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„ ... moja sztuka, od początku do końca, jest jakby 
„zabawą". Jakże bowiem inaczej tłumaczyć sobie jej 
założenia psychologiczne? Bandyta wpada w pułapkę, 
niesłychanie naiwnie nastawioną, ksiądz zostaje w 
sposób nie mniej prosty oszukany, biskup zaprzedaje 
się, by wyprawić pogrzeb psu; w rzeczywistości spra
wy te są znacznie staranniej zamaskowane, subtelniej
sze i bardziej groźne. Ale przecież chodzi tu o sztukę 
ludową, której autor prosi widzów, aby wierzyli we 
wszystko jak dzieci, aby wspólnie z nim i aktorami 
mogli się bawić, dyskutować i myśleć w ciągu dwóch 
godzin przedstawienia. Takiej sduki nie należy trak
tować jako rozprawy teologicznej ani oglądać w „na
stroju uroczystym". 

ARIANO SUASSUNA 



„ 
WSPOŁCZESNA COMMEDIA 
DELL' ARTE 

Jesienią 1956 r. odbyła się w teatrze św. Izabelli w Recife, 
stolicy stanu Pernambuco w Brazylii, prapremiera niezwykłej 
sztuki pt. Auto da Compadecida. Autorem jej jest 32-letni 
Ariano Suassuna, prawnik, wykładający estetykę na Uniwer
sytede w Recife, założyciel teatru studenckiego w tym mieście 
i po trosze krytyk. Sztuka zdobyła od razu popularność i sła
wę, a w styczniu 1957 r. uzyskała pierwszą nagrodę w Rio de 
Janeiro na zorganizowanym przez Brazylijską Federację Teat
ralną pierwszym festiwalu zespołów amatorskich. Od tego cza
su grapa jest z niesłabnącym powodzeniem w wielu teatrach 
brazyldjskich. Krytyka uznała ją niemal jednogłośnie za naj
bardziej oryginalne dzieło w teatrze brazylijskim na przestrze
ni ostatnich lat, podkreślając szczególnie ludowe :hródła utwo
ru, · podniesionego do rangi ogólnoludzkdej alegorii. Suassu~a 

dał nam dzieło o wartościach nieprzemijających - piszą kry
tycy. Mówi się w recenzjach o „tchnieniu tragedii greckiej", 
o „claudelowskiej wizji świata", o bogactwie treści filozoficz
nych i społecznych utworu. 

Auto da Compadecida (dosłownie: czyn MiłosieTnej) jest lu
dową farsą opartą o ballady śpiewane po dziś dzień przez wę
drownych bajarzy-muzykantów oraz mieszkańców sertonu, tj. 
północno-wschodniej, najuboższej, niszczonej przez susze połaci 
Brazylii. Występujące w niej postaci oddają przekirój społecz
ny mies2'Jkańców sertonu, a ich perypetie odzwierciedlają pro
blemy i konflikty nurtujące to społeczeństwo, przede wszyst
kim zaś okrutną walkę o byt w zaoofanym, feudalnym kraju. 
Jedyną nadzieją ludzi biednych, wyniszczonych febrą, wyzy
skiwanych prze-z pracoda,wcó.w, jest .niebo. Ale - jak pokaziuje 
sztuka - i tam niełatwo się dostać. 

W przedmowie do książkowego wydania sztuki Suassuny 
(nakładem AGIR, największego wydawnictwa katolickiego 
w Brazylii) wybitny krytyk brnzylijski Hemique Oskar pisze, 
że Auto da Compadecida nawiązuje do tradycji s:atuk średnio
wiecznych, znanych ogólnie pbd nazwą Cuda Matki Boskiej. 
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Forma zaś utworu pokrewna jest sztukom Gil Vicente (portu
galski dramaitopisarz, poeta, !kompozytor i aktor żyjący na prze
łomie piętnastego i szesnatego wieku) i teatrowi hiszpańskiemu 
XVI! w. Są w niej wą1t'ki komedii dell'arte, zarówno w rozwo
ju akcji, jak w rysunku bohaterów, ~zczególnie zaś w osobie 
Joao Grillo. Ma on pewne ce:chy Arlełkina, aczkolwiek jest po
stacią autentycznie ibrazyilijs.ką, znaną dobrze w !ludowej litera
turze obszaru północno-wschodniej Brazylii. Prapremiera pol
ska odbyła się 14 IX 1960 T. w Teaitrze 'Ateneum w Warsza
wie. 

(„Dialog" nr 5, 1959] 

BRAZYLIJSKIE lłISTERIUM LUDOWE 

Wszystkie trzy s?Jtu'ki brazylijskie, które znamy z druko
wanych rw „Dialogu" przekładów (Ariano Suassuna - Historia 
o Miłosiernej, czyli Testament psa, „Dialog" nr 10/59, Alfredo 
Diaz Gomez, Ten, który dotrzymuje slowa, „Dialog" nr 4/62, 
i Jorge Andrade Scieżka zbawienia, „Dialog" nr 1/64) są 
w mniejszym lub większym stopniu formami i przejawami lu
dowego misterium. Reportaż przeplata się tam z Bilblią, a wal
ka klasowa jest rustyli'zowana na ewangelię . .Prz)"ZWYrczailiśmy 

się do tego, że misteria są raczej przekaźrrilkami pol'irt;ycznych 
lub moralnych treści, do tego, że Bóg Ojciec zjawia się jako 
teatrafoy archetyp !konserwatywnego polityka, Chrystus - re
wizjonisty, Maria zgodnie z ta!k 1mo:dnym ostatnio myzogyniz
mem - bywa .dziewczyną leiklkich obyiczajów. W dra1matach 
brazyf].ijskich Chrystus jest Murzynem luib bezrolnym chłopem, 
Maria - najuboższą z kobielt w całe] wsi, a misterium dźwiga 
treści społeczne. Ta prostota jest chyba pierwszą barierą obcoś
ci, jaką musimy w stosunku do sztuk ibrazyili'}S'kkh przełamać. 
Do samej formy zdążyliśmy się bowiem przyzwyiczaić, a nawet 
tak jej nadużyć, że Bóg Ojciec i Zeus mogą 'być już u nas wręcz 
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używani wymiennie jako dwa różne, lecz równie umowne ma
ki tej samej- treści. Styliza'Cja ewangeliczna ·zrównała się nie
mal ze S'tY'lizaicją anrt:yiczną i działa już •prawie na tych samych 
prawa.eh - !kostiumu. ( ... ] 

Obce i szokujące jest u Brazylijczy'ików to 'Właśnie: żywosc 
mig!;eryjnych treśd, ich dynamizm, siła i .konlkretność do'Z'Ilań 

religijnyich r(cudu!), uderzająca nawet wtedy, a może szczegól
nie wtedy, kiedy autor usiłuje nad tymi ro2!pętany>mi żywioła
mi budować publicy>Styiczne tmosty ku racjonaH:mnowi. Żywe 
misterium pogańska-chrześcijańskie mamy w Tym, który do
trzymuje slowa, gdzie przemieszanie najrozmaitszych elemen
tów wiary, stopienie murzyńskich kultów z ewangelią stwairza 
całość przejmującą egzotyzmem i porywa siłą żywiołu, z które
go krystalizują się i wyłaniają jacyś :nowi święci, nowe kulty, 

nowi ap<YShtołowie: chrz~ścijzaństwdobl~do~e i dynarnt ,i1~zne, . jaik 1. 
w czasac swego zarama. po o me zywą iwar oocią wiary 
spoty'ikamy się w Testamencie psa, który ze scenicznej groteski ~ 
społecznej, przypominającej nam jalkąś współczesną wersję 

Krótkiej rozprawy między Panem, Wójtem i Plebanem,. prze-
rasta w przypowieść o Historii o Miłosiernej, gdzie jasełkowa 
cudowność służy kunsztownej paraboli, a nawiność bohaterów 
staje się mimowolną świętością bożych prostaczków. 

MARTA PIWIŃSKA 
(.,Dialog" fir 6/64) 
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WSPÓŁCZESNY TEATR BRAZYLIJSKI 

Datą bardzo ważną w dziejach teatru brazylijskiego jest rok 
1917, kiedy to zalkończono trwającą killka lat reformę Teatru 
Narodowego. Rozwija się wówczas bujne życie teatralne. Rząd 
federa'1ny, rządy stanowe i władze municypalne przyznają te
raz chętniej niż dawniej subsydia zespołom teatralnym. Cały 
ten ruch odnowy zapatrzony jest jednaik w Europę, w niej szu
kając wzorów godnych do naśladowania. 

W dramaturgii brazylijskiej Jat międzywojennych i cza.sów 
wojny najsilniej zaznaczają się wpływy te.atu-u Giraudoux 
z jednej strony i ekspresjonizmu, ale raczej nie w wydaniu nie
mieckim, lecz .w stylu dramaturgii Eugene O'Neilla, z drugiej. 
Wśród auto.rów dramatycznych tego okresu wymienić trzeba 
przede wszystkim Oswalda de Andreade {1890-1954). Jego 
sztuka Czlowiek i koń ukazuje wizję wallki klasowej w społe

czeństwie nowoczesnym. Premiera tej sztuki w 1934 •roku wy
wołała falę oburzenia wśród reakcyjnych warstw !brazylijskie
go mieszczaństwa i została zdjęta z afisza przez policję. 

W młodszym pOkoleniu najwytbitniejszym dramaturgiem 
jest Nelson Rodrigues (ur. 1912), jeden z czołowych przedsta
wicieli talk zwanego „teatru nieprzyjemnego". Mianem „teatru 
nieprzyjemnego" tamtejsza krytyka określała sztuiki odsłania
jące wstydliwe motywy zachowania i postępowania ludzi naj
częściej z wyższych klas społeczm.ych. Jednak w utworach tych 
demaskacja dokonywana była zwykle 'w płaszczyźnie psycholo
gicznej i oby·czajowej. L . .1 Z innych autorów wymienić warto 
komediopisarza Guilhemne de Figueiredo (ur. 1915), którego 
komedia Lis i winogrona cieszyła się przed paru .Iaty dużym 
powodzeniem i w Polsce; Raimundo Magalhaesa - juniora 
(ur. 1907) i nieco starszego poetę, komiediopisarza i librecistę, 
Car:losa Battencourt (1890-1941). 

Okres II wojny światowej i laita bezpośrednio po niej nastę
pujące przynoszą nowe ożywienie życia teatralnego w Brazylii. 
Wielkie zasługi położył na tym polu nasz rodak Zbigniew Ziem
biński. Urodzony w 1908 r. w Wieliczce, studiował w Krako-
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wie, niemal do wojny działał w Polsce jako reżyser i aktor, do 
Brazylii przybył w 1941 r. Od itego czasu aż po dzień dzisiej
szy kierował takimi zespołami jak: Teatra Academico, Tea:tro 
dos Novos, Os Comediantes, Teatro BrasiJ.eiro de · Comedia. 
J. Galante de Sousa pisze o nim z wielkim uznaniem. Stwier
dza, że Ziemb'ińSki przeszczepił na grunt 1brazylijSki styl i do
świadczenia inscenizacyjne niemiedkiego ekspresjonizmu. Wol
no nam chyba przypuszczać, że stył i wizja teatru Ziembiń
skiego nie tyle ulkształtowana była na wzorach ekspresjoni'Zmu 
niemieckiego, co na polskiej odmianie ekspresjonizmu, która 
swe najoryginalniejsze osiągnięcia imiała w teatrze Leona Schil
lera czy Edmunda Wiercińskiego. Tak więc można mówić tak
że o pe'W'Ilym wpływie teatru polskiego na współczesny t.eatr 
hrazylijSki. Trzeiba do.dać, że w czasie ostatniej wojny na te
renie Brazylii działała nasza wiellka aktorka Irena Eichlerów
na. 

O He aż do czasów oota:tniej wojny cenitruim życia artystycz
nego Brazylii stanowiło Rio de JaITTeiro, o tyle po wojnie prze
nosi się ono do Sao Paulo. Powstają tutaj iteatry i teatrzyiki 
o obliczu awangardowym, chociaż awangardowość tę nie zaw
sze można mierzyć miarami europejSkimi, a zwłaszcza pairyski
mi. Wielką rolę w rtym ruchu odgrywają teatry amatorskie lub 
też półaimatorskie. Są to przeważnie zespoły studenckie, trupy 
organizowane przez różnego rodzaju stowarzyszenia czy też 

niekiedy przez prywatnych mecenasów. [ ... ] Najwyższym za
daniem tego ruchu jest przeciwstawianie się zalewowi teatru 
kome.rejałnego, przeciwstawianie się złym gustom i nawykom 
mieszczańskim, zwerbowanie dla teatru, nowej publiczności 

składającej się ze studentów, inte[e'ktualistów i postępowej in
teligencji. W ik.ręgu tego ruchu podejmowane ibyły próby stwo
rzenia teatru, który przemówiłby do ludowej widowu.1.i 1{ ••• ] 

Drama1turgia najmłodszego pokolenia, utrzymana zazwyczaj 
w !konwencji jaskrawego naturali7Jlllu i przesycona pierwiast
kami publkystycznymi zawiera w sobie, w sposób mniej lub 
bardziej zakamuflowany - ze wZiględu na cenzurę - elementy 
protestu społeczmego i politycznego. Utwory te, często niepo
radne artystycznie, stanowią jednak oskarżenie istniejącego 

obecnie w Brazylii porządku społeczmego i reakcyjnego reżimu 
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sprawującego władzę. Oczywiście, dramaturgia tego rodzaju 
nie ma co liczyć na względy mieszczańSkiej publiczności, !która, 
jeśli już w ogóle skłonna jest akceptować teatr, o poważniej
szyich ambicjach, to raczej snobistycznie traktowane nowości 
płynące z Europy i Stanów Zjednoczonych, czy też rodzime 
utwory o tematyce psyichologicznej w stylu Nelsona Rodri
gueia. 

W ostatnich latach obserwujemy w całej niemal Ameryce 
Łacińskiej wspaniały rozwój literatury, a zwłaszcza powieści 

i poezji i[ ... ] być może w niedalekiej przyszłości dramaturgia 
tego kontynentu ·wyda utwory dorównujące rangą artystycm1ą 
prozatorskim dziełom Borgesa, Sabata, Carpentiera, Marqueza 
czy też Jose Lins do Rego. 

[ ... ] artystyczne sukcesy filmu brazylijskiego przy(!zyniły 
się poważnie do podejmowania coraz to śmielszych inicjatyw 
również i w dznedzinie teatru. To, co w tym 111owym teatrze 
najciekawsze, wiąże się z jego zaintell"esowaniami politycznymi 
i społecznymi, a także z próbami szukania inspiracj:i formal
nych w folklorze. Dobrym przykładem tego tea.tru może być 
grana również i w Polsce sztuka Ariano Suassuny {ur. 1927) 
Historia o Miłosiernej czyli Testament psa. Nie brak też' licz
nych prób poczętych z ducha eksperymentów teatru europej
skie.go i północnoamerykańskiego, aż do happeningów włącz
nie. 

CEZARY ROWIŃSKI 
[„Dialog" nr 5/71] 
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