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Koncepcja Bertolta Brechta  
po rednikiem cz cym teatr chi ski z zachodnim.  

Transfery kulturowe w Turandot  
w re yserii Waldemara Wilhelma 

Na niemieckim inscenizatorze Bertolcie Brechcie ogromne wra enie wy-

war  widok aktora niedbaj cego o stworzenie iluzji rzeczywisto ci, nieusi u-

j cego odgrodzi  si  od widzów czwart  cian  i w pe ni wiadomego, e 

jest przez nich obserwowany. Szczególnie zachwyci y go, spe niaj ce te wy-

mogi, wyst py mistrza opery peki skiej Mei Lanfanga i jego zespo u. Do-

szed  wtedy do wniosku, e twórcy symbolicznego chi skiego teatru nigdy 

nie tworzyli iluzji nieobecno ci widzów. Eksponowanie techniki gry pozo-

stawa o za  w zgodzie z jego poszukiwaniami. Stosowane zabiegi prowadzi y 

do tego, e publiczno  nie identyfikowa a si  z przedstawianymi postacia-

mi, a aktor nie uto samia  si  z dan  rol . Do tej koncepcji Brechta nawi zu-

je Waldemar Wilhelm, wystawiaj c ba  autorstwa w oskiego dramatopisa-

rza Carlo Gozziego pt. Turandot1, której akcja toczy si  w Chinach. Spektakl 

najpierw by  prezentowany w Teatrze Lalki i Aktora Pinokio w odzi (grany 

w latach 1999–2008). Gdy Wilhelm przesta  pe ni  tam funkcj  dyrektora 

artystycznego i naczelnego, sztuka zesz a z afisza, ale w 2009 roku nast pi o 

jej wznowienie w Teatrze im. Wojciecha Bogus awskiego w Kaliszu. Oba 

spektakle zosta y wystawione w konwencji próby teatralnej, co pozwala na 

wplatanie epizodów odbiegaj cych od fabu y ba ni. Widzom przedstawione 

zostaj  osoby, które na scenie nie wyst puj , ale ich praca jest niezb dna do 

                                                           

1 C. Gozzi, Turandot, re . Waldemar Wilhelm, Teatr Lalki i Aktora Pinokio, ód  1999. 

Wznowienie: C. Gozzi, Turandot, re . Waldemar Wilhelm, Teatr im. Wojciecha Bogus aw-

skiego, Kalisz 2009.  
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prawid owego przebiegu inscenizacji. W ódzkim teatrze w roli dyrektora, 

pe ni cego niebagateln  rol  w sztuce, wyst powa  Waldemar Wilhelm, dyrek-

tor Teatru Lalki i Aktora Pinokio i re yser inscenizacji. W zwi zku z tym, e 

w niektórych momentach aktorzy maj  mo liwo  improwizowania, w trak-

cie spektaklu pozwalali sobie na drobne arty, np. przedstawiali prze o one-

go jako Wilhelma Waldemara, czyli przestawiaj c jego imi  i nazwisko. 

Roman Szyd owski powo uje si  na wypowied  Liona Feuchtwangera, 

który twierdzi , e „Brechtowi zale y na tym, aby widz przygl da  si  tylko 

wydarzeniom na scenie, dny wiedzy, zaciekawienia. Widz powinien ogl -

da  bieg ycia, wyci ga  z niego wnioski, odrzuca  to, co mu si  nie podoba, 

ale, na mi o  bosk , nie prze ywa  akcji. Powinien przypatrywa  si  me-

chanizmowi zdarze  jak mechanice samochodu”2. Jak odnosi si  do tego 

Bertolt Brecht? „Kiedy Mei Lanfang odgrywa  scen  umierania, siedz cemu 

obok mnie widzowi wyrwa  si  okrzyk zdumienia wywo any gestem artysty. 

Paru widzów siedz cych przed nami odwróci o si  z oburzeniem i zasycza-

o. Zachowali si  tak, jakby byli wiadkami prawdziwej mierci biednej 

dziewczyny. Ich zachowanie by oby mo e uzasadnione na przedstawieniu 

europejskim, ale na chi skim okaza o si  niewypowiedzianie zabawne”3 – 

podsumowuje Brecht. Efekt osobliwo ci na tych widzów nie oddzia a . 

A czy oddzia a  na widzów Turandot w re yserii Waldemara Wilhelma? 

Dawna sztuka chi ska równie  zna efekt osobliwo ci i stosuje go w bardzo 

wyrafinowany sposób. A Wilhelm umieszcza akcj  w w a nie Chinach. Sztu-

ka Turandot grana w Teatrze im. Wojciecha Bogus awskiego w Kaliszu sta-

nowi realizacj  pomys u teatru w teatrze. Jest to przedstawienie autotema-

tyczne (metateatralne). Postacie dramatyczne zwracaj  si  nie tylko do siebie, 

ale równie  bezpo rednio do publiczno ci. Nie pozwala to ulega  z udzeniu 

rzeczywisto ci przedstawianej akcji, przypomina widzowi, e znajduje si  

                                                           

2 L. Feuchtwanger, Bertolt Brecht. Dargestellt für Engländer, „Die Weltbühne” 1928, Heft 36 

von 4 IX 1928. T umaczenie za: R. Szyd owski, Bertolt Brecht, Wiedza Powszechna, Warszawa 

1973, s. 193. 
3 B. Brecht, Efekty osobliwo ci w chi skiej sztuce aktorskiej, w: E. Guderian-Czapli ska, 

G. Zió kowski, red., Mei Lanfang. Mistrz opery peki skiej, O rodek Bada  Twórczo ci Jerzego 

Grotowskiego i Poszukiwa  Teatralno-Kulturowych, Wroc aw 2005, s. 179–180. 

Szkic Bertolta Brechta przedrukowany za: W. Hecht, red., Bertolt Brecht. Warto  mosi dzu, 

przek ad zbiorowy, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975, s. 124–134. Przy-

toczony fragment: s. 130. 

Ewa Guderian-Czapli ska i Grzegorz Zió kowski dla jasno ci wywodu dokonali kilku 

drobnych zmian stylistycznych w t umaczeniu po konsultacji j zykowej z dr. Markiem Przy-

beckim. 
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w teatrze. Spektakl ukazuje p ynno  granicy mi dzy teatrem a yciem, fikcj  

a rzeczywisto ci . Oprócz tego, e jego akcja rozgrywa si  w Pa stwie rodka, 

spektakl skonstruowany zosta  na fundamencie antyiluzjonizmu charaktery-

stycznego dla chi skiego teatru tradycyjnego i ma wiele punktów stycznych 

z koncepcj  Bertolta Brechta, który jest w tym przypadku po rednikiem 

cz cym teatr chi ski z zachodnim. Waldemar Wilhelm, id c ladami 

Brechta, zwróci  si  ku jego idei teatru. Wprowadzi  liczne zabiegi s u ce 

naruszeniu konwencji realistycznej, burzeniu iluzji rzeczywisto ci na scenie. 

Zastosowa  efekt osobliwo ci, obco ci (Verfremdungseffekt, V-effect), spe niaj -

cy rol  rodka zak ócania mechanizmu gry na ladowczej, odwodz cy od 

biernego odbioru sztuki aktorskiej, prowadz cy do zacierania granicy mi dzy 

wiatem przedstawionym a autentycznym oraz budowania bezpo redniego 

kontaktu artysty z widzem. Wzorem narratora Brechtowskiego re yser dy-

stansuje wi c widza wobec ogl danych wydarze . Niektóre postacie maj  

mo liwo  improwizowania, co u atwia osi gni cie tego efektu. Dzi ki temu 

nast puje wyzwolenie sztuki teatru z w skich ram iluzjonizmu. Emocje daj  

si  tu prze o y  na odpowiadaj ce im dzia ania fizyczne aktorów, mi dzy 

innymi gesty r k z u yciem rekwizytów i bez nich. Granica mi dzy oby-

dwoma wiatami, realnym i przedstawionym, na scenie niejednokrotnie ule-

ga zatarciu. Widoczne to jest ju  na pocz tku spektaklu, gdy kurtyna celowo 

nie jest zaci gni ta do ko ca. Gdy za ni  pojawiaj  si  na scenie aktorzy, 

wida  fragment ich nóg. Widzowie zaczynaj  si  tym interesowa . Przedtem 

przed kurtyn  wychodzi w garniturze aktor graj cy re ysera, Maciej Grzy-

bowski, który pe ni tu rol  konferansjera, pos uguj c si  mikrofonem. Wita 

si  z widzami, przedstawia si  i t umaczy, e niezaci gni ta do ko ca drape-

ria to celowe dzia anie, gdy  w takim procencie wraz z ca  ekip  teatru 

b dzie ods ania  teatralne tajemnice. Nast pnie burzenie iluzji dokonuje si , 

gdy aktorzy wychodz  przed opuszczon  ju  ca kowicie kurtyn . S  oni 

jeszcze bez przebrania, w „roboczym” stroju. Po kolei przedstawiaj  si  

i mówi , w jakiej roli wyst pi . Aktorzy, wyszed szy, a w a ciwie jeszcze nie 

b d c w swej roli, stwarzaj  okazj  do podyskutowania o niej z publiczno-

ci . U wiadamiaj  widzom, e to, jak za chwil  b d  wygl da , to zas uga 

charakteryzatora. Sekwencja ta tworzy klamr  spektaklu, gdy  w ko cowej 

cz ci aktorzy zdejmuj  maski, wieszaj  je i k ad  na schodach. T umacz , e 

to by a tylko gra. Zwracaj c si  bezpo rednio do widzów, prosz  o wyba-

czenie, e zdarza y si  pomy ki. Brechtowski efekt obco ci polega tu na tym, 

e arty ci, porzuciwszy swe role, staj  si  na chwil  obserwatorami i komen-

tatorami zachowa  tych, których dopiero co grali. Nie tylko podkre laj  
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w ten sposób relacj  aktor – widz, ale uwydatniaj  to, e posta  dramatyczna 

i twórca graj cy j  s  bytami osobnymi, pozostaj cymi jednak e ze sob  

w specyficznym zwi zku. W spektaklu nast puj  bowiem wyj cia aktorów 

z ról, przedstawianie kwestii oderwanych od kontekstu odgrywanego utworu. 

Tego typu elementy uzmys awiaj  widzowi, e znajduje si  w teatrze, w któ-

rym nie tworzy si  imitacji rzeczywisto ci. W efekcie powstaje swobodne 

wchodzenie w role i wychodzenie z nich, budowanie emocjonalnej wi zi z po-

staci , by za chwil  krytycznie zdystansowa  si  do niej. Klamra spajaj ca jest 

zreszt  podwójna (nie tylko w postaci zdejmowania przez aktorów na 

oczach widzów masek), gdy  po tak ods oni tych kulisach na ko cu po-

nownie pojawia si  Maciej Grzybowski i wyra a nadziej , e spektakl si  

podoba , dobitnie przypominaj c, e widz znajduje si  w teatrze, i ca kowi-

cie burz c iluzj . Wielokrotnie zwraca si  on bezpo rednio do publiczno ci. 

Jest zarazem aktorem, jak i mistrzem ceremonii, bywa te  narratorem, po-

staci  sytuuj c  si  na pograniczu rzeczywisto ci scenicznej i wiata realnego. 

Tym bardziej by o to widoczne w realizacji ódzkiej, w której w tej roli wy-

st powa  re yser i dyrektor Waldemar Wilhelm w ódzkim teatrze, gdzie 

spektakl mia  premier . Jednak Maciej Grzybowski w teatrze kaliskim rów-

nie  nie le odnajduje si  w tej roli. Za spraw  wprowadzenia takiej kon-

strukcji wiata przedstawionego na styku realno ci i fikcji obna a mecha-

nizm tworzenia i niszczenia z udzenia rzeczywisto ci na scenie. Ta posta  

narratora-konferansjera pe ni donios  rol . Swoimi wej ciami zarówno 

rozbija, jak i spaja poszczególne, zupe nie ró ne epizody, komentuje, steruje 

uwag  widza, wskazuje mu, na co powinien j  zwróci . Poza tym swobodnie 

porusza si  na granicy dwóch stref: widowni i sceny, ale nade wszystko 

przypomina odbiorcom, e s  wiadkami zdarzenia teatralnego, czego , co 

jest wymy lone i niekoniecznie odwzorowuje rzeczywisto . Wprowadzenie 

tej postaci (cho  nie tylko tej) burzy iluzj  sceniczn , ukazuje umowno  

teatru. Aktor graj cy re ysera zaczyna opowiada  fabu , która g osi, e 

przenosimy si  do dalekich Chin. Zapowiada miejsce akcji i w ten sposób 

nie ma adnych niedomówie . Aktorzy zapraszaj  do Pa stwa rodka pie-

wem, witaj c w „ ó tej krainie”, nad ó t  Rzek , gdzie s  ludzie o ó tej 

karnacji i najch tniej ó tka zjadaj . W tych zestawieniach kolor ten walory-

zowany jest pozytywnie, ale ju  ó ta godzina i ó ty dzie  maj  w spektaklu 

wyd wi k negatywny, kojarzone s  z chwilami grozy, momentem zakocha-

nia si  nieszcz ników w okrutnej ksi niczce Turandot, która za nieodgad-

ni cie zagadki skazywa a na mier  pretendentów do swej r ki. Aktorzy 

gromadz  si  wokó  tytu owej bohaterki i przyjmuj  chi skie pozy. Turan-



MA GORZATA WIELGOSZ: Koncepcja Bertolta Brechta… 277 

dot znajduje si  w centrum i trzyma r ce w górze. M czy ni i kobiety wokó  

niej ustawiaj  si  w pozach, jakby us u nie podawali misy, zgodnie z zasa-

dami grzeczno ci. Cz  z nich ma r ce z o one jak do modlitwy. W ten 

sposób bez zb dnej scenografii zosta  zarysowany portret dworu ksi niczki 

Turandot. Ustawienie si  w pozach stanowi metafor  tego, jak zabiegano 

o jej wzgl dy. Z ty u widniej  trupie maski w sto kowatych, chi skich cza-

peczkach. Strach przed nimi, wywo any u dzieci, niweluje ich mieszno , 

zw aszcza gdy wykonuj  taniec. Nasuwa to skojarzenia ze redniowiecznym 

dance macabre, ta cem, w którym centraln  postaci  by  ko ciotrup. Sto kowate 

czapeczki czaszek s  w momencie wykonywania uk adów choreograficznych 

pod wietlone na czerwono, a czaszki na zielono. T o staje si  czerwone, 

pó niej ciemne, doskonale kontrastuj ce ze wiec cymi g owami. Ruch cza-

szek zosta  bowiem równie  opracowany pod wzgl dem choreograficznym. 

Przy stylizowanej na chi sk  muzyce obracaj  si , sprawiaj  wra enie, e 

piewaj , gdy  w tle s ycha  wokal. Pojawiaj  si  kolejne, komicznie zbli aj  

si  do siebie i oddalaj . Czaszki maj  chi skie rysy, ale przerysowane, przez 

to s  nieco straszne. Poza tym na elementy typowe dla Pa stwa rodka sk a-

da si  tu wisz cy nad scen  metalowy, dwug owy smok, z paszcz  z prawej 

i lewej strony, zwierz  nie straszne, jak w naszej kulturze, ale symbolizuj ce 

dobro. Aktorzy graj  w ó tych pó maskach z odkrytymi ustami i otworami 

na oczy, które sprawiaj  wra enie sko nych za spraw  wyci tych otworów 

w takiej formie. Ubrani s  w chi skie stroje, niektóre ze znakiem yin i yang, 

e sko ci i m sko ci, czyli Taiji, rz dz ce wiatem metafizycznym w filozofii 

Zhu Xi. Taiji symbolizuje kr g, w nim znajduj  si  dwie po ówki: czarne yin 

i bia e yang. Przedzielone s  lini  wygi t  na kszta t aci skiego S. Turandot 

sprytnie poznaje imi  Kalafa, wydobywaj c je od niego w trakcie snu. Wed ug 

chi skich wierze  senniki stanowi y ród o dowiadywania si  czego  o przy-

sz o ci, niezwyk e szmery w uchu, mruganie powiekami wiadczy y o czym  

konkretnym. Odwo ania do chi skiej kultury s  wi c bardzo widoczne. 

W warstwie ba niowej tytu owa bohaterka Turandot nie chce m czyzny 

przy swoim boku. Przed zam pój ciem broni si  i stawia w asne warunki. 

Kandydatom zadaje zagadki, za których nieodgadni cie grozi mier . Roz-

kapryszona ksi niczka komicznie jednak p acze, gdy Kalaf poradzi  sobie 

z nimi wszystkimi. Wszelakie jej amig ówki dotycz  sztuki teatralnej. Od-

powied  na jedn  z nich brzmi: „kurtyna”. Aktorzy graj cy dworzan zaczy-

naj  powtarza  to s owo. Draperia idzie w dó  i re yser musi upomnie  

zdezorientowanego technika, e to s owo jest odpowiedzi  na zagadk  

w sztuce, a nie komend  do opuszczania kotary. Jak w wielu ba niach, 
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wszystko ko czy si  jednak e szcz liwie, a tego typu elementy artobliwe 

rozpogadzaj  atmosfer  sztuki. S u ba na cesarskim dworze t umaczy, e 

w teatrze wszystko jest mo liwe. Zdarza si , e bohaterowie uznani za umar-

ych yj . Tak by o i w tym przypadku. Aktorzy t umacz , e w wiecie real-

nym nie mo na cofa  minionych wydarze , ale na scenicznych deskach to 

cz sto si  zdarza. W tym modelu teatru centralne miejsce zajmuje postawa 

artysty samoobserwuj cego si  i zdystansowanego wobec wiata przedsta-

wionego i granej postaci. Jest to system przeciwny do budowy roli wed ug 

Konstantego Stanis awskiego, który d y  do tego, by aktor, najbardziej, jak 

to mo liwe, sta  si  postaci , wnikn  w jej psychik . Artysta skupia si  

przede wszystkim na tym, jak gra , a jednocze nie zachowa  w asn  to sa-

mo , nie koncentruje si  na tym, jak „ y  w roli” czy przemieni  si  w po-

sta . Jest to model aktorstwa bliski Brechtowi. Okre la si  w nim aktora jako 

tego, który gra posta , a jednocze nie zachowuje wobec niej dystans, burzy 

iluzj , zwracaj c si  na przyk ad z pomoc  do monta ysty, gdy nie mo e 

poradzi  sobie ze scenografi . 

Re yser (Maciej Grzybowski) w interesuj cym momencie wtr ca si , prze-

rywa akcj , ale za chwil  uzasadnia to wej cie tym, e np. zareagowa , s ysz c, 

i  muzyka nie jest odpowiednio dobrana do sceny. Przy okazji przedstawia 

osob  odpowiedzialn  za sprawy akustyczne. Ciekawe jest równie  to, e 

aktorzy ustawiaj  dekoracje na scenie. Zmiany scenografii odbywaj  si  na 

oczach widzów. Stylizuj c pomieszczenie na gotowalni  cesarza, uk adaj  

ó ty materia . Po podj tej przez nich akcji tworzenia scenografii na rodku 

znajduje si  parawan w postaci symbolicznego, drewnianego domku o kszta cie 

charakterystycznym dla chi skiej architektury. Od niego odchodzi ó ty 

materia . Po bokach ustawione s  czerwone parawany w formie chi skich 

domów. W wyobra eniu re ysera w ba niowym Pa stwie rodka cesarz to 

dziwol g, który komicznie ta czy, Turandot ma co  na kszta t wachlarza na 

g owie. Publiczno , której na pocz tku spektaklu arty ci zostali przedsta-

wieni, wie, e to tylko charakteryzacje, aktorzy graj  w wyszukanych stro-

jach, perukach. Cesarz zosta  przedstawiony bardzo osobliwie, podobnie jak 

w Turandot Paw a Passiniego4, te  pojawia si  dziwna posta  w Chinach, 

niewiadomo jakiej p ci, cz ca w sobie cechy i zachowania zarówno e -

skie, jak i m skie, niczym Gonzalo z Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza. 

Jednak e wizja Chin u Passiniego jest znacznie pos pniejsza ni  omawiane 

gro ne, ale ba niowe za wiaty w spektaklu Wilhelma. Wprowadzaj c spek-

                                                           

4 C. Gozzi, Turandot, re . Pawe  Passini, neTTheatre, Centrum Kultury, Lublin 2009. 
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trum jednakowych lalek Barbie, Passini ilustruje bowiem kondycj  wspó -

czesnego cz owieka jako wpisanego w bezimienny t um, mas . Tworz ce j  

istoty pozbawione s  indywidualno ci, jedna do drugiej jest podobna, nie 

chc  albo nie potrafi  porozumie  si  ze sob , ich ruchy staj  si  coraz bar-

dziej zmechanizowane, upodobniaj  si  do siebie. Przypomina to z kolei 

wizj  spo ecze stwa u Witkacego w Matce czy Szewcach. By  mo e Stanis aw 

Ignacy Witkiewicz zaczerpn  ten pomys , a po nim Passini, z kr gu dale-

kowschodniego. O tym, e pisarzowi ta kultura by a nieobca, wiadcz  po-

wie ci Nienasycenie czy 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, co oznacza 

w j zyku japo skim „622 upadki Pisarza”. 

Wiele rzeczy w wizji chi skiego cesarstwa, skonstruowanej przez Walde-

mara Wilhelma, wydaje si  dziwnych. Zaprzysi one prawo spisane zosta o 

na d ugim papirusie w czarne znaki, które zostaj  odczytane od do u do 

góry. Cesarz u d oni ma puszczone d ugie pasy, z ote szarfy, niby gigantyczne 

pazury. W ba niowych Chinach dominuje przepych, kolory z oty, ó ty i czer-

wony. Z oty strój, podobnie jak cesarz, ma te  Turandot. Po bokach sceny 

znajduj  si  równie  mieni ce w tym kolorze parawany. S u ba posiada nakrycia 

g owy, stroje w barwie ó to-czerwonej z chi skimi znakami, na jednym 

z nich jest yin i yang. Ich kostiumy pozostaj  w idealnej harmonii kolory-

stycznej z wn trzem pa acu. Dworzanie zabawnie nak adaj  cesarzowi za 

du , niedopasowan  peleryn  w z ote kwiaty. Nast pnie w adca zaczyna 

komicznie ta czy , co równie  nie dodaje mu grozy. Gdy zasiada na tronie 

w centrum sceny, okazuje si , e jest to ruchliwe siedzisko, pod ó tym ma-

teria em znajduje si  cz owiek, który s u y w ten sposób cesarzowi. Tron 

pod ojcem Turandot podnosi si . S u ba udaje, e pompuje siedzenie w ad-

cy, które stosownie do wykonywanych przez nich czynno ci formuje si , 

gdy  tworzy go aktor. Dworzanie us u nie zabiegaj  o wzgl dy swojego 

zwierzchnika, jednak e okrutna jest tylko ksi niczka, jej ojciec odci ga od 

usi owania zdobycia Turandot szlachetnego Kalafa, w którego y ach p ynie 

królewska krew. Gdy cesarz schodzi zrozpaczony ze sceny, gdy  jego wysi -

ki powstrzymania m odzie ca spe z y na niczym, a spod ó tej pow oki 

wydostaje si  cz owiek, który udawa  tron, re yser wtr ca si  i prosi o zmia-

n  scenografii. Technicy ustawiaj  j  na oczach widzów. Re yser zwraca si  

do nich po imieniu, a aktorów chwali za pi kne wykonanie piosenki. W na-

st pnej kolejno ci przedstawia elektryka. Poza tym na oczach widzów usta-

wia aktorów na scenie. Gdy jeden z nich zapomina wnie  ze sob  z oty 

kube , upomina go i ten wraca po rekwizyt. Re yser opowiada równie  

o pracy inspicjenta, który odpowiada za prawid owy przebieg przedstawienia. 



280 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5 

Takich wstawek i wtr ce , ods aniaj cych kulisy tworzenia spektaklu, jest 

bardzo wiele. 

Spektakl obfituje w liczne momenty, w których aktorzy przygotowuj  sce-

nografi  na oczach widzów, rozk adaj  parawany. Podczas przej cia przez 

w skie drzwi, w których re yser poleci  aktorom uwa a , rozdar  si  ko-

stium, wkracza garderobiana i opowiada, na czym polega jej praca, a miano-

wicie, e odpowiada za kostiumy do spektakli. W czasie jej wypowiedzi akto-

rzy ustawiaj  scenografi . Wa nym jej elementem s  smoki, w odpowiednim 

momencie spektaklu zje d aj ce na dó  i tworz ce ó ko, które zaci o si . 

Odblokowa  je pomaga monta ysta i przy okazji opowiada, co nale y do 

jego obowi zków, a mianowicie podawanie rekwizytów czy granie epizo-

dów, w tej realizacji wyst puje jako stra  czy tron. Po jego interwencji opada 

rodkowa cz , która si  zaci a, i scenografia zmienia si  w ó ko. Brecht 

wysnu  wniosek, e „wszyscy arty ci teatru, od dramatopisarza do operatora 

wiate , powinni pracowa  wspólnie, by stworzy  efekt dystansu i uzyska  

prawdziwy obiektywizm w przedstawieniu”5. St d tak wiele funkcji pozaak-

torskich obna onych w spektaklu Waldemara Wilhelma. 

W ódzkiej i kaliskiej wersji Turandot brakuje czwartej ciany, za spraw  

której widzowie zostaliby sprowadzeni do roli podgl daczy wycinków rze-

czywisto ci, jednak celowo imitowanej w tym wypadku niestarannie. Mo-

mentami umowno  stanowi podstaw  tworzenia estetycznych modeli wia-

ta. Teatr sta  si  w tym przypadku miejscem opowiadania o nim. Kontakt 

aktorów z widzami jest bezpo redni. Na pocz tku spektaklu zostaj  oni 

przedstawieni publiczno ci (stanowi to swoiste wyj cie z roli, skierowanie si  

w stron  audytorium), po czym powracaj  do swych zada  i rozpoczynaj  

gr  przerywan  odre yserskimi wtr ceniami. Ustawianie na scenie podczas 

trwania spektaklu dekoracji przez rekwizytorów i samych aktorów stanowi 

wyrazisty przyk ad ucieczki przed na ladowaniem rzeczywisto ci w teatrze. 

Aktor w roli re ysera zwraca si  bezpo rednio do publiczno ci, pozostali 

cz onkowie zespo u przedstawiaj  si  jako postaci. Maciej Grzybowski pe ni 

równie  rol  narratora. Zapowiada to, co za chwil  si  stanie, jeszcze zanim 

postaci pojawiaj  si  na scenie. Przedtem, nim jeszcze rozpocznie si  akcja, 

mówi, e przenosimy si  do dalekich Chin. Po przedstawieniu akustyka, ale 

zanim aktorzy zaczn  rozk ada  scenografi , zwraca uwag  widzów s owa-

mi: „zobaczcie to, co ukryte”. Aktorzy jak na komend  uk adaj  wtedy ó ty 

materia . Poza tym chwali wyst puj cych artystów za pi kny piew. Kiedy 

                                                           

5 J.L. Styan, Wspó czesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, prze . M. Sugiera, Wyd. Ossoli-

neum, Wroc aw 1995, s. 414. 
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indziej, gdy re yser prosi o zmian , technicy ustawiaj  scenografi  na oczach 

widzów. Aktor graj cy re ysera zapowiada równie  przerw  i podkre la, e 

po niej widzowie b d  mogli ledzi  dalsze losy Turandot. Po antrakcie 

znowu pojawia si  na scenie i mówi bezpo rednio do publiczno ci, e widzi, 

i  publiczno  jest zrelaksowana, gotowa do kontynuowania ogl dania spek-

taklu. Turandot, piewaj c, e m czy ni s  zimni i podli, przyjmuje chi skie 

pozy. Tego typu zabiegi pot guj  odczucie teatralno ci, przypominaj  wi-

dzowi, e znajduje si  w teatrze i uczestniczy w czym  wyre yserowanym, co 

ma umowny charakter. Chi ski aktor, wed ug Brechta, posiada  wiadomo , 

e od publiczno ci nie oddziela go czwarta ciana. Zdawa  sobie spraw , e 

inni go obserwuj . Pos ugiwa  si  symbolicznymi znakami i skonwencjonali-

zowanymi, precyzyjnie okre lonymi gestami. Dystansowa  si  wobec granej 

postaci, z któr  widz nie mia  si  identyfikowa . Styl gry chi skiego aktora 

by  kontrolowany. Aktor zachodni cz ciej tak odtwarza  posta , aby zatrze  

granic  mi dzy nim a rol . Jednak e poprzez wtr cenia odre yserskie Wil-

helm przeciwdzia a powstaniu wra enia iluzji rzeczywisto ci, a na polu gry 

aktorskiej zmierzaniu do prze ywania. Nie stwarza pozorów, e wydarzenia 

sceniczne s  idealnym odwzorowaniem rzeczywisto ci. Aktor zwraca si  

bezpo rednio do publiczno ci, pokazuj c jej co , opatruje to wyra nym 

gestem pokazywania, tak jak w scenie z rozdart  sukienk . Aktorzy niekiedy 

stosuj  gesty sztuczne, steatralizowane. Burzy to iluzj . Gra aktorska i deko-

racje s  uwolnione w tym wypadku z ogranicze  konwencji realistycznej, 

naturalno ci. Dla porównania, momentami aktorka-narratorka w Córce króla 

smoka6 w re yserii Ireny Dragan dystansuje si  wobec granej postaci, o której 

opowiada. Swobodnie wchodzi w rol  i wychodzi z niej, gdy ma wyst pi  

w funkcji narratora, komentatora. Wi ksz  jednak cz  czasu gra posta . 

Jednak e jej emocjonalne zaanga owanie w opowie , nawet gdy wyst puje 

w funkcji narratora, pozwala pow tpiewa , e posiada status ch odnej ob-

serwatorki, beznami tnie analizuj cej bohaterk  i zdarzenia z jej udzia em. 

Monologi skierowane bezpo rednio ku widowni oddaj  wewn trzny wiat 

postaci, jej obawy, l ki, pragnienia. Pe ni c funkcje narratora, jednocze nie 

ma ona wiadomo  grania w spektaklu bohaterki. Zmiany statusu wi  si  

tu ze zmianami scenicznego istnienia postaci. Daje to efekt dystansowania 

si  twórcy wobec granej roli, swobodnego przechodzenia od relacjonowania 

zdarze  do czynnego w nich uczestniczenia. 

Wszystkie te efekty w Turandot Wilhelma maj  za zadanie przypomina  

publiczno ci, e uczestniczy w czym , co ma umowny charakter. Sztuka ma 
                                                           

6 Li Zhaowei, Córka króla smoka, re . Irena Dragan, Teatr Kubu , Kielce 2009. 
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charakter wielowarstwowy. Maciej Grzybowski co raz u wiadamia widzowi, 

i  przedstawiane wydarzenia s  fikcyjne, a odbiorca znajduje si  w teatrze. 

Dla kontrastu z fabu  ba ni Wilhelm wprowadzi  wycinki wiata rzeczywi-

stego w postaci wypowiedzi pozaartystycznej ekipy teatru. Burzy w ten spo-

sób z udzenie rzeczywisto ci. Nie konstruuje imitacji wiata realnego. Za 

spraw  wprowadzonych zabiegów dochodzi do przekraczania i zacierania 

granicy mi dzy przestrzeni  rzeczywist  a przedstawion , a to, co widz ogl -

da, nie zmierza do stworzenia iluzji rzeczywisto ci. Aktorzy, porzuciwszy na 

chwil  swoje role, staj  si  obserwatorami zachowa  tych, których dopiero 

co grali. Ten swoi cie Brechtowski efekt obco ci przypomina, e posta  

dramatyczna i aktor s  bytami odr bnymi, pozostaj cymi ze sob  w szcze-

gólnego rodzaju relacji. W sytuacji, gdy zacina si  ó ko, artysta przemawia 

w swoim w asnym imieniu – aktora, który pojawia si  na scenie, by wykona  

swe zadanie, dystansuje si  wobec granego bohatera, przygl da si  ch od-

nym okiem obserwatora, mo e nawet troch  jak widz, by za chwil  ponow-

nie wcieli  si  w posta  dramatyczn . Gdy publiczno  odgaduje zagadki, 

dochodzi do zatarcia granic mi dzy polem gry a polem odbioru, a w konse-

kwencji sk ania do zadania pytania, gdzie ko czy si  teatr, a gdzie zaczyna 

rzeczywisto . 

W kaliskim teatrze zosta a wi c w niekonwencjonalny sposób zrealizowana 

ba niowa opowie  o chi skiej ksi niczce Turandot, która pretendentów do 

swojej r ki odrzuca a, zadaj c im zagadki. W tok fabularny ba ni wplecione s  

w tki ukazuj ce funkcjonowanie teatru. Przed widzami zostaj  ods oni te jego 

kulisy, mechanizmy tworzenia spektaklu. Na scenie pojawia si  mi dzy innymi 

garderobiana, technicy, inspicjenci, którzy opowiadaj  o swojej pracy i ukazani 

s  w dzia aniu. Ponadto ods oni te zostaj  tajniki funkcjonowania niektórych 

urz dze  technicznych. Akcja przedstawienia rozgrywa si  wi c w dwóch 

planach: ba niowym i realistycznym. Widzowie, ledz c losy Turandot, jedno-

cze nie obserwuj  zmieniaj ce si  na ich oczach elementy scenograficzne, 

obserwuj  prac  re ysera, który udziela wskazówek aktorom i wespó  z o wie-

tleniowcem ustawia wiat o. Zastosowanie tych wszystkich antyiluzyjnych 

chwytów przyczynia si  do burzenia z udzenia rzeczywisto ci na scenie. To 

wzmaga poczucie niepewno ci co do tradycyjnych podzia ów na scen  i wi-

downi . Granica ta zanika a w sytuacjach, gdy na przyk ad aktorzy przedsta-

wiali si  z imienia i nazwiska, wnosz c na scen  ywio  realno ci. 

Oprócz tego, e akcja Turandot w re yserii Waldemara Wilhelma rozgrywa si  

w Chinach, spektakl skonstruowany zosta  na fundamencie antyiluzjonizmu 

charakterystycznego dla teatru tradycyjnego Pa stwa rodka i ma wiele punktów 
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stycznych w a nie z koncepcj  Bertolta Brechta, stanowi cej cznik pomi dzy 

teatrem chi skim a zachodnim. Re yser przedstawienia, Waldemar Wilhelm, 

id c ladami Brechta, wprowadzi  liczne zabiegi s u ce naruszeniu konwencji 

realistycznej, burzeniu iluzji rzeczywisto ci na scenie. Zastosowa  efekt obco ci, 

spe niaj cy rol  rodka zak ócania mechanizmu gry na ladowczej, odwodz cy 

od biernego odbioru sztuki aktorskiej, prowadz cy do zacierania granicy mi dzy 

wiatem przedstawionym a autentycznym oraz budowania bezpo redniego 

kontaktu artysty z widzem. Wzorem narratora Brechtowskiego Wilhelm spra-

wia, e odbiorca nabiera dystansu wobec ogl danych wydarze . Niektóre posta-

cie maj  mo liwo  improwizowania, co u atwia osi gni cie tego efektu. Jest to 

„teatr w teatrze”, spektakl metateatralny, autotematyczny. W Turandot granica 

mi dzy obydwoma wiatami, realnym i przedstawionym, na scenie niejedno-

krotnie ulega zatarciu, st d ciekawa, transkulturowa konstrukcja przedstawienia. 

Aktorzy graj  w wyszukanych strojach, perukach, dobitnie u wiadamiaj  wi-

dzom, e to, jak b d  w spektaklu wygl da , to zas uga charakteryzatora. Ich 

kostiumy pozostaj  w idealnej harmonii kolorystycznej z wn trzem kreowanego 

pa acu. Chi ski aktor (a akcja spektaklu rozgrywa si  w Chinach), wed ug 

Brechta, posiada  wiadomo , e od publiczno ci nie oddziela go czwarta cia-

na. Zdawa  sobie spraw , i  inni go obserwuj . Pos ugiwa  si  symbolicznymi 

znakami i skonwencjonalizowanymi, precyzyjnie okre lonymi gestami. Dystan-

sowa  si  wobec granej postaci, z któr  widz nie mia  si  identyfikowa . Styl gry 

chi skiego aktora by  kontrolowany. Aktor zachodni cz ciej tak odtwarza  

posta , aby zatrze  granic  mi dzy nim a rol . Jednak e w przypadku realizacji 

Wilhelma, poprzez wtr cenia odre yserskie, celowo przeciwdzia a si  powstaniu 

wra enia iluzji rzeczywisto ci, a na polu gry aktorskiej zmierzaniu do prze ywa-

nia. Dla kontrastu z fabu  przedstawianej ba ni Wilhelm wprowadzi  wycinki 

prawdziwego wiata w postaci wypowiedzi nawet pozaartystycznej ekipy teatru. 

Re yser burzy w ten sposób z udzenie autentyczno ci. Za spraw  wprowa-

dzonych zabiegów dochodzi do przekraczania i zacierania granicy mi dzy 

przestrzeni  rzeczywist  a przedstawion , a to, co widz ogl da, nie zmierza do 

stworzenia iluzji realno ci. Odbiorca zadaje sobie pytanie, gdzie ko czy si  teatr, 

a gdzie zaczyna autentyczno  oraz transkulturowo  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 


