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demokratyzacji poprzez teatr, który w jego
zamyśle staje się ję:)k,łl

un.ozli ł;a,ac lrL dlalc

g,

By zrozumieć, na jaklnr
3runcie pojawily 5ie techniki teailalIe:_
ala, ,,r,arto poznać szeroki kontekst jego
dzialań zdc

spoleczno-polityczną sytuację miej5ca,
w którym ,

,,,,,i

iT]r!J.lj.]',.,.

zylia to kraj ogromny, zajmujący około połowy
po*i.,,l ,i łu_
ryki Południowe1, o populacji przekraczającej .]90
mijionórł,], ]tl,,
'
z najwiekszych problemów Brazyiijczyków
XX wieku to glębcl*.

;l,j

clrotomia, zaróv",no r,v sferze wyksziałcenia,
dochodórv, ,u*''
o,u,,,,,
społeczno-zawodowego, Po jerlnej 5tronle
sytluje 5ję lvysokc ęr;11.
kolvana, głównie biała luc]nośc tworząca
elity społeczne, na drisi:
bregunie dLom;dsL loku,a s,e czarlas(arzy
Brazylij, zycv , ,1_1
w duźej mierze zupełnie pozbawieni dochodów,
często analfabs.;
bez jakichkolwiek kr,valifikacji zawodowychr.
Ogromne Ouro.1:.",.
w rozdziale dochodu narodowego są źródłem
ostrych sporó\,v,
]ei
nocześnie podłoze historyczne zaognia
konflikty,

demg!{lnalyza$ia tsatrff

Pozostająca

i]i
!|']i

moze być postrzegana, pisze
Jeffrey C. Alexan-

der ,,jako system, który zar,vsze pozwala
na pow5tawanie kontr-performansów"i. W tekście Perfarmance
and Power proponuje on fuz_ję
performatyki i socjoIogii, odczyrując
przez ten pryzmat kategorię
obywatelstlva. Jest ono, zdaniem
A]exandra. .,legalną

sceptycznego obserwowan

ja prawem

mozliwościa

clo krytykowania i wybierania
pomiędzy performansami,
oraz prawem do tworzenia w odpowiedzi
swoich wtasnych performansów.'.
W ten tok myślenia idealnie wpisu.je
się działalnośćt\Norcza AugLlsto Boala
realizowana w

Uciśnionych, _Jednocześnie przedsięwzięcia
praktyczne

ko nsekwe ncje

ramach Teatru

Boala ukazują mozliwe

przyjęcia takiej interpretacji
świata,
Augusto Boal to artysta przemierzający
pogranicza
fikcji

i

rzeczy-

wistości, wciągający w swoją r,vędrówkę
tych, których sytuacja społeczna nie obdarzyła bogatą w
wypowiedzi rolą. konstruuląc
techniki
Teatru uciśnion ych, łączy sztukę
i rzeczywistość tak, by ściśIe
do siebie

przylegaly, oraz prrzwala na
ich swobodne przenikanie się.
W jego
teatrze performans estetycżny
łączy się z dramatem społecznym.
Boal
próbuje doprowadzić cJo ich
funkcjonalnego zespolenia, co
ma przyczynić się do ustanawiania bardziej
sprar,viedliwych praw i zarazem

il,.e

C]o Xl]\

jIL]1
i<il

nowych estetycznych wzorcow.Jego
starania wskazują na uzyteczność
d.amatur3icznej reorii Coft
zmów codzien n.*o

oo*u*T,i:",;J::ffi

i:;:;.:fill;ff

j:l.

rialu podatnego na modelowanie
oraz wyeksploatowanie potencjaiu
tych konstrukcji poprzez świadome
ksztaitowanie masek społecznych

w czasie tak zwanych ,,prób
do rzeczywistości''. Ta koncepcja
mieści się
w kategoriach performatylvnego
myślenia o świecie, co nie jest
Ii tyiko
teoretyczną ,,przykryvłką",
ale drogą do kształtowania swiata
w jego
socjalnym i politycznym wymiarze.
skomponowany m przezczlowieka
gtęboko doświadczonego przez
mechanizmy społeczne.
Koncepcja Teatru Uciśnionych
wyrasta z rzetelnej krytyki
teatru
Arystotelesowskiego, który, r,vedług
Boala, jest 5y5temem opartym

na przymusie, posiugującym się
mechanizmami malącymi na
celu
oczyszczenie ,,yidza z chęci
zmiany niekorzystnej dla niego
sytuacji

J+

społecznej. zrywając z monologiem
płynącym ze sceny, Boal przedstawia propozyc;'e demokratyzacji
teatru, poczynając od jego struktLlry, w rezultacie \r',/ypracowane
przez twórcę techniki prowadza
cio

nyr
sk

ir
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ne.
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formu.ląca się demokracja została
zagrozona - doszło do zan]achu 5ta"
nu i władzę przejęli wojskowi. Cud gospodarczy
jednak trr//ał * w l973
Brazylia osiągnęła nalwyższą na świecie
stopę wzrostu dochocu

Ta Tr

ipc
Zp(

na-

rodowego w ciągu roku (14olo)a. W
l98O roku nadmiernie zdvnamizowana gospodarka przeżyłazalamanie,
w wyniku którego Brazylia

ki

stała się najbarclzie1 zadłużonym krajem
świata. od poiowy lat osjemdziesiątych do dzisiaj trwają jLrz rządy
cy,,vilne, jednak vliększośćna_
rosłych przez lata problemów spolecznych
(niedobór szkół i ośrodkólv
zdrotvia, korupcja, bezrobocie) dalej pozostaje
nierozwiązana, co jest
dotkliwie odczuwane przez !v5zy5tkich
mieszkańców
kraju.

Acrt

wal
aktr
Bab
Joh

l

ma

również

dwl

dwa nurty praktyk teatralnych:

teat

wielkomiejski - kopiujący spektakle
europe.jskie czy nowojor5kie (z,ivykle komedie bulwarowe), oraz ludowy,
interwencf ny mający ksztal.

lule

-

ląCz

tować świadomość
widzów. pobudzać do protestu, zwykle
ttvorzony
poprzez przekładanie znanych
dzieł na aktua]ne problemy, Ciekar,vym
przykładem wykorzystania podobnego
razwiązania w innym kraju
Ameryki Łacińskiej jest spektakl paragwajskiego
ciego, który uzyskał zgodę

l l

tea

w latach trzydziestych XX wieku przy
użyciu r,vojska poddana zostail
UetulIo Vargasa, który w okresie 1937-19.+5
5prawoWat tll rża.
dy dyktatorskie, wzorując się na wtoskich praktykach
Po roku l95O Vargas powrócił do wladzy,lecz
^,łursoliniug;
poradzii
- nie mogąc
sobie z narastającym kryzysem państ\,Va
- popełniłsamobójstwo,.Jego
następca przedsięwziął ambitny plan przebudowy
brazyli.jskiej gospc_
darki, czego dobitnym przykladem jest
zbudowana od podstalv no,,,1.1
stolica państwa - Brasilia
.Jednak juź w połowie lat sześćdziesiątyth

Podział społeczeń5twa brazylijskiego
musiał odbić się
w formach teatru, Ukształtowały się
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wieku pod panowaniem Portugalii Brazylia
(niepodleglośćzclobyl;
dopiero w 1B22 roku) po okresie rządów
cesarskich
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rezysera Antonio
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na]
Boa

oni

Pec-

cenzury na przedstawienie hi5torii chry5tu5a, Wydobył aktualną Wymowę
spektaklu, adaptu.jąc histr:rię w ten
sposób, ze jezus, tak jak 9Oolo ludności
Paragwaju, mówił językiem

Wyr
pełr
win

guarani, natomiast jego ciemiężyciele
posługiwali się hiszpańskim,
W tym nurcie mieszczą się przedsięwzięcia
Boala, który na kazdym

etapie swojej dziaialności porusza
kwestie spoteczne.
Chcąc zdefiniować w jednym zdaniu
teatr Boala, trzeba by po,,,iie,
dzieĆ. Że jest to teatr wszystkich,
którzy doświadcżająopresji, nie lg1,
dzają się na obecną kon5trukcję
świata społecznego i pragn.1
1ą znieniĆ5. Jego ksiąźka Theatre
af the appressed (Teatr Uciśnionych) z 19/4
roku jest do te1 pory jeclną z podstawo\^/ych
lektur tlvórcóW teatrólv
Zaangazowanych, a takze wszystkich
tych, dla których Waźne je5t p)/tanie o mozliwość zmiany spo.|ecznego
obrazu świata poprzez praktyki

(os t

ale:
Fre
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które w tol<u wieloletniej pracy wypracowal Augu-

Metod,
eairalne. Metociy,
Ełr.ln..

^,
przetwarzane
i adaptowane przez różne środowiska,
stó Boa|, były
w
edukacji
lvykorzysty\^/ane
§zczególnie edukacji społecznej),
\,v tym:
l

L,,}.,

Llźyivane przy organizowaniu protesiów poIitycznych, w terapii wieźrozrviązyvlan i u problemólv lokalnych zarządów. \l/plywały
nio,1l, przy

giównego nurtu,
!eż na ieatr

Augusto Boal urodzit się w 1931 roku w Rio w Brazylii, a jego
korzenie rodzinne sięgają Portugalii. Emigracja jego ojca z Europy

nowatorskim traktowaniem przestrzeni: scenę zastępowała tu arena.
Pozostałe brazyIijskie budynki teatralne ogarnięte były postkoIonialną

manierą zbytkowności, mającą słuzyć podkreśleniu eIitarnościmiejsca, Esietyka teatraIna zostala zdominowana przez TBC (Teatro Brasileiro de Comedia). Był to teatr tworzony przez klasy najbogatsze i do

nich adresowany. Boal twierdzi, że TBC zbudolvano, by udowodnić
chociaz Brazylia jest odległą prowincją, to jednak ma drrszę

śr,viatu, ze

starego Kontynentu. Według Boala, stanowi to Wystąpienie przecilvko

miała podioźe ideoIogiczne i wiązała się z zaangazowaniem Portuga-

naturze teatru, którego najbardziej żywe przejawy zawsze wiązały się

z rzeczywistościąspołeczną, Twórcy Teatro de Arena podkreślali, że

n

Iwojnę światową, któremu ten 8orąco się sprzeciwiał. Augusto
lii
wycholvywał slę w okresie ustanawiania Nowego Ładu przez f aszyzu-

:i,

jącego Cetńlio Vargasa, który unievlaznił konstytucję, ustanowił dyk-

swoją, na której gruncie chcą tworzyć teatr, Według Boala, kryterium

:i,

taturę, a takze wprowadził cenzurę. Rodzina Augusta nie borykała się

je

raczej ż problemami

podobieństwa 5amo w 5obie .jest miarą nieefektywności: im bardziej
sztuka współczesna próbuje być reprodukcją czy kopią, tym bardziej

l.
la

W 1948 roku Boal rozpoczął na Unilversytecie w Brasilii
studia chemiczne, podczas których kierował studencką organizacją
kLllturalną, co dało mu szansę zaangazowania się w przedsięvlzięcia

n,

teatralne

ia

nymi, ze znanym, silnie eksperymentującym formą i stylem brazylij-

przedstawienia (ustawia widzów naprżeciw siebie, odsiania maszyny

1

skim

dramatopisarzem Nelsonem Rodriguesem6. Naukę kontynuował

teatralne), zdaniem Boala, okazała się przestrzenią umożlivliającą zbli-

c,

w Noulym Jorku, gdzie podjął rór,vnolegle studia chemiczne i teatral-

ić

ne. Tam

z kolei poznał zalozyciela Eksperymentalnego Teatru Czar-

zenie aktora iwidza. Na scenie tej gościły,między innymi, utlvory
Johna Steinbecl<a czy Sidneya Hor,varda. ale jednocześnie usilnie po-

Experimental do Negro) Abdiasa NascImento7, wraz

szukiwano dramatów, które w języku ojczystym mówiłyby o proble-

odkrył literaturę afroamerykańską i teatr Harlemu. Stąd nievląt-

mach spoteczeńst,,va brazylijskiego. W tym czasie powstało równiez

u

].

X

r,v

finansowymi i opowiadała się za poglądami dość

IiberaInymi.

i poznania ludzi teatru. Dobrze zaznajomił się, między in-

choć są daleko tak zwanych centrów prawdziwej kultury, posiadają

jest nieprzydatna.

W Teatro de Arena na początku dominowata, co interesujące

z punktu widzenia funkcji przestrżeni teatraInej, estetyka
Scena

w

realizmu.

kształcie areny, która silniej niź inne ujawnia teatraIność

]0

nych (TEl{ Teatro

]_.,

z nim

n

pliwie plynie inspiracja Boala

:h

tworząc teatr skierowany głównie do niższych klas społecznych (akto-

a-

rami byli przedstawiciele tych środo,,visk), a mający na celu edukację

Dalszy etap pracy zespołu polegał na rezygnacji z odgrywania

poprawę warun|<ów życiowych Afrobrazylijczyków. już w 1955 roku

sztuk europejskich i pojawienia się mie.jskiego, proletariackiego dra-

,3

i

-

Na5cimento lączył politykę i sztukę,

Laboratorium Aktorskie, w którym,

.1ak

twierdzi Boal, skrupulatnie,

slowo po słowie analizor,vano prace Stanislawskiego.

a-

z pomocą przyjaciół

udaio się Boalowi wystawić dwie własne sztu-

matu rodzimych twórcó,,v (6ianfrancesco Cuarinieri, Chico de Assis).

li-

ki Ihe

5aint (,,Koń i święty")oraz komedię: The House

ia

Across the 5treet w

Malin Studio w Nowym.Jorku. Po latach komento-

Wtedy .1ako dramatopisarz praco,uva,i równiez Boal. Jego pier\vszym
waźnym tekstem był dramat Rewolucja \il Ameryce Południowej (1960),

n-

wał: ,,Jako że nie

byłem reźy5erern, nie bałem się rezyserowania, a ze

którego główny bohater, ubogi Josć da SiIva, postawiony zostaje

d-

aktorzy nie byli aktorami, nie bali się grać: byli reweIacyjni"s. Frances

przed dylematem: podjąć walkę jako guerilla czy śvriadomieskazać

Babbage, biografi Boala, wyraźnie podkreśla w tym okresie wp{yw

się na śmierćgłodową, W 1'ego sztuce mocne obrazy społeczne prze-

Johna Cassnera i jego ksiąźki Form and tdea of Modern rheatre (.,For-

siąknięte były atmosferą farsy i prawie cyrkowego humorul:. W tym

teatru";l. W tekście tym Cassner zarysowuje

okresie Teatro de Arena stał się głównym ośrodkiemrozwoju dramatu

5t

Horse and

th,^

ma i idea współczesnego

dwie Iinie rozwoju

-

jego zdaniem

-

niestabilnego i eklektycznego

brazylijskiego, co spotkało się z nasilającymi się wówczas tendencja-

-

h:

teatru polowy lat pięćdziesiątych; realistyczną i teatralizu]'ącą. Postu-

y-

Iuje

zaprzestanie ograniczania się do jednego z nurtów, ale kreatywne

cją Sóo Paulo, postępującym w zawrotnym tempie rozwojem Brasilii

Lł-

łączenie obu, twierdząc, że fenomen teatru opiera się na tym, że wiclz

oraz euforią związaną ze ,.!v5ży5tkim, co brazylijskie". Tendencja ta

ly

w

jednym czasie moze doświadczaćiluzji ijej przeciwieństwa. Wpływ
na Boa|a wydaje się tuta.j lvyraźny - zafascynowany Stanisławskim

odbiła się równieź w dramaturgii: wystawiane sztuki stanowiły od-

Boal wplata w swoje przedsięwzięcia

przeciwko kapitaIizmowi, nieludzkich warunkach pracy w kolejach

m
]u
C-

czy o cangaceiros: dla.jednych

ze słabiej rozwiniętej północno-wschodniej częścikraju, Co było suk-

-

który, wytaniając pierwszego aktora z chóru, po-

n]

Winna stać się drogą teatru; dalej
- Cervantesa, Szekspira i Marksa
(ostatni wykazał, ze to nie umysł jednego człowieka rządzi światem,

a-

l4

powiedź na ówczesną sytuację społeczną - opowiadały o strajkach

WYmienia: Tespisa
petnił akt

m

między innymi, siIną industrializa-

idee Brechta, twierdząc, ze są
oni nierozerwalnie ze sobą złączeni. Zapytany wprost o inspiracje,

]n

n,

mi nacjonalistycznymi w kraju

rebelii i wymyśli1 teatr: 5okratejską maieutykę, która po-

ale siła społeczeństwa), a

także odkryvlającego Iudzką nieświadomość

- bohaterach, dla

cesem tego okresu, stalo się również jego wadą

-

innych

-

bandytach

koncentracja na ak-

tualnych wydarzeniach sprawiła, ze widzowie oglądaIi to, co dobrże
znali takze bez kupowania biletu do teatru. Aktorzy wciąz pracowali
metodą Stanisławskiego, jednak zastąpili wcześniejsze,.czucie" emo-

Freuda, Do tej listy dołącza dwóch Brazylijczyków: teoretyka edukacji
Paula Freire]C, oraz Luiza lnacia Lula da Silva, obecnego prezydenta

cji ich ,,przepiywem". Boal manifestował tę zmianę, posługując się

BrazyI ii.

emocjonalne rzekil".

maksymą zaczerpniętą z pism Mao Zedonga: ,,Zadnych jezior, raczej
Później twórcy rozpoczęli pracę nad tek5tami klasyków, jednak

Teatro de Arena w Sdo Paulo (l956-1971)

w odmienny sposób niż wcześniej. Próbowano zaadaptować europej-

Po powrocie z USA Boal rozpoczął pracę w Teatro de Arena w 5óo

ską klasykę do bliskiej im brazylijskiej rzeczywistości, przepuszczając

y,

Paulo, w

ki

rektora. Teatr,
założony w 1953 roku przez Josć Renato, wyróżniał się

którym sprawował przez kolejnych piętnaście lat funkcję dy-

wybitne teksty przez sito własnej wrazliwości. W tym czasie odbyły sie

premiery Mandragory, Rewizora czy Skąpca. Pojawity się jednak głosy

trtr

Ę

--.krytyki; żarzucano Bcalowi, ze pcwrót do dzieł europejskich wiąże się
ściślez powrotem do zarzuconej już esielyki kolonialne1'. Boal bronił
się, rwierdząc, źe trakto,,vaji klasyczne teksty tak, jakby były pozba-

wione teatralnej tradycji; była to raczej próba mierzenia się z ideą
zawartą w tekścieniz z samym tek5tem. Jednocześnie chciał zv,reryfikować przekonanie o uniwersalności li{eratury eLlropejskiej. Mówił:
,,Jeżeli sztuka europejska jest rzeczywiścieuniwersalna, to moze być
taka jedynie przesączona równiez przez naszą wrazlir,vość.My równiez

sianowimy cZQśćun iwersx6"l:.
Praca Teairo de A,rena w ostatniej fazie stała się próbą zespolenia
wcześniejszych dziatań, Zaskakujące: formą, w której twórcy zdecy-

dowaJi się poruszać, był musical. Za najwaźniejsze prżed5ię\,vzięcia
tego okresu Boal uwaza Areny opowieścio Zumbim, które wystawił

w 1964 roku wraz z Cianfrancesco Cuarinierim, Tytułowy Zumbi jest
narodowym symbolem walki z reżimem kolonialnymrr. Połemiczny
ton przedstawienia, przywoiującego istotne wydarzenia z historii narodu, słuzyt poruszeniu kwestii sytuacji Afroamerykanów jako waznego tematu dyskusji spolecznej. Poza sprawą treścibardzo ważnym
aspektem pracy nad spektaklem była proba dekonstrukcji konwencji
scenicznych, które, lvedług Boala, stały się przeszkoclą w rozwoju estetyki teatru. Dekonstrukcja ta przejawiała się przede wszystkim w od-

dzieleniu aktora od postaci, przy czym odrózniać postacie pozwalały
określone, stałe mechanizacje ruchowe, Dekonstrukcji służyłteż stylistycżny eklektyzm: mieszanie scen wodewilowych, surrealistycznych,

cyrkowych, ekspresjonistyc zaych

i

meloclramatycznych. Powrót do
uIokowanej w konkretnym miejscu i czasie perspektywy związany był
z wykorzystaniem

tekstów wyrwanych z gazet, połączonych w sposób,

który miał prowokować reakcje widowni. Syntezą poziomu konkretnego i abstrakcyjnego było wykorzystanie mitu Zumbiego i wypeinienie
go aktualną problematyką: na przykład, wprowadzenie mowy
opartej
na fragmentach lvypowiedzi Castelo Branco. sprawującego rządy
dyk-

tatorskie w Brazylii w latach 1964-1967, czy dyskusja nacl rołą policji,
która powinna walczyc z \r'/ewnętrznym wrogiem. Pomimo wielu sukcesów, według Boala, spektakl poniósł klęskę na linii aktorzy widzo-

-

wie. Ci ostatni, patrząc z dystansu, stawali się tylko konsumentami

przedstawienia. co Boal postanowil zmienić.
Proces rozwoju Teatro de Arena prowadził clo wykształcenia się
w latach 1968-1971 tak zlvanego Systemu Jokerari, który,
.jak lvielo-

krotnie podkreśla Boal. byt odpowiedzią na estetyczne i społeczne potrzeby ówczesnej Brazylii. jako propozycja uczynienia teatru na nowo
możliwym. potrzebnym i skutecznym społecznie.
Jednym z celów za-

stosowania Systemu ]okera byfo pokazanie równocześnie
spektaklu

jego analizy. W historii teatru wykształciły
się juz środki, które słuźyly
temu celowi: z _jednej strony to sama reŹyserska ingerencja
W tekst
i

utworu, z drugiej

-

funkcja narratora czy choru, Joker róźni się od
wcześniej wymienionych dwiema istotnymi cechami:
ujawnia
klarow-

nośćintencji (jest otwarcie przedstawiony jako ten, który
wyjaśnia)
oraz jest umiejscowiony jak najbliźej widza (to jego
.,sąsiad''). System
Jokera charakteryzuje się oddzieleniem aktora ocl postaci
- następują
ciągłe zmiany ról, tak, aby kazdy z aktorów zagrał każdą z postaci,
bez

względu na pleć. Dodatkowo sam Joker jest rór,vnież aktorem,
który
moze włączyćsię do akcji i opuścićją w dowolnym momencie,
moze
grać wszystkie postaci w sżtuce, moze nawet Zastąpić prota8onistę,
gdy realistyczna natura tamtego nie pozwala mu na podjęcie pewnych działań. Joker ma wydar,vać się postacią z inne.j sztuki,
zagubioną
na scenie teatralnej, a jednocześnie realną,
Jednocześnie w Systemie
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jokera obowiązują zasady pra,,vdopodobieństr,va
oraz czwartej ściany
- Boal pilnuje, by nie odpłynąć nazbyt daleko w abstrakcję, gdyź
to
ogranicza doślviadczenie tylko do rac,jonalizmu i nie pozwala na
wpro-

wadzen je kategorii dla niego kIuczowej, jaką 1est empati,r, ]ę96

'.

,_.

niem, empatia nie jest WartoŚcią estetyczną, lecz jednym ż meci.].]]

.,lr
zmów dramatycznego ryiuału, który moze by( użyty dobl.ze
alL,,
Postac, kióra wywołuje ernpatię v", r,vidzu, pełni fLrnkcje protagor1.1

Fr-lnkcjeprotagonistyiJokeraBoalporÓv,,nujedorelacjiethos-61u'..

6,.]_. _

ia, rwierdząc, ze o ile ethos jest działaniem, charakterenl, 19
jest jego objaśnieniern, racjonallzacją. lviaściwościamimyslenia,

wyjasnłl, jest usytuo,,.lany wyrazrie poza świaremprzedst:.vior
posiada wiedzę o wydarzeniach późniejszych wobec czasu ak;]i

.
re:..
ner. Reszta aktorów w 5ysternie.Jokera podzielona jest na dv;ie gr-lp,
- deutera8onistów i antagonistów, a dopełnieniern sy5temu je§t i._
mentująca akcję orkiestra. Strukturę 5y5temu tl,vorzy siedem gióvln;,li:
wszechwiedzący, wszechobecny

- to mistrz ceremonii, kurogo,

wiady oraz apel. O ile większość elementów wydaje się znana, o
i,/.
istnieją i takie, które zdecydowanie przełamują konwencje teatrrlle

dramatycznej i ma na celu uwypuklenie perspektywy prezentowane] prze]
autorów spektaklu. Moze to polegać na czytaniu wycinków z gazer,
listó,,v, dokumentóvv, na prezentowaniu fiImólv, map, na odgrywanil
pewnych scen w celu ich podkreślenia lub poprawienia, a nalver
na
wprowadzaniu zupełnie nowych sekwencji, niewystępujących w tek_
ście. EkspIikacja narżuca ogó|ny styl przedstawienia, który przypomina
wykład, debatę czy egzegezę. Powinna być dynamiczna, odnosLć sie do
wydarzeń biezących, do konkretnych problemów. Ma podkreślaćefe.
Eksplikacja, na przykład, opiera się na łamaniu ciągłościakcji

-

,
.

.

.|

,

części: dedyl<acja sztuki, eksplikacja, epizody, sceny, komentarze
v,,

meryczną naturę 5pektaklu, a równocześnie

.j

,

,
;

i-i.
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ru
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n;

cl
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ni
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poprzez dosto5o1]vanie pi

do aktualnej sytuacji - prowokować refleksję nad kazdym spektaklem sy
z osobna, lnny oryginalny element - wywiad - nie ma stalego mie.jsca
w strukturze, a pojawia się zawsze wtedy, gdy konieczne jest uja,rlnie-

nie prawdziwego stanu psychicznego danego bohatera,

niemoz]iv,ie

najoddzlelenie tekstu mówionego od pomyślanego przez zmianę tonu wypo\,viedzi, System _Joker.a, lvzorując się na relacjach sportowych, zapoż.lcza
od nich formę szybkich wywiadów ze sportowcami czy eksperiami
którzy informują publicznośćo tym, co przed chwilą miało miejsce,
W taki sposób. jeślitylko zajdzie potrzeba ujawnienia wnętrza po5taci,
Joker przerywa akcję, a postać wyjaśnia pobudki kierujące nią w konw obecności innych postaci. Do tego celu autorzy wykorzystyrvalr
częściej monologi ad spectatores, czasem jednak wystarczalo

kretnym momencie. Wywiady te z zasady 5ą otwarte
wie mają mozliwość zadawania

pytań.

-

równiez

r,^",idzo-

Ze swoimispektaklami, drążącymitematy spoleczne'5, by zaszczepiać świadomośćrewolucy.jną w najniższych warstwach, zaczał Boal

p(
sn
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cc

ol
fo

la
dc
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n(

obleżdżać brazylijskie wioski, Jego agitacyjny teat r rzeczywiście zaczął
osiągać zamierzone rezultaty. Sławna stała się juź opowieśćBoala,

W
do
a
wid;
z propozycją wszczęcia rewolucji. W zapale wyjaśniał,gdzie mieszkają
ich ciemięźyciele i jak zdobyć broń. Zaskoczony Boal musiał tłumaC(
czyć, Że walczyc nie chce - jest artystą. Wydarzenie to pociągnęło za
Q
sobą zupelne zerwanie z dotychczasową estetyką i ostateczne porzu5t
cenie teatru propagandowego, Nieuczciwośćtego typu dziatalności W
W stosunku do odbiorcy skłoniia go do praktykowania Dramatur3ii
i
5ymultaniczn.^j, czyli teatru otwartego na wpływ widzów ro:poczęło się pełne przełamywanie granicy między sceną a r,vidowi-lią. ,,!
Aktorzy szkicowali na scenie problem, natomiast zac]aniem widzóW
c)
n'
było poszukil,vanie skutecznych jego rozwiązań, Mieli sugerolvać, jak
aktorzy powinni sie zachowywać, co robić, by pozbyć się problemil,
z(
Wszystko miaio się dziać jednocześnie: jedni ,,piszą'' _ wymyślająchi,

którego (po odegraniu w jednej z wiosek spektaklu) podszedi

CŻ

\JV

r

Ll1

storie, proponowane rozwiązania, inni zaraz odgrywają to na scenle,
Widz czuje, że moze interweniować, że zmienia bieg akcji. Wszystko

d
!V

6oźna poddać

krytyce, refleksji

-

spektakJ rozwija się na za.sadzie

stanoV/i początek wal]<i BoaIa z przewazającym lv dzisiejdialogu, co
świeciemonologiem. Według niego, monoiogowośćjest jedną

ti-

5zyrn

, 6g6h wspólczesnego świata,prowadzących

y

do manipulacji i

wyi<o-

ia

ja, a jednoczeŚnie podtrzymuje zakorzeniony \r'/ nas autorzystyWan
matyzm bierności i uIegłościwobec władzy. ]ego zdaniem, dla kon-

3r

jest diaIog, v,l
dycji lLrdzkiej najzdrowszy

n,

uczestniczyĆ. To samo dotyczy teatru

st

jest Z

]_

-

którym wszyscy chca i mogą
podziat na aktorów i lvidzów

natury paraliŻujący. Boal {ączy to stwierdzenie z głęboką kry-

poce]mie działania, niekorzy5tna sytuacja nie uiegnie zmianie, Cdy
ktośdecyduje się zajac miejsce aktora, wybiera równocześnie moment, w którym chce rozpocząć, Ważnynr elementem przedsięwzięcia

jest

-

podobnie jak W Systemie Jokera

-

|ider, który wyjaśniazasa-

dy, poprawia błędy i zachęca do gry .,spekt-akroró,,v". Kierując całym przedsięwzięciem, Joker (będący .1ednak inną postacią niź w poprzednim systemie) musi wyczuć nastrój vlidowni oraz przestrzegać
zasad realizmu gry, żatrzymując protagonisrów, gdy akcja staje się
nierealna lub nieadekwatna, Zadaniem Jokera jest podązanie drogą

)y

tyką tradycyjnego, arystotelesowskiego teatru. Teatr zorlentoi,vany
na 5cenę oraz katharsis odbiera ludziom chęć i umiejętnośćpodjęcia

]_

działania.

:h

cją klas rządzących, Teatr u źródeł, wyłaniając się z dytyrambu, był

zmieniających się aktorach

y-

karnawałem, ucźtą - wolni ludzie śpiewali na otwartym powietrzu,

le

potem klasy rządzące miały przejąć ster, najpierw oddzielając akto-

mozna zachować ciągłośćcharakterów? Boa] twierdzi, ze Teatr Forum
jest mozliwy tylko wtedy, gdy ci z widzów, którzy tworzą na scenie

]_

W interpretacji Boala początki teatru wiąźą się z domina_

sokrarejskiej maieutyki

-

zadając pytania, ma a5ystowac przy naro-

dzinach pomysłów czy nolvych postaci scenicznych. Powstaje jednak
wątpliwośćco do możiiwościfunkcjonowania postaci scenicznej przy
- w jakim stopniu bez wnikliwych anaIiz

e.

rów

od pubIiczności,a następnie wydzielając z chóru protagoni5tę.

alternatywny model przedstawienia, odczuwają represle podobne do

]_

0d tego momentu teatr stał się narzędziem przymusowej indoktry-

-,z

nacji. Boal swoją

tych, którym podlega bohater. W przeciwnym razie całośćżamienia
się w tanie moralizatorstlvo. Miarą powodzenia Teatru Forum 1est,

iu

Brechia przeciwstawia heglowskiej def inicji sztuki, w której dusza jed-

zdaniem BoaIa, afrykańska zasada, według której liczba 05ób zaangazowanych w śpiew z pieśnrarzem jest miarą jego taIentu. Z tego

]a

nostki .jest podmiotem warunkującym akcję zewnętrzną.

k

to potrzeby społeczne, a nie wola bohatera. stanowią czynnik de-

powodu aktor musi być dialektyczny - kaźda akcja powinna zawierać
moźliwośćjej negacji, a przez to otwlerać i aktywizować publiczność,

terminujący, Teatr epicki Brechta pozostar,via miejsce na pobudzenie

W konsekwencji przedstawienie powinno być swo.ją własną krytyką,

krytycznej świadomościwidza, domaga się od niego podjęcia decyz]i,

co bliskie jest poglądom Brechta.

aktywnośćosadza w orientacji brechtowskiej, która
przeksżtałca podrniot akcji w przedmiot działań sił społecznych. Teatr

,t,

Boal idzie jeszcze dalej

-

U Brechta

konstruuje Teatr Forum, w którym widz nie

rrzeba zaznaczyć, że nie wszystkie sytuacje mogą być przetworzo-

pozwa|a myś|ećpostaci za siebie, ale sam wchodzi w wykreowaną

ne metodą Teatru Forum. Czy moze on, na przykład, zaczynać się od

5ytUację

sceny bezpośrednio przedstawiającej egzekucję? Według Boala

-

nie,

poniewaz niesie to ze 50bą skutki odwrotne do zamierzonych, nie poTeatr Forum, czyli s(t)ymulacja
Legendarna 5tała się jedna z sesji Dramaturgii Symultanicznej:

kazuje nowych rozwiązań, a stawia człowieka przed sytuac.lą bez wyjścia.Podobnie jest w przypadku sytuacji przestalviających czystą, fi-

pewna kobieta zasiadająca na widowni próbowaia zasugerować wła-

zyczną agresję, gwałt, napad bez świadków. Agresja to, zdaniem Boala,

sną wiz.ję sytuacji, której aktor jednak nie mógł

ostatni poZiom przemocy, Jeś|iprzedstawienie opiera się na probIemie

w pełni zrozumieć.

Boal zaproponował, aby to ona,,veszła na scenę i sama odegrała to,

agresji, decydującą rolę w rozwiązaniu spektaklu ma sila fizyczna

co próbowala przekazać, Na tym prostym przeiamaniu konwencji

wtedy nie zależy od widzów i zajmują oni na powrót, stanowisko bier-

opiera się Teatr Forum. Jest to najszerzej praktykowana przez Boala
forma teatru, pobudzająca widzów do aktywnego udzialu w spek-

nych obserwatorów wydarzenia. W takim wypadku rozwIązaniem jest

taklu

i

przeobrażająca ich

w

pełnoprawnych aktorów. Aby tego

dokonać, potrzebne jest nawiązanie innego rodzaju więzi, fizyczne
i psychiczne ,,rozgrzanie" widzów - słuzą temu ćwiczenia eliminujące
nawyki,

z którymi widz przychodzi na spektak|. Boal nazywa Teatr

]-

Forum rodzajem walki Iub gry, posiadającym

i]

ne zasady.

-

nic

dotarcie do społecznego podłożadanego wyda-

rzenia, do momentu, w którym moźliwa.jest alternatywa. Teatr Forum

działa tylko do tej granicy; jeże|i ją przekroczy

-

straci swój główny

ce|, Takje rozumowanie przenosi spektakl z sytuacji jednostkowej do

makrokosmosu kultury, edukacji, polityki, szeroko pojętego sposc-

bu urządzenia świata. I5totne dla Boala .jest zlokalizowanie procesu
budowania makrostruktur społecznych na poziomie mikro. Trafnym

Tematem sztuki przygotowywanej

1

- jak one - nienaruszal-

żgłębieniesytuacji

-

w ramach Teatru Forum po-

odniesieniem wydaje się cytat zacżerpnięty z myśli Ceorge'a Caspara

lz

winien być istotny problem, iatwo rozpoznawalny błąd społeczny,
a charaklery w niej występujące mają zostaćjasno zdefiniowane. Pod-

ą

czas sesji Teatru Forum przygotowana

strukturom społecżnym. Bez powtarzalnych działań 5połecznych nie
ma trwałych struktur spotecznych"l6.

a

ęzy wszyscy zgadzają się z

Celem Teatru Forum nie jest znaIezienie rozwiązania idealnego,
akceptowanego jednomyŚlnie, poniewaz zazwyczaj.jest to po prostu

:i

W przyspieszonym

tempie. Na tym etapie kaźdy z widzow ma prawo przerwać akclę, mówiąc ,.stop]", jednocześnie wchodząc na scenę

analiza zdarzenia. Zasady Teatru Forum bazują przede wszystkim na

odgrylvając wlasne rozwiązanie. W ten sposób wykreowany zostaje
,,sPekt-aktor", czyli zaktywizowany widz, który sam podejmuje de-

jąc widzów nie tylko do wniknięcia w okreś|oną sytuację, a|e i zapro-

cYZję, czy wejśćna scenę.

umozliwiają wyjściepoza rzeczywislosc teatralną, formując pewnego

0

t-

ii

jako materiał wyjściowysztuka
odgrywana jest w całości.Następnie pada pytanie do publiczności,
przedstawioną sytuacją. JeźeIi publiczność
stwierdzi, że jej nie akceptuje, sztuka powtarzana jest po raz drugi

i

nY ,,spekt-al(tor"

-

Boal podkreśla fakt, że nie istnieje pasyw-

potencjaIne zaangazowani są nawet ci, którzy nie

uczestniczą fizycznie w akcji: oni przeciez podejmują decyzję

o po-

ŻOstaniu na widowni, Od tego momentu widzowie i
aktorzy tworzą
dWa opozycyjne światy: aktorzy
świattaki. jakirn

iest, natomiast
Widzowie taki, jakim mógłby być. Wytwarza się pres.ja: jeśli
nikt nie
-

Homansa: ,,Zachowanie społeczne daje początek stosunkowo trwałym

niemoż|iwe. Ctównym dąźeniem jest wywołanie dyskusji

i

szeroka

rolach spotecznych, typowych (czy nawet stereotypowych), zmuszaponowania wyjściaz opresji. Przez to założeniereguły Teatru Forum
rodzaju teatr-laboratorium, w którym dokonuje się eksperymentów
sp ołecZ nyc h.

Umieszcza.ląc koncepc,je Boala w sżerszym kontekście, moźna ża-

dać pytanie, czy nie stanowi ona pewnego rodza,ju kontynuacji dokonującego się metodologicznego zwrotu w naukach społecznych.
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Osadzona w radykaInej soc.ioiogii zycia codziellnego m€toda

pene-

truje mikrostruktury społeczne, angażując do analrzy techniki czysto
perfoi-matywne.

Teatr Boala mozna rórlrnież okreś|ićjako teail fizyczny, cielesny. Uprzywilejolvanie ciała mieści się w koncepcji ,,spekt-aktora",

jednego ż głó\,vnych pi-zedstawicieli pedagogiki emancypac)li..]

_,

cji Paula Freirego. Książka rheatre ofthe

lrtlQ

stanornli odpo,.vieCz na zebrane w dziele Pedagoqy of th* Or_,.,
(Pedagogia zniewolonych) poglądy teoretyka edukacji, Cio,,,,re _.

wistą akcję. Boal podkreśla, że ,,zanim człowiek ma imię, posiada

Freire opieralą się na sprzeciwie wobec struktury

ra krorej oparty jest jego teatr, mowi lvyraznie:

,,myśli mają być widzialne, nie

,

wypowiedziane". Warto zauważyć,
ze Teatr Uciśnionych zbudor,vany jest na przekonaniu o wykorzystywaniu ciała przez system, o spoiecznym kształtowaniu ciała, o sile
modelujących je mechanizmów represji, Ciało człowieka jest ciałem

BrazyIii

-

panuje nad milionami oraz na przekonaniu, źe poprzez
edukac.ji opartej na dialogu

i

:prŹ
?*!n

spo.iecreńsl,,,,,,

ia ai

,

wobec sytuac1'i postkolonialnego ucisku), rł której

ł|zź

3a;1,,,

no,,,"] i_ j.

budzeniu świadomościmożLi,,,,

;ni]

..,,

transformacja społeczeństwa: likwidacja zarówno klasv dominr1;1;,
jak i uciśnionej.Formolvanie nowej struktury społecznej mio]_Ł,

aą1

.

sek społecznych, co zbiega się z Brechtowskim pojęciem Cestus, Cia-

odbywać nie drogą rewolucji, ale poprzez budowanie dellc,krat,l:.
nych struktur społecznyclr, poczynając od uświadomienia znił,,,,:i..

to u Boala to figura retorycżna, która, zgodnie z tezami FoucauIta,
nie moze wyrlvać się spod wpływu ideologii. Ciało odgrywa to, co

nym, ze !vyz\,^/olenie .jest w ogóle moźliwe. CeIem (zarÓwno
jak i Boala) jest budzenie świadomościpolitycznego wymiaru

w nim zapisane, wybierając pomiędży konkretnymi, nacechowanymi

nych dzialań ludzi, które ma rodzić potrzebę vvprowadzania

politycznie maskami.

Na.jlvażnie,jszy dla obydwóch je5t aspekt humanizujący

ideologicznyml3, a staje się nim w procesie ciągłego nakładania ma-

-

Frelr..g:
ccdzle

zmid.

w którym przyszlo im żyć - moze to stworzyć impuls do pode;

komputerowych gier strategicznych, rajdowych czy RPC, teatralnym

nia zmian.

odpowiednikiem schematu z Biegnij LoIa, biegnijToma Tykweral9. Pod-

Projekt ALFlN stawiał sobie dr,va główne cele: aIfabetyzację, za_
równo w języku hiszpańskim, jak i języku mniejszości (bez konieczno.

z działaniem do aktywizowania społeczeństwa,,,Spekt-aktor'', stając
się protagonistą w rzeczywistości umowne.j, wyposażony w konkret-

ściporzucania tego ostatniego) oraz naukę wypowiedzi w języku

sztu.

ki (fotografia, film, publicystyka czy teatr) według zasady, ze

każdy

ne nowoodkryte schematy zachowań. staje 5ię zdolny do aktywności

język jest unikatowy i pozwala wyrazić coś,czego inny nie.jest

w codziennym zyciu. ,,Nieważne, ze działanie jest fikcyjne, najważniej-

oddać. Boal, prowadząc edukację teatraIną w Peru, chciał przeksztal_

-

Boal nazywa to ,,próbą generalną do rzeczy-

w,stanie

cić widza w aktora sceny społeczne,|, co dokonywało się na

drodze

czterostopniowego procesu2a. Rozpoczynano od demechanizac]i,

wistości".

c

poznania własnego ciała, jego moźliwościi ograniczeń, oraz przezwy-

Poza Brazylią

ciężenia własnej,,struktury mięśniowej", pozbycia się automatyzrnójł,

W l971

Następnie pracowano nad ekspresywnością ciała: maksymalrrym

roku, gdy Boal wracał z rezyserowanego przez siebie

korzystaniem potencjalu ekspresji cielesnej. przy eliminacji

był więziony i torturowany, Po czterech miesiącach pobytu w areszcie
Wypuszczono go, ale zmuszono do opuszczenia kraju pod ZarZutem

innych mozliwości komunikacyjnych. Dalej - nad stosowani€m teatru
jako języka, jako sposobu komunikac.ji, który je5t żywy iaktuainy, Na

,,zbytniego rozbudzenia świadomościwidzów". O swoich doświadcze-

tym etapie BoaI posiugiwał się technikami Dramaturgii Symultanicz-

v,lszelkich

niach na wygnaniu napisał dramat Murro em Ponta de Faca. Zanim po-

nej, Teatru Pozy i Teatru Forum. Końcowy etap te8o procesU, nazywa-

wrócił do Brazylii, mieszkał kolejno w Argentynie, Portugalii i Francji.

ny Teatrem jako Dyskursem, stanowi moment wejściawidzól; w

W Argentynie mial wiele kłopotów z cenzurą (na przykład zabroniono

protagonistÓw,

mu wystawiać Czerwone i czarne Stendhala, gdyź uznano. ,,że komunizm i anarchizm w jednym tytule to żbyt wiele"22. podobnie miała się

tego. jakim je5tteatr mieszczański; to raczej próba, proces,

sprawa z Antygoną Sofoklesa, gdyz autor nie zgłosiłsię do władz, by

zety2j. Ta ostatnia polega na inscenizovianiu wydarzeń z pierwszych

wyjaśnić polityczny sens swojego utworu). Nauczony doświadczeniem,

stron gazet, kompiIowaniu faktów (na przykład odgry,,vanie aklÓv/

Boal postanowii zająć się rozwijaniem technik Teatru NiewidziaInego,

prżemocy opisanych w gazetach

co nie przysparzało tego rodza.ju nieprzyjemności, a pozwa|ało na te-

śnijmyprzywołany wcześniej termin Teatr Pozy (|mage Theatre),

atraIną interwencję welvnątrz spoleczeństwa.

technika, w której ciało aktorów traktuje się jak glinę przeźnacżoną

Podczas pobytu w Peru i973 roku Boal zaangazował się w prze-

widziany na cztery lata projekt ALFlN'3 mający na ce]u zlikwidowanie
wśród Peruwiańczyków analfabetyzmu, który dotyczył wowczas

to

wy-

spektaklu Kariera Artura Ui Brechta, został napadnięty, a na5tępnie

25o/a

role

jest to przeciwieństwo teatru skończonego, zamknię\,'/ te1 fazie

Boal posługiwałsię technikami Teatru Niewidzialnego czy Z,lv,ej aa-

-

tortur, głodu, bezrobocia), ViyjaTo

sy luacje,

do tworzenia rzeźb obrazu,jących konkretne, problematyczne

Twórca pozy przedstawia obraz swojego cierpienia, będący ;eclnocześniewyrazem konkretne,i sytuacji i abstrakcyjną kompozycją. Pozlvala

populacji. Przedsięwzięcie opierało się bezpośrednio na koncepcji edu-

to rozwinąć indywidualną umiejętnośćpatrzenia i widzeni.r

kacji dorosłych Paula Freire, który w 1963 roku opracował dIa BrazyIii

obraz oraz integrację w grupie. Po utworzeniu obrazu po,i,/5t..;e

Narodowy Plan Alfabetyzacyjny, Wcześniejsze badania dowiodly, źe

Wersja idealna oraz obraz zmiany, który pokazuje sposób przejścia

jego trzydziestogodżinny program (jedna godzina dziennie przez pięć

od obrazu realnego do idealnego. Dla przybliźenia tej metocly podaj,

poprzez
Jego

dni w tygodniu) okazat się skuteczny, Całkowici analfabeci nauczyli się

my przykład: młoda Perur,vianka z Otuzco została poproszo ]]

czytać łatwe teksty i pisać proste zdania. Plan okazał się jednak zbyt

konanie obrazu jej miasta techniką Teatru Pozy. 5komponor,v:i_r obr.r:

wywrotowy dla ówczesnych władz Brazylii. ponieważ - zgodnie z ówczesnym pralvem brazylijskim - jedynie osoby umie.jące czytać i pisać

w centrum wioski

posiadaly prawa wyborcze. W konsekwenc.ji Freire, uznawany dziś za

przedstawiający ka§trację uwięzionego przywódcy rebel i r

ciL

i l-.

l.] v/y-

psi<iej

,Ij,
miało to miejsce przed rewolucją 196
Obraz przedstawiał następującą scenę: jeden męzczyzna Ieza] na źie,

-

obl

po;

uśtviadami:.

rodzaju symulacją z dokładnie określonymi rolami, odpowiednikiem

sze, że to działanie!"20

!KlŁ

Zm'

łecznych. ich aktywizowaniem i syntetyzowaniem, jest takze swego

stawą światopogląduBoala.jest vlykorzystanie konstrukcji związanych

urnj

..

nia, upodmiotowienia i wyzl,valania poprzez alfabetyzację, stl;iar .;
problemów i pracy z ludźmi nad definiowaniem pola kulluror,,legc,

Teatr Forum, poza ukazaniem alternatywnych dróg zachowań spo-

i

*oi

Oppressed (Teatr gę;-.;_

poniewaz znajduje się on na scenie fizycznie, podejmując rzeczyjuz ciaio" -, Zasada,

ifii.

stal uwięziony, a następnie lvygnany z kraju. Szczególn.g. p,,.,,
nia wymaga fakt, źe r,retoda Boala w dużyn sropniu .rurp ., . ___..

ipi

dokonywai aktu kastracji, podczas gdy trzeci podtrzymywał

przedsiawia. między innymi, glór,vne załozenia Teatru Uciśnionych,

z tyłLl. Po jedne] stronie autorka umieściłanrcdlące się kobieiy, po

a w szczególności metody \y'/ewnętrzny policjant. Teatr Uciśnionych ma

mi. drLrgi
go

-

grupę osób ze splecionymi w tyle rękami. natomiast z tyłu
sceny kole.jnego męzczyznę w pozycji sd8erującej posiadanie r,vladzy
i prżemoc, a za nim dwóch uzbrojonych męŻczyzn. Następnie autorka

ścidziałania, ktore prakrykolvał

Została poproszona o wykonanie obrazu idealrrego

opiera się na trzeth głównycli hipotezach: osmozie, meiaxis oraz teorii

drugiej

zLlpełnie sytuację, prezentując spokojną prace. Na pytanie o poze

ta

lo-

analogicznych wpłylvów:8.
Osmozą nazyrva Boal propagor,vanie idei, lvartości,gustó\,v, które zachodzi w każdej najmniejszej komórce społecznej, zarowno po-

76ienił postaci żołnierzytak. by pistolety celowali w osobę obrazują-

przez represje, jak i pers,,vazję, pragnienie, miłość,strach. Osmoza

wladzę pośrodku; inny, sceptycznie zapatrujący się na rewoluc.je,

zachodzj równiez w teatrze, między pubIicznością i sceną, ale tyIko

zmienii wszystko poza postaciami żotnierzy. Kobieta z innej peruwiań_
skiej wioski, stawiając się na miejscu klęczących kobiet, nie zmieniła

w jednym kierunku: ze sceny na widownię. Jeśliistnieje zbyt silny
opór widowni przeciw pozostanirr biernymi. może dojśćdo przerwa-

obrazu, natomiast bardziej Iiberalna młoda dziewczyna z Limy zaczęła

nia spektakIu, ale nigdy do jego zmiany, Boa] twierdzi, że konwencjonalny teatr jest unieruchonliony, konserwatywny, wsteczny (nawet
jeśli idee, które prezentuje, 5ą postępowe). Teatr Uciśnionych ma na

zmieniać pozy kobiet
W

-

zaproponolvała, aby jedna z osób uderzyła

twarz męŻczyznę dokonującego kastracji. W końcu pojaWiła się pro-

pozycja, by ci, których było najwięcej, uwolniIi spIecione z
ia-

teatrze, Tak zortentowany 5ystem

i ,,rzeźbiąc" swoje rożwiązania. Pewien zwolennik rewolucji

cą

cz-

\,v

przejściolvą, odpowiadala juz nie tylko ona, ale i widzowie, wchodząc
na scenę

siF

-

zmodyfikov,ra-

dwa główne założenia: jego celem jest pomóc ,,spekt-aktorolvi" stać
się prciagonistą akcji dramatycznej i przenieśćdo swoje1 rzeczywisto-

i

tyłu ręce

przy5tąpili do dziaiania.

ce|u uczynienie moźIiwym dialogu obustronnego: scena może wpływać na widownię, a widownia na scenę. Relacja ta nie zawsze jest po-

kojowa, poniewaz opiera 5ię na zalezności podmiot - przedmiot (nikt
jednak nie może zostać zredukowany jedynie do funkcji przedmiotu).

nIa,

g0,

Opresor wzbudża r,v zniewolonym dwa rodzaje reakc.ji: posłuszeństwo oraz bunt. Kaźda represjonowana jednostka jest zdominowanym buntownikiem. Jej posłuszeństwo to wewnętrzny policjant, ale
obok niego istnieje też opozycyjny element jego osobowości. CeIem
Teatrr-l Uciśnionych jest dynamizacja woli sprzeciwu i osłabienie chęci

poslusze ństwa.

-

Druga hipoteza

metaxis, czyli stan całkowitego przynaIezenia

.jednocześnie do dwóch śrlliatów - opiera się na rozróznieniu między

pojęciami empatii

i

sympatii, reprezentującymi relacje zachodzące

między widzami i aktorami, W tradycyjnym teatrże emocje postaci
penetrują widza, .jest an przez nie prowadzony, doświadcza emocji
zastępczej, empatii wywołanej na skutek dzialania zmysłów. $/ Teatrze Uciśnionychrelacja ,,spekt-aktor"

-

po5tać zmienia się w relację

współodczuwania, zrozumienia, podzielania uczuć §ympatii) - widz
nie jest prowadzony, a sam kieruje akcją, jest podmiotem. Jednostka

Konfrontacja z Europą

doświadczająca represji staje 5ię artystą (,,spekt-aktorem") , tworząc

Boal przyznaje. że wyjazd do Europy w 1976 roku nie byi dla
niego łatwy, Stopień rozwinięcia krajów modyfikuje w tak znaczący

estetycznie przetworzone obrazy wlasnych represji. W akcie takiego

z jakimi borykają się ludzie, że przeniesienie na
grunt europejski technik. które miały sluży( rozwiązywaniu proble-

tonomicznych światów: rzeczywistego i świataobrazów rzeczywisto-

sposób problemy,
mów

głodu, gospodarowania źywnościączy zmagania się z rezimem

Państwowym, wydalvało się niemoźliwe. Duzym zaskoczeniem były
dla niego statystyki samobójstw,

które wyraźnie pokazują, ze w Euro-

wybiera śmierćznacznie więcej ludzi niż w Ameryce Południowej

Boal rozpoczął pracę w Europie, okazało się, że wiele osób za
problemy uznawało samotność, niemożnośćkomu-

działania nalezy ona całkowicie (a nie tylko zastępczo) do dwóch au-

ścirozciągniętych na płaszczyźnieestetycznej. Obrazy te, w istocie
nieprzetłumaczalne na sfowa, nie muszą być zrozumiałe w takim samym stopniu dla wszystkich. Zeby jednak metoda działata, widz musi
identyfikować się z performerem, współodczuwając: solidarnośćnie
wyslarczy - podkreślaBoal - jego represje muszą być naszymi. Zachodzą dwie ekstrapolacje: pierwsza, gdy ,.spekt-aktor" przenosi swoje

swoje największe

doświadczenja w przestrzeń estetyczną, a następnie l,v przeciwnym

]ną

nikacji, bezceIowość istnienia. Transformacja technik mających stuzyć

kierunku. ,.Spekt-aktor" dokonuje prób w obrebie rzeczywistości prze-

Ąe.

wzbudzaniu oporu w techniki terapeutyczne wydawa-faby się prawie
niewykonalna. Z proby zrozumienia kultury indywidualistycznej, jaką

To

tala

jest kultura

europejska, zrodziły się techniki takie, jak Tęcza pragnień

(Rainbow

of Desire) nazywana równieź techniką Tęczy na niebie, czy
Wewnętrzny policjant (Cop-in-the-Head), które są praktykami introz pogranicza psychodramy. To techniki bazujące przede
WszYStkim na osobistych
wy,

zjnternalizowanych

)laz

wanie się z

,,1
u16,

doświadczeniach. lch celem jest rozpoznanie

i zmechanizowanych form represji i

kształconej estetycznie w celu modyf ikacji świata społecznego, Zatem,

w myślBoala, jeźeli .jednostka represjonowana jest w stanie stworzyć
autonomiczny i koherentny światobrazów wywiedzionych z własnej
rzeczywistościi odegrać w tym skomponowanym świecie swoje ulvolnienie, to będzie w stanie przenieśćswoje dokonania do źycia reaInego

- scena staje

5ię ,,próbą do rzeczywistości",

W sesjach Teatru Uciśnionych, których uczestnicy należą do tej sa-

skonfronto-

mej grupy społecznej (na przykład osoby niepełnosprawne fizycznie,

nimi. żdaniem Boala, każdy musi ,,zmierzyc się ze swoim
Policjantem", ale ich siedziba główna znajduje się zalvsze w swiecie
Żewnętrznym.
Metody introspektywne zostały szczegóiowo opisane

osoby starsze, mniejszości seksualne) i są poddawani tym samym re-

W

wYdanej w 1995 roku ksiąźce rhe Rainbow

af

Desire21,

w której Boal

presjom, współodczuwanie pojawia się od razu. Jeżeli natomiast jednostkowa sytuacja nie jest odbierana jako sytuac.la grupowa i pozostali
,,spekt-aktorzy" są jedynie solidarni i empatyczni, nie jest to już Teatr

59

F_
ż

Uciśnionych,iecz teatr dla uciśnionych,Dzia{anie Teatru Uciśnionych

!Var5Ztato!Vewduzejn.rierzepolegająnajejr,vykorzystaniu'B;p.,-.

będzie ,,vłaścir,ve,jezeli scena pocżątl(owa będzie kontynuowana przeż

przykiad: technika Teatr Poża wykorzystuje płaszczyzn*" n]et,,et..

innych uczestników sesji rvokół ich indylvidualnych represji i.jeżeli ko-

ną, kine5teiycZną. w ktÓrej cżęsto WystępLr.ją spontaniczne ;n,

muśuda się skonstruować mode| niezakłócony przez konkreine oko-

poZy

-

to, co nieświadome, ma się uv,lidoczniĆ. RÓwnoczesnre

liczności, /\1odel taki będzie zawierać generalne mechanizmy, zgodnie

wym komponentem modyfikac.ji zachorvania zarówno dIa Moreng.

i

czuwające poszukiwanie różnych moż]iwościprzełamania ucisku

-

to

_

!]0ll

l|1,1;.

z którymi funkcjonuje konkretna

represja, co pozwoli na współod-

Post

lvld;

1eszł

cję

];_:

Bo.rla, jest re-prezentacja, testowanie dziaiania oraz proces iia1!i.,

macji zachodzący

r,v kreaty,,vnych

spoi

ramach sceny oraz w grLlp e L(]i,.

trzecia hipoteza techniki Wewnętrzny policjant. Funl<cją analogicznych

ników35. l tak Boalowski Teatr Forum pozwala uczestnikom na przedsl:,

wpływów jest umoź|iwienie Zdystansowanej analizy, zaaplikowanie

lvienie sytuacji zastanej, sposobu transformacji, sytuacji idea.lnej, cr;2.,

róźnych perspektyw, ,,Nie ma tu miejsca na interpretowanie czy tłuma-

przekształcenie się z obiektów sytuacji społeczno-psyclrologicznej

czenie; to zwielokrotnianie punktów odniesienia, Dzięki temu znielvo-

podmioty.

;tilii

ny(
Jeże

,,,,,,,

nait

lona jednostka może przeanalizować wiele moż|iwości- jednocześnie

lvk

Miejsce katharsis w swoim teatrze określaBoal w opozycji do

polęti,,

taj

l

Wszystkie trzy hipotezy oparte 5ą na najgłębszym założeniu Teatru

Arystotelesowskiego i Morenolvskiegor6. Według niego, błędem jest

Uciśnionych: jeżeli poszkodowany sam [,..] odgrywa pewne działanie

wienie o jednym rodzaju katlrarsis, gdyź istnieją różne jej \//arianty, kilrr

w fikcji teatralne.j, to pozwoli mu ono na odegranie tej samej akcji

izeI

mogą działać lv opozycji wobec siebie, .]edynym punktem v,,spólnym

(na,

w realnym życiu":9.

zjalvisk .jest sam fakt oczyszczania. Katharsis

Teatr Uciśnionych to teatr zwielokrotnionego protagonisty. Dąży

w rozumieniu

m6

nie!

l:ycl.

medycznynl

to wydalanie z organizmu treści fizycznych, psychologicznych iub

kon

psycho_

kla:

on do prezentacji jak najszerszej bazy możliwości dzia,lania, bez wska-

somatycznych, szkodzących cztowiekowi, Boa| zwraca uwagę na iakt,

zywania jednej jako prawdziwej, To ciągia destabilizacja, dekonstruk-

oprócz katharsis tragicznej, Arystoteles opisuje równieź .,rytmiczną

cja. W takim rozumieniu system teatralny Boala może być uwaźany

sis"]7,

za teatr postmodernistyczny]a, a nawet więcej: za postmodernistyczną

nej pacjenta i wprowadzić go W stan śpier,vu i tańca W tym rytmie.

\i\/ie_

Cel

sztukę polityczną3r.

rzona, że taki rytmiczny paroksyzm pozwoli pozbyć się z organizmu

cho_

cel(

Psychodrama?

w której terapeuta ma odkryć wewnętrzny rytm choroby

mo

zę

kathar.

no!

psychicz,

ale

rych rytmóW psychiki pacjenta i zaprowadzi ponownie stan róWnowagi

dzi;

Medyczna katharsis zawiera w sobie Zatem zarówno akty czysto

łec:

fizyczne,

Opisane wyźej introspektywne techniki pracy Boala (Tęcza pragnień i Wewnętrzny polic.jant) lvielokrotnie były porównywane do

jak i psychologiczne. W kategorii tych ostatnich mieści się katharsis,,v

psychodramy Jacoba L. Moreno, Boal początkowo nie uznawał tej linii

grupową (opartą na obserwacji) oraz aktywną. Ta ostatnia forma

podobieństwa. twierdząc, że o iIe psychodrama wprowadza jednost-

się najbardziej do tego, o czym mówi Boal w swoim teatrze (,,spekt-aklor"

Zt€

rozu_

mieniu Jacoba L. Moreno. !Ą/yróżnia on trzy rodzaje katharsis: esietyczną,
zb iża

kę do zafiksowanych reguł społeczeństwa, o tyle jego praca polega

odgrywa samego siebie). W interpretacji Boala, główną funkcją

|ńore-

wyzwalaniu w ucżestnikach gotowoścido protestu oraz chęci zmiany

nowskiej katharsis jest dąźeniedo osiągnięcia sżczęścia.równowagi

przez

5p(

5ytuacji spoleczne.j. Mimo to wydaje się, iz w wielu punktach praktyki

jednostkę. Motywuje to opisem przypadku Barbary, aktorki teatru

te są do siebie zbIiżone. Daniel FeldhendIer32 zauważa bardzo duźe po-

no, borykającej się z nieumiejętnościąkontrolowania swojej narastającej

dobieństwo obu idei, jako argument przywołując cytat ze wstępu do

agresji w kontaktach

drugiej edycji ksiąźki Das Stegreiftheater (Teatr Spontaniczności) Moreno,

charakteryzujące się właściwymidla niej cechami, oczyściłaswój organizm

oś,

w którym autor określa cztery poziomy prowadzące do całkowite.j zmiany

z przemocy i nienawiści, które powodowaly jej cierpienie, co pozwoli,lo

na

sZć

zdarzenia teatralnego:J:

korzystniejsze dla niej zaadaptowanie się do świata społecznego. !V

stvo,

0Ł

, --

:. -

,

z najbliższymi. Cdy

zaczęła ona odgrywać posiaci

im artykule Feldhendler]8 przytacza jednak fragment książki Zerki

2. Ucżestnictwo widowni, czyli teatr bez widowni. Kaźdy jest uczestni-

Moreno, stanowiący przeciwwagę do zdania Boala: ,,Z psychoCramY
wiemy. iź największa głębia katharsis nie 1'est doświadczana poprzez

3. Aktorzy i widownia jako jedyni twórcy zdarzenia teatralnego.

żo,

A^ore-

1. Eliminacja dramatopisarza i tekstu pisanego.

kiem, każdy jest aktorem.

nic

Wź

T,

ch

odgrywanie przeszłości,nawet bardzo traumatycznei, aIe poprzel

Kc

Wszystko jest improwizowane: akcja, motywy, kwestie, rozwiązania pro-

odegranie tych ról, scen i interakcji, na które życie nie pozwala"r9-

\iVY-

pa

bIemow.

nika z tego, źe w pewnych teoretycznych aspektach 5y5temy

l,^oreno

ca

Boala mogą posługiwać się bardzo zbliżonymi technikami, jednak

by

4. Likwidacja starej Sceny

- zamiast

niej. scena otwarta, Żywa scena,

życie.

Punktem stycznym jest również rozdzielanie rol przez protagonistę

60

lo\^/

Boal kontra Arystoteles

działając i analizując własne działanie, Performer musi widzieć siebie
jako protagonistę i jako obiekt - jest obserwowanym i obserwującym.

t

i

w różnych celach.

0C

sy

Boal ustawia się równiez w opozycji do katharsis Arystotelesowskiej,

w Teatrze Forum, co jest klasycznym zabiegiem stosowanym w psycho-

nazywając jego koncepcję systemem teatralnym opartym na

dramie, Z drugiej jednak strony, metody Boala nie spełniają kilku pod-

(coercive theatrical form). Tragedia antycżna we wszystkich aspektach

\li,

przymL'sie

pi

ilo-

stawowych zasad terapii: jasno ustalonego podzialu na pac.jenta i tera-

ściowych i jakościowych skupia się wokół katharsis, która jest jej

esencja

peutę, konkretnego i wcześniejwyznaczonego celu oraz długościproce-

oraz celem, a wedtug BoaIa - takze jej najbardziej kontrowersyjnym

zam)'

su. FeldhendIer podejmuje próbę analizy podobieństw prac obydwu

5łem: to instrument polityczny dązący do oczyszczeniaz

badaczy poczynając od zjawiska spontanicznościj1. Dla Moreno była
to kategoria podstawowa: ,.Zycie to wdech duszy, spontanicznośćto

ieczeństwaao. Zdaniem BoaIa, Arystoteles skonstruował misterny schernat

jej wydech. Wraz z wdechem do organizmu dostają się trucizny, kon-

.jednocześnie adaptujący jednostkę do zasad społeczeństwa.

flikty, które poprzez spontaniczność mogą zo5tać wydalone, Spontanicznośćpozwala nieświadorności(przy pomocy świadomości)

represji, którą, rvedług Boa|a, posługule się system Arystotelesows|ri,
]'est prawie idealny

pojawić się nieokaleczonej". VVpra,,vdzie Boal otwarcie nigdy nie pi-

jakim być powinien. Wszystkie cechy rzeczytvistości narzucane są

sał na temat 5pontaniczności, ale opracowane przez niego ćwiczenia

wi, który biernie oddaje swoją rołę poslaci, żeby grała i myślala z.1

5!
Ki

chęci zmiany sPctc
c|-

oczyszczĄący, eliminujący l,vszystko, co nie jest powszechnie akcepto,,vane,

-

W

s;

poeiYce

r(

Śwlat

tra8edia pokazuje świat nie takim, jakim jest,

ae
sż

widzo-

n

niegO,

\_

i

widza łączy enrpatia, przeż co dzialanie al(tora stymuIuje oCczucia

V/ punl<cie kulnrinacylnym perypetii widz zaczyna odczuwać strach,

ż rozpozna.je swoją tragiczną winę

r,v

bohaterze, a lęk wzmaga

jeszcze końcowa katastrofa. Poniewaź akcja dramatyczna zastępuje ak_
widz oczyszcza siebie z chęci sprzeciwienia się ethosowi
cle rzeczywistą,

a
społeczeńsiwa, ]ednocześnie z woIi sprzeciwu, która umoźlir,viłaby mLr
Oczywiście, schemat Arystotelesor,vski jest uzytecz76ianę społeczeństwa.

Atmosferę podburza nietrzeź,uvy męzczyzna z puszl<.1 pi,.va w ręce.
zaczepialący pasazerótv, Cdy prom rusza, do kobiety podchodzi wyglądający na Włocha pasażer i bezczelnie pyta, dIaczego zajęla .jego
miejsce, jakim prawem ona - czaTna - 5iedzi, kiedy on - biały - musi
stać? ZacZyna się kłótnia, w końcu zdenerwowana kobieta Wstaje,

a meźczyzna zajmuje jej miejsce

i

zaczyna czytac włoską gazet-".

Z Iekkiego zanrieszanta korzy5ta podpity 5zwed, oznalmiając Wło-

ktÓrym odpowiada obecna konstrukcja śWiata społeczne8o.

chowi, że to miejsce naIeży się w rakim razie jemu, ponieważ to jego

natomiast teatr ma mobiIizować do działania i zmiany społecznej,
Jeżeli

kraj. Po ciętej wymianie zdań Włoch ustępuje. Po chwili do zadowo-

ny dla tych,

poetyki,
należy użyĆ zupełnie innej

lonego z sIebie 5zl,rreda podchodzi elegancki urzędnik, oznajmia]ąc

Teair Uciśnionych, jako źe kieruje się innynli zasadami, posługuje się

mu, źe według niego kolejnosc zajmor,vania miejsca to kwestia nie

również odrniennym rodzajem katharsis. Tu nie istnieje pojęcie r,vidza

tylko rasy i narodowości, ale także klasy społecznej i dlatego to miejsce nalezy się jemu. Atmosfera pęcznieje, W końcu jeden z uczestni-

,,v

jeniu, zanika przecież reguła nieinterweniowania, Tuklasycznym rozum

ia

taj bycie

widzem to uczestnictwo, działanie lub przygotowywanie się do

ków sprzeczki zachęca młodą kobietę, by zajeła swoje dawne miej-

i_

niego, a

przygotowywanie się samo w sobie jest już działaniem, Przezna-

sce, ta oburzona odmawia, klvitując to stwierdZeniem, ze nie chce

-e

czenlem scen preżenlowanych w kIasycznym teatrze je5i ich kontemplacja

litości,Wtedy sytuacja wybucha

ze swoich miejsc. Pod koniec podróźy większośćzdenerwor,vanych

,h

(nawet jeżeli prowadzi do krytyki), natomiast obrazy w Teatrze Forum są

n

konstruor,vane

)_

klasyczny posługuje się fikcją, o ty|e akcje odgrywane w Teatrze Forum są

po to, by je zniszczyć i zastąpić innymi. Dalej, o iie teatr

mi, alternatywami, a ,,5pekt-aktor" jest WeZWany do tworzenia

:e
r_

nowych, innych działań, które nie są substytutami działań rzeczywistych,

z-

ale próbą, pre-dzia{aniem,

:_

Celem Teatru Uciśnionych nie jest

akcjami poprzedzającymi właściwedziałanie.

tymczasowe uczucie ulgi, spokoju, Jego
celem jest wzbudzanie poczucia braku równowagi. które mobilizuje do
ia, a dalej

-

-

|udzie krzyczązaczynają wstawać

pasazerów stoi.
Dwte opisane sytuacje

to przykłady udanych akcji Teatru

Nier,vi-

dzialnego. Osoby rozpoczynające zdarzenie to aktorzy, posługujący
się dokładnie opracowanym r,vcześniej scenariuszem. Craja tak, jakby

byli na scenie. ż tą róźnicą, źe widzowie nie wiedzą, że biorą udział
tv wydarzeniu teatralnym. Aktorzy, co oczywiste, muszą być otwar-

ci na improwizację, a postaci, które grają

-

mocno osadzone w rze-

przekraczania i zmieniania represyjnych struktur spo-

czywistości- Warto podkreślić,że tym, co rózni Teatr Niewidzialny od

prowadzi do oczyszczenia (katharsis) jednostki

happeningu czy teatru guerrilla, jest to, że tam mólvi się o teatrze
i wcześniej czy poźniej pojawia się podziai na aktorów i widzów. Tu-

łecznych. Taka dynamizacja

ztego, co]'ą blokuje, co nie pozwala jej

działac.

taj wszystkie zwyczaje teatraine są zabronione. W praktykach Teatru
Teatr Niewidzialny

Niewidzialnego najlepiej, by widzowie nigdy nie dowiedzieli się, że

Z przyjazdem do Europy
spekiylvnych

-

poza skonstruowaniem technik intro-

- wiązał się również rozwój

innych metod zaciera.jących

icę między aktorem a widzem. Oto dwie sytuacje, które zaaran-

brali udział we wcześniej przygotowanym zdarzeniu. To pewnego
w którym widzowie zaangaźowani są nie
tylko społecznie (widz jest członkiem zbiorowości zjednoczonej wspó|rodza,iu teatr uczestnictwa.

zował Boa]

nymi reakcjami), fizycznie (widz prowokowany jest do podjęcia ru-

Do paryskiego metra wsiadają dwie rozbawione kobiety, obok
nich staje rosly mężczyzna i zaczepnie trąca jedną z nich. Kobieta

chu) i psychicznie (widz śledzi rozwój akcl'i dramatycznej). ale także
emocjonalnie (aktorzy wciągają widzów r,v wydarzenia)al. W Teatrze

a mężczyzna przepra-

Niewidzialnym performer bierze na siebie odpowiedzialność za doko-

sza. Po

chwili jednak zbliża się znów, a w końcu obejmuje ją w talii.
0burzona kobieta, nie szczędząc słów, przechodzi na drugą stronę

nane czyny, nie jest otoczony kuloodporną powłoką sztuki. Teatr ten

|.

Wagonu. Na następnej stacji wsiada przystojny młody męzczyzna. Po

porusza 8orące tematy społeczne i tym samym prowokuje dyskusję,
co pozwaIa widzom nie tylko głębiej zastanowić się nad problemem

y

chwili kobieta zaczyna głośnokomentować jego wygląd, stara się go

i poznać inne punkty widzenia, ale także wypróbować samych siebie

|Z

zaczepić, zalotnie pytając o godzinę

chłopak zdawkowo odpowiada.

w działaniu. Teatr Niewidzialny innymi środkamima osiągnąć te same

i namiętnie całuje go na oczach wszystkich

cele, co Teatr Forum, a więc wprowadzić czlowieka w działanie, po-

n

)-

|z

oświadcza, że nie życzy sobie takich zaczepek.

Kobieta podchodzi więc

-

pasaŻerów. Tym razem pasazerowie reagują
0
k

ca wymiana

-

rozpoczyna się gorą-

zdań. Pojawia się myśl, że kiedy przedmiotem zaczepek
bYła kobieta, nikogo żbytnio to nie oburzyło, gdy jednak role zostały

odwrócone, męska częśćlvidowni poczuła się sprowokowana. Cafa
w społeczeństwie. Ciekawość pasażerów pobuclza jeszcze chlo-

jeżeli teatr ma przemieniać biernego widza w zaangazowanego spo-

sYPią się ko

Kiedy pojawia się głos ,.To wina kobiet, one na5 prowokują!", do akcji

łecznie protagonistę, to polvinien, kierując się zasadą .,co prywatne,
to polityczne", wkraczać również w sferę ustawodawstwa. W konse-

to, co teraz

łeczeństwa, polvinien to być nie teatr polityczny, ale raczej teatrjako

chYla się, aby pocało,,vać kobietę. O mało nie
dochodzi do bójki, a.,pasaŻerowie" podjudzają jeszcze napastowaną kobietę,
by ia w ramach
rewanżu rozebrała napastnika.

zastosował praktyki Teatru Uciśnionych w kampanii wyborczej nazy-

e

WYch

temat podziału ról plcio-

mentarze:,,Tacy są j uz mężczy żni...",,, lch j uż n ie zm

ien iszI ".

wkraczajeden z pasazerów ,,Tak uwazasz? W taklm razie wybacz mi
zrobię, ale twoja zona po prostu mnie prowokuje!" i po-

e

).

,,Teatr to broń, a obywatele powinni nią władać"42

Piec dopytujący się, co się dzieje. Coraz więcej osób włącza się w akcję,

sYtuacja przemienia się w o5trą dyskusję na

lt

działania będzie reakcją.

Po powrocie w ']986 roku do Rio, Boal skoncentrował uwagę
przede wszystkim na próbie ścisłegopowiązania teatru z polityką:

j,

e

stawić go przed sytuacją, na którą musi zareagować, bo nawet brak

Druga histcria, Akc]a rozgrywa 5ię na statku w porcie pewnego
szwedzkiego miasteczka. Prom jest pełen ludzi,
miejsc siedzących
niewiele. Na jednym z nich siacia Murzynka, a nad nią tłoczą
się inni.

kwencji, jezeli teatr ma być narzędziem głębokiej transformacji spopoIityka. Fuzja teatru z polityką zaznaczyla się najdobitniej, kiedy Boal

wanego brazyIijskim Wałęsą Luiza lnócio Lula da Silva, kandyda.ta na
prezydenta z ramienia Partii Pracujących (Partido dos Trabalhadores),

do której nalezy Boal. Zorganizolvał on sesję Teatru Forum, w którym protagonistą był Lula, a ,,spekt-aktorzy" proponowaIi kwestie,

ol

ktorymi - będąc na jego miejscu - zajeiiby się w pierwszej kolejności,
Posługiwał się także technikami Teatru l\Jielt,rdziaJnego, by pobudzac

l,va.zne, Prcw.idząc warsztaiy w miesiąc po atakach terrol'yslycż|i:.

na pIacach miejskich do dyskusji na temat wyborów prezydenckich.

cji rzeczyWi5tości: istnieje palący problem, ale na pytanie, gdzie ;ę11
scena ijak na nią r,vejść,nie łatlvo prosto odpowiedzieć. Jedn91;..

Takie zabiegi sktaniają do st,,vierdzenia, że Boal zajmuje się nie tylko

poliiyzacją teatru, aIe także teatrallzacją polityki.
Przedsięwzięcia 5pod znaku Teatru Legislatywnego w Rio de ]anei-

na World Trade Center

v,,

Nowym YorkLr, przekonał się o deuinie3,..

dr

it

śnie,wypracowując nowe metody teatralne, Boal podejmule v,,; 1_
o zdrowe społeczeństwo. Drogą do osiągnięcia ceIu jest aktywl:ic.:

ro by,ly kontynuacją Teatru Forrrm..jednak szły o krok daIej: dyskusja

jednostki. jego teatr wyrasta przecież z krytyki 5arnego pojęcia

r,,,i1;

przenosić się miała na poziom usta\,voda\,vstwa, a do gtosu dopuszcza-

DIa Boaia \//idz to złe słowo, to żawsze mniej niŻ człov,;iek, to

t,,

no tych, klorzy zazvlyczaj go nie mają. Sprzyjało temu znalezienie się

jeden z aspektów człowieka, Nalezy zatem widza zhumani:o,,vac ].,.
dać mu jego zdoInośćdziałania i calą głupote, która się z tym uvir:;

Boala wśród członków Par|amentu r,v Rio de Janeiro r,v Iatach l993,
l996. W czasie slvojej kadencji pomyślnie zaadaptował techniki te-

Cr

Wszystkie eksperymenty teatralne BoaIa dąŻą do uwolnienia

je
5a

bt

l.

d:
af

,,vici::

Te

bezrobotnych dzier,viętnaście grup teatralnych, zatrudniając na koszt

któremu teatr tradycyjny narZUca wizje świata,Co więcej, jeżeli oi.
povliedzialnymi za przedsięwzięcia teatralne są w większościiudzli

państlva elatolvych Jokerólv. Tym sposobem udało mu się wprowadzic w życie trzynaście obowiązujących do tej pory norm prawnych.

którzy przynaiezą pośrednioi bezpośrednio do klas dominując!tn, t,
przedstawione wizje światasą ich wizjami. \li idzowie nie mogl L_;

Dzięki jego inicjatywie organizowano sesje Teatru Forum, z których

zatem biernymi ofiarami prezentowanych im obrazói,v'j, jak w

sporządzano bardzo szczegółowe sprawozdania, zawiera.jące sugestie
widzów, dotyczące kwestii podstawowych, jak zaopatrzenie w wodę,

stotelesowskiej poetyce repres.ji, gdzie widz oddaje całą 5lvoją

czy rażących błędóvl w działaniu słuzby zdrowia. Na podstawie tych
dokumentów opracolvywano projel<ty uchwał, raporty o łamaniu pra-

nak pozostawia sobie mie.jsce na krytyczne myśienie. BoaI przenot
propozycję Brechta z poziomu świadomościna poziom działarria Po-

wa, a takźe organizowano akcje protestacyjne. lnteresującym przed-

etyka uciśnionych to poetyka wyzwoIenia: widz nre pozwaIa postac

a

sięvlzięciem była próba przygotowania budżetu miasta metodą Teatru

ani myśleć, ani dżiałaćza 5iebie

-

m

Legislatywnego. do której doszło w prawie milionolvym rnieścieSanto

dzia,ianiem.

atralne do polityki

-

założyłw slumsach, na przedmieściach czy wśród

"J

l!

Ar,;,
gi,

cir

]ed.

widz uwaInia się, a teatr staje

sp

!ię

Z(

W takim rozumieniu teatr Boala to przedsięwzięcie Ściś|e związa-

Boal łamie po kolei granice między rzeczywi5tościąa f ikcją, ak-

torem i widzem, a teraz

-

obylvatelem

i

prawodawcą, Dla niego

]l

w której siłą napędową

hl

transformac.ji stają się dzialania jednostek.

St\,vorzony przez BoaIa ,.spekt-aktor" to obywatel społeczeństlva

większą z nich jest fakt, ze o ile w trakcie głosowania obywatel ma
ogromną vlładzę, o tyle gdy głos juź odda, paradoksalnie traci ją

tywnego, członek zbiorowości o silnym
wości, podejmujący nieustanny wysiłek przeksZtałcania

i staje się na powrót jedynie obser,,vatorem sceny poIitycznej. Ten

realiów. Boal, tworząc ,.spekt-aktora", podobnie jak zwolennicy

problem reprezentacji istnieje bardzo wyraźnie na wszysikich szcze-

cjologicznej teorii morfogenezy, zwraca uwagę na dua|izm jednostki

blach władzy. Zdaniem Boala, nalezy pozwolić mówić każdemu, po-

która zarówno tworzy struktury społeczne, jak jest przez nie konstru-

nieważ nikt nie określi lepiej potrzeb konkretnego człowieka niż on

owana, która działa i obserwuje. Teatralna terapia polityczna, którą
proponuje Boal, uczy, jak dzialać społecznie, jak konstruować tvypo,

sam. Dobrym przykładem rezultatu, który Boal chcialby osiągnąć,
jest znany na cały śvliat brazylijski futbola]. Cra każdy - w święta
zaludniają się place i ulice, a wszyscy ci, którzy grają. chcą oglądać
na takiej zasadzie powinien działać Teatr LegisIatyw-

ny,awięcipolityka,
,,Niektórzy robią teatr. My jesteśmy teatrem"
Obecnie OśrodkiTeatru Uciśnionych istnieją prawie na całym

al

ne z rozwojem XX-vliecznej teorii podmiotowości zmiany społeczne1,

demokracja to system dobry, posiadający jednak pewne wady. Naj-

-

sl

LL,,v3gĘ

postaci. U Brechta widz wciąź pozr,vaIa po5taci grać za 5iebIe,

Andre lv Brazylii.

najlepszych

dl

]

ak-

współczynniku podmioto-

Yt

zastanych
so,

Za

n]

je
dr

wiedzi, by były poIitycznie czytelne, jak sprawić, by w nowej s;tuacji człowiek pozostavrał Arystotelesowskim zoon politikon. Boalolvi
udało się stworzyć 5y5tem lączący terapię, zabawę, politykę i teatr,

N

Te

sF

pozornie odległe od siebie obszary egzystencji ludzkiej rozciągają się
jednak na płaszczyźniezdarzeń performatywnych i na tym za{oźeniu

Z)

d

opiera się system Boala. Bazując na teorii metaxis, BoaI zsyntetyzor,val
rozgrywającą się w n iespiksel izowanej przestrzen

i sym

u

]l

Iację ży cia spc,

świecie - w Boliwii, BrazyIii, Peru, w większościkrajów Europy, USA,

łeczno-politycznego, która angazuje jednostkę w sposób całościowy,

j5

w Austraiii, a nawet w Kenii, Ugandzie. Senegalu czy Nepalu. Ośrodki

Stymulacja, która zaciera granice między widzami a aktorami, pozwala

ir

te nie kopiują mechanizmów i ćwiczeń proponowanych przez Boala,

widzolvi na przełamanie teatralnego i politycznego monologu i jedno,

i

ale starają się tr,vórczo je modyfikować, dostosowul'ąc do potrzeb da-

cześnie wejściew rolę ,.spekt-aktora" sceny społecznej,

nego środowiska. Od 1999 roku wydawana jest internetowa gazeta
,,Under Pressure"aa, koncentrująca się na konkretnych aspektach Teatru

Uciśnionych, na przykład

-

pracy w więzieniach, warsztatach, w miej-

scach konfliktótv zbrojnych, lub omawiająca organizowane od l98l
Międzynarodowe Festiwale Teatru Uciśnionych.które

-

-

jak twierdzi

są ignoror,vane przez większość krytyków teatralnych. Przedsięwzię-

cia Boala dotar,ly takźe do Polski. W kwietniu 2007 roku w Krakowie
odbyly się drugie Warsztaty prowadzone metodą Boala. Tym razem
animowane były przez Cełine Martel i Bastiena Vilbarta zlviązanych
z Teatrem Forum En-Vie z Lille we Francji oraz Dominikę Bedryjczuk
i Drrminikę Akuszevlską z Teatru Poza-

Zdaniem Boala, do zjawisk, z którymi należy ivalczyć naIeźą
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Z\

p

r ,,Citiżen5hip is the legal capacity for skeptical viewership, the right to criii.ize

and choose among performances, and the right to form one's own performances in response. [...] Democracy, in fact, might be conceived as a systern
allo!1,/s

counter-performances

p

that

l€

always to be made", J, Alexander Perfornancear,d

lc

Powel http://research.yale.edu/ccs/document5/pubIiclalex_perfrmPovler.pdl,
Dane z 2O07 roku, http:/,/wv;w.indexmundi.com/brazillpopulation,htmI

'

] Tadeusz Paleczny. Struktura rasawa, wyznaniawa

l

S

]

klasowo-yvarsrwotva spo/c-:1']'

It

danych spisawych z 2aOa roku, www,uj,eclu,P]l

stwa brazylijskier1o na podsta|vi€

1

i

a

R/kułtu roznawst,uvo_ m ied zynarodowe/pu bl i kacje/b razyI ia, doc

http://pl.!Vikipedia,org/wiki/H

l

istoria_BrazyIii

i9

'http://www,linberry.netlbrazil/ingle5/arteCult/teatro/aUtore5/aL]oal,/inc]ex.htn

-

i dziennikarż.

głównie: nietolerancja, rasizm, seksizm oraz globalizacja. Przejście od

6

mikro- do makrokosmo§u w ostatnich |atach jest dla 8oala wyjątkowo

utworach podjął krytykę społeczeństwa brazyIijskiego, Autor wieIil no|,.l

Nelson Rodrigues (]9l2-1980)

brazylijski pisarz

\,V 5lVCl'h
]Tj]

i_

-

:h

prasie cyl<1rr opowiadań Zycie takjejakie napraivdejest (A Vida
publLkorvanego w

rej 1ednosika testuje swoją lvraż|ilvośćna zmianę struktury spoiecznej świata

a-

co pozwoliło mLi na zdobycie Lrznania szerokiej publiczności.Jako
ęollc Ela Ć),

jeden przy uzllciu konstrukcji zrvanej p05ta(ią scenicżną. drugi bez niej.

st

grzechtt (A Mu/her 5em Pecado),
dran]atopisarz debiutolvał teksterrr Kobiet3 bez

:0

fiaskiem, Slvoim drug!m dramaten,] Suk,nia panny młoCel odniósl
który okazał 5ie

]' 6eorge C, Hornan5, Zacho,1anie społeczne jega formy e/ementarne,
[w:] 5o-

(F

,edn.rk

wielki sukces. Dramat

]:en, \,/yreżyserou/any przez

ja

5ceny brazyiijskiej Zbigniel,va Ziembińskiego

l,

5razylijski teatr

(0

lAbdia5 Na5Cimento (ur. ]9]4)

-

polskiego reformatora

w ]9.ł3 roku, zrewolucjonizował

i

afrobrazylijski artysta

polityk, Aktywny

AUgUsto Boal rhealre af.,., s,122.

cjologia. Lektury s. 36,
'2 Zob. Działania magiQne Augusta Boala,,,Dia|og" l977 nr 9. s. 16.+.
]] Projekt ALFlN czyli Operación Alfabetizatión integraI kierowany był przez Al

fonso Lizaraburu i w pocżątkc!vych etapach. o których Tnowa !v tekście, mial

i

i

dzialacz ruchu panalrykańskiego, podkreślającego odrębną tożsamośćludności

mlejsce v; Limie

jej współdziałania vv zakresie polityki. Zalożyciel
afrykanskiej oraz konieczność

problemern, pr.ed którym stanęli autorzy projektu, był fakt, że juz v/stępne

:a.

Teatro EXperimental do Negro, \,V 2004 byt nonlinolvany do pokojor,vej nagro_

badania wykazały istnienie

mara, poża urzędowym hiszpańskim. Co więcej, badania w prowincji Loleto (na

.]

u-

dy Nobla,

ie,

s

Frances Babbage, Augusto Boal, Routledge. London

-

to
yć

1956.

,y-

io

-

4l

zarazeTn najbardziej delikatnym

dia|ektólv dwóch głótvnych języków Keczua i Aj-

północy kraju) dolviodły istnienia 45 różnych języków.

New Jork 2004, s. 5,

,]ohn Cassner, Form and ldea of Modern rheatre, The DryCen Press. New York

paulo Freire (,1921-1997)

ChicIayo, Najlviększym

brazylijski teoretyk edukacji, autor książki Pedago-

qiaznie,,llolonych (Pedaqogy of the Oppressed). Ur,vaźany za jednego z przedstawi-

:'

Por,: Augusto Boal, Theatre oń.,, s. 121-]56.

:9

Co interesujące dla dalszej cżęścitekstu, techniką tą posługilvał się równiez

Jacob Levy Moreno, Die /ebendlqe Zeitunq stanowita element pracy nażlvany
,,teatroterapią", a poprzedżający te(hnlki stricte psychodramatyczne. Por.: A, Sarol-

,.]

cieli pedagogiki emancypacyjnej, zwróconej przeciw tkwiącym w świadomości

Kulka, Jacob Levy hĄoreno i jego teoria kreatyvtności i spontanicznaśCi, ,.Psychol:erapia"

o5i

społecznej zaleznościom kolonralnym. Wywarł duży wpłylv na teorię edukac.ji,

2004 nr 4.

)o-

w szczególności

w dziedzinie edukacji nieformalnej oraz edukacji popularnej,

także pedagogiki krytyczne]. której celem jest odsłanianie mechanizmólv do-

aci

a

5ię

minacji i wychowywanie ludzi poprzez zasadę dialogu w

taki sposób, by

by|i

s, 9-1 5.

:ó Rewoiucja

ta była kierowana przez Juana Velasco A varado, który lv jej wyni-

ku został mianowany prezydentem i sprawował tę funkcję do
]7

Augusto Boa|, The Rainboyl ol Desire. The Boa!

zdolnido świadomego kształlowania i zmiany świata, Za swoje poglądy i próbę

Routledge, London l995,

za-

a|fabetyzacji kraju został wydaIony z Brazylii,

's Zob. ibidem, s, 4a-47.

rej,

tl Por_j

ek,

htm

!' lbidem,

htip://w!v!v.linberry,net/brazil/inglerartecult/teatro/autores/aboa]/index.

1

975 roku,

Atlethod of Theatre and Therapy,

s. 46,

rcNlichae]Taussig, Richard5chechner, BoallnBraz]l,France,theUSA.Anintervie,"v

.i,

|2

LU-

York ]992, s, ]64-165.

/Ch

|rZumbi (1655-J695)

s0-

zakładany(h przez zbiegłych niewolników murzyńskich w trudno dostępnych

I

tki,

mielscach, Quilombo dos Palmares. którym dowodził Zumbi, było świetnie zor,

apy |w:] Playing 8oa/. ed, Mady schUtżman and Jan Cohen-Cruz, Routledge,

Augusto Boa|. rheatre of the Oppressed, Theatre Communication5

Croup, New

with Augusto Boa/, [lvl Jan Cohen-Cruz, |/\ady Schutzman, Daniel Feldhendler,
Playing Boal.__.

-

był ostatnim przywódcą największej z osad (quilombo)

ł Philip

s_

28-

Auslander, ap. cit.-. s. 132.

Zob.: Daniel Fendhendler. Augusto Boal and lacab L. Morefio. Theatre and Ther-

,ru-

ganizowanym Wieloetnicznym państwen,], nażywanym,,czarną Troją", Zumbi

London 1994-

0ra

jest także uznawany

]r

po-

duch Zumbiego jest postrzegany jako boski

Itu-

da ustanouliono

]Wl

Narodowej Czarnych

.Te

społecznej coraz częściej traktuje się Zumbiego nie tylko jak bohatera afrobra-

dy związane z pracą, nie tyle psychodramatyczną, iIe próbujące wpleśćw zafik-

zYlijskiego, aIe także jako ukonstytuowaną na brazylijskiej

sowane n]etody psychodramy elementy socjo|ogiczne. Jednym z takich ruchów

się

za przodka czarnych mieszkańców Brazylii, Wśród nich
i nieśmiertelny, Dzień 20 listopa-

w BrazyIii dniem woInym od pracy jako Dzień Świadomosci

- tradycyjnie zwanym Dniem Zumbiego - w świadomości
ziemi alternaiywe

ln lu

dla rasizmu i

Wał'

www.iei,

p0-

la

Por.: Augusto Boa|, rheatre

15

Przykładem może być spektakl Tiradentes, którego tytułowy bohater Joaqu-

kolonializmu [za:] Robert Anderson,

net/- pwagner/gooddeeds/zu

m bi,

The S/ave King (Zumbi),

http:ll

htm

Moreno Jacob Levy Das Stegreiftheater. second edition, Nelv York: Beacon

fza:] ibidem,
ra

Zob,: ibidem.

r5

lnspirowane działaniami Moreno i Boala, wykształciły się również inne prą-

1est

socjodrama, mająca na ceIu rozwiązywanie problemów zbiorowościpoprzez wspó|ne
uczenie się w grupie, biorąca pod uwagę znacznie szerszy społeczny kontekst. lnnym

ol.., s, ]81-190,

teatrem wyrosłym na bazie tych doświadczeń jest Playback Theatre załoźony w Nowym _Jorku przez Jonathana Foxa oraz .]o Salas w ] 975 roku. który. łąCząc tech-

/ala

lm da Silva

n0_

iPiervlszy brazylijski męczennik wa|ki o woIność,Posiulował zniesienie nie-

przez Moreno i Boa|a,

Wolnictwa oraz rozwój oświatywśród najuboższych warstw społecznych, Słalvę

]6

Zob. Augusto Boa], The Rainbow of Desire.

zYskał jako

współorganizatr:r nieudanego i tragicznego w skutkach ruchu nie-

]7

lbidem. s. 70.

icize

Podległościowego w l789 w stanie Minas Cerais, zmierzającego do uwolnienia

J8

Zob. Daniel Feldhendler, op. cit,

1afl-

BrazYlii spod panowania portugalskiego;
został zdradzony

]9

Zerka T. Moreno, Uber Aristote]es, Breuer, und Freud hinaus: f\lorena's Beitrag

that

Publicznie powieszony,

,anu

'6CeorgeC. Homans, Zachowaniespołeczne-

}t.

|ogia. Lektury,

konsekwencji

§. 99,

zum Kanzept der Katharsis. flv:] Dramatische Therapie, ed. Hilarion C. PetzoId,

jegofornyelementarne,

[vł:] Socjo-

red. Piotr Sztompka i Marek Kucia. Znak, Kraków 2005, s, 36.

Hipokrates, 5tuttgart 1982 |za:] D. FeldhendIer, op. cit, s, 99.
10

Zob, Augu5to, Boal, rheatre ofthe Oppressed, s, 1-50,

1l Patrice Pavis. Slownik terminów teatralnych, Wrocław 2002, s. 54].

1992, 5.]
]4

a2

Augusto Boal, Theatre of..., s- 122.

a]

Teatr ze sportem łączyłtakźe Brecht: ..[.,,] W teatrze winna była zapanować

Philip Ausiander

activism,
]

rcith

iw

niki improwizacyjne i psychodramatyczne, stosuje rnetody wypracowane m,in

'7Augusto Boal. Cames far actors and non-actors, Routledge Press, New York
18

.htń

Xavier (znany jako Tiradentes czyli Wyrwiząb) to re\,volucjonista

24-]

'n

,

Boal, Blau, Brecht: Lhe body, |lv:] Playing Boal. Theatre, therapy,

J. Cohen-Cruz i M, Schutzman. Rourledge Pre55. New York ]99.ł,

s

33,

Cieka'ł,'ym

Więziennym

atmosfera dobrego sportu, atmosfera emocjonującej zabalvy, i to po obydwu
stronaCh rampy". Por,: Konrad Cajek, Wstęp. [w:] Bertolt Brecht, Dramaty.l1yy,J,

mogłoby być równiez zestawienie pracy Boala z eksperymentem

ctalv ]976.

Zimbardo (pomijając oczywiście wszelkie konotacje żwiązane

4r Do

ŻOskarŻeniami

o

niemoralność) obydrvaj przecieZ tworZą rzecżyWistość,W któ-

s-

Xl.

pobrania Ze strony: http://WWlV,theatreoftheoppressed,org/

ł5 Zob.:

Augusto Boal, Thearre ol-,

bJ

