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ANTZERKI “EPIKOA” ETA BERTOLT  BRECHT 
Euskarazko bertsioa: Iñaki Amezua 

 

Bertolt Brechten dramaturgia oso lotuta dago bere garaiko testuinguru politikoari 

eta sozialari, eta baita momentu hartako dialektika marxistaren ikuspuntura ere. 

Bere antzezlanak kontraesan sotilak proposatzen dizkigu, batik bat gizarte 

inguruko analisi sakonak plazaratuz, eta sarritan, jokuz eta umorez giroan estaltzen 

dituena.  

Brechten lanak oso analisi sakonak aurkezten ditu, baita eszenatokitik harago 

doazenak, hau da, ikusleak okupatzen duen tokira erdietsiz (azken finenan antzerki 

eremua ere dena). Brechtek proposatzen duen antzerkia, hasiera baten “epikoa” 

deituko du, eredu “dramatikoarekin” kontrajarriz.  

Antzerki “epikoari” buruz mintzatzerakoan (alemanez; Episches Theater), Brechtek 

ez zuen adierazi nahi antzerkilana, ernagarri, dramatikoa, tentsioz edo gatazkak 

betetakoak izan behar zenik, alderantziz, antzerkilan geldoa, gogoetatsu eta 

hausnarketa eta konparaketak bideratzeko proposatu zuen. 

Adierazpen “epikoak” lehendik existitu dira. Antzerki epikoari buruzko kontzeptuak 

eta adierazpenak aspalditik datoz (adibidez Erdi Aroko antzerkilanak edo antzinako 

Ekialdekoak) eta Brechtek gaurkoratu eta batu zituen, eredua garatuz eta 

herrikoitzen. Geroago, Brechtek antzerki “dialektikoaren” leloa gustokoagoa izan 

zuen, bere antzerkilan eredua izendatzeko, eztabaida eta argudiaketa elementuak 

azpimarratzeko asmoz. 

1931. urtean bere antzerkilan ereduaren ezaugarriak aurkeztu zituen, eredu 

dramatikoaren elementuekini alderatuz (geroago autore berak aitortu zuen, 

sinpleegiak izan zitezkeela, baina hala ere, bere balioa mantentzen du) 

Antzerki eredu dramatikoa Antzerki eredu epikoa 

Antzezten da Kontatzen da 

Eszenako akzioak, ikuslea menperatzen 

du 
Ikuslea behatzailea da 

Ikuslearen jarduera ezestatzen du Ikuslearen jarduera suspertzen du 

Sentimentuak azalaratu egiten ditu Erabakiak hartzera behartzen du 
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Bizipena Munduaren ikusmoldea 

Ikuslea zerbaiten sartuta dago Ikuslea zerbaiten aurre jarrita dago 

Sugestio Argudio 

Sentipenak babesten dira 
Sentipenak, ekintzetan gauzatzea 

bultzatzen da 

Ikuslea kontakizunean sartzen da, 

pertsonaiekin kidetuz 

Ikusleak ikusten duenarekin aurrez aurre 

kokatzen da eta ikertzen du 

Gizona ezaguna dela suposatzen da Gizona ikerketarako objektua da 

Gizona aldaezina da 
Gizona alda daiteke eta gauzak eraldatu 

ditzake 

Tentsioa, zer etorriko denaren zain Tentsioa prozesuan dago 

Eszenek bata bestearekin dituen 

loturagatik existitzen dira 
Eszena bakoitzak bere izaera du 

Akzioa intentsitatea handituz garatzen 

doa 
Muntaia 

Garapen lineala Garapen makotua 

Akzioaren garapen ebolutiboa Bat bateko jauziak 

Gizona trinkoa da Gizona prozesu bat da 

Pentsakerak, izakera baldintzatzen du 
Gizarte izakera, pentsakera baldintzatzen 

du 

Sentimenduak Argudioak 

 

Orokorrean proposamen berri hauek, garaiko antzerki herrikoitasunen kontrako 

erantzuna izan zen, bereziki drama errealistaren aurka, Konstantin Stanislavski bere 

buru ezagunena zena. Brechtek ez zuen batere gogoko antzerki mota honek 

erakusten zuen ikuskizun hutsa, argudio manipulatuak eta melodramaren goi 

mailako emozioa. Stanislavskik gizabanakoaren izakera kopiatzeko, antzezlan 

teknikak erabiltzen zituen, ikuslea antzezlanaren unibertsoan murgiltzeko. Brechtek 

berriz, beste bide bat jorratu zuen “ihes-nahia” lortzeko. 
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Antzerki “epikoa”, gizarte eta politika gaietan arreta jartzerakoan, Antonin 

Artauden teori erradikaletik aldentzen da, zeinek, ikuslean eragina bultzatu nahi 

zuen, maila guztiz irrazional baten ikuspuntutik. Antzerki “Aristotaletik” ere 

aldentzen da, non ikusleak, pertsonaiekin kidetzen zen (katarsi) 

Antzerki “epikoak”, ikuslea, eraldaketa izan behar duten gertakizunen aurrean 

jartzen du. Ikuslea ez da soilik kontsumitzaile bat, ikusten duenaren aurrean, 

erabakiak hartu behar ditu ( kontra edo alde), “ikusle ekoitzailea” suertatzen da, 

zentzu kritikoa garatzen du, ondorio propioak bereganatuz . Brecht ez dago ados 

kidetasunarekin (honek ez du esanahi emozioa arbuiatzen duenik, baina emozioak 

ez du gizabanakoaren arreta nahasi behar gizarte konpromisotik aldentzeko, hau 

da, ekintzaile izatetik) 

Brechtek ezin izan zuen bere antzezlan pentsamoldea garatu garaiko 

antzeztokietan, momentu hartako sistemak ostopatzen baitzuen edozein oinarrizko 

aldaketa “Arte handiak beti zerbitzatzen du Interes handiak”. Hau dela eta, 

autoreak antzerki didaktikoa garatzen du, iraultzaren mesederako.  

Antzerki didaktikoak antzeztua izan behar du, sentimendu kolektiboaren sena piztu 

nahi duelako. Brechtek Ekialdeko antzezlanen formak bereganatzen ditu eta 

erritualen keinuak eta adierazpenak erabiltzen ditu, gizarte keinuak sortzeko. 

Sorkuntza hau, gizabanako baten edo gizarte taldeen arteko, keinu, aurpegi 

adierazpen eta jarrera aitorpen batuketa da. Modu berean Ekialdeko aktorea, bere 

roletik aldendu daiteke, geroago, utzitako puntu berdinean berreskuratuz.. Bide 

honetatik jarraituz, Brechten aktoreak antzezlan erdian gelditu daitezke, 

gertatutakoa laburbilduz edo bere aburua aurkezten, ikusleari ikuspuntu zabalago 

bat eman nahian. 

Bere apostu dramaturgikoa antolatzeko, Brechtek urruntasun edo arrotz teoria 

proposatzen du. Ikuslea instintiboki kideatzea ostopatzen du, errealitatearen eta 

dramaren arteko nahastea saihestuz. Eraldaketa ahalmena azalarazteko, egoera 

bakoitzak, bere izaera historiko propioa plazaratu behar du. Hau dela eta, bere 

eszenatokiko dramaturgian, zenbait elementu propioak eralbiltzen ditu; etenkak, 

tramak mozten dituzten abestiak, hitzaurreak, epilogoak, publikoari zuzendutako 

aholkuak, keinuak, musika, eszenografia.... 

Antzerki “Epikoaren” antzezlana,  aktoreen sinesgarritasuna behar zuen, baina 

sinesgarritasunak ez zuen eraman behar  publikoari  edo antzezleei, eszenatokiko 

pertsonaiak egiazkoak zirela sinistea. Antzezleak sarritan zuzentzen ziren 

ikuslearengana, pertsonaiaren nortasuna alde batera utziz (laugarren horma 
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hautsiz) eta pertsonai desberdinak antzezten zituen aktore berberak. Brechtek uste 

zuen pertsonaien aukerak agerian egon behar zirela eta guzti hau bideratzeko, 

garatu egin zuen interpretazio modu zehatz bat, non pertsonaiek egiten zituzten 

aukeraketak, beste aukera batzuen bazterketa suposatzen zutela. 

Gestus, Brechtek finkatutako hitz bat da; jarrera fisiko edo keinu bat da, 

pertsonaiaren nortasuna adierazten duena eta testutik aparte dago. Brecht txinatar 

antzerkian oinarritu zen: Mei Lan Fang aktorea ikusi zuen nola ile xerlo bere ahoan 

jarrita, izutuaren emozioa isladatzen zuela, inolako adierazpen gehigarririk egin 

gabe. Modu honetako Gestus batekin, pertsonaiaren  izakera tinko isladatzen da, 

antzezleak antzerki lanatik urrunduz eta modu honetan, gehiegizko emozioa 

saihesten da. 

Antzezlanaren barne estrukturak berritzearen nahia, saiakera berri guztien mamian 

aurkitzen da. Dramaturgia Aristotelikoaren jarraitutasuna eta denborazkotasuna, 

antzerki epikoarekin kontrajartzen du, geroago kritiko-dialektikoa izango dena, 

eraldaketa erradikalak planteatuz. Ez dio garrantzi handirik ematen berrikuntza 

teknikoei,  ezta aretoaren akapenari ere edo metafisika estalari. Dramaturgiaren 

berrikuntza axola zaio, bere sustraietatik hasita, eta baita antzezleen jokuaz 

arduratzen da, kontakizunaren narratiba bilatu nahian, bizipen naturalistak 

gaindituz. Egia da saiakera berri hauek, bere garaiko testuinguru politikoarekin eta 

sozialarekin irmo lotzen zituela, zeren Gizabanako historikoari gertatzen zaiona, 

bere intereskoa zen. Zalantzarik ez dago, dramaturgia tradizionala ordezkatu nahi 

zuela (honek dauzkan konotazio guztiekin) aro zientifikoaren dramaturgia 

bultzatzen. Benetako berrikuntza garatzeko bidea zabaldu zuen, antzerkigintzaren 

arteari buruzko gogoeta kontsekuentea hedatuz, gure garaiko gizabanakoari 

zuzenduta eta gizabanako berak burututa. 

 

Ricardo Padilla  

 


