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Bertalt Brecht 11 09B-1 956J 

Nie powinieneś zapominać, że sztuka jest 
szwindlem. Życie jest szwindlem. 
Najważniejsze przykazanie: bądź dobry dla 
siebie! 

Obcy ... 

Nie tylko ktoś inny, outsider, odosobniony 
intelektualista, ale niemal na podobień
stwo ikony klasyki kina science-fiction, 
Obcego - bezwzględny, niszczycielski, 
nieprzewidywalny. Taki był Bertolt Brecht. 
Jak mówi jedna z postaci powieści Liona 
Feuchtwangera, pt. „Sukces" o drugiej, 
wzorowanej właśnie na Brechcie: brakuje 
ci najważniejszych ludzkich narządów: 

umys!u zdolnego odczuwać przyjemność 

i kochającego serca. Autor eseju na jego 
temat zamieszczonego w publikacji 
„Intelektualiści", Paul Johnson, zatytu
łował swój tekst „Bertolt Brecht: serce 
z lodu" .. . 

Należy jednak pamiętać, że, jak każdy 
geniusz, Brecht był osobowością skom
plikowaną i niejednoznaczną. Przez wielu 
oceniany jako człowiek interesowny i zły, 
był również wielkim, utalentowanym 
twórcą, którego dzieła nie mają sobie 
równych do dziś i cieszą się ostatnio 
ponownie wielką popularnością na 
Zachodzie. 
ÓW niemiecki pisarz, dran1aturg, teoretyk 
i reformator teatru pochodził z klasy 
średniej. Jako dziecko chorowity i słaby, 
rozpieszczany przez matkę, w wieku 
dojrzałym stał się obojętny na losy swojej 
rodziny. Od początku był bezkom
promisowym buntownikiem - podobno 
spalił publicznie Biblię i katechizm, 
oszukiwał na egzaminach, dorabiał 

fałszywe ideologie do wszelkich swoich 
poczynań i gotów był na wszystko, by 
tylko zwrócić na siebie uwagę. Szybko 
stał się wziętym literatem, pisał teksty 
skandalizujące i wywołujące skrajne 
emocje. 
Brecht jest twórcą teatru epickiego i tech
niki aktorskiej polegającej na tzw. efekcie 
obcości. Zależało mu na budzeniu w te
atrze uczuć podobnych do tych, które 
towarzyszą meczom, rozgrywkom 
sportowym. Celem odkrytej przez niego 
techniki było zmuszenie aktora do 
budowania postaci w taki sposób, aby dać 
widzowi możliwość badawczej, krytycz
nej postawy wobec przedstawianej his
torii. Nie było tu miejsca na „magię 

teatru", na wytwarzanie na scenie atmo
sfery konkretnych miejsc, czy budowanie 
postaci metodą psychologiczną. Aktor 
miał surowy zakaz przeżywania, całko
witego utożsamiania się z kreowaną 

postacią. Wszystko to miało powodować 
u odbiorcy swoisty dyskomfort w odbio
rze dzieła teatralnego, właśnie efekt 
obcości, który de facto osiągano prostymi 
środkami - aktor zwracał się bezpo
średnio do widza, stosował wyraźny, 

często przerysowany, ilustrujący gest, 
tekst często był mówiony w trzeciej 
osobie, wypowiadane były wskazówki 
reżyserskie i komentarze. Chodziło 

o osiągnięcie wrażenia, jakie wywołuje 
ktoś, kto przedstawia relację z jakiegoś 
wydarzenia. 
Zaproponowana przez Brechta technika 
była rewolucyjna, ponieważ pojawiła się 
po propozycji Konstantego Stanisław

skiego, który szczególny nacisk kładł na 
psychologiczną konstrukcję postaci 
scenicznej i głębokie przeżywanie. 
Taki obraz teatru kreował Brecht jako 
teoretyk. Jako dramaturg, również nie 
sięgał w głębiny ludzkiej psychiki, 
koncentrował się raczej na problemach 
społecznych. Jego teatr uważano za 
polityczny, miał on charakter bunto
wniczy, rewolucyjny. Brecht opowiadał 
najczęściej historie, których bohaterami 
byli robotnicy lub inne pokrzywdzone 
grupy społeczne. Uważany za anty
kapitalistę, twierdził, że czlowiek bardziej 
holduje dobru niż zlu, ale warunki mu nie 
sprzyjają ... 
Dojście Hitlera do władzy było w życiu 
Brechta momentem przełomowym. Szyb
ko stał się zdeklarowanym antyfaszystą 
i zdecydował się na emigrację . Ta pos
tawa przysporzyła mu wielu zwolenników 
i spowodowała, że w oczach całego 

świata zaczął uchodzić za symbol lewico
wego intelektualisty, który w sposób 

radykalny sprzeciwił się faszyzmowi. 
Podziwiano go za to na całym świecie, 
a po zawirowaniach historycznych i 
upadku ill Rzeszy, także i w Niemczech ... 
Po latach spędzonych za granicą, założył 
wreszcie teatr w Berlinie (Berliner 
Ensemble] z wyrachowaniem wchodząc 
w układ z Niemcami Wschodnimi, które 
oferowały mu własny zespół i poważne 
środki na jego prowadzenie w zamian za 
artystyczną identyfikację z reżimem. We 
wtaściwy sobie sposób zabezpieczył się 
jednak przed wpływami władzy pilnując, 
aby wszelkie jego dochody w walucie 
zachodnioniemieckiej spływały na konto 
bankowe w Szwajcarii ... Latem 1949 roku, 
za pomocą dwulicowości i zwykłego 

łgarstwa, Brecht miał dokładnie to, czego 
chciał: austriacki paszport, poparcie 
rządu wschodnioniemieckiego, wydawcę 
zachodnioniemieckiego i szwajcarskie 
konto bankowe. 
Całe jego życie upłynęło właśnie na tak 
sprawnym lawirowaniu i wykorzysty
waniu ludzi do własnych, rzadko 
szczytnych, celów. Zmarł w 1956 roku na 
atak serca. Krótko przedtem wyraził 

podobno wolę, by w sercu umieścić mu 
sztylet, a ciało zamknąć w stalowej 
trumnie, chroniącej przed robakami. 
W końcowych akapitach swojego eseju 
Johnson pisze: staralem się w tym opisie 
znaleźć coś, co by przemawialo na korzyść 
Brechta. Pomijając jednak fakt, że zawsze 
ciężko pracowali posylal paczki z żywnością 
ludziom w Europie podczas wojny i zaraz po 
niej (ale może robila to Weigel - żona 

pisarza), nie ma niczego, co by świadczyto 
na jego rzecz... Jednak, nie można 

zapominać o tym, że na korzyść Brechta, 



bez względu na jego skomplikowaną 

i konfliktową osobowość, przemawia jego 
wielki talent, który do dziś wywiera 
wplyw na literaturę i teatr na całym 

świecie . 

ŚWIĘTA JOANNA SZLACHTUZÓW 
ŚWIAT BEZ HAPPY ENDU 

Jeden ze styczniowych poniedzialków tego 
roku przyniósl na światowych gieldach 
największe zalamanie od czasu ataku na 
WTO, a nawet, jak pisali niektórzy; od 
czasów II wojny światowej. W bankach 
widzialem ludzi, którzy w panice wycofywali 
swoje udzialy z funduszy powierniczych. 
Przez kraj przetacza się fala strajków. To 
wlaśnie dzieje się tu i teraz. Ale w tekście 
Brechta co innego wydaje mi się 

najważniejsze. Pokazuje on, że w świecie 
skuteczność liczy się dużo bardziej niż 

etyka„ . - mówi Jaroslaw Tumidajski, 
reżyser przedstawienia. 
Sztuka ta powstała w 1932 roku. Nie 
wystawiana dotąd w Polsce, w typowy dla 
Brechta sposób porusza kwestie 
społeczne, ale z latami nabiera 
pojemniejszego znaczenia i właściwie 
przestaje być opowieścią o świętej 

Joannie, poruczniku Armii Zbawienia, 
pomagającej głodującym robotnikom. Już 
n.ie jest historią o naiwnej dziewczyn.ie, 
która n.ie pojmuje praw rządzących ryn
kiem. Dramat ten staje. się katastro
ficznym przesłaniem, nawet n.ie ostrze
żeniem, tylko chłodnym podsumowaniem 

współczesnego świata, w którym - jak 
słusznie zauważa reżyser - skuteczność 

liczy się dużo bardziej niż etyka. Oto 
przesłanie, którym sam Brecht kierował 
się we własnym życiu, i któremu hołduje 
również wielu notabli świata współczes

nego, znajduje odzwierciedlenie w sztuce. 
„Święta Joanna szlachtuzów" n.ie jest 
tekstem w obronie uciśnionych lecz 
traktatem o bezwzględności. 
Joanna w pierwszych swych słowach 

z wiarą głosi, że jedyne wyjście to tam 
w górze starać się o dobrą posadę, a nie na 
dole. Tam w górze chcieć być pierwszym, 
a nie na dole. Zawodne jest ziemskie 
szczęście. Nie można na nim polegać. 

Naiwnie n.ie zauważa, że zasady panujące 
w świecie dawno pozostawiły w tyle jej 
wzniosłe idee. Konsumpcjonizm stał się 

jedynym słusznym sposobem na życie. 

Na jej pytanie, co musi mieć każdy, żeby 
w ogóle rano wstać z łóżka, robotnicy 
wymieniają absurdalne, ale dla nich 
samych oczywiste, materialne rzeczy. 
Nikt tu n.ie dyskutuje o potrzebach 
duchowych, te dawno zmielono z nadpsu
tymi wnętrznościami. 
Cridle, prezentując nowy sposób przygo
towywania mięsa na konserwy, dość 

czytelnie kreśli drogę, jaką przebywa 
każdy słabszy osobnik, który prędzej, czy 
póżn.iej i tak zostanie wprzągn.ięty w bez
względne prawa rynku i zmuszony do 
coraz podlejszych działań . W końcu 
podda się im, by osiągnąć dno: 

Świnka podjeżdża na stalowej linie 
Na górne piętro. Tam się ją zarzyna: 
Świnia się rzuca prawie z wlasnej woli 
Z góry na noże. Oo, nieźle? Bo świnia 

Sama się zarżnie, sama na kielbasę 
Siebie przerobi. Bo świnia padając 
Z piętra na piętro, zbywa się wlasnej 
skóry(„ .) 
Wreszcie się wlasnym ciężarem laduje 
Na samym dole do puszki. 
Mauler, król mięsa, pozbawiony 
sentymentów wobec ludzi, mówi wprost: 
Ozlowiek mnie nie wzrusza. 
Nie jest bez winy i sam jest rzeźnikiem(„.) 
Wspólczuję wolom, czlowiek jest niedobry. 
Zanim by można świat poprzemieniać, 

Musi się najpierw zmienić sam czlowiek. 
Ale według Brechta, człowiek się n.ie 
zmienia, na pewno n.ie na lepsze„. Joanna 
jest tego najlepszym przykładem, sama 
staje się ofiarą swojej własnej dobroci 
i naiwności. Posłuży handlarzom jako 
ikona, znak towarowy ich działań. To 
nasza Joanna. Pragniemy rozglosić jej 
chwalę, gdyż dopomogla nam w ciężkich 
czasach swym przyjaznym ludziom 
dzialaniem, ujmowaniem się za biednymi, 
a także swymi przemówieniami przeciwko 
nam. Niechaj będzie naszą świętą Joanną 
szlachtuzów - powie o niej Slift. Rynek 
potrafi wszystko dostosować do swoich 
potrzeb, z wroga może uczynić sprzy
mierzeńca. 

Myślalam, że istnieje taki rodzaj jedności, że 

wszyscy ciągniemy ten sam wózek, ale się 
ślicznie wyglupilam(„ .). 
Kto mówi tu, na tym padole, 
Że Bóg istnieje, wprawdzie niewidoczny; 
Ale pomocny - tego niech tak dlugo 
Łbem o bruk lluką dopóki nie zdechnie. 
- powie na koniec święta bydlęcej giełdy„. 
Ideały, którym hołdował Brecht w życiu 
znalazły odzwierciedlenie w tej sztuce, 
która w wielkim uproszczeniu daje się 

sprowadzić do hasła „świat to rzeżn.ia". 

Ale „Święta Joanna szlachtuzów" jest też 
czymś więcej, jest deklaracją stosunku 
Brechta do świata i ludzi. Jest deklaracją, 
pod którą (niestety) podpisuje się wielu 
współczesnych„. 

Tekst Brechta powstał ponad siedem
dziesiąt lat temu, kilka lat temu grupa 
Omkara napisała „Balladę o rzeżniku": 

Gdy pytam jak można znosić te jęki, 

Gdy pytam czy la two wziąć nóż do ręki 
Sięgając w śluz jelit i krwawe wnętrzności 
I ciala dzielić na mięśnie i kości 

Slyszę tylko: 
„Taka praca. Za to mi pJacą . " 

Tak myślą płatni mordercy 
Gotowi na wszystko dla pieniędzy. 

Gdy pytam jak można gardla gorące 
Podrzynać krwią oblepionym ostrzem, 
Gdy pytam czy fatwo myślenie zmienić 
I życie na rzecz w swej glowie zamienić, 

Slyszę tylko: 
„Taka praca. Za to mi płacą." 

Świat n.ie jest taki zły„.? Czy świat jest 
coraz gorszy„.? A może w ogóle się n.ie 
zmienił ... ? 

Sabina Czupryńska 
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