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Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają[1]
Słowa Williama Shakespeare’a wprowadzają nas w ważne zagadnienie teatru,
który jest światem i świata, który jest teatrem. Ludzie to grający aktorzy na scenie
świata. Sposób bycia na tej scenie ukazuje kim jest człowiek. W postawie
podmiotu ukryte są postawy, intencje, zamiary, słowa, gesty, wrażliwość,
emocjonalność, wszystkie prawdy o człowieku. Scena to miejsce spotkania „Ja” i
„Ty” i odkrywania w człowieku tego, co najbardziej wartościowe i najpiękniejsze.
Kazimierz Braun reżyser, pisarz i teatrolog, autor licznych prac w zakresie historii
teatru. Reżyserował w teatrach Warszawy, Krakowa, Gdańska, Lublina, Łodzi,
Torunia, Tarnowa. W latach 1967-1974 kierował Teatrem im. J. Osterwy w
Lublinie, a w latach 1975-1984 Teatrem Współczesnym we Wrocławiu. Wykładał
na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w
PWST w Krakowie i PWST we Wrocławiu oraz na uczelniach amerykańskich m.in.:
New York University, City University of New York, Swarthmore College,
University of California Santa Cruz, University at Buffalo. Prowadził wykłady
gościnne na temat historii teatru i reżyserii m.in. na: University of California w
Berkley, Harvard University w Cambridge, Stanford University, University of
Pennsylvania w Filadelfii, University of Washington. W latach 1961-2014

wyreżyserował ponad 150 przedstawień teatralnych i telewizyjnych, z tego
kilkadziesiąt za granicą: w USA tworzył w The Guthrie Theatre w Minneapolis,
Odyssey Theatre w Los Angeles, Kavinoky Theatre i Irish Classical Theatre w
Buffalo. Reżyserował również w Irlandii, Kanadzie i Niemczech. Opublikował
ponad pięćdziesiąt książek z dziedziny historii teatru i dramatu w językach:
polskim, angielskim, francuskim, włoskim, Wydał liczne utwory prozatorskie i
poetyckie[2]. Wraz z Tadeuszem Różewiczem przygotował Języki Teatru (Wrocław
1989). W Języki teatru trzecie. Początek, Wrocław 2002, opublikowane w książce
Mój teatr Różewicza zapytany przez poetę o najważniejsze doświadczenie
amerykańskie podczas pracy w teatrze, Braun odpowiada:
K.B.: Moje amerykańskie doświadczenie? […] Ale teraz tylko o jednym: o
słowie. I najpierw o moim najgłębszym, najsilniejszym, najradośniejszym
amerykańskim odkryciu. Nie wiedziałem wcześniej, że stanie się nim
Shakespeare. Tak. Reżyserowanie Shakespeare’a w oryginale było dla mnie –
reżysera – nowym, niezwykłym doświadczeniem, wielkim przeżyciem. Nigdy tak
wcześniej się z nim nie spotkałem, reżyserując go po polsku, po niemiecku.
Niezwykłe, nowe, radosne było dla mnie to doświadczenie, tak, praktyczne
doświadczenie tego języka, jego energii, jego poezji, metafizyki. Jego mocy, po
prostu”[3].
Kazimierz Braun jest twórcą koncepcji „teatru wspólnoty”[4]. Wspólnoty, którą
tworzą z jednej strony reżyser, aktorzy, z drugiej widzowie. Uczestniczą w
przedstawieniu rozgrywającym się w danym miejscu i w konkretnym czasie. To,
co wydarza na scenie, „między” aktorami a publicznością posiada swój
specyficzny rytm. Fundamenty „teatru wspólnoty” narodziły się w 1961 roku
podczas podróżowania reżysera po Grecji i zwiedzania starych teatrów,
amfiteatrów i odeonów, w szczególności Teatru Dionizosa, oglądania sztuk
greckich jak Dziś wieczór improwizujemy Pirandella w reżyserii i z udziałem
Dimitri Nirata, rozmowy z Karolusem Kunem znawcą greckiego teatru
klasycznego. Jak podkreślił reżyser:
Uczestnictwo, nie tylko obserwacja i nie tylko obecność widza w akcji
scenicznej jest podstawowym, fundamentalnym prawem sztuki i teatru. Bez
tego uczestnictwa, bez ścisłego związania się widzów i aktorów nie ma teatru.
(…) Kluczowym przeto zagadnieniem tworzenia każdego widowiska teatralnego,
jest znalezienie sposobu na związanie widza z akcją sceniczną. (…) Chodzi o to,

aby z dwóch obserwujących się wzajemnie światów, sceny i widowni, uczynić
jedną całość, uczestniczącą równocześnie w tym samym wydarzeniu, tyle, że
odmiennie[5].
Wspólnota taka może powstać w teatrze, ale potrzebne jest odkrycie kolegialnego
horyzontu wartości i idei. Teatr starożytnej Grecji czerpał inspiracje z wiary w
sacrum. Artyści tworzący teatr średniowieczny wierzyli w wymiar
transcendentalny. W Polsce w teatrze XIX i XX wieku, oprócz kwestii religijnych
dominowały sprawy narodowe jak walka o niepodległość, tożsamość, pamięć o
tradycji.
Kazimierz Braun w książce Teatralizacja życia. Praktyki pisarskie i strategie,
opisuje jak codzienne życie zamienia się w teatr i jak teatr zamienia się w życie.
Poddaje analizie proces teatralizacji w różnych dziedzinach kultury, m.in. w życiu
rodzinnym, pracy ludzkiej, szkolnictwie, w sporcie, polityce, religii. Jak konstatuje:
Życie człowieka w świecie oraz społeczeństwie, w całej jego gęstej,
wielowarstwowej materii, i życie człowieka w teatrze, takie jakie jest w danym
czasie i miejscu wykreowane, łączy zdolność przemiany. Życie obecne jest w
teatrze. Teatr jest (może być) szczególną jakością, manifestacją, stanem życia.
Jak, w jaki sposób, kiedy dokonuje się ta przemiana?[6]

Kazimierz Braun, Teatralizacja życia. Praktyki i strategie, Toruń 2020[7]
Odkryć istotę teatru to ujawnić, że człowiek jest istotą dramatyczną. Jak
podkreślił Józef Tischner w książce Filozofia dramatu:
Być istotą dramatyczną to znaczy: przeżywać dany czas, mając wokół siebie
innych ludzi i ziemię jako scenę pod stopami. Człowiek nie byłby egzystencją
dramatyczną, gdyby nie te trzy czynniki: otwarcie na innego człowieka,
otwarcie na scenę dramatu i na przepływający czas[8].
Dzięki otwarciu się na świat odkrywa nie tylko to, co go otacza, ale przede
wszystkim spotyka Drugiego człowieka. Każde spotkanie to doświadczenie,
wyjątkowe doświadczenie Innego. Jak wskazuje Braun:
[…] teatr powstaje wtedy, gdy międzyludzki proces komunikacyjny nabiera cech

artystycznych, osiąga wymiar i jakość sztuki. Mówimy wtedy o „sztuce teatru”.
Sztuka teatru należy do kultury – zarówno jako szczególny rodzaj
międzyludzkiej komunikacji na poziomie fizycznym, biologicznym i materialnym,
jak też duchowym, intelektualnym i emocjonalnym. Podstawą sztuki teatru
pozostaje bowiem zawsze żywa interakcja dwóch osób, a najczęściej dwóch
grup, a więc samo życie ludzi, ze wszystkimi jego przejawami i cechami, ze
wszystkim, co jest w nim codzienne[9].
Tajemnicę teatru, interakcji między aktorami i światem, światem i aktorami,
odczuwania nie tylko tego co fizyczne, ale także duchowe Braun odkrył podczas
pracy nad dziełami Szekspira, które w Ameryce najczęściej reżyserował[10].
Doświadczenie relacji z drugim jest dla reżysera najważniejszym świadectwem.
Każde świadectwo domaga się artykulacji. Jak wskazuje Braun:
Procesy komunikacyjne, dialogowe zachodzą stale w życiu jednostek i grup, w
życiu społecznym. Komunikaty te są nieustannie nadawane i odbierane we
wszelkich międzyludzkich interakcjach w obrębie kultury. I taki też jest zawsze
fundament sztuki teatru – komunikacja między żywymi ludźmi. Ale
przekształcając się, przemieniając w komunikację w obrębie widowiska
teatralnego ten proces komunikacyjny zostaje podniesiony w rejony sztuki[11].
Każdy proces komunikacyjny odbywa się w konkretnym miejscu i czasie. Każdy
nadany komunikat domaga się odpowiedzi. Według reżysera odpowiedzią są nie
tylko słowa, ale także cisza. Jak podkreślił Braun:
Można powiedzieć, że teatr jest sztuką człowieka, dla człowieka, przez
człowieka. Bo teatr rodzi się, żyje, a także umiera pomiędzy ludźmi. Z faktu, że
teatr jest procesem międzyludzkim wynika jego nieskończona różnorodność,
nieprzebrane bogactwo, niczym nielimitowana potencja[12].
Reżyser w swojej książce dokonuje przejścia z poziomu ontologicznego na poziom
aksjologiczny. Dramat to walka między Dobrem i złem, Prawdą i kłamstwem,
Pięknem i brzydotą. Jak dodaje Braun:
Oscylujące między aktorami a widzami komunikaty, które nabrały cech struktur
artystycznych, zawierają oraz przenoszą w sobie ładunek filozofii, estetyki,

aksjologii, poezji. (…) Te komunikaty sytuują widowisko teatralne w sferze
refleksji nad ludzkim bytem i losem, w określonej dziedzinie preferencji
artystycznych, w świecie wartości – mogą to być wartości religijne,
wychowawcze, społeczne, polityczne i wszelkie inne – wzbogacone o wartości
estetyczne[13].
Piękno charakteryzuje się szczególną, dramatyczną głębią. Piękno odkrywa przed
człowiekiem tajemnice świata i istnienia. Odsłania inny wymiar rzeczywistości. Jak
konstatuje autor książki:
Teatralizacja zda się uzewnętrzniać, ujawniać, manifestować głębokie ukryte w
każdym człowieku dążenie do nadania ekspresji swojej duchowości, swemu „Ja”,
do przekraczania w ten sposób samego siebie[14].
Podmiot kiedy chce odkryć swoje „Ja” musi najpierw odkryć w Piękno w sobie.
Reżyser określa to jako wejście poprzez sztukę nie tylko w „kulturę duchową”, ale
przede wszystkim w „kulturę wysoką”. Odkryć Piękno Absolutne to najważniejsze
zadania dla Reżysera, Aktora i Widza.
Teatr według Brauna to dziedzina sztuki, która łączy świat naszego codziennego
doświadczenia z transcendencją. Sztuka ukazuje świat idei, zadaniem Reżysera,
Artysty, Aktorów jest twórcze działanie w świecie ideału i przedstawienie tego
świata w formie widowiska. Każda dzieło powinno wskazywać na jakości
metafizyczne jak: wzniosłość, tragiczność, tajemniczość, świętość, a ich epifania
powoduje, że życie nabiera większej wartości:
[…] odznaczają się one jeszcze tym, że w nich […] odsłania się nam głębszy sens
życia i bytu w ogóle, więcej, że sam ten zazwyczaj ukryty sens one właśnie
konstytuują[15].
Doświadczenie metafizyki to zwrot ku Transcendencji, to pragnienie odkrycia racji
istnienia wszystkiego co zostało powołane do „bycia”. Jak podkreślił Braun:
Teatralizacja wydobywała się z życia. Była nadal tym samym życiem – jednak
wyposażonym w cechy widowiska, posługującym się środkami wyrazowymi
przejmowanymi z teatru lub analogicznymi do tych, którym posługuje się
teatr”[16].

Dialektyczny ruch od życia do teatru i teatru do życia ukazuje „bycie” bytu.
Teatralizacja według Brauna to fenomen ludzkiej egzystencji. Zadaniem reżysera
jest przeniknięcie tego, co zakryte. Podnosząc kurtynę reżyser odsłania eidos
sobości. Gest odkrywania jest ukazywaniem istoty życia, świata, kultury i sztuki.
Jak podsumowuje Braun:
Ponad teatralizację odnajdywaliśmy teatr. Zawsze umocowany w życiu
społecznym, bowiem oparty o interakcję żywych ludzi, tak samo jak i
teatralizacja, ale zawsze jakościowo różny od teatralizacji, a to dzięki
dominującym w teatrze wartościom estetycznym[17].
Piękno łączy się z Dobrem i Prawdą, wtedy staje się najwyższym ideałem.
Zespolenie Piękna z Prawdą i Dobrem sięga tradycji greckiej. Człowiek Dobry to
człowiek Piękny. Braun w rozmowie z Różewiczem zaakcentował tę kwestię:
T.R.: Z tych problemów, które zostały tam poruszone, zacząłbym od stosunku
etyki do estetyki. W teatrze. W robocie wielu ludzi kolejność była: od estetyki do
etyki. A ja wskazałem, że powinno być odwrotnie. Od etyki do estetyki. Trzeba
odwrócić źródła.
K.B.: Wielu twórców teatralnych, szukając nowej estetyki, stawiając sobie nowe
zadania artystyczne do rozwiązania, uświadamiało sobie, że nie wypracowuje
nowej estetyki, jeśli nie zmienią sposobu dochodzenia do niej, a więc etosu
pracy, a więc etyki uprawiania teatru. […] Podobną drogę przeszedł Copeau –
od praktyki do etyki. […] Od pracy opartej na określonym etosie, etyce, zbiorze
zasad postępowania – ku dziełom[18].
Kazimierz Braun łącząc Piękno z Prawdą i Dobrem wskazuje na wartości etyczne.
Każdy czyn Dobry staje się czynem Pięknym. Etyka jest nie tylko wiedzą o
sposobie bycia podmiotu, ale staje się sztuką bycia z innymi w świecie teatru
życia. Sztuką najważniejszą, bo na scenie stawia człowieka jako wartość
najważniejszą i najpiękniejszą.
Książka Kazimierza Brauna Teatralizacja życia. Praktyki i strategie zaprasza
czytelnika do uczestniczenia w rozgrywającym się dramacie na scenie świata ze
wskazaniem, na zasadę od etyki do estetyki. Jak również odkrywania Prawdy,
Dobra i Piękna w życiu i w sztuce.
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