiej rmpra.wy mię
dzy panem, wójtem a plebanem", pr.zerru>ta w przypowieść, 

w „historię o .Mi1łos1er:nej", gdtiJie jasełklowa icuctowiność służy 
ik'U:nsztownej 1Para'boli, a :naii'W!IlOŚć 'bohaterów ,staje się mi
mowolną świętością bożych prostaczków. 

(„Dialog" 1964, nr G, s. 127-128) 
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Luiz Frantcisco Rebel!Jo 

DiRAJVIIA TURG IA BRAZYLIJSKA 

1 
„Cała histortia brazylijskiego teatru - pirsał w roku 196·2 

k1ryty:k Sabato Magałidi - .przebiegała do tej pory ,pod zna
k.iem ' di.ail.e'ktyc znej gry między afirmowaniem aktualnych 
wzorców europejskdch". Wzory te czerpano ipoczątkowo 

z Portu.ga!lii, następnie z Fraincj.i, a dzięki ich pośrednidwu, 
równrież z k.illm innych ka:ajów. :Pełrną niezałeżność osiągnię
to dopiero w dągu ostatnich la<t. 

PoczątkJ żyda teatra•lnego datują rsię mniej więcej z po
Łmvy XVI w+ieku i noszą wyraźne piętno kolonizacji portu
galskiej. Jezuiita, o. Jose de A'lllchieta (1534-15917) z.orgaru
ww•ał wówczas na użytek k,rajowców [)rzedi.5tawienie kilku 
,,auios:' - kompozycji pramatycznych o dosć 'Prostej struk
turze, k<tóre do ,perfekc ji doprowad L..i ł ,w latach 1502-1536 
portugalski piJsarz, Gil Vicente. Przedstawienia te wi ąz..aly 

s.ię z apo!agetyką chrześcija 11ską. Anchieta jposługiwał się 

rw nioh nie tylko językiem portugalskim, ale l'Ó'\vnież hisz-
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pańskim i „tupi", czyli dialektem iLnidiańskiiim, a czasem, jak 
w „święcie śwętego Wawrzyń,ca" (1583) mieszaniną wszyst
kich trzech jęzY'ków. 

Te po.cząt.k.i nie miały jedna'k .znaczniejszych <następstw. 

Na .!Przestrzeni dwóch i ,pół wieku odnotować mm.na jedynie 
znikomą liczlbę rnhgijnych „autos" w ·stylu utworów Anchie
ty, '1u.b hiszpań-s'kich „autos '5acramentales" pióra takich au
to.rów, jalk zakonnJcy Alvaro Lobo i Manuell do Cauto c:z.y 
Gon.calo Cavalcanti de AUibuquerqiue; rpcmadto ~ne łaciń
Sikim wierszem i śiciśle wzorujące się na klasyce tragedie 
Salvado.ra de Mesquity oraz ·powstałe w języku hilszpańskim 
bairo'kowe komedie Manu~la Batel'ho de Oliveiiry. 

P.o ogł·oszeniu .niepodległości w 1822 roku dla całego po
kolenia pisarzy, zairówno poetÓW jak prozaików, .romantyzm 
is<tał się natchnieruem w twór.czości dramatycznej. Równo
cześnie aktor Jose Caetaino (1808-1865) zorganizował pierw
szy inawdowy izespół „aby JPOłożyć kres 1P<>dporządkowaniu 
naszego teatru icudzrnZ'iem~im a!kltorom", a Martins Pena 
(l!U5-1848) rnapisał około <l·wudzie.stu komooii, w których 

rptrzedstawił na scenie życie, oby.czaje i 'potoczny języ'k mie
szkań-cÓW Brazyilii. Penę uważa się słuszrue za twór.cę bra
zyJij<>kiego tea'tru. U schyłku XIX •stulecia jego dzieło podję
li dwaj kom ediopisarze, którzy c.!.zi~k.i naturalizmowi odno
wili komedię obyczajową: Franca Junior (Hl3&-1890) i prze
de wszystkim, Artur Azevedo (1855-1908). Warto także 
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wspomnieć <lz!wne płody dramatyczne półsza;eńca Qorpo 
Santo (1829-1883), zwiastujący o cały wiek WlCześniej współ
czesny teatr aibsu1rdu. Jego dzieła odkryto zresztą dopiero 
niedawno i .przyznano im należną rangę, której odma.wiali 
autorowi współcześni. 

Martins Pena i Artur Azevedo położyli podwaliny pod 
trazY'lijski teatr narodawy. Ale potem teatrem tym zawład
nę.li ludzie, którym bHższe były wartości literackie niż &ce
.nieme. Wśród n:ch znaleźli się pisarze tacy jak Coelho Neto 
{1864-1'934), Graca Aranha (1868--1931), Goui:art de Andrade 
(1881-1936), Pau:o Barreto (1881-1922), Roberto Gomes 
(1882-1922) i Paulo Goncałves (1897-1927); wszyscy bar
d2liej lu.b mn!ej spokrewnieni z estetyką symboliczną. 

Pierwsza wojna św:atowa spowodowała co prawda przer
wę w gościnnych występach zespoł ów z Eu.:-o,py - zwŁa:s.z

cza z Fortugalii i Francji, jedtnak i:omyślnie wpłynęła na 
~-ozwój gr-upy pisarzy i ak•torów, którzy po.św.ię.cili się sla-
1wieniu waortości narodowych. Mam tu na myśli pi.sarzy: 
Claud.:o de .S.ousę (1876---1954), Viriato Correię (1884-1967), 
A•badie Fairia Rooę :i Gas·tao Tojeiro oraiz aktorów Leopoldo 
F·róiisa, Jaime Costę i fP.r.ocópio FerreLrę. Ten ostatni wylanso
wał w r. 1932 pierwsrzą sztukę ib11aizylijsk<iego d.ramatopisarza, 
która zyskała sobie sztukę św'Jatową: „Bóg wam to wynagro
d<Z'i" J10racy Camairgo (ur. 1898). W iswy0h komediach zarówno 
Camarg-o jak i <inni dramatop,iisarze brazylijscy: Armando 
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Grunaga (1884-1954), Oduv.D'ldo Vda:na (1892-1972), Ernani 
Fomari (u.r. 1889), R. Mag.al.ha.es Junior (ur. 1907) - prze
stirzegają sitylistycznych Tegu! teatru mieszczańskiego. Zwra
cają S'ię .zresztą do miesziczańskieg-o widza: modemi·stj"Czma 
rewol..·ucja, która WJ1buahła przy okazji słynnego „tygodnia 
sztuki now1oc.zesnej" w Sao Pau!o w 1922 roku, nie tknęła 
teatru - z kul.koma jednak wyjątkami. Na1eży do nich awan
ga•rdowa twórczość Renato Viany (189'4-1953) i przede wszy
stkim chrcpawe, zaba.rowione odcien.iem e:ksjpresjoniz.mu ut
wory ·poety Osvalda· de A'lldrade (1890-1954), Treściami po
liitycznymi i n.iezwy.kłą &Wotodą formalną jego dzieła przy
wOldzą na myśl parabole Majakowskiego („Kaktusowy król", 
1933; „Człowiek i koń", 1934, „Umarła", 1937). 

2 
Zasadnicza zmiana nastąpiła na począłku lat czterdzie

sty>ch. Drnga w-ojna światowa przywiodła do Brazylii ludzi 
bl.Jiskl() ~w:iąza.nych rz.: eu1ropejskiim życiem teał.railnym, ta.kich 
jak polski reżyser Zbiginiew Ziembiński (obecnrl.e obywatel 
brazylijski), fran'Cuska aktorka Henriette M.orineau (przybyła 
do Brazy1ltii z zespołem Lo'uis Jouveta), włos.ki aktor A·do'1fo 
Celi (który przeszedł ,późiniej do filmu) . Ludzie ci przyczy
ni:i się do odnowy teatru, zarówno od strony technicznej 
jak .i es,tetycznej. W roku 184!1 w Rio de Janerio powstaje 
zespól „Os Comediantes" (Aktorzy) a w •roku 194·8 w Sao 
Paulo - „Brazylijski Teat.r Komedii". Pierwszemu z tych 
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dwóch ze&polów, kie1'0wanemu pirzerz Ziembińskiego, zaw
dzięczamy odkTycie największego współczesnego dramatopi

sarza :brazylijśkieg<J, Nelsona R<Jdr.iguesa (ur. 1912). „Suknia 
ślulbna" (,l.943) tego au·tora 1Stanowrla zaiskoczen4€ i szok za
rówrw ze względu na nowatorstwo pomysłu teatralnego -
akcja toczy się jednocześnie w trzech pilanach: rrzeczyw.isto
śd, wspomnień i [przyw'Jdzeń - jrak i z powodu !brutalności 
języka. Inne, czę-ścilQWO zakazane p.rzez icenzurę, sztuki Ro
dr.iguesa, których 1psych'Oanaliiyczma treść wyrrażona została 
za ,pośredniictwem sy.nkopmvanej, ekspresj•onistycznej tech
niki (Ailb'l.lm rodzinny, 1945: Czarny Anioł, 1948; Ma<lonna 
topieliców, 1'954) zn.aczn.ie przys-pieszyły proces rozkładu tea
tru .mieszczańskiego . Teatr ten niewątpliwie utradł swą 

rolę, choć pozostali mu wierni utaJ:entowani akto~zy jak 
A!bHLo Perei•ra de Almei<la (ur. 1906) twórca znakomitego 
obrazka obyczajowego „Pai10l V•el·ho" (1'95!1), czy Pediro Bloch 
(ur. 1914), znany na świec.ie dziqk.i monodramowi „Ręce Eu
rydyki" (1945). Wśród współczesnych dramatoipisarzy brazy
Hjsktl ch wa.r•to t.alkże wspomnieć Gu.ilherme Figueiredo (u:r. 
19'15), 'który zręcznie potrafił nadać aktualne brzmien.ie da
wnym mitom (w roku 1959 przerobiil „Lizystratę" Arystofa
nesa .i iplautowskiego „Amfitriona" na „Strajk .powszechny" 
i „Boga, który s pał w do.mu"), oraz Stiłveirę Sampaio i Mil
lora Fernandesa. Ich wyrafinowany humo•r de.maskuje bana
ły i stere-0typy życia mieszazańlskiego. 
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Pod kondec lat pięćdziesiątych ruch odnowy zwrócił się 

wyraźni,e w stronę teatru ludowego. Wpłynęło na to ikilka 

czynników. Z jednej st.r-0ny reformatorskie rządy Jus,ce1ino 
IKwbitschka, Jando Quadrosa i Jeao G,oU'larta poświęcały 

wzm:ożoną uwagę społecznym prot'l.emom k,raj.u, między Jn
nymi reformie i'01nej. Z drugiej - narastała reakcja prze
ciw reżymOW<i, który zdobył W'ł.acLzę w •wy.n:iku woj sik-0wego 
zamachu stanu w rdku 1964 i utrzyunuje ją po dziś dzień. 

Na te nastroje nałożyła się nauka płynąca z Brechta i jego 
epic:lt•iej .dramaturgii; ,,Mały Organ.cm ... " stał s.ię dfa nowych 
autorów czym•ś w :rodzaju ,,Magna Charta". Teatr 2lWrócił 

się w sbronę społecznego zaarugażow.a.'1ia. C:zeripano i korzy
stano iprzy tym z wiel1u wrorów: od prymHywnych „autos" 
do tradycyjnych schematów sztuki „<!obr.ze s'krojonej". Wy
korzystywano ta.'li:że ludową rnuzY'kę bossa-nova, zarówno, 
w kabarecie politycznym jak w .teatrze epi-okim. W pracy 
nad swą „traged~ a carioca", „Orfeu da Conceicao", w któ
rej mit OrJeusza zos taje przeniesiony do „faveli" (hiednyc'h 
pr.zedmieść Rdo de Janeiro), poeta Vinic~us de Morais ko
rzysta z •pomocy jednego z najlbardzej znany·ch kompozyto
rów stylu bossa-nova, Antonio Carlosa Jab.ima. W latach 
sz c.~ćd.z i csiątych na afiszach najci ekawszych spektakli poja
wiły s ię na zwiska inn yc.11 pcipti.Jarnych kompozy torów: Ca
etano Velso, Chioo Buargue de Ho.landy, Gilber to Gila, Edu 
Lobo. 

13 



Pi~arze, bwo.rzący dzisiaj czołówkę teatru brazyrlijskiego, 
są wszY'SCY w w.ięk'Szym '1lrb .m.n-iej1szym st01Pruiu zaangażowa
ni w 8I)rawę podwójnej ema::icypa(!ji: artystycznej i społe
cznej. Na1:chnienie do swojej twórczości czerpią z brazylij
skiej rz.eczywi<Stości, rue ogra<nli'Clilłją IS'ię jerlna.k do Opi·sywa- . 
nia jej (jak w .daWlllyrch dramatach nat·uralistycmyich), lecz 
usiłują pokarzać i pobUidzJić możliwości jej przeksz..takenrlia. 
Drogę tę wytyczali wielcy p<lfW'ieściopisaxze ł<at tirzyd©iestych: 
Jorge Amad-0, GraciLia.'lo Remos, Lbs de .Rego, a przez roz
bic:e ·g.kostniałych fo:-m dramatycznych - Nelson Rodrigues. 
Można •podzielić -ich na trzy g•rutpy. Plicrwszą stanowią ci, 
którzy - jak Jorge Andrade - •ukazali na scenie gos1Po
darcze przemiany k.raju, upadek arys.tokracji wiej.g'kJej 
i przejście od stadium rCJlln iczogo do .przemY'słowego; w d·ru
giej znajdują s.ię pisarze, którzy - jak Ariano Suassuna, 
Dias Gcmeis, Augusto Boa! czy Lauro Cesar Mu.:1'.z - stwo
rzy!J teatr rJ:eczywiśeie Iu·dowy, .nie wpa::ając ·przy tym 
w 1pułapkę ,,ludowości" .i regi•o.na.::z.mu; do trzeciej wreszcie 
należą Gianfrancesco Guarnier,i, António Cala.do, Plinio Mar
cos lu!b OduvaJ.do Viana Filho, którzy cśrod.k.iem swych zain
teresowań teatra:n ych uczyn ili w.ielk ie skupiiska m!ejsk.ie. 
Klasyfikacja ta oczy.w'.ście stan·owi jedynie przy !: l iżen.:e do
minujący.eh tendencji. 

Pierwszym s ukcesem Jorge An.drade (m. 19~2.) była sz.tuka 
,,A Moratór.ia" (1%5). Doczekała się or.a, nie bez ·racji, po-
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równań z „Wiśniowym .saidem" Orechowa. Jest <bo bowiem 
nostaligkzna pieśń o przeszłości, którą nieuchronnie skazuje 
.na zagładę .rozwój goS(pO'daI"czy. W caąej twórc:wśc.i Andrade 
przesz.łość i terażnlejszość nakładają s.ię i z•lewają pod na
ciskiem rysującej się coraz v,:yraźniej teraźn.iejszości. A·riano 
Suassuna (ur. '1927), wywodzący się rz teattal·nego ruchu 
studenckiego, znany jest przede wszystik!m jako autor „auto 
sacrannerutrue" „Historia IQ Miłosiernej, czyli Testament psa". 
Sztuka ta czerpie swe źródła z.arów.no z tradycyjnych XV
wiecznych „autos", jak z folkloru Nord€Ste - północn'O

wsohodn[ch regionów Brazylii - i naiwnJe poetyckim ję
zykiem, z ogromnym po!otem, dBmaskuje kompromis między 
władzą duchową o !doczesną. Póź.11iiejsze utwory dramatyczne 
Sua·ssuny (Kobieta ubrana w s!.ońce, 1964; święty i świntu
cha, 1964; według Aulularii Plauta) pochorlzące z lat szęść
d;zies.iąty-ch, reprezentują, choć z mn•iejszy.m, być może, po
wodzeniem, ten .gam gatunek „katolickiej kontestaicji". Dias 
G.ames (·ur. 1922) po g.wej ipierwszej, należącej także do tego 
samego nurtu, sztuce „O Pagad-0r de Piromessas" (znanej 
w św.ieoie z we1."1Sji fi~.mowej pod tytułem „Obietnica"), poś
więc ił się teatrowi oraz wyraźniej s.kłan·iające.mu się w stro
nę politycznej a~itacj ·i. Z d!'ugi ego ckresu jego twórczości 

pochodzą „ln•wazja" (19.&2), „Kvly ka !bohatera" (19G5) 

i )owic;te dochodzenie" (1966). M.ożna by uzupełnić jeszcze tę 
listę sztukami Francisca IPereira da Silvy („Łojowy kape-
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lusz", „Ziemia pokutników"), Lauro Cesara Muniza („Cudo
wny św.ięty", 1963), Osmana Linsa („Wojna Can'Sa-Cavalo", 
196'6), Joa.guima Cairdoso (,/Pułkownik z Macambira", 19'66) 
a takie „Ewangelię wed~ug Zebedemsza" Cesara Viery, bę
dącą w połowie drogi mtlędzy „Marat-Sade'm" Petera Wei·s
•sa a :ffiLmami Glaubera Rochy, i inlną sz;tuką Jorge Anckade 
„Vereda de Salvaicao" (,1<964), która ,podolbnie jak wszystkie 
wyżej wy.mieni-One utwory, jest obrazem wierzeń i obycza
jów lud1ności wiej1Skiej, .gnębionej wciąż feudalnymi stosun
kami gospodarC'Zymi. 

Tematy1czniie bli ska tym utworom 1wytdaje &ię jedyna -
jak dotąd - szbuka wielkiego poety Joao Ca<b.rala de Mel:o 
Netto (ur. 1920); rbo'żenrruoo!dze.rriowe ,;auto" z Pernambu
oo, „śmierć i życlie Severina", opuJbl:ikow<ltl11a w iroku 1956, 
a za1grana IPO raz pierwszy w dziesięć lat późl'lliej pirzez stu
<ientów UruLwersytetu Katolicl<iego z Sa-0 Paulo. Twardym 
i czystym język.iem •P'Oelyckim autor odmalował udrękę 

„uchodźicy" z Nol"deste, którego gł6d i susza wygnaly z ro
dzinnego kraju, a 'U k·resu wę.::1rówki oczek uje go śmierć . 

W !bar.dziej zaangażowanej •po1itycznie „Rew.olucji w Poqu
dniowej Aimeryce", Augusto Boa! (ur. 1929) opowiada w kil
ku'llastu scenkach .niefortunne przygody przeci ętnego Bra
zyJ.iijc.zy:ka. „Rewducja ... " (1960) zwiastuje przem i anę w tea
trze 1brazyl.i j1skim: jego bwórcy ukazują się na scenie już nie 
irzesze 1chlopskie, ale proleta·riat wielkich miast lub ludzi 
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z marginesu społecznego. Nurt ten reprezentują A.ntónio Ca
lado (,,!Pedro Mico", 1957), Oduvaldo Viana Filho („Chaipe
tu'ba Futelbol ClUJbe", 1959), Plinio MarC'Os („Nóż w oiele", 
„Dw.oje zagUbiony;ch w paskudnej nocy", 19'67). Jose Vicente 
de Paula (,,Napad", 1969); a iprzede wszyistkim CianfranC'e
.sco GuairnierJ ('1.l'r. D.934), którego pierwsze sztuki ipraywodzą 
na my§l utwory Olifforda Odetsa („Oni nie .noszą smokin
g&w", 19158; „Gimlba", 1959; „Ziarno", 1961). W ścisłej wspól
piracy z Boa•lem, GuarnJeri przygotował w zes10•01e „Arena" 
dwa najbardziej reprezentaty•wne dla młodego teatru brazy
lijsikiego sp~le: „A·rena opowiada o Zumbim" (1965) 

i „Arena qpowiada o TirradenteSie" Q1966). Tytuły tych dwóch 
przeid'stawień wskazują od •raZ'u, że idzie tu o teatr narracyj
ny: ·aktorzy, którzy zresztą 1pr.zez cały czas trwania spek
taklu zamienJają .s·ię rolami, o iP o w i a <l a j ą raczej 

.niż o d g r y w ·a j ą kolejne etapy akcjsi. Nie rprzestrzega 
się tu •chronologii wydarzeń, ohoda.i bowiiem ll'aczej o zwró
cenie uwagi ina 1kh „modelowy" charakter. Bohater pierw
szej ·sztuk.i, Zlh!Tltbi, jest czarnym niewolnikiem, !który poś
więcił swe życie spirawlie wo1ruości w XVIII wieku; Tilraden
tes, !Ydhater drugiej, to męczen·nik wal.k.i z por.twgalskimi ko
loni.zatorami w wieku XVIII. W komentarzu do owych \Sztuk 
Boa! pisze: ,,,To Brecht powiedział: Szczęślhvy naród, który 
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niie ipobiizebuje ,IJohiaterów. Oa!~kowrcie się z tym zgadzam. 
Ale my nie jesteśmy szczęś·Liwym narodem. My bohaterów 
potrzebujemy.„" 

1 

Wspomnieliśimy wyiżej o dwóch :zeS1pOłaoh, o<l których 
wywadzi się odnowa tea.tru ·brazylijs'kiiego: o „Aktorach" 
i o „BrazyliJSk:.im Teatrze Komedi.i". Oba ze51PO!y opierały 
się lllii oświeconym, wykiształconyim 1mies·zczańlstwie, a ich 
przedstawien:ia nosiły piętno klasy, 'Clo Jktórej były adreso
rwane. J ednakż·e ani w zamyśle, arui w rea'lizacji nie docierały 
one do olbrzymiej większości k•raju, którego ludność, nie 
liitOZ:ąc 1Rio i 'Sao PaullO prrzekrr.acz.a~a Jui pięćdziiesiąt mfilio
nów. :S:zerokie warstwy tej ludności pozostawaqy praktycz
nie poza zasięg.iem wszelk1iej dziala1ności teatral·nej. Usiło
wan1a zmierzające ·do poprawy tego stanu rzeczy zawdzię
czamy tea.trom studenckim, które poczęły 011ganizoować się 

Old roku 19138 z nabchruienia Paschoaila Carlosa Magno 
('ur. 1906). „Teatr Studenta" znalazł naśladowców w wielu 
rejonach k•!'laju: w 1Permaimbuoo w ·roku 19'46, w Sa.0 Paulo 
w Rio, i wywarł znaczny •wpływ .na kształtowanie s·ię życi; 
teatralnego. Większość liczących 1s.ię dzisiaj autorów, akuo
-rów i •reżyserów wywodzi siię iz ty-eh zeg.polów studenck:i<ch 
które na Między.narodowych Festi•walach (na pr.zykla.d ~ 
Nancy, czy Manizales) odniosły wielkie sukcesy. Początki 
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twóricwści A·riano Suassuny zwJąiz;ane są z Teatrem Stu
denck1im z Pernambuco; Teatr Uniwersytetu KatoHckiego 
z Sao !Pallll'O 1Po lfaz iPi0f'W1Szy zagrał „Śmierć J życie Seve
·rina" w Nancy ~Wielka Nagroda w 1964 roku): Cesar Vie
ira, rówruież z Nancy, przedstawił sW'Oją „Ewangelię według 
.Ze'bedeusza". 

StudenC'f .nie tylko biorą a:ktywny u<lz.iał w żydu tea
tralnym jako aiktorzy J reżyserzy; są również wyrobionymi 
i wyunagającymi widzami. „Większość osób odwiedzających 
teatry w Sao !Paillllo - <pisze jeden iz ki-erowników „Teatr.o 
Ofidna", Fernando Peixobo - to publiczność młodzieżowa. 
Młodzież przy•cią•gają ziwłaszcza spe:kta!kle „lewilcowe'', w 
krtórych na'j<leLikatniejszy nawet protest o wątpliwej 
przecież skuteczności pdlitycznej - wysta.r<czy, by wy
wołać entuzjazm. Bowiem pokolenie to, cl10ć ma zapewne 
niezbyt jasno sprecy.zowane poglądy •na temat narodowej 
rzeczywisbości, jest jednak n1ieza.dowolone z biegu wydarzeń, 
spragnione informacji i prześladowane, jeżeli pró'buje innego, 
bardzii.ej stanowC'zeg-0 ~odz.aju, Plf-Otestu". 

Toteż mło<la wi·dow.nia, wraz z inteUgencją i iliberaJ:nym 
mieszczaństwem - nie zaś proletania1t, nieobecny w tea
trach z qatwo zr«Jizumiałych powodów finansowych - przy
czynia się do 'Sukcesu niezależnych zespołów, wśród któ
ry>ch najbardziej IJczą się „Arena'' i „Oficina" w Sao Paulo 
oraz „Opiniao" w RLo de Janerio. Zespół „Arena", utwo-
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rzony !\V 1956 rr. dzia.łający pod rpodwójnym kierow.nictwem 
iBoala d Guarn.ierego (pierwszy z ni<:h jest ;również reży

is erem, - <drugi także aktorem) wystawiał najpierw neo
creaHs1ty.czne .s?Jtuk<i airnglosMcie (Steinbecka„ O'Oa:seya), m
s tępnJe pracował nad tekstaimi kla•sy.cznymi, w:z!bogacając 

je o pierwiastkli nair.od:owe (Moliere'ia, Machttvellego, I.JOpe 
<le Vegi, G.ogo~ a), wreszcie ·położył podwa•Liny pod drrama
tll!rgJę epircko-lu•dową, głęboko ,zatkorzenioną w .gruncie 'bra
zylijskim. Do o·s.iągn·ięć ,tego nu•rtu należą wspomniane już 
sztuki „ZUJmbi" d „Tiirdiantes". Również rw Sao ·P·aulo, zaro
ż.onyw roku }!}58 teatr „Ofioina", przy1brał pod kieru·nkiem 
Jose Ceilso Martineza Correa orJentację gwałtowną i agre
sywną - zarrówno z punktu widzenia .spole=ego jak oby
czajowego, co ściągnęło na zespół gromy cenzury. Do naj
bandziej udanych s.pektaklri tego zespoi-u nałeżały prapre
rnliera isztuki Osiwaida de .Anidriaide „Kraktuoowy król" oraz 
„Rold!a V1i\na" - d'iielo poety, kompozytora i pieśnia.rza 

Chico Buarque <le Holandy. Wreszcie •W Rio de Janerio 
działa od roku 1964 gru•pa „Opiniao", pod kierunk.iem 
pisairza i aktora, Oduval<do Viany F1ilho. Jego .najsłynniej sze 

przedstawienie, !które z ogromnym powodzeniem objechało 

całą Brazyłię, to rodzaj collage'u, antologJd zlożonej z tek
'Stów wielu autorów z różnych epok mającej za temat wol
ność. Wi•dowis.ko to, przygotowane ,prz:ez reżysera Fló.vio 
iRangela i dramatopisarza Mrillora Fernandesa, n grane przez 
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jednego aktora, Paulo Autrana, powstało w roku 1965 
nosi tytuł „W.ol.ności, wolności". 

Powyiszy krótk·i przegląd można zakończyć tym właśnie 
we7!Waniiem, życzą·c teatrowi brnzylijskiemu tej wolności, 
lbez której nic nJe jest moż:iwe, a teatr, być może, mn1ej 
niż cokolwiek innego. 

(„Dialog" 1973, nr 7, s. 85-89, tłum. Piotr Szymanowski) 
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