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Koncepcja Bertolta Brechta
poyrednikiem czcym teatr chiÍski z zachodnim.
Transfery kulturowe w Turandot
w reyserii Waldemara Wilhelma
Na niemieckim inscenizatorze Bertolcie Brechcie ogromne wraůenie wywarâ widok aktora niedbajĊcego o stworzenie iluzji rzeczywistoœci, nieusiâujĊcego odgrodziý się od widzów czwartĊ œcianĊ i w peâni œwiadomego, ůe
jest przez nich obserwowany. Szczególnie zachwyciây go, speâniajĊce te wymogi, występy mistrza opery pekiľskiej Mei Lanfanga i jego zespoâu. Doszedâ wtedy do wniosku, ůe twórcy symbolicznego chiľskiego teatru nigdy
nie tworzyli iluzji nieobecnoœci widzów. Eksponowanie techniki gry pozostawaâo zaœ w zgodzie z jego poszukiwaniami. Stosowane zabiegi prowadziây
do tego, ůe publicznoœý nie identyfikowaâa się z przedstawianymi postaciami, a aktor nie utoůsamiaâ się z danĊ rolĊ. Do tej koncepcji Brechta nawiĊzuje Waldemar Wilhelm, wystawiajĊc baœľ autorstwa wâoskiego dramatopisarza Carlo Gozziego pt. Turandot1, której akcja toczy się w Chinach. Spektakl
najpierw byâ prezentowany w Teatrze Lalki i Aktora Pinokio w áodzi (grany
w latach 1999–2008). Gdy Wilhelm przestaâ peâniý tam funkcję dyrektora
artystycznego i naczelnego, sztuka zeszâa z afisza, ale w 2009 roku nastĊpiâo
jej wznowienie w Teatrze im. Wojciecha Bogusâawskiego w Kaliszu. Oba
spektakle zostaây wystawione w konwencji próby teatralnej, co pozwala na
wplatanie epizodów odbiegajĊcych od fabuây baœni. Widzom przedstawione
zostajĊ osoby, które na scenie nie występujĊ, ale ich praca jest niezbędna do
C. Gozzi, Turandot, reů. Waldemar Wilhelm, Teatr Lalki i Aktora Pinokio, áódŭ 1999.
Wznowienie: C. Gozzi, Turandot, reů. Waldemar Wilhelm, Teatr im. Wojciecha Bogusâawskiego, Kalisz 2009.
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prawidâowego przebiegu inscenizacji. W âódzkim teatrze w roli dyrektora,
peâniĊcego niebagatelnĊ rolę w sztuce, występowaâ Waldemar Wilhelm, dyrektor Teatru Lalki i Aktora Pinokio i reůyser inscenizacji. W zwiĊzku z tym, ůe
w niektórych momentach aktorzy majĊ moůliwoœý improwizowania, w trakcie spektaklu pozwalali sobie na drobne ůarty, np. przedstawiali przeâoůonego jako Wilhelma Waldemara, czyli przestawiajĊc jego imię i nazwisko.
Roman Szydâowski powoâuje się na wypowiedŭ Liona Feuchtwangera,
który twierdziâ, ůe „Brechtowi zaleůy na tym, aby widz przyglĊdaâ się tylko
wydarzeniom na scenie, ůĊdny wiedzy, zaciekawienia. Widz powinien oglĊdaý bieg ůycia, wyciĊgaý z niego wnioski, odrzucaý to, co mu się nie podoba,
ale, na miâoœý boskĊ, nie przeůywaý akcji. Powinien przypatrywaý się mechanizmowi zdarzeľ jak mechanice samochodu”2. Jak odnosi się do tego
Bertolt Brecht? „Kiedy Mei Lanfang odgrywaâ scenę umierania, siedzĊcemu
obok mnie widzowi wyrwaâ się okrzyk zdumienia wywoâany gestem artysty.
Paru widzów siedzĊcych przed nami odwróciâo się z oburzeniem i zasyczaâo. Zachowali się tak, jakby byli œwiadkami prawdziwej œmierci biednej
dziewczyny. Ich zachowanie byâoby moůe uzasadnione na przedstawieniu
europejskim, ale na chiľskim okazaâo się niewypowiedzianie zabawne”3 –
podsumowuje Brecht. Efekt osobliwoœci na tych widzów nie oddziaâaâ.
A czy oddziaâaâ na widzów Turandot w reůyserii Waldemara Wilhelma?
Dawna sztuka chiľska równieů zna efekt osobliwoœci i stosuje go w bardzo
wyrafinowany sposób. A Wilhelm umieszcza akcję w wâaœnie Chinach. Sztuka Turandot grana w Teatrze im. Wojciecha Bogusâawskiego w Kaliszu stanowi realizację pomysâu teatru w teatrze. Jest to przedstawienie autotematyczne (metateatralne). Postacie dramatyczne zwracajĊ się nie tylko do siebie,
ale równieů bezpoœrednio do publicznoœci. Nie pozwala to ulegaý zâudzeniu
rzeczywistoœci przedstawianej akcji, przypomina widzowi, ůe znajduje się
2

L. Feuchtwanger, Bertolt Brecht. Dargestellt für Engländer, „Die Weltbühne” 1928, Heft 36
von 4 IX 1928. Tâumaczenie za: R. Szydâowski, Bertolt Brecht, Wiedza Powszechna, Warszawa
1973, s. 193.
3 B. Brecht, Efekty osobliwoœci w chiľskiej sztuce aktorskiej, w: E. Guderian-Czapliľska,
G. Zióâkowski, red., Mei Lanfang. Mistrz opery pekiľskiej, Oœrodek Badaľ Twórczoœci Jerzego
Grotowskiego i Poszukiwaľ Teatralno-Kulturowych, Wrocâaw 2005, s. 179–180.
Szkic Bertolta Brechta przedrukowany za: W. Hecht, red., Bertolt Brecht. Wartoœý mosiĊdzu,
przekâad zbiorowy, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975, s. 124–134. Przytoczony fragment: s. 130.
Ewa Guderian-Czapliľska i Grzegorz Zióâkowski dla jasnoœci wywodu dokonali kilku
drobnych zmian stylistycznych w tâumaczeniu po konsultacji językowej z dr. Markiem Przybeckim.
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w teatrze. Spektakl ukazuje pâynnoœý granicy między teatrem a ůyciem, fikcjĊ
a rzeczywistoœciĊ. Oprócz tego, ůe jego akcja rozgrywa się w Paľstwie Œrodka,
spektakl skonstruowany zostaâ na fundamencie antyiluzjonizmu charakterystycznego dla chiľskiego teatru tradycyjnego i ma wiele punktów stycznych
z koncepcjĊ Bertolta Brechta, który jest w tym przypadku poœrednikiem
âĊczĊcym teatr chiľski z zachodnim. Waldemar Wilhelm, idĊc œladami
Brechta, zwróciâ się ku jego idei teatru. Wprowadziâ liczne zabiegi sâuůĊce
naruszeniu konwencji realistycznej, burzeniu iluzji rzeczywistoœci na scenie.
Zastosowaâ efekt osobliwoœci, obcoœci (Verfremdungseffekt, V-effect), speâniajĊcy rolę œrodka zakâócania mechanizmu gry naœladowczej, odwodzĊcy od
biernego odbioru sztuki aktorskiej, prowadzĊcy do zacierania granicy między
œwiatem przedstawionym a autentycznym oraz budowania bezpoœredniego
kontaktu artysty z widzem. Wzorem narratora Brechtowskiego reůyser dystansuje więc widza wobec oglĊdanych wydarzeľ. Niektóre postacie majĊ
moůliwoœý improwizowania, co uâatwia osiĊgnięcie tego efektu. Dzięki temu
następuje wyzwolenie sztuki teatru z wĊskich ram iluzjonizmu. Emocje dajĊ
się tu przeâoůyý na odpowiadajĊce im dziaâania fizyczne aktorów, między
innymi gesty rĊk z uůyciem rekwizytów i bez nich. Granica między obydwoma œwiatami, realnym i przedstawionym, na scenie niejednokrotnie ulega zatarciu. Widoczne to jest juů na poczĊtku spektaklu, gdy kurtyna celowo
nie jest zaciĊgnięta do koľca. Gdy za niĊ pojawiajĊ się na scenie aktorzy,
widaý fragment ich nóg. Widzowie zaczynajĊ się tym interesowaý. Przedtem
przed kurtynę wychodzi w garniturze aktor grajĊcy reůysera, Maciej Grzybowski, który peâni tu rolę konferansjera, posâugujĊc się mikrofonem. Wita
się z widzami, przedstawia się i tâumaczy, ůe niezaciĊgnięta do koľca draperia to celowe dziaâanie, gdyů w takim procencie wraz z caâĊ ekipĊ teatru
będzie odsâaniaý teatralne tajemnice. Następnie burzenie iluzji dokonuje się,
gdy aktorzy wychodzĊ przed opuszczonĊ juů caâkowicie kurtynę. SĊ oni
jeszcze bez przebrania, w „roboczym” stroju. Po kolei przedstawiajĊ się
i mówiĊ, w jakiej roli wystĊpiĊ. Aktorzy, wyszedâszy, a wâaœciwie jeszcze nie
będĊc w swej roli, stwarzajĊ okazję do podyskutowania o niej z publicznoœciĊ. UœwiadamiajĊ widzom, ůe to, jak za chwilę będĊ wyglĊdaý, to zasâuga
charakteryzatora. Sekwencja ta tworzy klamrę spektaklu, gdyů w koľcowej
częœci aktorzy zdejmujĊ maski, wieszajĊ je i kâadĊ na schodach. TâumaczĊ, ůe
to byâa tylko gra. ZwracajĊc się bezpoœrednio do widzów, proszĊ o wybaczenie, ůe zdarzaây się pomyâki. Brechtowski efekt obcoœci polega tu na tym,
ůe artyœci, porzuciwszy swe role, stajĊ się na chwilę obserwatorami i komentatorami zachowaľ tych, których dopiero co grali. Nie tylko podkreœlajĊ
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w ten sposób relację aktor – widz, ale uwydatniajĊ to, ůe postaý dramatyczna
i twórca grajĊcy jĊ sĊ bytami osobnymi, pozostajĊcymi jednakůe ze sobĊ
w specyficznym zwiĊzku. W spektaklu następujĊ bowiem wyjœcia aktorów
z ról, przedstawianie kwestii oderwanych od kontekstu odgrywanego utworu.
Tego typu elementy uzmysâawiajĊ widzowi, ůe znajduje się w teatrze, w którym nie tworzy się imitacji rzeczywistoœci. W efekcie powstaje swobodne
wchodzenie w role i wychodzenie z nich, budowanie emocjonalnej więzi z postaciĊ, by za chwilę krytycznie zdystansowaý się do niej. Klamra spajajĊca jest
zresztĊ podwójna (nie tylko w postaci zdejmowania przez aktorów na
oczach widzów masek), gdyů po tak odsâoniętych kulisach na koľcu ponownie pojawia się Maciej Grzybowski i wyraůa nadzieję, ůe spektakl się
podobaâ, dobitnie przypominajĊc, ůe widz znajduje się w teatrze, i caâkowicie burzĊc iluzję. Wielokrotnie zwraca się on bezpoœrednio do publicznoœci.
Jest zarazem aktorem, jak i mistrzem ceremonii, bywa teů narratorem, postaciĊ sytuujĊcĊ się na pograniczu rzeczywistoœci scenicznej i œwiata realnego.
Tym bardziej byâo to widoczne w realizacji âódzkiej, w której w tej roli występowaâ reůyser i dyrektor Waldemar Wilhelm w âódzkim teatrze, gdzie
spektakl miaâ premierę. Jednak Maciej Grzybowski w teatrze kaliskim równieů nieŭle odnajduje się w tej roli. Za sprawĊ wprowadzenia takiej konstrukcji œwiata przedstawionego na styku realnoœci i fikcji obnaůa mechanizm tworzenia i niszczenia zâudzenia rzeczywistoœci na scenie. Ta postaý
narratora-konferansjera peâni doniosâĊ rolę. Swoimi wejœciami zarówno
rozbija, jak i spaja poszczególne, zupeânie róůne epizody, komentuje, steruje
uwagĊ widza, wskazuje mu, na co powinien jĊ zwróciý. Poza tym swobodnie
porusza się na granicy dwóch stref: widowni i sceny, ale nade wszystko
przypomina odbiorcom, ůe sĊ œwiadkami zdarzenia teatralnego, czegoœ, co
jest wymyœlone i niekoniecznie odwzorowuje rzeczywistoœý. Wprowadzenie
tej postaci (choý nie tylko tej) burzy iluzję scenicznĊ, ukazuje umownoœý
teatru. Aktor grajĊcy reůysera zaczyna opowiadaý fabuâę, która gâosi, ůe
przenosimy się do dalekich Chin. Zapowiada miejsce akcji i w ten sposób
nie ma ůadnych niedomówieľ. Aktorzy zapraszajĊ do Paľstwa Œrodka œpiewem, witajĊc w „ůóâtej krainie”, nad ŮóâtĊ RzekĊ, gdzie sĊ ludzie o ůóâtej
karnacji i najchętniej ůóâtka zjadajĊ. W tych zestawieniach kolor ten waloryzowany jest pozytywnie, ale juů ůóâta godzina i ůóâty dzieľ majĊ w spektaklu
wydŭwięk negatywny, kojarzone sĊ z chwilami grozy, momentem zakochania się nieszczęœników w okrutnej księůniczce Turandot, która za nieodgadnięcie zagadki skazywaâa na œmierý pretendentów do swej ręki. Aktorzy
gromadzĊ się wokóâ tytuâowej bohaterki i przyjmujĊ chiľskie pozy. Turan-
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dot znajduje się w centrum i trzyma ręce w górze. Męůczyŭni i kobiety wokóâ
niej ustawiajĊ się w pozach, jakby usâuůnie podawali misy, zgodnie z zasadami grzecznoœci. Częœý z nich ma ręce zâoůone jak do modlitwy. W ten
sposób bez zbędnej scenografii zostaâ zarysowany portret dworu księůniczki
Turandot. Ustawienie się w pozach stanowi metaforę tego, jak zabiegano
o jej względy. Z tyâu widniejĊ trupie maski w stoůkowatych, chiľskich czapeczkach. Strach przed nimi, wywoâany u dzieci, niweluje ich œmiesznoœý,
zwâaszcza gdy wykonujĊ taniec. Nasuwa to skojarzenia ze œredniowiecznym
dance macabre, taľcem, w którym centralnĊ postaciĊ byâ koœciotrup. Stoůkowate
czapeczki czaszek sĊ w momencie wykonywania ukâadów choreograficznych
podœwietlone na czerwono, a czaszki na zielono. Tâo staje się czerwone,
póŭniej ciemne, doskonale kontrastujĊce ze œwiecĊcymi gâowami. Ruch czaszek zostaâ bowiem równieů opracowany pod względem choreograficznym.
Przy stylizowanej na chiľskĊ muzyce obracajĊ się, sprawiajĊ wraůenie, ůe
œpiewajĊ, gdyů w tle sâychaý wokal. PojawiajĊ się kolejne, komicznie zbliůajĊ
się do siebie i oddalajĊ. Czaszki majĊ chiľskie rysy, ale przerysowane, przez
to sĊ nieco straszne. Poza tym na elementy typowe dla Paľstwa Œrodka skâada się tu wiszĊcy nad scenĊ metalowy, dwugâowy smok, z paszczĊ z prawej
i lewej strony, zwierzę nie straszne, jak w naszej kulturze, ale symbolizujĊce
dobro. Aktorzy grajĊ w ůóâtych póâmaskach z odkrytymi ustami i otworami
na oczy, które sprawiajĊ wraůenie skoœnych za sprawĊ wyciętych otworów
w takiej formie. Ubrani sĊ w chiľskie stroje, niektóre ze znakiem yin i yang,
ůeľskoœci i męskoœci, czyli Taiji, rzĊdzĊce œwiatem metafizycznym w filozofii
Zhu Xi. Taiji symbolizuje krĊg, w nim znajdujĊ się dwie poâówki: czarne yin
i biaâe yang. Przedzielone sĊ liniĊ wygiętĊ na ksztaât âaciľskiego S. Turandot
sprytnie poznaje imię Kalafa, wydobywajĊc je od niego w trakcie snu. Wedâug
chiľskich wierzeľ senniki stanowiây ŭródâo dowiadywania się czegoœ o przyszâoœci, niezwykâe szmery w uchu, mruganie powiekami œwiadczyây o czymœ
konkretnym. Odwoâania do chiľskiej kultury sĊ więc bardzo widoczne.
W warstwie baœniowej tytuâowa bohaterka Turandot nie chce męůczyzny
przy swoim boku. Przed zamĊůpójœciem broni się i stawia wâasne warunki.
Kandydatom zadaje zagadki, za których nieodgadnięcie grozi œmierý. Rozkapryszona księůniczka komicznie jednak pâacze, gdy Kalaf poradziâ sobie
z nimi wszystkimi. Wszelakie jej âamigâówki dotyczĊ sztuki teatralnej. Odpowiedŭ na jednĊ z nich brzmi: „kurtyna”. Aktorzy grajĊcy dworzan zaczynajĊ powtarzaý to sâowo. Draperia idzie w dóâ i reůyser musi upomnieý
zdezorientowanego technika, ůe to sâowo jest odpowiedziĊ na zagadkę
w sztuce, a nie komendĊ do opuszczania kotary. Jak w wielu baœniach,
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wszystko koľczy się jednakůe szczęœliwie, a tego typu elementy ůartobliwe
rozpogadzajĊ atmosferę sztuki. Sâuůba na cesarskim dworze tâumaczy, ůe
w teatrze wszystko jest moůliwe. Zdarza się, ůe bohaterowie uznani za umarâych ůyjĊ. Tak byâo i w tym przypadku. Aktorzy tâumaczĊ, ůe w œwiecie realnym nie moůna cofaý minionych wydarzeľ, ale na scenicznych deskach to
często się zdarza. W tym modelu teatru centralne miejsce zajmuje postawa
artysty samoobserwujĊcego się i zdystansowanego wobec œwiata przedstawionego i granej postaci. Jest to system przeciwny do budowy roli wedâug
Konstantego Stanisâawskiego, który dĊůyâ do tego, by aktor, najbardziej, jak
to moůliwe, staâ się postaciĊ, wniknĊâ w jej psychikę. Artysta skupia się
przede wszystkim na tym, jak graý, a jednoczeœnie zachowaý wâasnĊ toůsamoœý, nie koncentruje się na tym, jak „ůyý w roli” czy przemieniý się w postaý. Jest to model aktorstwa bliski Brechtowi. Okreœla się w nim aktora jako
tego, który gra postaý, a jednoczeœnie zachowuje wobec niej dystans, burzy
iluzję, zwracajĊc się na przykâad z pomocĊ do montaůysty, gdy nie moůe
poradziý sobie ze scenografiĊ.
Reůyser (Maciej Grzybowski) w interesujĊcym momencie wtrĊca się, przerywa akcję, ale za chwilę uzasadnia to wejœcie tym, ůe np. zareagowaâ, sâyszĊc,
iů muzyka nie jest odpowiednio dobrana do sceny. Przy okazji przedstawia
osobę odpowiedzialnĊ za sprawy akustyczne. Ciekawe jest równieů to, ůe
aktorzy ustawiajĊ dekoracje na scenie. Zmiany scenografii odbywajĊ się na
oczach widzów. StylizujĊc pomieszczenie na gotowalnię cesarza, ukâadajĊ
ůóâty materiaâ. Po podjętej przez nich akcji tworzenia scenografii na œrodku
znajduje się parawan w postaci symbolicznego, drewnianego domku o ksztaâcie
charakterystycznym dla chiľskiej architektury. Od niego odchodzi ůóâty
materiaâ. Po bokach ustawione sĊ czerwone parawany w formie chiľskich
domów. W wyobraůeniu reůysera w baœniowym Paľstwie Œrodka cesarz to
dziwolĊg, który komicznie taľczy, Turandot ma coœ na ksztaât wachlarza na
gâowie. Publicznoœý, której na poczĊtku spektaklu artyœci zostali przedstawieni, wie, ůe to tylko charakteryzacje, aktorzy grajĊ w wyszukanych strojach, perukach. Cesarz zostaâ przedstawiony bardzo osobliwie, podobnie jak
w Turandot Pawâa Passiniego4, teů pojawia się dziwna postaý w Chinach,
niewiadomo jakiej pâci, âĊczĊca w sobie cechy i zachowania zarówno ůeľskie, jak i męskie, niczym Gonzalo z Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza.
Jednakůe wizja Chin u Passiniego jest znacznie posępniejsza niů omawiane
groŭne, ale baœniowe zaœwiaty w spektaklu Wilhelma. WprowadzajĊc spek4

C. Gozzi, Turandot, reů. Paweâ Passini, neTTheatre, Centrum Kultury, Lublin 2009.
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trum jednakowych lalek Barbie, Passini ilustruje bowiem kondycję wspóâczesnego czâowieka jako wpisanego w bezimienny tâum, masę. TworzĊce jĊ
istoty pozbawione sĊ indywidualnoœci, jedna do drugiej jest podobna, nie
chcĊ albo nie potrafiĊ porozumieý się ze sobĊ, ich ruchy stajĊ się coraz bardziej zmechanizowane, upodobniajĊ się do siebie. Przypomina to z kolei
wizję spoâeczeľstwa u Witkacego w Matce czy Szewcach. Byý moůe Stanisâaw
Ignacy Witkiewicz zaczerpnĊâ ten pomysâ, a po nim Passini, z kręgu dalekowschodniego. O tym, ůe pisarzowi ta kultura byâa nieobca, œwiadczĊ powieœci Nienasycenie czy 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, co oznacza
w języku japoľskim „622 upadki Pisarza”.
Wiele rzeczy w wizji chiľskiego cesarstwa, skonstruowanej przez Waldemara Wilhelma, wydaje się dziwnych. Zaprzysięůone prawo spisane zostaâo
na dâugim papirusie w czarne znaki, które zostajĊ odczytane od doâu do
góry. Cesarz u dâoni ma puszczone dâugie pasy, zâote szarfy, niby gigantyczne
pazury. W baœniowych Chinach dominuje przepych, kolory zâoty, ůóâty i czerwony. Zâoty strój, podobnie jak cesarz, ma teů Turandot. Po bokach sceny
znajdujĊ się równieů mieniĊce w tym kolorze parawany. Sâuůba posiada nakrycia
gâowy, stroje w barwie ůóâto-czerwonej z chiľskimi znakami, na jednym
z nich jest yin i yang. Ich kostiumy pozostajĊ w idealnej harmonii kolorystycznej z wnętrzem paâacu. Dworzanie zabawnie nakâadajĊ cesarzowi za
duůĊ, niedopasowanĊ pelerynę w zâote kwiaty. Następnie wâadca zaczyna
komicznie taľczyý, co równieů nie dodaje mu grozy. Gdy zasiada na tronie
w centrum sceny, okazuje się, ůe jest to ruchliwe siedzisko, pod ůóâtym materiaâem znajduje się czâowiek, który sâuůy w ten sposób cesarzowi. Tron
pod ojcem Turandot podnosi się. Sâuůba udaje, ůe pompuje siedzenie wâadcy, które stosownie do wykonywanych przez nich czynnoœci formuje się,
gdyů tworzy go aktor. Dworzanie usâuůnie zabiegajĊ o względy swojego
zwierzchnika, jednakůe okrutna jest tylko księůniczka, jej ojciec odciĊga od
usiâowania zdobycia Turandot szlachetnego Kalafa, w którego ůyâach pâynie
królewska krew. Gdy cesarz schodzi zrozpaczony ze sceny, gdyů jego wysiâki powstrzymania mâodzieľca speâzây na niczym, a spod ůóâtej powâoki
wydostaje się czâowiek, który udawaâ tron, reůyser wtrĊca się i prosi o zmianę scenografii. Technicy ustawiajĊ jĊ na oczach widzów. Reůyser zwraca się
do nich po imieniu, a aktorów chwali za piękne wykonanie piosenki. W następnej kolejnoœci przedstawia elektryka. Poza tym na oczach widzów ustawia aktorów na scenie. Gdy jeden z nich zapomina wnieœý ze sobĊ zâoty
kubeâ, upomina go i ten wraca po rekwizyt. Reůyser opowiada równieů
o pracy inspicjenta, który odpowiada za prawidâowy przebieg przedstawienia.
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Takich wstawek i wtrĊceľ, odsâaniajĊcych kulisy tworzenia spektaklu, jest
bardzo wiele.
Spektakl obfituje w liczne momenty, w których aktorzy przygotowujĊ scenografię na oczach widzów, rozkâadajĊ parawany. Podczas przejœcia przez
wĊskie drzwi, w których reůyser poleciâ aktorom uwaůaý, rozdarâ się kostium, wkracza garderobiana i opowiada, na czym polega jej praca, a mianowicie, ůe odpowiada za kostiumy do spektakli. W czasie jej wypowiedzi aktorzy ustawiajĊ scenografię. Waůnym jej elementem sĊ smoki, w odpowiednim
momencie spektaklu zjeůdůajĊce na dóâ i tworzĊce âóůko, które zacięâo się.
Odblokowaý je pomaga montaůysta i przy okazji opowiada, co naleůy do
jego obowiĊzków, a mianowicie podawanie rekwizytów czy granie epizodów, w tej realizacji występuje jako straů czy tron. Po jego interwencji opada
œrodkowa częœý, która się zacięâa, i scenografia zmienia się w âóůko. Brecht
wysnuâ wniosek, ůe „wszyscy artyœci teatru, od dramatopisarza do operatora
œwiateâ, powinni pracowaý wspólnie, by stworzyý efekt dystansu i uzyskaý
prawdziwy obiektywizm w przedstawieniu”5. StĊd tak wiele funkcji pozaaktorskich obnaůonych w spektaklu Waldemara Wilhelma.
W âódzkiej i kaliskiej wersji Turandot brakuje czwartej œciany, za sprawĊ
której widzowie zostaliby sprowadzeni do roli podglĊdaczy wycinków rzeczywistoœci, jednak celowo imitowanej w tym wypadku niestarannie. Momentami umownoœý stanowi podstawę tworzenia estetycznych modeli œwiata. Teatr staâ się w tym przypadku miejscem opowiadania o nim. Kontakt
aktorów z widzami jest bezpoœredni. Na poczĊtku spektaklu zostajĊ oni
przedstawieni publicznoœci (stanowi to swoiste wyjœcie z roli, skierowanie się
w stronę audytorium), po czym powracajĊ do swych zadaľ i rozpoczynajĊ
grę przerywanĊ odreůyserskimi wtrĊceniami. Ustawianie na scenie podczas
trwania spektaklu dekoracji przez rekwizytorów i samych aktorów stanowi
wyrazisty przykâad ucieczki przed naœladowaniem rzeczywistoœci w teatrze.
Aktor w roli reůysera zwraca się bezpoœrednio do publicznoœci, pozostali
czâonkowie zespoâu przedstawiajĊ się jako postaci. Maciej Grzybowski peâni
równieů rolę narratora. Zapowiada to, co za chwilę się stanie, jeszcze zanim
postaci pojawiajĊ się na scenie. Przedtem, nim jeszcze rozpocznie się akcja,
mówi, ůe przenosimy się do dalekich Chin. Po przedstawieniu akustyka, ale
zanim aktorzy zacznĊ rozkâadaý scenografię, zwraca uwagę widzów sâowami: „zobaczcie to, co ukryte”. Aktorzy jak na komendę ukâadajĊ wtedy ůóâty
materiaâ. Poza tym chwali występujĊcych artystów za piękny œpiew. Kiedy
5

J.L. Styan, Wspóâczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, przeâ. M. Sugiera, Wyd. Ossolineum, Wrocâaw 1995, s. 414.
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indziej, gdy reůyser prosi o zmianę, technicy ustawiajĊ scenografię na oczach
widzów. Aktor grajĊcy reůysera zapowiada równieů przerwę i podkreœla, ůe
po niej widzowie będĊ mogli œledziý dalsze losy Turandot. Po antrakcie
znowu pojawia się na scenie i mówi bezpoœrednio do publicznoœci, ůe widzi,
iů publicznoœý jest zrelaksowana, gotowa do kontynuowania oglĊdania spektaklu. Turandot, œpiewajĊc, ůe męůczyŭni sĊ zimni i podli, przyjmuje chiľskie
pozy. Tego typu zabiegi potęgujĊ odczucie teatralnoœci, przypominajĊ widzowi, ůe znajduje się w teatrze i uczestniczy w czymœ wyreůyserowanym, co
ma umowny charakter. Chiľski aktor, wedâug Brechta, posiadaâ œwiadomoœý,
ůe od publicznoœci nie oddziela go czwarta œciana. Zdawaâ sobie sprawę, ůe
inni go obserwujĊ. Posâugiwaâ się symbolicznymi znakami i skonwencjonalizowanymi, precyzyjnie okreœlonymi gestami. Dystansowaâ się wobec granej
postaci, z którĊ widz nie miaâ się identyfikowaý. Styl gry chiľskiego aktora
byâ kontrolowany. Aktor zachodni częœciej tak odtwarzaâ postaý, aby zatrzeý
granicę między nim a rolĊ. Jednakůe poprzez wtrĊcenia odreůyserskie Wilhelm przeciwdziaâa powstaniu wraůenia iluzji rzeczywistoœci, a na polu gry
aktorskiej zmierzaniu do przeůywania. Nie stwarza pozorów, ůe wydarzenia
sceniczne sĊ idealnym odwzorowaniem rzeczywistoœci. Aktor zwraca się
bezpoœrednio do publicznoœci, pokazujĊc jej coœ, opatruje to wyraŭnym
gestem pokazywania, tak jak w scenie z rozdartĊ sukienkĊ. Aktorzy niekiedy
stosujĊ gesty sztuczne, steatralizowane. Burzy to iluzję. Gra aktorska i dekoracje sĊ uwolnione w tym wypadku z ograniczeľ konwencji realistycznej,
naturalnoœci. Dla porównania, momentami aktorka-narratorka w Córce króla
smoka6 w reůyserii Ireny Dragan dystansuje się wobec granej postaci, o której
opowiada. Swobodnie wchodzi w rolę i wychodzi z niej, gdy ma wystĊpiý
w funkcji narratora, komentatora. WiększĊ jednak częœý czasu gra postaý.
Jednakůe jej emocjonalne zaangaůowanie w opowieœý, nawet gdy występuje
w funkcji narratora, pozwala powĊtpiewaý, ůe posiada status châodnej obserwatorki, beznamiętnie analizujĊcej bohaterkę i zdarzenia z jej udziaâem.
Monologi skierowane bezpoœrednio ku widowni oddajĊ wewnętrzny œwiat
postaci, jej obawy, lęki, pragnienia. PeâniĊc funkcje narratora, jednoczeœnie
ma ona œwiadomoœý grania w spektaklu bohaterki. Zmiany statusu wiĊůĊ się
tu ze zmianami scenicznego istnienia postaci. Daje to efekt dystansowania
się twórcy wobec granej roli, swobodnego przechodzenia od relacjonowania
zdarzeľ do czynnego w nich uczestniczenia.
Wszystkie te efekty w Turandot Wilhelma majĊ za zadanie przypominaý
publicznoœci, ůe uczestniczy w czymœ, co ma umowny charakter. Sztuka ma
6

Li Zhaowei, Córka króla smoka, reů. Irena Dragan, Teatr Kubuœ, Kielce 2009.
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charakter wielowarstwowy. Maciej Grzybowski co raz uœwiadamia widzowi,
iů przedstawiane wydarzenia sĊ fikcyjne, a odbiorca znajduje się w teatrze.
Dla kontrastu z fabuâĊ baœni Wilhelm wprowadziâ wycinki œwiata rzeczywistego w postaci wypowiedzi pozaartystycznej ekipy teatru. Burzy w ten sposób zâudzenie rzeczywistoœci. Nie konstruuje imitacji œwiata realnego. Za
sprawĊ wprowadzonych zabiegów dochodzi do przekraczania i zacierania
granicy między przestrzeniĊ rzeczywistĊ a przedstawionĊ, a to, co widz oglĊda, nie zmierza do stworzenia iluzji rzeczywistoœci. Aktorzy, porzuciwszy na
chwilę swoje role, stajĊ się obserwatorami zachowaľ tych, których dopiero
co grali. Ten swoiœcie Brechtowski efekt obcoœci przypomina, ůe postaý
dramatyczna i aktor sĊ bytami odrębnymi, pozostajĊcymi ze sobĊ w szczególnego rodzaju relacji. W sytuacji, gdy zacina się âóůko, artysta przemawia
w swoim wâasnym imieniu – aktora, który pojawia się na scenie, by wykonaý
swe zadanie, dystansuje się wobec granego bohatera, przyglĊda się châodnym okiem obserwatora, moůe nawet trochę jak widz, by za chwilę ponownie wcieliý się w postaý dramatycznĊ. Gdy publicznoœý odgaduje zagadki,
dochodzi do zatarcia granic między polem gry a polem odbioru, a w konsekwencji skâania do zadania pytania, gdzie koľczy się teatr, a gdzie zaczyna
rzeczywistoœý.
W kaliskim teatrze zostaâa więc w niekonwencjonalny sposób zrealizowana
baœniowa opowieœý o chiľskiej księůniczce Turandot, która pretendentów do
swojej ręki odrzucaâa, zadajĊc im zagadki. W tok fabularny baœni wplecione sĊ
wĊtki ukazujĊce funkcjonowanie teatru. Przed widzami zostajĊ odsâonięte jego
kulisy, mechanizmy tworzenia spektaklu. Na scenie pojawia się między innymi
garderobiana, technicy, inspicjenci, którzy opowiadajĊ o swojej pracy i ukazani
sĊ w dziaâaniu. Ponadto odsâonięte zostajĊ tajniki funkcjonowania niektórych
urzĊdzeľ technicznych. Akcja przedstawienia rozgrywa się więc w dwóch
planach: baœniowym i realistycznym. Widzowie, œledzĊc losy Turandot, jednoczeœnie obserwujĊ zmieniajĊce się na ich oczach elementy scenograficzne,
obserwujĊ pracę reůysera, który udziela wskazówek aktorom i wespóâ z oœwietleniowcem ustawia œwiatâo. Zastosowanie tych wszystkich antyiluzyjnych
chwytów przyczynia się do burzenia zâudzenia rzeczywistoœci na scenie. To
wzmaga poczucie niepewnoœci co do tradycyjnych podziaâów na scenę i widownię. Granica ta zanikaâa w sytuacjach, gdy na przykâad aktorzy przedstawiali się z imienia i nazwiska, wnoszĊc na scenę ůywioâ realnoœci.
Oprócz tego, ůe akcja Turandot w reůyserii Waldemara Wilhelma rozgrywa się
w Chinach, spektakl skonstruowany zostaâ na fundamencie antyiluzjonizmu
charakterystycznego dla teatru tradycyjnego Paľstwa Œrodka i ma wiele punktów
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stycznych wâaœnie z koncepcjĊ Bertolta Brechta, stanowiĊcej âĊcznik pomiędzy
teatrem chiľskim a zachodnim. Reůyser przedstawienia, Waldemar Wilhelm,
idĊc œladami Brechta, wprowadziâ liczne zabiegi sâuůĊce naruszeniu konwencji
realistycznej, burzeniu iluzji rzeczywistoœci na scenie. Zastosowaâ efekt obcoœci,
speâniajĊcy rolę œrodka zakâócania mechanizmu gry naœladowczej, odwodzĊcy
od biernego odbioru sztuki aktorskiej, prowadzĊcy do zacierania granicy między
œwiatem przedstawionym a autentycznym oraz budowania bezpoœredniego
kontaktu artysty z widzem. Wzorem narratora Brechtowskiego Wilhelm sprawia, ůe odbiorca nabiera dystansu wobec oglĊdanych wydarzeľ. Niektóre postacie majĊ moůliwoœý improwizowania, co uâatwia osiĊgnięcie tego efektu. Jest to
„teatr w teatrze”, spektakl metateatralny, autotematyczny. W Turandot granica
między obydwoma œwiatami, realnym i przedstawionym, na scenie niejednokrotnie ulega zatarciu, stĊd ciekawa, transkulturowa konstrukcja przedstawienia.
Aktorzy grajĊ w wyszukanych strojach, perukach, dobitnie uœwiadamiajĊ widzom, ůe to, jak będĊ w spektaklu wyglĊdaý, to zasâuga charakteryzatora. Ich
kostiumy pozostajĊ w idealnej harmonii kolorystycznej z wnętrzem kreowanego
paâacu. Chiľski aktor (a akcja spektaklu rozgrywa się w Chinach), wedâug
Brechta, posiadaâ œwiadomoœý, ůe od publicznoœci nie oddziela go czwarta œciana. Zdawaâ sobie sprawę, iů inni go obserwujĊ. Posâugiwaâ się symbolicznymi
znakami i skonwencjonalizowanymi, precyzyjnie okreœlonymi gestami. Dystansowaâ się wobec granej postaci, z którĊ widz nie miaâ się identyfikowaý. Styl gry
chiľskiego aktora byâ kontrolowany. Aktor zachodni częœciej tak odtwarzaâ
postaý, aby zatrzeý granicę między nim a rolĊ. Jednakůe w przypadku realizacji
Wilhelma, poprzez wtrĊcenia odreůyserskie, celowo przeciwdziaâa się powstaniu
wraůenia iluzji rzeczywistoœci, a na polu gry aktorskiej zmierzaniu do przeůywania. Dla kontrastu z fabuâĊ przedstawianej baœni Wilhelm wprowadziâ wycinki
prawdziwego œwiata w postaci wypowiedzi nawet pozaartystycznej ekipy teatru.
Reůyser burzy w ten sposób zâudzenie autentycznoœci. Za sprawĊ wprowadzonych zabiegów dochodzi do przekraczania i zacierania granicy między
przestrzeniĊ rzeczywistĊ a przedstawionĊ, a to, co widz oglĊda, nie zmierza do
stworzenia iluzji realnoœci. Odbiorca zadaje sobie pytanie, gdzie koľczy się teatr,
a gdzie zaczyna autentycznoœý oraz transkulturowoœý spektaklu.
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Bertolt Brecht mediator concept combining Chinese with Western theater.
Cultural Transfers in Turandot directed by Waldemar Wilhelm
Waldemar Wilhelm refers to the performance of Turandot to the idea of a theater Bertolt
Brecht (who were born while watching performances Mei Lanfang – Beijing opera master),
intentionally prevents the formation of impressions illusion of reality, and in the field of
acting making progress to live. In contrast to the fairy tale story of Wilhelm presented his
vision introduced in China clippings real world in the form of non-artistic expression of the
theater team. Wilhelm storm in this way, the illusion of authenticity. Through the treatments
introduced it comes to crossing and blurring the boundary between real space and raised, and
what the viewer sees is not intended to create an illusion of reality. Recipient asking: where
theater ends and where it begins authenticity.
Keywords: V-effect, Turandot, Waldemar Wilhelm, Bertolt Brecht, Mei Lanfang

