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Inledning 

Mitt ämnesval kommer sig av ett flerårigt intresse för teater, drama, regi och skådespeleri och 

en fast ambition att en dag arbeta professionellt med barn/ungdomar och drama/teater.  

 

Från att ha varit nästintill extremt blyg under barndomen och grundskoleåren tog mitt liv en 

helt ny vändning när jag började på gymnasiet, med flera nya vänner kom även ett helt nytt 

självförtroende. Ett självförtroende som stärktes ytterligare tack vare de teaterpjäs-liknande 

redovisningarna vi fick göra framför klassen och lärarna ibland samt mycket tack vare vänner 

och lärare på teaterestetlinjen som lät mig vara med på deras lektioner och repetitioner när 

jag hade tid och lust. Jag kunde sitta i timmar i deras teatersal och bara njuta av den sjudande 

kreativiteten och det speciella teaterlugn som infinner sig ibland, trots att läget kanske verkar 

kaotiskt för en utomstående. På den tiden reflekterade jag inte speciellt mycket över vilka 

olika metoder för träningen som de använde, men idag vill jag dra mig till minnes att Bertolt 

Brecht fördes på tal ett antal gånger.  

 

Lusten att stå som skådespelare på en scen har aldrig väckts i mig, däremot lusten att se andra 

människor växa som individer när de lär sig att hantera strålkastarljuset och att vara i 

händelsernas centrum som en skådespelare ju är när han eller hon befinner sig på scenen. 

Under årens lopp har jag fått riklig övning i hur det är att leda teatergrupper, ofta med barn 

och ungdomar som helt frivilliga deltagare och många gånger med målsättningen att framföra 

det de övat på för föräldrarna som avslutning. Att få ta del av den glädje och den kreativitet 

som ryms i en grupp låg- och mellanstadieelever som är i full fart med drama- och 

teaterövningar är för mig helt ovärderligt. Att få ta del av de samtal och diskussioner som kan 

uppstå efter genomgången av en känslomässigt påfrestande dramaövning och känna 

förtroendet och tilliten, både mellan deltagarna sinsemellan men även mellan dem och mig, 

växa är i mina ögon något helt fantastiskt.  

 

Ovanstående intresse ligger som grund för mitt val av ämne, att göra en teoretisk och 

idéhistorisk jämförelse mellan två av vad man skulle kunna kalla för teaterhistoriens 

giganter, Konstantin Stanislavskij och Bertolt Brecht. 



 4 

Syfte och frågeställning 

Syfte 

Denna studie syftar till att öka kunskaperna om skillnader och likheter mellan de två 

teaterteoretikerna Konstantin Stanislavskij och Bertolt Brechts respektive metoder för 

skådespelarträning och teaterutövande. Då Konstantin Stanislavskij kan anses vara allmänt 

känd som anhängare till naturalismen och Bertolt Brecht till realismen vill jag undersöka 

huruvida detta kan sägas vara riktigt eller inte. Jag planerar att undersöka vilka likheter och 

skillnader som finns mellan de respektive arbetssätten och metoderna, för att därefter kunna 

göra en ingående jämförelse.  

 

Det jag huvudsakligen vill uppnå med mitt ämnesval är en ökad kunskap om naturalismens 

och realismens möjliga kopplingar till kulturen i allmänhet och teatern i synnerhet och då 

speciellt Konstantin Stanislavskij och Bertolt Brecht.  

 

Frågeställning 

- Hur förhåller sig Brechts realism till Stanislavskijs naturalism och omvänt? På 

vilka punkter är Stanislavskij och Brechts respektive metoder jämförbara och vad 

skiljer dem åt? 

- Finns det några kopplingar till den socialistiska realismen? 

 

Begrepp 

Det finns framförallt två begrepp som är bra att ha en viss förkunskap om när man läser den 

här uppsatsen och inte är insatt i teaterterminologin sedan tidigare. Det första är Konstantin 

Stanislavskijs psykoteknik, det är en teaterträningsteknik som i stort sett går ut på att 

skådespelaren låter sitt undermedvetna delta i skapandet1. Det andra är Bertolt Brechts 

verfremdungseffekt, eller fjärmande som det heter på svenska. Översättaren John Willet 

använder sig i boken Brecht on theatre – The development of an aesthethic (utgiven på 

engelska 2001, baserad på texter på tyska utgivna 1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962) av 

                                                 
1 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process (1937), s.35f 
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den engelska översättningen alienation effect2. Det är en metod som går ut på att 

skådepelaren håller en viss distans till rollen som spelas. Men denna effekt användes även för 

att publiken skulle få tillfälle att distansera sig till det utspelade och på så vis vara mer 

närvarande i det som skådespelarna på scenen visade dem.3 Detta fjärmande kan enligt min 

tolkning av ovanstående upplevas extra tydligt på en så kallad forumteater där aktuella 

ämnen bearbetas och publiken deltar i handlingen och samspelar med skådespelaren genom 

att välja mellan olika möjliga slutscenarier. 

 

Jag har nedan citerat från Svensk uppslagsbok gällande de estetiska aspekterna av begreppen 

realism och naturalism, de är de två begrepp som utgör grunden för undersökningens 

huvudsyfte. Jag har valt att ta med dessa citat då jag tror att de kan göra det lättare för läsaren 

att relatera till det jag kommer fram till i undersökningen.  

 

Realism:  
3) Den e s t e t i s k a  r. ser konstens uppgift i att troget återgiva den osmyckade, gärna jordbundna 

verkligheten. R. hänför sig främst till ämnesval och motivuppfattning, medan naturalism endast avser 

verklighetsilluderande form och teknik. En realistisk bild är vanl. naturalistisk till formen, men 

realistiska moment kunna även ha stiliserad form.4 

 

Naturalism: 
I e s t e t i k e n kallar man vanl. en litterär el. konstnärlig framställning för ”naturalistisk”, då den 

starkt framhäver de naturliga drifterna, begären och lidelserna och i sht deras sinnliga yttringar. Men 

måhända bör, som Hans Larsson yrkat, benämningen ”naturalist” förbehållas åt ”den, som till 

ensidighet driver realismens* krav på verklighet, så att han rentav söker det fula el. tar med allt 

tillfälligt och oväsentligt, som händelsevis råkat te sig i ett visst ögonblick”.5  

 

 

 

 

                                                 
2 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.91f 
3 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.91f 
4 Svensk Uppslagsbok 1952, band 23, s.958 
5 Svensk Uppslagsbok 1951, band 20, s.991 
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Metod, material och avgränsning  

Metod 

Mitt största bekymmer under arbetet med den här uppsatsen har varit att jag inte behärskar 

vare sig tyska eller ryska som ju är de två originalspråken när det handlar om Bertolt Brecht 

och Konstantin Stanislavskij, jag har således fått arbeta med de engelska och svenska 

översättningar som har getts ut. Antingen har böckerna översatts rakt av från 

originalutgåvorna, eller så är det ett urval ur flera olika böcker som ställs samman i en svensk 

eller engelsk översättning.  

   De problem som kan uppstå när man som jag använder sig enbart av översättningar är att 

vissa begrepp kan vara feltolkade av översättaren, det är inget man vet från början. Samt att 

översättaren i vissa fall kanske har lagt in lite för mycket av sina egna åsikter och tolkningar i 

texten, något som kan bidra till att en text blir mer svårtillgänglig, man får svårt att veta vad 

som är översättarens tolkning och vad som är författarens åsikt. 

 

I texten om Konstantin Stanislavskij och hans tankar om skådespelarträning har jag använt 

mig av ett par olika böcker som översatts från ryskan, som är originalspråket, till antingen 

svenska eller engelska. Under läsandets gång fann jag att böckerna ofta har gemensamma 

nämnare som de behandlar från olika perspektiv. Av den anledningen har jag försökt plocka 

ut de viktigaste och för uppsatsen mest betydande bitarna från var och en, för att i nästa steg 

foga samman dessa delar till en sammanhängande text inom varje ämnesområde.  

   I arbetet med boken En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process 

(2008) har jag i min undersökning använt mig av ett citat där den första delen är kursiverad. 

Då ingen källa till det förmodade citatet anges i boken tolkar jag det som att det är den 

uppdiktade dagboksförfattarens sätt att förtydliga de viktiga bitarna då liknande kursiverade 

delar återkommer genom hela boken.  

 

I texten om Bertolt Brecht har jag använt mig mestadels av de fåtal böcker av Brecht som 

finns översatta från originalspråket tyska till antingen svenska eller engelska, men även av 

översättningar av artiklar och småskrifter skrivna främst av och men även om Brecht som 

publicerats i olika medier. 
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När det gäller primärkällor har jag i fotnoterna använt mig av översättningens titel 

tillsammans med utgivningsåret för originalutgåvan inom parentes. Jag väljer att förtydliga 

detta här då det finns risk för att förvirring uppstår eftersom endast året för utgivningen av 

den använda översättningen står med i källförteckningen. I den löpande texten har jag så 

långt det varit möjligt använt mig av titlar på originalspråken.  

 

Material 

De böcker jag använt mig av i arbetet med Konstantin Stanislavskij är: 

Arbetet med rollen – material till en bok, 1997, originaltitel på ryska: Rabota aktera 

nad roľjo – Material k knige. Den svenska översättningen är baserad på ryska utgåvan 

från 1991.  

 

Att vara äkta på scen – Om skådespelarens arbetsmoral och teknik – Valda texter, 

utgiven på svenska 1995. Boken baserar sig på ett urval av texter från de böcker av 

Stanislavskij som tidigare inte getts ut på svenska, bland andra Staťi, reči, besedy, 

pis’ma (Artiklar, tal, föredrag, brev), Moskva, 1953, Rabota nad soboj v tvorčeskom 

processe voploščenija (den svenska titeln skulle enligt översättare Janina Ludawska 

bli; En skådespelares arbete med sig själv i förkroppsligandets skapande process6), 

Moskva, 1955, och Sobranije Sočinenij v vomsi tomach (Samlade skrifter i åtta band), 

Moskva, 1959. 

 

En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, 2008, första 

ryska upplagan utgiven 1937 med titeln Rabota aktera nad soboj. Boken är uppbyggd 

som en elevdagbok innehållandes anteckningar från lektioner och repetitioner på en 

påhittad teaterskola och vissa av de citat jag valt att ha med i denna uppsats innehåller 

kursiverade delar. Dessa kursiveringar är som jag förstår det antingen speciellt viktiga 

delar eller bokstavliga citeringar av den fiktiva läraren Arkadij Nikolajevitj Torzov 

eller dennes assistent Ivan Platonovitj Rachmanov. För att inte förlora innebörden har 

jag valt att behålla kursiveringen.  

 

                                                 
6 Stanislavskij, Konstantin. Att vara äkta på scen, (1953, 1955, 1959), s.8 
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Mitt liv i konsten, 1951. Originalutgåva på engelska 1924 med titeln My life in art, 

översattes vid ett senare tillfälle till ryska med titeln Moja zjizn v iskusstve, jag har 

använt mig av den svenska översättningen från 1951 som är baserad på den ryska 

utgåvan. 

 

Skådespelarkonsten och regissörskonsten, 1982, översättning från engelska The art of 

the actor and the art of the director som utkom från 1929 till 1956 som en del i 

Encyclopaedia Britannica. Texten i sig skrevs enligt den svenska översättningens 

försättsblad på 1920-talet.  

 

Stanislavsky on the art of the stage, 1967, baseras på ett urval av texter från My life in 

art, Boston, Massachusetts, 1924, och An actor prepares, 1936 (hittar ingen info om 

rysk originaltitel och utgivningsår för denna bok, vet dock att den ingår i en serie 

böcker utgivna av Stanislavskij). My life in art översattes vid ett senare tillfälle till 

ryska med titeln Moja zjizn v iskusstve.  

 

De böcker jag använt mig av i arbetet med Bertolt Brecht är:  

Brecht on theatre – the development of an aestethic, 2001, en samling texter skrivna 

av Bertolt Brecht som har översatts från direkt från tyskan av John Willet. De stycken 

jag hänvisar till i denna bok är baserade på originaltexterna Die Literarische Welt, 

Berlin, 30 juli 1926, Die ästhetischen Anschauungen Bertolt Brechts, Copenhagen, 

1962, ‘Volkstümlichkeit und Realismus’, ur Sinn und Form No. 4, Potsdam, 1958, 

Kurze Beschreibung einer neuen Technik der Schauspielkunst, die einen 

Verfremdungseffekt hervorbringt, Versuche 11, 1951, Verfremdungseffekte in der 

chinesischen Shauspielkunst ur Schriften zum Theater, 1957 samt Was unter Anderem 

vom Theater Stanislawskis gelernt werden kann ur Theaterarbeit, Dresden, 1952, p. 

413. 

 

Letters 1913-1956, 1990, översättning av Brecht Briefe, Suhrkamp Verlag, 1981. 
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Teaterteori, 1953, innehåller översättningar av Kleines Organon für das Theater 

(Sonderheft Bertolt Brecht, Sinn und Form), Rütten und Loening, Potsdam, 1948 och 

Kurze Beschreibung einer neuen Technik der Schauspielkunst, die einen 

Verfremdungseffekt hervorbringt (Versuche 25-26-35), Suhrkamp Verlag, Berlin, 

1951. 

 

Avgränsningar 

Då detta är en idéhistorisk uppsats har jag valt att hålla mig inom tidsperioden mellan 1877 

och 1956 (Stanislavskij var aktiv från 18777 till strax innan sin bortgång 19388 och Brecht 

debuterade som teaterregissör 19199 och var aktiv till sin bortgång 195610) och platserna är 

huvudsakligen Sovjetunionen/Ryssland och Tyskland.  

 

Gällande Bertolt Brecht fann jag det nödvändigt att sålla bort det material han gett ut som 

inte har direkt koppling till tankarna om skådespelarträning och realism. Jag har valt bort 

hans diktsamlingar då materialet hade blivit för omfattande och ämnesområdet för brett för 

uppsatsens syfte om dessa använts som källtexter. 

 

Tidigare forskning 

Då det finns en relativt stor mängd forskning utgiven världen över kring Konstantin 

Stanislavskij och Bertolt Brecht har jag nedan valt att redogöra för de böcker på svenska och 

engelska som jag finner relevanta för uppfyllandet av undersökningens syfte.  

 

Forskning kring Konstantin Stanislavskij 

Benedetti, Jean. Stanislavski and the actor, Reading, 1998/2008. Jean Benedetti har gett 

ut en rad böcker om Stanislavskij i England, detta är en av dem som nått hit till Sverige. 

Boken är enligt författaren tänkt att fungera som en slags övningsbok för de 

skådespelare som vill arbeta efter Stanislavskijs metod. Benedetti har bland annat 

använt sig av de anteckningar som gjordes under Stanislavskijs sista levnadsår i 

                                                 
7 Stanislavskij, Konstantin. Stanislavsky on the art of the stage, (1924, 1936), s.12 
8 Benedetti, Jean. Stanislavski and the actor – the final acting lessons, 1998/2008, s.xxi 
9 Sauter, Willmar. Brecht i Sverige, 1978, s.141 
10 Nationalencyklopedin, 1990, tredje bandet, s.291 
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Moskva för att försöka ge en så rättvisande bild som möjligt av systemets olika delar. 

Den del av boken som haft störst betydelse för uppsatsen är del två där författaren går 

igenom systemet bit för bit.  

 

Benedetti, Jean. Stanislavski: An introduction, London, 1982. Benedettis bok är 

uppbyggd i fem delar inklusive en introduktion, varje delkapitel går igenom olika delar 

av Stanislavskij´s system för skådespelarträning. I det första kapitlet går Benedetti 

igenom systemets grundpelare, han redogör för Stanislavskijs bakgrund och hur det 

kom sig att han överhuvudtaget kom på tanken att utveckla sitt system för 

skådespelarträning. Det är detta inledande kapitel jag finner mest betydelsefullt för 

uppsatsen. Bokens övriga kapitel bearbetar allt från hur systemet utvecklades i takt med 

att Stanislavskij upplevde mer i sin karriär, vissa gånger till den grad att han delvis sa 

emot sig själv, till vad det Stanislavskij kallar physical action går ut på.  

 

Pusztai, Istvan. Stanislavskij-variationer - Skådespelarövningar som didaktiska 

instrument i pedagogiskt drama, Avhandling, Stockholm, 2000. Författaren redogör i 

denna avhandling för hur Konstantin Stanislavskijs system används i 

dramaundervisningen i den svenska grundskolan samt på Sveriges teaterhögskolor. De 

stycken jag använt mig av är de som förklarar systemet i stort.  

 

Schyberg, Frederik. Skådespelarkonst, Lund, 1965. Schyberg går dels igenom sina egna 

tankar om skådespeleriet och vad som enligt honom krävs av en skådespelare, men han 

ställer även dessa tankar i relation till Stanislavskijs metod på ett sätt som gör att jag 

anser att boken ingår i den för uppsatsen relevanta sekundärlitteraturen. 

 

Forskning kring Bertolt Brecht 

Benjamin, Walter. Essayer om Brecht, Lund, 1971. Översättning från tyska 

originaltiteln Versüche über Brecht, Frankfurt/Main, 1971. Boken utgör en samling 

essäer som Benjamin skrivit om Brecht både gällande hans teaterverksamhet och hans 

diktskapande. 
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Benjamin, Walter. Understanding Brecht, London och New York, 2003. Den här boken 

består av en ingående studie av Brechts episka teaterstil. Författaren och 

filosofikritikern Walter Benjamin träffade Brecht i Tyskland under 1920-talets slut och 

de båda kom att bli vänner som genom åren diskuterade allt mellan himmel och jord. 

Boken beskriver Benjamins syn på Brechts tankar om teater, men innehåller även 

utdrag ur dagböcker där Benjamin skriver om sina konversationer med Brecht.  

 

Järleby, Anders. Inlevelse och distans – Bertolt Brecht – om dramaturgi och 

skådespeleri, Skara, 2009. Teatervetaren och skådespelaren Anders Järleby har i boken 

fokus på Brechts karriär inom teatern och gör en grundlig redogörelse för varifrån 

Brecht fick sin inspiration och vad som påverkade honom i hans arbete. Utöver detta 

ställer Järleby Brechts teorier i relation till ett antal andra teaterteoretiker, såsom till 

exempel Stanislavskij, och delar med sig av hur han själv tänker om vad Brecht hade att 

lära av dessa föregångare. Järleby menar även att Brecht inte lyckades utforma sina 

teorier så tydligt som Stanislavskij gjorde mycket på grund av att Brecht ville sätta in 

skådespelet i en kontext istället för att bara se det ur skådespelarens sceniska 

perspektiv, detta kontextuella tänkande bidrog till att Brechts syn kom att förändras 

något med tiden11. Järleby går även igenom vissa likheter han funnit mellan Brecht och 

Stanislavskij, bland annat deras jämförbara uppfattningar om känslans och handlingens 

roll i skådespelet.12  

 

Sauter, Willmar, Brecht i Sverige, 1978. Sauter redogör bitvis för Brechts kopplingar 

till kommunismen och marxismen och det är dessa stycken jag använder mig av i 

undersökningen.  

 

Wekwerth, Manfred & Hecht, Werner. Att förstå Brecht – två föredrag hållna på 

Brecht-symposiet vid Institutionen för teater- och filmvetenskap, Stockholms 

universitet. Stockholm, 1981. Jag tar med denna nedtecknade skrift här under rubriken 

tidigare forskning då den ger en bra bild av hur tankegångarna har gått kring Brechts 

                                                 
11 Järleby, Anders. Inlevelse och distans – Bertolt Brecht – om dramaturgi och skådespeleri, 2009, s.16f 
12 Järleby, Anders. Inlevelse och distans – Bertolt Brecht – om dramaturgi och skådespeleri, 2009, s.88 
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principer i den svenska universitetsvärlden. Det första föredraget som hölls av professor 

Manfred Wekwerth behandlar i huvudsak den allmänna synen på Brechts metod medan 

Werner Hecht i sitt föredrag behandlar forskningsläget som det såg ut 1981 då de båda 

föredragen hölls. 

 

Willet, John. Brecht in context: comparative approaches, London, 1998. Här sätter 

författaren John Willet in Brecht i sitt sociala sammanhang. Detta genom att ge läsaren 

en ingående bild av vad Brecht ansåg om diverse, främst kulturella men även politiska, 

företeelser i omvärlden. Kapitel sju som har rubriken Brecht and Piscator tror jag är det 

mest väsentliga för min studie då denne Piscator kom att bli en betydelsefull person för 

Brechts karriär, samt kapitel 12 som innehåller Brechts tankar om bland andra Stalin 

och Karl Marx.  

 

Willet, John. The theatre of Bertolt Brecht - a study from eight aspects, London, 1967. I 

den här boken går Willet igenom Brechts metod ur åtta olika perspektiv. Boken inleds 

med en analys av Brechts olika pjäser, för att sedan gå in mer på djupet genom att 

studera till exempel språkanvändning, musikaliska delar och Brechts förhållande till 

politiken. Det sistnämnda tror jag kan komma till stor nytta då jag i uppsatsen ska 

redogöra för Brechts förhållande till den socialistiska realismen.  



 

 

Konstantin Stanislavskij  

Det ryska/sovjetiska kulturlivet och i synnerhet teatern genomgick i skiftet mellan 1800 och 

1900-tal en förändring mot en mer modern spelstil. Censuren var ett ständigt överhängande 

problem som försökte motverka teatrarnas produktioner och uppsättningar.13   

 

Stanislavskijs tankar om skådespelarträning  

Konstantin Stanislavskij föddes 1863 och levde och verkade som skådespelare och regissör, 

mestadels i Ryssland, fram till sin död 1938. Hans tankar och teorier om skådespelaren och 

dennes arbete med sig själv samt utåt mot publiken har av det material jag har arbetat med att 

döma gjort tydliga avtryck hos efterföljande generationer världen över. 

 

Stanislavskij var enligt boken Rabota aktera nad soboj (första ryska utgåvan 1937, andra 

utgåvan av svenska översättningen En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens 

skapande process utgiven 2008) av den uppfattningen att skådespelaren behöver vissa 

verktyg, metoder för att göra så bra som möjligt ifrån sig på scenen, därför utvecklade han ett 

system vars främsta syfte är att ge skådespelaren dessa redskap.14  

   Författaren och Stanislavskijexperten Jean Benedetti menar i sin bok Stanislavski: An 

Introduction (1982) bland annat att stommen till systemets utveckling ligger i Stanislavskijs 

önskan att ta reda på vad skådespelarens ”naturalness” är uppbyggd av.15 Citat nedan 

belyser. 
 

The attempt to discover in what the ’naturalness’ of the great actor consisted is the seed from which the 

System grew. It is, essentially, an original creation, developing out of Stanislavski´s own analysis of 

his artistic life, supported by such help as he was able to glean along the way. There was no one 

person, or teacher, or group of people who could set him to the right path.16 

 

Vad Stanislavskij egentligen menar med begreppet “naturalness” är enligt min uppfattning 

att skådespelaren i sitt arbete på scenen måste agera på ett sådant sätt att publiken faktiskt 

                                                 
13 Nationalencyklopedin, 1995, sextonde bandet, s.126 
14 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process (1937), s.13 
15 Benedetti, Jean. Stanislavski: An Introduction, 1982, s.2 
16 Benedetti, Jean. Stanislavski: An Introduction, 1982, s.2f 
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både hör och ser vad denne gör, detta tvärtemot vad Stanislavskij själv gjorde på scen i 

början av sin karriär. Citat nedan belyser.  
 

The contrast between the ease, naturalness and flow of the actor of genius and his own desperate 

efforts, either gabbling inaudibly or shouting, either rigid with tension or all flailing arms, made a 

profound effect on him. They created, he could only imitate what others had done before.17 

 

Jag ska i följande text om Stanislavskij försöka redogöra för vad han kom fram till under sina 

levnadsår och vad de för denna uppsats mest väsentliga delarna av hans system består av.  

 

Några begrepp som spelar stor roll i Stanislavskijs teorier om skådespelarträning är ”(det 

magiska) om”18 och ”de givna omständigheterna”19. ”Om” är utgångspunkten i all 

teaterproduktion, skådespelaren tänker ”om det vore si eller så” och agerar därefter i sin roll. 

Det finns två olika sorters om; dels det vanliga som går ut på att ge skådespelaren de verktyg 

som krävs för att spela rollen så äkta som möjligt, men sen finns även det magiska om som 

tar det hela ett steg längre och fungerar mer omedvetet och direkt.  

   Stanislavskij hävdar även att det finns så kallade ”envånings-om” och ”flervånings-om”. 

Det som skiljer flervånings-om:et från envånings-om:et är att flervånings-om:et innehåller 

flera olika anvisningar och idéer som skådespelaren ska arbeta utifrån, det kan till exempel 

röra sig om tids- och platsangivelser från manusförfattaren och/eller regissören medan 

envånings-om:et bara ger ett enda påstående.20 ”De givna omständigheterna” verkar som en 

förlängning till de båda ”om” och bidrar till att vidga skådespelarens vyer i arbetet med 

karaktären och ger honom möjlighet att leva sig in i och lära känna rollen han ska spela på 

djupet. Citat nedan belyser. 
 

Med ”om” börjar alltid skapandet; ”de givna omständigheterna” utvecklar det. Det ena kan inte 

existera utan det andra och kan inte få den nödvändiga stimulerande kraften. Men deras funktioner är 

                                                 
17 Benedetti, Jean. Stanislavski: An Introduction, 1982, s.2  
18 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process (1937), 
s.69f   
19 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process (1937), 
s.74f  
20 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.70f 
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inte lika: ”om” ger den slumrande fantasin en stöt framåt, och ”de givna omständigheterna” motiverar 

”om”.21 

 

I Rabota aktera nad soboj (1937) tar Stanislavskij även upp att något som de skådespelare 

som följer hans system absolut inte får göra är att glömma bort det stora allvaret som ligger i 

skådespeleriet. De måste alltid agera målmedvetet och rationellt. Stanislavskij skriver i sin 

text om något han kallar ”i största allmänhet” och denna typ av agerande ska skådespelarna 

oavbrutet undvika. ”I största allmänhet” beskriver han som ett tillstånd av total oreda där 

olika händelseförlopp inleds men aldrig avslutas, och därmed förlorar pjäsen i det långa 

loppet sin mening.22  

 

En annan sak som Stanislavskij tar upp i boken Rabota aktera nad soboj (1937) är hur 

avgörande han anser att en kontinuerlig kontakt mellan de som står framför åskådarna är men 

även hur betydelsefullt det är att de olika aktörerna var för sig kan konsten att kommunicera 

inåt.23 Boken Skådespelarkonsten och regissörskonsten (1982, innehåller översättningar av 

ryska texter utgivna mellan 1929 och 1956) beskriver detta tillstånd av total inlevelse på så 

sätt att skådespelaren för att lyckas med sin rolltolkning måste vara helt öppen och mottaglig 

för impulser från sina motspelare samt ha förmågan att sända ut impulser till de övriga på 

scenen. Det är endast då som karaktären görs rättvisa.24  

   Stanislavskij poängterar i sin bok Rabota aktera nad soboj (1937) att skådespelaren ska 

använda sig av de inre upplevelserna av karaktären i det yttre arbetet. Skådespelaren måste 

alltså ha en inneboende förmåga att uttrycka sig rent känslomässigt, det vill säga att det är de 

inre känslorna i arbetet med karaktären som ger det yttre framförandet dess mening och 

mål.25 Även i boken Skådespelarkonsten och regissörskonsten (1929-1956) tar Stanislavskij 

upp vikten av känslorna och svårigheterna med att få fram dessa på ett så realistiskt sätt som 

möjligt. Han menar att problemet med att förevisa känslor på ett verklighetstroget sätt ligger i 

svårigheten att väcka dem till liv på begäran. Ofta slutar det hela i att skådespelaren vill så 

                                                 
21 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process (1937), s.74 
22 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process (1937), s.79 
23 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process (1937), 
s.279 
24 Stanislavskij, Konstantin. Skådespelarkonsten och regissörskonsten, (1929-1956), s.14 
25 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.38   
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mycket att han istället för att ge en realistisk bild hamnar i något som känns tillgjort och 

påtvingat. För att undvika detta menar Stanislavskij att skådespelaren måste öppna sina 

sinnen och vara totalt koncentrerad på sitt agerande för att ha möjlighet att uppnå den 

fullbordade skaparandan.26 

   Forskaren Istvan Pusztai fastslår i sin avhandling Stanislavskij-variationer - 

Skådespelarövningar som didaktiska instrument i pedagogiskt drama (2000) att det finns tre 

ledord som återfinns i Stanislavskijs metod, dessa ledord är tanke-känsla-vilja27 som enligt 

Pusztai har sitt ursprung i Comtes positivism. Denna positivism baseras enligt Pusztai på att 

människans förmåga att tänka ”genomgår tre olika utvecklingsfaser; det teologiska, 

mytologiska stadiet, det metafysiska och till sist det positivistiska stadiet”28. Detta innebär för 

metodens del enligt min tolkning av Pusztai att instruktionerna till skådespelarna bygger på 

vad Stanislavskij själv tror är det bästa för varje enskild situation.  
 

I allt man gör på scenen måste det finnas handling. Handlingen, aktionen – på den baserar sig den 

dramatiska konsten, skådespelarens konst. […] Drama på scenen är således en handling, som utföres 

inför våra ögon, och när skådespelaren kommit in på scenen, är han den agerande. 29 

 

Ovanstående citat belyser hur Stanislavskij ser på innehållet i en pjäs, i ett framförande. En 

skådespelare får inte vara på scenen utan att hela tiden ha en speciell handling i sinnet, även 

om det så bara är att vara helt stilla och göra som synes ingenting.30 I boken Stanislavsky on 

the art of the stage (utgiven 1967, baseras på ett urval av texter från My life in art, Boston, 

Massachusetts, 1924, och An actor prepares, 1936) skriver Stanislavskij om vad han anser är 

den grundläggande meningen med teatern som nöjesform, han menar att allt handlar om att 

återge livet som sådant och inte i första hand att erbjuda åskådarna en trevlig stund.31  

 

                                                 
26 Stanislavskij, Konstantin. Skådespelarkonsten och regissörskonsten, (1929-1956), s.15f 
27 Pusztai, Istvan. Stanislavskij-variationer - Skådespelarövningar som didaktiska instrument i pedagogiskt 
drama, 2000, s.40f  
28 Pusztai, Istvan. Stanislavskij-variationer - Skådespelarövningar som didaktiska instrument i pedagogiskt 
drama, 2000, s.40 
29 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.60 
30 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.60  
31 Stanislavski, Konstantin. Stanislavsky on the art of the stage, (1924, 1936), s.92 
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Boken Skådespelarkonsten och regissörskonsten (1929-1956) beskriver bland annat en av de 

mest väsentliga uppgifterna för scenkonsten. Varenda skådespelare som vill kunna förmedla 

en karaktär på ett så trovärdigt sätt som möjligt till en publik är i ett enormt behov av en 

avancerad inbillningsförmåga, för utan en sådan kan man enligt Stanislavskij inte 

åstadkomma något som kan kallas teater eller konst överhuvudtaget. Denna avancerade 

inbillningsförmåga som fungerar som en slags förlösande kraft för det undermedvetna kallar 

Stanislavskij för ”skapande fantasi”.32 Teaterkritikern Frederik Schyberg skriver i sin bok 

Skådespelarkonst (1965) om just detta, hur otroligt viktigt det är för Stanislavskij att 

skådespelaren gör allt i sin makt för att sluta imitera sin omgivning i sitt agerande och istället 

låta fantasin och den inre kreativiteten visa vägen till det för rollen rätta uttrycket. Enligt 

Schyberg menar Stanislavskij att detta imiterande inte har något som helst med det sanna 

skådespelandet i sig att göra och att det därmed hotar grundpelarna i skådespelarkonsten.33  

 

I boken Att vara äkta på scen (1995, baseras på texter på ryska utgivna 1953, 1955 och 1959) 

skriver översättaren Martin Kurtén i ett inledande förord om hur en vanlig missuppfattning 

gällande betydelsen av det yttre arbetet har spridit sig över världen och speciellt här i 

Sverige. Tyngdpunkten i missuppfattningen är enligt Kurtén att Stanislavskij ansåg att det 

yttre arbetet var av minst lika stor vikt som det inre, utan ett välutvecklat yttre arbete kan 

skådespelaren aldrig ta sig in under skinnet på sin publik.34 Citatet nedan belyser.  
 

Dessa två, den inre och den yttre tekniken, har alltid utvecklats parallellt i skolor som baserar sitt 

pedagogiska program på Stanislavskij. […] Det handlar om den yttre tekniken och Stanislavskij 

ansåg den lika viktig som den inre. Om den yttre tekniken inte finslipas stannar skådespelarens 

djupaste upplevelser och mest intressanta tankar inom honom själv och kan aldrig nå åskådaren.35 

 

Denna missuppfattning är troligtvis en direkt effekt av att det bara är en av två böcker i en 

tänkt serie om två som översatts till svenska, nämligen den första om det inre arbetet; Rabota 

                                                 
32 Stanislavskij, Konstantin. Skådespelarkonsten och regissörskonsten, (1929-1956), s.17 
33 Schyberg, Frederik. Skådespelarkonst, 1965, s.54 
34 Stanislavskij, Konstantin. Att vara äkta på scen, (1953, 1955, 1959), s.8 
35 Stanislavskij, Konstantin. Att vara äkta på scen, (1953, 1955, 1959), s.8 
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aktera nad soboj (1937). En svensk översättning av bok nummer två skulle enligt Kurtén få 

titeln En skådespelares arbete med sig själv i förkroppsligandets skapande process.36  

 

Jag avslutar det här stycket med ett enligt mig ganska träffande citat av Stanislavskij i vilket 

han går in på de svårigheter man kan stöta på som anhängare till hans metod. 
 

Det farligaste för min metod, för hela systemet, för dess psykoteknik och för hela skådespelarkonsten 

är en formell inställning till vårt komplicerade arbete och ett naivt, inskränkt begrepp om det.37 

 

Stanislavskijs syn på naturalism 

1889 var ett händelserikt år för Stanislavskij. Det var då han tillsammans med en 

teaterkollega lade grunden till det som skulle bli känt som Konstnärliga teatern i Moskva. Att 

han tog det steget har sin grund i åsikterna han hade om rysk teater överlag vid den 

tidpunkten, Stanislavskij ville bidra och öka kvaliteten och professionalismen.38 I boken 

Stanislavsky on the art of the stage (1924, 1936) hävdar Stanislavskij att den som beslutar sig 

för att bli skådespelare samtidigt måste börja leva till fullo på teatern och börja se teatern som 

sitt hem, skådespelaren måste med andra ord börja se ensemblen och sina medskådespelare 

som sin nya familj, den gamla spelar ingen roll längre.39 Citat nedan belyser.  
 

Whatever the student-actor may have been in his private life, he becomes a member of a new family on 

joining the studio. If he devotes himself with all his heart to the service of art, neither his family and 

friends nor his private affairs are of any importance to him anymore. What is important is that he 

should not think that he can live outside the studio and merely come there to study.40 

 

I boken My life in art (originalutgåva på engelska 1924, översattes vid ett senare tillfälle till 

ryska med titeln Moja zjizn v iskusstve) kan man läsa att Stanislavskij under början av sin 

karriär använde sig av en helt annan metod än den han senare inrättade i och med systemet. 

Han visade – skådespelarna härmade. Stanislavskijs eget agerande grundade sig då i 

                                                 
36 Stanislavskij, Konstantin. Att vara äkta på scen, (1953, 1955, 1959), s.8 
37 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.213f 
38 Nationalencyklopedin, 1995, sjuttonde bandet, s.197 
39 Stanislavski, Konstantin. Stanislavsky on the art of the stage, (1924, 1936), s. 138 
40 Stanislavski, Konstantin. Stanislavsky on the art of the stage, (1924, 1936), s. 138 
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intuitionen på grund av att han inte hade gått på någon scenskola.41 I samma bok kan man 

även ta del av Stanislavskijs åsikt om teater som bara utgår från det yttre arbetet, han menar 

att den skådespelare som ger sig direkt på det yttre arbetet inte når djupet av sin karaktär utan 

bara åstadkommer en så kallad ”yttre realism”42. 

   I boken Stanislavski: An Introduction (1982) tar författaren och Stanislavskijexperten Jean 

Benedetti upp hur han anser att Stanislavskij definierar de båda begreppen realism och 

naturalism, realismen enligt Benedettis tolkning av Stanislavskij tar bara fasta på livet under 

fasaden, det vill säga relationer etcetera, medan naturalismen efterliknar det synliga livet, det 

vill säga det som vi uppfattar visuellt43. Citat nedan belyser. 
 

Naturalism, for him, implied the indiscriminate reproduction of the surface of life. Realism, on the 

other hand, while taking its material from the real world and from direct observation, selected only 

those elements which revealed the relationships and tendencies lying under the surface. The rest was 

discarded.44 

 

 I samma bok citerar Benedetti ett brev som Stanislavskij skrev till en kollega vid namn 

Nikolai M. Gorchakov år 1926. Ett brev i vilket han, överraskande nog, bestämt tar avstånd 

från naturalismen då han menar att densamme är skadlig för teatern då den bedrar åskådaren 

genom att inte låta henne/honom vara medskapare och använda sin egen fantasi för att själv 

fylla i de utelämnade bitarna.45  

 

Utifrån det Stanislavskij skriver i sina publikationer om skådespelarträningssystemet kan 

man dra en hel rad slutsatser gällande hans syn på naturalismen och den naturalistiska 

teaterstil som kom att bli något av hans kännetecken.  

   Systemet baserade Stanislavskij på sin önskan att hos skådespelaren ”på ett naturligt sätt 

väcka den organiska naturen och det undermedvetna till skapande”46. Med detta menade han 

att skådespelaren för att helt förstå den roll han ska spela är tvungen att överlåta hela sitt 

väsen till karaktären i det skapande ögonblicket. Han behöver så att säga bli ett med rollen, 
                                                 
41 Stanislavskij, Konstantin. Mitt liv i konsten, (1924), s.318f 
42 Stanislavskij, Konstantin. Mitt liv i konsten, (1924), s.321 
43 Benedetti, Jean. Stanislavski: An Introduction, 1982, s.11 
44 Benedetti, Stanislavski: An Introduction, 1982, s.11 
45 Benedetti, Stanislavski: An Introduction, 1982, s.12 
46 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.14 
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för att lyckas med det krävs tålamod och strikta rutiner i den dagliga träningen47. Det allra 

yttersta målet med skådespelarens arbete är enligt Stanislavskij att scenkonstnären ska gå in 

så pass mycket i sin roll och i pjäsen som framförs att agerandet sker på ett omedvetet plan 

där han uttrycker sig helt utan att tänka på vad han ska säga eller göra i varje akt, agerandet 

ska ske naturligt48. Citat nedan belyser.  
 

Vi skall överlämna allt det undermedvetna åt trollkonstnären naturen och själva vända oss till det som 

är tillgängligt för oss – ”till ett fullt medvetet sätt att skapa och till fullt medvetna psykotekniska 

metoder”.49 

 

Just psykotekniken, som nämns i närmast ovanstående citat, är som jag upplever det ett av 

Stanislavskijs starkaste kännetecken. Det är en teknik som går ut på att skådespelaren tillåter 

att det instinktiva medverkar i skapandet av karaktären, för att kunna tillåta detta behöver han 

dock olika träningsmetoder. Dessa metoder bidrar till att skådespelaren ger en så realistisk 

bild som möjligt av den karaktär han för tillfället arbetar med. Det mest grundläggande i 

psykotekniken är att det undermedvetna får vara delaktigt i skapandet, detta underlättas om 

skådespelaren i sitt arbete hela tiden strävar mot det äkta i allt han gör. Stanislavskij menar 

att det enda som skiljer det medvetna från det undermedvetna är en tunn linje, som dock är 

otroligt svår att passera.50 Stanislavskijexperten Jean Benedetti drar i boken Stanislavski and 

the actor (2008) en parallell från psykotekniken till hur det är att vara barn, han menar att 

vägen mot det sanna skådespelandet kan liknas vid att återupptäcka barndomen igen, att bli 

barn på nytt. Stanislavskij menar enligt Benedetti att skådespelaren måste vara dubbelt 

uppmärksam i sin träning, dels måste han göra allt som om det vore första gången han gjorde 

det, dels måste han lära sig att se hur kroppen reagerar på det han gör och därmed även hur 

den fungerar.51  Citat nedan belyser.  

                                                 
47 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.23 
48 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.35  
49 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.35f. Kursiveringen i citatet är ett ordagrant citat av den för boken påhittade läraren Arkadij Nikolajevitj 
Torzov, bokens ”jag” citerar honom i sina anteckningar under en av de första lektionerna på den fiktiva 
teaterskolan. 
50 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.36f   
51 Benedetti, Jean. Stanislavskij and the actor, 2008, s.14 
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The process of becoming an actor is, in a sense, the process of becoming a child again, doing 

everything as though for the first time. I need to be as open as a child exploring a new world but, at the 

same time, I have consciously to experience myself, to realize what is happening in my own mind and 

body, my organism, so I can use it as an artist. I must be a knowing child.52 

 

Vidare skriver Stanislavskij i Rabota aktera nad soboj (1937) om hur skådespelaren i sitt spel 

i ljusare stunder kan uppnå något som han benämner ”jag är”, detta är ett tillstånd då 

skådespelaren är så övertygande i sin gestaltning att han ”kan […] lära känna […] den 

framställda personens liv.”53. I detta tillstånd kan inte ens skådespelaren själv undgå att tro 

fullt och fast på att det som sker på scenen är trovärdigt och ärligt.54  

 

Så kallade ”tomma” 55 spel får enligt Stanislavskij inte förekomma om man ska kunna säga 

sig följa hans metod för skådespelarträning. Ett tomt spel är detsamma som att skådespelaren 

ger sig i kast med att öva på sina repliker ensam utan någon repetitionspartner och förlorar på 

så vis den kontakt mellan aktörerna som är så viktig för att förmedla ett budskap eller en 

händelse på scenen. Detta innebar att Stanislavskijs elever aldrig fick öva hemma utan hade 

inplanerade skoltimmar ägnade åt just övning och repetition.56 Vidare kan man i boken 

Arbetet med rollen – material till en bok (1997, utgiven på ryska 1991) läsa kapitlet Hur man 

använder systemet. 1913.57 där en mer ingående motivering till varför Stanislavskij ratar det 

så kallade tomma spelet finns med. Ett av de tyngsta argumenten enligt boken är att rollen 

inte blir tillräckligt mångfasetterad om skådespelaren inte tar till sig det som hans 

medarbetare på teatern säger under hans arbete med att ta fram karaktären. Stanislavskij 

trycker på det faktum att även en som tar del av repeterandet utan att vara insatt i vad pjäsen 

går ut på kan ha nog så betydelsefulla uppfattningar och idéer om hur karaktärerna ska 

                                                 
52 Benedetti, Jean. Stanislavskij and the actor, 2008, s.14 
53 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.393  
54 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.393 
55 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.285 
56 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.285 
57 Stanislavskij, Konstantin. Arbetet med rollen – material till en bok, (1991), s.41-49 
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utformas, att få ta del av andras perspektiv är för en skådespelare både nödvändigt och 

ovärderligt.58  

   Stanislavskij menar att något av det mest väsentliga i skådespelarens arbete med rollen är 

att hela tiden ha naturalismen och det naturtrogna framförandet i tankarna. Glömmer 

skådespelaren detta förlorar karaktären i styrka och äkthet.59 En annan egenskap som är av 

stor vikt för skådespelaren är förmågan att leva sig in i karaktären, inlevelsen bidrar till att ge 

publiken en större upplevelse av teaterbesöket.60 Citat nedan belyser.  
 

Inlevelsen hjälper skådespelaren att uppnå scenkonstens bärande syfte, som är följande: att skapa 

verkligt liv åt den mänskliga ande, som bor i rollen, och att på scenen gjuta detta liv i konstnärlig 

form.61 

 

Stanislavskij skiljer på två olika grenar av scenarbetet, dels finns inlevelseteatern som är den 

gren som Stanislavskij själv arbetar mest med. Inlevelseteatern kan även gå under 

benämningen ”upplevande skådespelarkonst”62. Den andra grenen är förevisningsteatern som 

går ut på att skådespelaren istället för att spela rollen efter de olika förutsättningar som råder 

från en gång till en annan, som i inlevelseteatern där grundtanken är det enda fasta, övar in 

precis hur han ska röra sig och vad han ska säga och sedan gör likadant under varje 

framträdande.63 Då Stanislavskij förespråkar inlevelse/upplevelseteatern är ovanstående allt 

jag kommer ta upp om förevisningsteatern i denna del av undersökningen. 

 

Det måste hela tiden finnas ett givet syfte med allt som skådespelaren gör framför publiken, 

skådespelaren måste hela tiden vara närvarande fullt ut i rollen, han får aldrig tappa fokus. 

Skulle skådespelaren förlora sin fokusering på karaktärens olika handlingar påverkar detta 

                                                 
58 Stanislavskij, Konstantin. Arbetet med rollen – material till en bok, (1991), s.44 
59 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.36  
60 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.37   
61 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.37 
62 Stanislavskij, Konstantin. Att vara äkta på scen – om skådespelarens arbetsmoral och teknik – valda texter, 
(1953, 1955, 1959), s.61f 
63 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.41f 
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hela föreställningen som då, tack vare skådespelarens brist på fokus, enligt Stanislavskij ger 

sken av att vara oäkta och tillgjord.64 Citat nedan belyser. 
 

På scenen får man inte agera ”så där i allmänhet”, för agerandets egen skull, utan man måste agera 

motiverat, ändamålsenligt och produktivt. […] När aktionen är motiverad och ändamålsenlig, blir den 

äkta […]65 

  
Gällande vad som är verkligt och inte skriver Stanislavskij att sanningen är det som varje 

människa förstår och är helt säker på, medan scenens sanning egentligen inte finns på riktigt 

men ändå är möjlig. För skådespelaren gäller det att använda sig av sin inbillningsförmåga 

till den grad att han helt och fullt börjar tro på det han föreställer sig på scenen. Tron på 

sanningen är otroligt viktig ur publiksynpunkt, för att publiken ska börja tro på att det de ser 

på scenen är rimligt och genomförbart i verkligheten krävs det av skådespelarna att även 

dessa har en stark inre tro på den sanning som utspelas i pjäsen.66  

 

Kommunikationen med publiken intensifieras i de stunder då skådespelarna på scenen 

befinner sig i ett totalt samspel med varandra och på sätt och vis ignorerar åskådarna, eller 

ger sken av att göra det. Detta gör att den som betraktar skådespelet drivs till att ägna hela sin 

uppmärksamhet åt den handling som utspelar sig framför honom/henne.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.60   
65 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.62f  
66 Stanislavskij, Konstantin. En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, (1937), 
s.188f 
67 Stanislavskij, Konstantin. Skådespelarkonsten och regissörskonsten (1929-1956), s.13 



 24 

Bilden här till vänster föreställer Stanislavskij i 

rollen som Satin i pjäsen Natthärbärget av 

Gorkij, 1902.68 Bilden ger exempel på hur 

Stanislavskij kan gå tillväga med en 

rolltolkning, först har han gjort en detaljerad 

skiss som han sedan gjort verklighet av. Det 

bilden även ger exempel på är hur naturtrogna 

Stanislavskij vill att de karaktärer som skapas 

blir i det slutgiltiga resultatet.  

 

Bilden till höger föreställer Konstantin Stanislavskij i rollen som 

Argan i Molières Den inbillningssjuke, 1913.69 Även här ger han 

prov på ett otroligt inlevelsefullt arbetssätt där han lever sig helt in 

i rollen och lär känna karaktären på djupet och ger denne ytterst 

naturtrogna karaktärsdrag.  

 

 

 

Stanislavskij och den socialistiska realismen  

Politiken och den socialistiska realismen var av betydligt större vikt för Bertolt Brecht, som 

behandlas i efterföljande kapitel, än för Stanislavskij. Jag tror att detta till stor del beror på att 

de har sina rötter i olika länder, Brecht i Tyskland och Stanislavskij i 

Sovjetunionen/Ryssland.  

 

Stanislavskijexperten Jean Benedetti skriver lite om Stanislavskijs uppfattning om politisk 

teater i sin bok Stanislavski: An introduction (1982). Stanislavskij var enligt Benedetti av 

åsikten att en teaterpjäs som ger åskådaren en helhetsupplevelse ger ett mer varaktigt minne 

                                                 
68 Bildkälla: Stanislavskij, Konstantin. Att vara äkta på scen, (1953, 1955, 1959), s.53, ursprungligen publicerad 
i Poljakova, E., Stanislavskij – akter, Moskva, 1972. 
69 Bildkälla: Stanislavskij, Konstantin. Att vara äkta på scen, (1953, 1955, 1958), s.70, ursprungligen publicerad 
i Stanislavskij, K S., Čelovek, sobyt’ja, vremia, Moskva, 1985. 
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än en pjäs som skapats enkom för att ge uttryck för en specifik åsikt eller idé.70 Citat nedan 

belyser.   
 

”Stanislavski remained, however, consistently opposed to ‘political’ theatre. […] It was not enough to 

persuade the intellect and convince the intelligence; the theatre had to give a total human experience 

which the audience could feel with his whole being. This experience would have longer, deeper 

resonances that the mere acknowledgement of the truth of a concept.”71 

 

Benedetti skriver även om hur Stanislavskij kom att ändra uppfattning om hur politiskt 

laddade pjäser ska framföras. Från att ha ansett att en dylik pjäs måste framföras av 

skådespelare som inte är medvetna om budskap i text eller handling för att framstå så 

uppriktig som möjligt inför publiken, bytte han inställning och kom att istället hävda att det 

låg i skådespelarens ansvar att ge publiken en så rättvisande karaktärsbeskrivning som 

möjligt så att åskådaren själv därefter kan komma underfund med eventuella politiska 

budskap. Längre fram i karriären blev det allt viktigare för Stanislavskij att i arbetet med 

varje enskild uppsättning göra en ideologisk utvärdering av pjäsmanuset.72   

  

                                                 
70 Benedetti, Jean. Stanislavski: An Introduction, 1982, s.13 
71 Benedetti, Jean. Stanislavski: An Introduction, 1982, s.13 
72 Benedetti, Jean. Stanislavski: An Introduction, 1982, s.14 



 

 

Bertolt Brecht 

Pratar man om tysk teater innan Brecht finns ett fåtal namn som är värda att lägga på minnet. 

Generellt sett anses 1800-talet vara ett ganska händelselöst århundrade för den tyska teatern. 

Inte förrän runt 1900 började man rikta in sig allt mer på den teater vi känner till idag, 

innehållandes specifika roller och samarbetande skådespelare. Nu slog naturalismen igenom 

stort, för att ganska snart falla platt igen till fördel för en ny mer tekniskt avancerad teater 

både vad gäller skådespeleri och scenografi.73 

 

Brechts tankar om skådespelarträning  

Den tyska teaterteoretikern och regissören Bertolt Brecht levde 1898 till 195674, han gjorde 

alltså sitt intåg i teatervärlden när Konstantin Stanislavskij som behandlats ovan redan hade 

varit verksam ett tag. 

 

Brecht är enligt häftet Teaterteori (originalutgåvor 1948 samt 1951, svensk översättning 

1953) av uppfattningen att teatern och skådespelarna ska arbeta för att främja en så 

verklighetsförankrad bild som möjligt av samhället i de pjäser som sätts upp. Brecht 

understryker att den publik som kom på föreställningarna under hans verksamma år kom dit 

för att få tillfälle att vara kritiska. Han menar att det är just kritiken som bidrar till att teatern 

frigörs från diverse moraliska dilemman som den annars riskerar att hamna i. De 

skådespelare som arbetar enligt Brechts filosofi värderar kritiken högt, ur kritiken föds 

skaparkraften och tillsammans röjer dessa tu de hinder som eventuellt dyker upp under det 

skapande arbetets gång.75 Samtidigt är han noga med att poängtera att teaterns främsta 

uppgift är att erbjuda sin publik förströelse och avkoppling, inget annat.76  

 

Brecht ville att hans skådespelare skulle skapa sig en distans till karaktären och inte utge sig 

för att vara någon annan än den han är när han är sig själv.77 Detta för att undvika att förleda 

publiken och sprida oriktig information.78 Citat nedan belyser. 

                                                 
73 Nationalencyklopedin, 1995, artonde bandet, s.553 
74 Nationalencyklopedin, 1990, tredje bandet, s.291 
75 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.12ff 
76 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.5 
77 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.23ff 
78 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.26f 
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[…] människan […] får icke betraktas blott sådan hon är, utan även sådan hon kunde vara. Vi får icke 

utgå från henne – allt bör gå ut på henne. Men detta innebär att jag icke helt enkelt får sätta mig i 

hennes ställe, utan mitt emot henne, som representant för oss alla. Därför måste teatern fjärma det den 

skildrar.79 

 

Den fjärmning80 som citatet närmast ovan syftar på innebär vid en närmare granskning att 

skådespelaren arbetar på ett mer ytligt plan, han undviker helt att låta sina egna känslor och 

sinnesstämningar påverka hur karaktären ter sig på scenen. Detta är enligt Brecht avgörande 

för att publiken ska få chansen att tänka fritt och inte fastna i givna tankebanor.81 Ytterligare 

en väsentlig del i fjärmandet är att skådespelaren under hela föreställningen agerar på ett sätt 

som talar om för åskådarna att han känner till vad som sker härnäst i handlingen, hela vägen 

fram till pjäsens slut.82 Detta agerande kan exempelvis gå till som så att skådespelaren bryter 

upp från rollen ibland och talar direkt med åskådarna.83  

 

Forskningsstipendiaten och teaterläraren Willmar Sauter gör i sin bok Brecht i Sverige (1978) 

en ingående redogörelse för sin förståelse för Brechts tankar kring den berättande teaterstilen 

där han menar att tyngdpunkten i framförandet av en berättande pjäs enligt Brecht ligger i 

betraktarens potential att befinna sig i nuet.84 Citat nedan belyser.  
 

I den episka teatern fann Brecht möjligheten att komma bort från en ensidigt emotionell upplevelse. 

Här skulle inte åskådarens hela intresse riktas in på det avgörande ögonblicket – frågan om hur det 

kommer sluta – därför att det inte finns någon dramatisk knut att rikta uppmärksamheten på. 

Huvudintresset riktas istället på frågan varför något händer.85 

 

När det kommer till arbetet med att ta fram karaktären är det viktigt att den lätta inlevelse 

som kan synas under övningsperioden inte märks av på scenen. Skådespelaren låter bli att, 

under arbetets gång, minnas saker han sett och hört andra göra och säga för att istället agera 

som han själv tror att han skulle ha gjort om han varit i karaktärens sits.86 Vidare menar 

                                                 
79 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.23f 
80 På originalspråk; Verfremdungseffekt. Se vidare: Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.21-27, 42-48 
81 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.24f 
82 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.26 
83 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.42 
84 Sauter, Willmar. Brecht i Sverige, 1978, s.22f 
85 Sauter, Willmar. Brecht i Sverige, 1978, s.22f 
86 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.27f 
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Brecht att en skådespelare som arbetar efter hans anvisningar i sitt agerande ska vara tydlig 

med att låta publiken ta del av det faktum att han bara visar ett av flera möjliga scenarier, 

skådespelaren skall så långt det är rimligt försöka hålla sitt agerande så öppet för andra 

tolkningar och händelseförlopp som möjligt.87 Trots ovanstående om minnen spelar konsten 

att kunna iaktta någon eller något en viss roll i arbetet med att ta fram karaktärens scenspråk, 

dock är den inte helt avgörande för skådespelaren då risken finns att den tar över helt och 

hållet om allt för stor vikt läggs vid den.88 Citat nedan belyser. 
 

För att komma från härmning till gestaltning ser skådespelaren på människorna som om de gjorde det 

de gör för att visa honom det, som om de uppmanade honom att besinna det de gör.89 

 

Brecht menar att en pjäs måste återspegla hur det ser ut i verkligheten, och i verkligheten 

”bygger vi ömsesidigt upp varandra”90. Samtidigt menar han att allt inte behöver fjärmas, 

utan det man ska ha i åtanke är på vilket sätt man vill ge uttryck åt en viss händelse och 

arbeta utifrån det med att ta fram lämpliga karaktärsuttryck.91  

 

Om fjärmningen är grundläggande i Brechts synsätt så är det, om inte lika viktigt så nästan, 

att alla pjäser som sätts upp har sin grund i mänskliga relationer. Han hävdar att den 

mänskliga relationen är det som ger en föreställning dess tyngd.92 Nedanstående citat belyser. 
 

Ty vad som försiggår mellan människorna ger dem ju allt som kan diskuteras, kritiseras, ändras. […] 

Teaterns stora företag är >>intrigen>>, helhetskompositionen av alla gestiska förlopp, förmedlaren av 

de budskap och impulser, som skall bereda publiken dess egentliga nöje.93 

 

Ovanstående citat styrks även i boken Brecht on theatre – the development of an aestethic 

(utgiven på engelska 2001, baserad på texter på tyska utgivna 1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 

1962) där Brecht skriver att det är relationerna mellan olika individer som spelar den 

avgörande rollen. Brecht menar att äldre pjäser inte kan ge en modern teaterbesökare något 

                                                 
87 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.44 
88 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.28 
89 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.28 
90 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.30 
91 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.36 
92 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.35 
93 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.35 
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av värde, de fungerar mest som ett slags minnesbilder över en svunnen tid.94 I samma bok 

kan man även läsa bland annat om hur Brecht tänker när det handlar om att använda allt för 

starka känslouttryck i en uppsättning. Han menar att teatern måste utvecklas från ”the old 

naturalistic school of acting, the dramatic school with its large emotions”95 till det mer 

berättande uttryckssättet som han kallar ”epic, story-telling”96. Trots att flertalet skådespelare 

enligt honom använder sig av det dramatiska och till viss del sentimentala sättet i arbetet med 

att ta fram karaktärer samt när de står på scen hävdar han att det ska mer till för att göra en 

samtida publik nöjd och belåten.97 Filosofikritikern Walter Benjamin gör i sin bok 

Understanding Brecht (2003) en djupgående analys av den, för Brecht så karakteristiska, 

episka teaterstilen. Benjamin skriver bland annat att gesten är den episka teaterns avgörande 

redskap, att det är gestens betydelse som gör att den skiljer sig från övriga teaterformer.98  

 

Brechts syn på realism 

Om jag i det föregående stycket har haft Brechts syn på skådespelarens arbete i främsta 

rummet kommer jag i det följande att försöka utreda vilken inställning han hade till realismen 

och hur denna tog sig uttryck i hans uppsättningar, detta bland annat genom exempel från 

bland annat scendekor, agerande och kostym och smink.  

 

Som jag nämnt tidigare var Brecht mån om att hans skådespelare skulle lära sig att hålla 

distansen till de karaktärer de spelade, detta genom den så kallade fjärmningen. Men han var 

även noga med att hålla både spellokalen och scenrummet så fritt från distraktioner som 

möjligt.99 Nedanstående citat belyser. 
 

                                                 
94 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.66f 
95 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.68 
96 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.68 
97 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1958, 1962), s.68 
98 Benjamin, Walter. Understanding Brecht, 2003, s.3  
99 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.42 
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[…] scen och salong befrias från allt ”magiskt” och att inga ”hypnotiska fält” uppstår. Man avstod 

därför från alla försök att skapa atmosfär av ett bestämt rum på scenen (afton i ett rum, höstlig gata), 

[…]100 

 

Brecht uttrycker sina åsikter om begreppen ”popularity” och ”realism” väldigt tydligt i 

Brecht on theatre – the development of an aestethic i kapitlet The Popular and The 

Realistic101. ”Popular” (på originalspråk; Volkstümlichkeit102) innebär enligt honom att en 

pjäs försöker tolka majoritetspublikens sätt att tänka och leva på ett sådant sätt att innehållets 

olika budskap blir tillgängliga för alla som ser pjäsen utan några större ansträngningar rent 

tankemässigt, publiken ska kunna känna igen sig i det de ser.103 

   Detta är något som Walter Benjamin poängterar i boken Understanding Brecht (2003). Där 

hävdar han att ”Epic theatre addresses itself to interested parties ’who do not think unless 

they have a reason to’.”104 Benjamin fortsätter med att understryka att Brechts strävan mot att 

väcka åskådarnas gemensamma nyfikenhet är något som är typiskt för hans politiska 

intentioner.105  

    Brecht talar även om ett slags klasskamp när han skriver att en pjäs som faller in under 

kategorin ”popular” skall eller bör visa de styrande samhällsskikten att deras maktposition 

inte är ohotad.106 Citat nedan belyser.  
 

‘Popular’ means intelligible to the broad masses, taking over their own forms of expression and 

enriching them / adopting and consolidating their standpoint / representing the most progressive 

section of the people in such a way that it can take over the leadership: thus intelligible to other 

sections too / linking with tradition and carrying it further / handing on the achievements of the 

section now leading to the section of the people that is struggling for the lead. 107  

 

                                                 
100 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.42 
101 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.107-115 
102 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.107 
103 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.107f 
104 Benjamin, Walter. Understanding Brecht, 2003, s.16 
105 Benjamin, Walter. Understanding Brecht, 2003, s.16 
106 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.108 
107 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.108 
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”Realist” å andra sidan har enligt Brecht mer att göra med det sociala och hur samhället är 

utformat. Brecht menar att en realistisk pjäs ofta för de styrande samhällsskiktens talan. Han 

hävdar även att en pjäs för att kunna kalla sig realistisk även måste lyfta fram diverse 

samhällsproblem och de lösningar som finns på dessa samt visa åskådarna hur samhället 

utvecklas.108 Vidare menar Brecht att man för att ge en så rättvis och realistisk bild som 

möjligt av samhället som det ser ut just nu hela tiden måste förfina och förbättra sina 

metoder.109 Citat nedan belyser. 
 

Reality alters; to represent it the means of representation must alter too. Nothing arises from nothing; 

the new springs from the old, but that is just what makes it new. […] What was popular yesterday is no 

longer so today, for the people of yesterday were not the people as it is today.110 

 

Hur ska man då gå tillväga för att ge denna rättvisande bild av verkligheten? Här menar 

Brecht att man kan arbeta på två sätt, antingen ”factual” eller ”fantastic”. Vad han menar 

med detta är att aktörerna antingen håller sig så nära sina personliga utseenden på scen som 

möjligt eller så gör de tvärtom och överdriver med masker etcetera och snuddar vid det 

orealistiska utan att för den sakens skull börja ljuga för sin publik.111 Vidare hävdar Brecht 

att det ligger i varje enskild skådespelares ansvar att hela tiden försöka stå lite utanför och 

hålla distansen till sin karaktär när han befinner sig på scenen. Han ska med andra ord inte 

vara, han ska vara lik.112 Skådespelaren får alltså som jag förstår det inte låta rollkaraktären 

bli ett med privatpersonen. Citat nedan belyser. 
 

A man is an atom that perpetually breaks up and forms anew. We have to show things as they are.113 

 

                                                 
108 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.109 
109 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.110 
110 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.110 
111 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.110 
112 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.137 
113 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.15 
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Något ytterligare som citatet närmast ovan vill säga är att en scenpersonlighet aldrig är 

konstant, att en karaktär utvecklas från föreställning till föreställning och att den anpassar sig 

till de förutsättningar som råder.114 När det gäller föreställningar och deras publikpremiärer 

anser Brecht att en pjäs inte bör visas för publik innan den är helt klar och inövad, innan 

skådespelarna kan spela upp sina karaktärer koncentrerat med ändå vara observanta på det 

som sker runt omkring dem bör pjäsen hållas undan från åskådare. 115 Citat nedan belyser. 
 

Inför åskådaren kommer nu det ofta-upprepade hos det icke-förkastade, och därför måste de 

fullbordade föreställningarna överlämnas med full vakenhet, för att kunna mottagas med vakenhet.116 

 

Bildserien närmast till höger ger exempel på hur Brecht arbetade med scenografin under en 

föreställning, i detta exempel Mutter117 som sattes upp av 

Berliner Ensemble 1951.118 Brecht strävade som jag nämnt ovan 

efter en så avskalad och ren scenmiljö som möjligt, bara det 

allra nödvändigaste skulle vara med i scenrummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.15 
115 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.41 
116 Brecht, Bertolt. Teaterteori, (1948, 1951), s.41 
117 Med Mutter åsyftas här troligtvis Mutter Courage, bokens författare har dock av okänd anledning valt att 
förkorta titeln i sin bildtext. Se vidare: Fassman, Kurt. Brecht – eine bildbiographie, 1967, s.70f 
118 Bildkälla: Fassman, Kurt. Brecht – eine bildbiographie, 1967, s.70f 
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Bilden till vänster är hämtad från Dreigroschenoper119 år 

1928120 och visar enligt mig hur Brecht ibland tog det 

realistiska så långt att det gränsade till det orealistiska vad 

det gäller karaktärernas kroppsspråk, minspel etcetera, utan 

att för den sakens skull tappa verklighetskontakten helt. 

 

 

 

 

 

 

För att fördjupa ovanstående ytterligare vill jag avsluta detta stycke med att nämna hur 

Walter Benjamin i sin bok Essayer om Brecht (1971) förklarar att  
 

Den naturalistiska scenen, […] är illusionistisk rakt igenom. Sitt eget medvetande om att vara teater 

kan den inte göra fruktbart, den måste […] förtränga det för att ostört kunna […] avbilda det verkliga. 

Den episka teatern däremot, bevarar konstant ett levande och produktivt medvetande om att den är 

teater. Detta medvetande sätter den i stånd att behandla elementen av verklighet som ett 

experimentellt arrangemang, [...]121 

 

Citatet ovan förtydligar enligt mig hur Brecht upplevde skillnaden mellan naturalismen (som 

Stanislavskij enligt tidigare kapitel kan anses ha varit en anhängare av, min anm.) och 

realismen i det episka dramat, som har kommit att bli något av Brechts egna allmänna 

kännetecken. Så som jag förstår Benjamins förklaring ovan menar Brecht alltså att det är 

lättare att få sina åskådare att tänka till och reflektera om man använder sig av ett episkt 

uttryckssätt i sitt agerande och därmed ger publiken möjlighet att applicera det 

upplevda/beskådade på den egna vardagen.  

 

 

 

                                                 
119 På svenska: Tolvskillingsoperan 
120 Bildkälla: Fassman, Kurt. Brecht – eine bildbiographie, 1967, s.50f 
121 Benjamin, Walter. Essayer om Brecht, 1971, s.10 
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Brecht och den socialistiska realismen 

Den socialistiska realismen vars huvudsyfte var att på ett konstnärligt sätt sprida de 

kommunistiska budskapen122 kom Brecht i kontakt med under sin vistelse i Sovjetunionen då 

han tillsammans med en rad utvalda författarkollegor fick en inbjudan till en kongress, som 

han dessvärre fick tacka nej till på grund av sjukdom. Trots den missade kongressen blev 

detta för Brechts del startskottet för ett starkt socialist-realistiskt engagemang som dock 

dämpades med tiden.123 Forskaren och teatervetaren Anders Järleby skriver i sin bok 

Inlevelse och distans – Bertolt Brecht – om dramaturgi och skådespeleri (2009) att 

kommunismen var den politiska inriktning som gällde i Berlin år 1924 när Brecht flyttade 

dit. Brecht kom enligt Järleby att kalla sig kommunist, men medan hans jämlikar 

demonstrerade på gatorna höll sig Brecht till det skrivna ordet och pjäsförfattandet.124  

Järleby delger vidare läsaren sina funderingar kring Brechts val att dra sig undan från 

våldsamma sammandrabbningar, han menar att Brecht var ”pacifist, och möjligen rädd för 

fysiskt våld”125. När jag läser Järlebys text får jag en bild av Brecht som visar på att han var 

en person som tänkte på sina medmänniskor, och då i synnerhet efterföljande generationers 

upplevelser av teatern. Nedanstående citat ur Järlebys bok visar enligt mig på detta. 
 

Förmodligen ansåg han att dagsfrågorna om Tyskland skulle skötas och sopas upp av dem som hade 

ställt till eländet. Det äldre skiktet, gubbarna. Själv hade han viktigare saker att ta ställning till. Hur en 

värld skulle kunna se ut för det uppväxande släktet, hur godheten skulle få en chans i livet och hur 

teatern skulle kunna användas för att skapa normala relationer mellan människor.126 

 

Även den tyska professorn och teaterchefen Manfred Wekwerth fastslår i Att förstå Brecht – 

Två föredrag hållna på Brecht-symposiet vid Institutionen för teater- och filmvetenskap, 

Stockholms universitet (1981), liksom Järleby ovan, att ”Brecht var kommunist. Hans mest 

omtyckta motto var ’en konkret analys av en konkret situation’. De orden kom från Lenin, 

som Brecht älskade.”127.  
 

                                                 
122 Nationalencyklopedin, 1995, sjuttonde bandet, s.29 
123 Brecht, Bertolt. Letters 1913-1956, (1981), s.159ff 
124 Järleby, Anders. Inlevelse och distans – Bertolt Brecht – om dramaturgi och skådespeleri, 2009, s.35ff 
125 Järleby, Anders. Inlevelse och distans – Bertolt Brecht – om dramaturgi och skådespeleri, 2009, s.34 
126 Järleby, Anders. Inlevelse och distans – Bertolt Brecht – om dramaturgi och skådespeleri, 2009, s.35 
127 Wekwerth, M. & Hecht, W. Att förstå Brecht – Två föredrag hållna på Brecht-symposiet vid Institutionen för 
teater- och filmvetenskap, Stockholms universitet, 1981, s.19 
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I brevsamlingen Brecht Briefe (originalutgåva på tyska 1981, översatt 1990 till engelska 

Letters 1913-1956) kan man läsa att Brecht träffade en man vid namn Erwin Piscator128 i 

Berlin i början av 1927, detta möte kom att förändra Brechts liv helt. Piscator hade som mål 

att starta upp en helt ny teater med ett starkt kommunistiskt budskap och Brecht blev ganska 

snabbt inblandad i detta arbete. Tillsammans med ett par andra satte de upp ett antal pjäser 

vars titlar antydde det kommunistiska innehållet. Samarbetet varade tills Brecht började 

arbeta med en uppsättning, ”Die Dreigroschenoper”129, på annat håll som krävde totalt fokus 

av honom och all vaken tid. Under pjäsens premiärår tvingades Piscator att begära sin 

kommunistiska teater i konkurs, detta bidrog till att det sällskap som hade bildats och arbetat 

där, inklusive Brecht, skingrades och gick åt olika håll. Brecht påverkades inte nämnvärt av 

detta utan arbetade vidare på sitt håll med lite olika teaterprojekt. I kölvattnet till den 

ekonomiska kollapsen i Tyskland som tvingade arbetarteaterrörelsen till tystnad började 

Brecht engagera sig allt mer i kommunismen.130  

   Även forskningsstipendiaten och teaterläraren Willmar Sauter skriver i sin bok Brecht i 

Sverige (1978) om Brechts samarbete med Piscator. Han beskriver det sätt på vilket dessa tu 

förde en slags kamp mot den allt för inrutade teatertraditionen som hade uppstått vid den 

aktuella tidpunkten. Sauter menar i sin text att Brecht och Piscator ”krävde en teater som 

direkt var avpassad till massornas behov, och behoven formulerades utifrån en marxistisk 

analys”131.  

 

Författaren John Willet går i sin bok Brecht in context - comparative approaches (1998) in 

på hur det kan komma sig att Brecht kom att förknippas så pass med politiken som han gör 

idag. Enligt Willet måste det vara något väldigt utmärkande som gjort att dessa associationer 

har uppstått. Willet tar upp Brechts politiska upplevelser, en förteckning innehållandes bland 

annat fem månaders tjänstgöring på ett sjukhus under första världskriget, exil och hur Brecht 

blev svartlistad på grund av en satirisk text.132 Vidare menar Willet i sin bok The theatre of 

Bertolt Brecht – A study from eight aspects (1967) att det sätt på vilket Brecht gav uttryck för 
                                                 
128 Erwin Piscator var en kollega till Brecht, verksam i Tyskland främst mellan de två världskrigen och 
upphovsman till Piscator-Bühne, en nyskapande teater där man inte tvekade att blanda traditionellt agerande 
med både musik och film. Se vidare: Nationalencyklopedin, 1994, femtonde bandet, s.130 
129 På svenska; Tolvskillingsoperan 
130 Brecht, Bertolt. Letters 1913-1956, (1981), s.91ff 
131 Sauter, Willmar. Brecht i Sverige, 1978, s.22 
132 Willet, John. Brecht in context - comparative approaches, 1998, s.193f 
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sin kommunistiska ådra i sina pjäser förändrades med åren. Willet skriver att ”From about his 

fortieth year on he dealt less with current political issues than with those shifting mechanisms 

which the dialectical view of history seemed to reveal.”133. Här kan man förmoda att Willet 

syftar på de marxistiska studier som upptog stora delar av Brechts liv, något som Anders 

Järleby skriver om i sin bok Inlevelse och distans – Bertolt Brecht – om dramaturgi och 

skådespeleri (2009). Järleby menar som jag förstår det att det är just dessa studier som ligger 

till grund för förflyttandet av fokus från nuläget och aktuella händelser till historiska sådana i 

Brechts texter134.  Citat nedan belyser. 
 

Alla dessa studier kostade både tid och pengar – närmare bestämt 40 år och tio tusen mark, […] men 

gav ett livslångt kapital tillbaka då det går att påvisa att det är de marxistiska […] analyserna och 

visionerna som ligger till grund för allt som Brecht företar sig i sitt teaterskapande efter dessa 

studier.135 

 

Brechts syn på Stanislavskij och naturalismen 

Brecht skriver en hel del om sin syn på Stanislavskij och hans naturalistiska synsätt i sina 

böcker, detta förefaller i mitt tycke helt naturligt då Stanislavskij är en av hans föregångare. I 

boken Brecht on theatre – the development of an aestethic (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 

1962) kritiserar han bland annat Stanislavskijs system och hävdar att det inte håller i längden, 

därför att det undermedvetna kort sagt ställer till det för skådespelaren som till slut börjar 

agera på automatik. Vad Brecht menar med detta är att det är det undermedvetnas dåliga 

minne som medverkar till att skådespelaren inte bör ha förtroende för eller lita på det. 

Automatiken menar Brecht bottnar i det faktum att karaktären till stor del härstammar just 

från detta otillräckliga minne.136 Citatet nedan belyser delar av denna problematik.  
 

For the actor cannot usually manage to feel for very long on end that he really is the other person; he 

soon gets exhausted and begins just to copy various superficialities of the other person’s speech and 

hearing, whereupon the effect on the public drops off alarmingly.137 

                                                 
133 Willet, John. The theatre of Bertolt Brecht – A study from eight aspects, 1967, s.193 
134 Järleby, Anders. Inlevelse och distans – Bertolt Brecht – om dramaturgi och skådespeleri, 2009, s.37f 
135 Järleby, Anders. Inlevelse och distans – Bertolt Brecht – om dramaturgi och skådespeleri, 2009, s.37f 
136 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.93f 
137 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.93 
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I samma bok ägnas ett väldigt kort kapitel, cirka en och en halv sida långt, åt till att redogöra 

för vad Brecht anser att den realistiska spelstilen egentligen har att lära av Stanislavskijs 

naturalistiska synsätt. Enligt Brecht finns det nio punkter på vilka en realist kan dra lärdom 

av Stanislavskijs naturalism. En av dessa punkter behandlar hur Stanislavskij enligt Brecht 

har gett tydliga prov på att den enskilda skådespelaren bara kan komma till sin fulla rätt när 

han/hon agerar tillsammans med andra skådespelare, aldrig ensam. Brecht menar dessutom 

att Stanislavskij i sitt arbete strävade efter att avbilda verkligheten och de mänskliga 

relationerna precis så invecklade som de är och att han lyckades göra detta utan att göra det 

svårare för sig än nödvändigt. Vidare menar Brecht att realister även kan ta till sig 

Stanislavskijs sätt att hela tiden försöka utveckla teatern, att tillföra något nytt till varje ny 

produktion för att på så vis föra den teatraliska utvecklingen framåt.138  

 

I boken Brecht Briefe (1981) skriver Brecht i ett brev till Erwin Piscator i juni 1936 att  
 

I’ve read Stanislavsky’s My Life in Art with envy and anxiety. The man put order into his system and 

the consequence is that the Stanislavsky school has swept Paris and New York. Must that be? We are 

really unworldly dreamers.139 

 

Ovanstående citat tyder på att Brecht var insatt i Stanislavskijs arbete samt att han kanske till 

viss del var lite avundsjuk på sin föregångares framgångar? Upprinnelsen till brevet var att 

Brecht ville bjuda över Piscator till Danmark där han under perioden befann sig. Brecht ville 

tillsammans med Piscator diskutera de olika tillvägagångssätt som fanns för att sprida sina 

tankar om hur teatern, och även filmkonsten, borde utformas samt strukturera dessa tankar på 

ett sätt som möjliggjorde att en röd tråd infann sig.140 

                                                 
138 Brecht, Bertolt. Brecht on theatre – the development of an aestethic, (1926, 1951, 1952, 1957, 1958, 1962), 
s.236f 
139 Brecht, Bertolt. Letters 1913-1956, (1981), s.233 
140 Brecht, Bertolt. Letters 1913-1956, (1981), s.233 
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Resultat – jämförelse – slutsatser – diskussion 

Jag vill börja med att framföra att jag under arbetets gång inte stött på någon forskare som 

gjort en djupgående jämförelse mellan Brecht och Stanislavskijs olika metoder, med 

utgångspunkt ur naturalismen och realismen. Den som kommer närmast en sådan jämförelse 

är i min mening teatervetaren Anders Järleby i boken Inlevelse och distans - Bertolt Brecht – 

om dramaturgi och skådespeleri (2009) där han med jämna mellanrum drar paralleller mellan 

de bådas uppfattningar och ställer dessa i relation till varandra. I nedanstående text kommer 

jag dra paralleller dels till Järlebys slutsatser, men även i viss mån till övrig forskning som 

jag kommit över om de båda teatergiganterna Bertolt Brecht och Konstantin Stanislavskij. 

 

Tankar om skådespelarträning 

Den tydligaste och mest uppenbara skillnaden mellan Stanislavskij och Brecht som man slås 

av under läsandets gång är att de använder sig av två olika inriktningar, Stanislavskijs fokus i 

skådespelarträningen ligger på inlevelse och inbillning och Brechts på förevisning och 

distanserande/fjärmning. Denna skillnad var jag insatt i redan från början då den spelar en 

stor roll i ämnesvalet för uppsatsen. Trots denna avgörande skillnad har båda som grundmål 

att ge en så verklighetstrogen bild av världen vi lever i som möjligt, det är som jag tolkar det 

bara deras respektive metoder för att uppnå detta som skiljer sig åt. Anders Järleby drar i sin 

bok Inlevelse och distans – Bertolt Brecht – om dramaturgi och skådespeleri (2009) en 

liknande slutsats som jag gjort ovan där han menar att  
 

Om Stanislavskij föreslog en inlevelse som grundade sig på den enskilde skådespelarens erfarenheter 

och känslor ville Brecht föreslå en annan ingång till begreppet inlevelse. […] flytta över 

uppmärksamheten från sig själv till ”den andre”, […] och fråga sig ”hur var det jag hörde den eller 

den personen säga det eller det och hur såg jag honom göra det eller det?”141 

 

Känslan spelar enligt mina slutsatser en viss roll för båda två, dock något större för 

Stanislavskij som vill ha med den hela tiden för att skapa tyngd åt föreställningen och åt 

karaktärerna än för Brecht där den bara får ta sig uttryck i början av skådespelarens 

repetitionsarbete för att senare bortmotas helt till förmån för den så kallade fjärmningen som 

                                                 
141 Järleby, Anders. Inlevelse och distans – Bertolt Brecht – om dramaturgi och skådespeleri, 2009, s.212 
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är ett av Brechts starkaste kännetecken. Känslans betydelse är, enligt Järleby (2009), något 

som Brecht och Stanislavskij är eniga om. Enligt Järleby menar båda två att  
 

Känslan lever inte sitt eget liv vare sig i det mänskliga eller i det sceniska livet. Känslan visar sig 

genom mänskliga och sceniska handlingar.142 

 

Brechts fjärmning anser jag att man i sig kan sätta i relation till Stanislavskijs krav på att 

skådespelaren alltid måste ha ett syfte med varje enskild handling i sitt agerande, denna 

parallell kan man dra för att tydliggöra skillnaden mellan inre och yttre arbete än mer än jag 

kommer att göra närmast nedan.  
 

Den bild jag har fått av betydelsen av det inre och det yttre arbetet hos de båda säger mig att 

Brecht lägger störst vikt vid det yttre arbetet, det vill säga på vad som förmedlas till publiken 

och hur stort rum för egna tolkningar som ges medan Stanislavskij är mer bunden till det inre 

arbetet för att på så vis försöka nå åskådarens känslomässiga minnen och tankar. Detta 

innebär dock inte att motsatsen utesluts helt. Även Stanislavskij lägger viss vikt vid det yttre 

arbetet precis som Brecht ibland använder sig mer av det inre, beroende på vad som skall 

förmedlas till åskådaren och hur denna förmedling ska åstadkommas.  

 

Det finns en ytterligare skillnad mellan de båda vad det gäller synen på teaterns syfte, 

Stanislavskij menar att det är avbildningen av livet i sig som spelar den stora rollen medan 

Brecht istället hävdar att det är viktigast att erbjuda publiken nöje. Järleby (2009) menar å 

andra sidan att Brecht önskade att åskådarna skulle undvika att förledas av de känslor och 

gärningar som utspelas framför dem för att istället försöka analysera vad de ser mer på 

djupet, närmare bestämt att ”se igenom all illusion i den dramatiska teatern och undersöka 

orsaken till de agerandes handlingar”143.  

 

En sista skillnad som är ganska slående är på vilket sätt de båda möter sin publik i 

föreställningarna, medan Stanislavskij försöker förmedla en exakt händelse eller ett givet 

budskap till publiken är Brecht mer tolerant och försöker istället få åskådaren att tänka själv 

                                                 
142 Järleby, Anders. Inlevelse och distans – Bertolt Brecht – om dramaturgi och skådespeleri, 2009, s.88 
143 Järleby, Anders. Inlevelse och distans – Bertolt Brecht – om dramaturgi och skådespeleri, 2009, s.97 



 40 

och relatera sitt eget liv till det liv som speglas i föreställningen. Även Järleby (2009) hävdar 

att Brecht hade för avsikt att få sin publik att använda hans verk som ett slags 

utvecklingsredskap i sina egna liv och levnadssätt.144 

 

Naturalism kontra realism 

Här kommer jag att försöka göra en så konkret jämförelse som möjligt mellan de respektive 

synsätten med huvudsakligt fokus på vad Stanislavskij och Brecht tycker om begreppen i 

fråga; naturalism och realism. Svårigheten i arbetet för att få en rättvis fördelning ligger för 

min del i att det finns betydligt mer nedskrivet om Brechts tankar gällande Stanislavskij och 

naturalismen än om Stanislavskijs tankar om Brecht och realismen. I Stanislavskijs fall har 

jag istället fått se till hur han definierar begreppen och hur han ställer sin naturalism i relation 

till realismen. Jag har till stor del utgått från det jag kommit fram till i styckena om 

naturalism och realism i undersökningsdelen av uppsatsen. Mina slutsatser kommer jag 

relatera till den tidigare forskningen.  

 

När det gäller naturalism kontra realism har jag betydligt svårare att finna likheter än jag 

hade i närmast föregående stycke om skådespelarträningen. En liten likhet jag ändå lyckats 

upptäcka är att både Stanislavskij som naturalist och Brecht som realist ogärna låter publiken 

ta del av arbetet innan de anser det vara klart, dock kan man hävda att deras syn på just ”klar” 

skiljer sig avsevärt åt. Emedan Stanislavskij å ena sidan anser att skådespelaren ska vara ett 

med rollen och under föreställningens gång vara totalt fokuserad på vad som sker mellan sig 

själv och medspelarna och liksom ignorera publiken hävdar Brecht å andra sidan att 

skådespelaren måste veta vad som sker genom hela pjäsen samtidigt som han låter publiken 

veta att han vet, jämsides med att han har fokus både utåt mot publiken och inåt mot sig själv 

och mot relationen och samspelet mellan sig själv och de övriga skådespelarna på scenen. En 

Brechtskådespelare kan även under föreställningens gång gå ur sin roll för att tala direkt med 

publiken, något som är omöjligt för en Stanislavskijskådespelare då en 

Stanislavskijskådespelare låter publiken ta del av ett händelseförlopp från början till slut, och 

i detta strävar efter att vara så naturtrogen och exakt som bara möjligt med hjälp av sin 

personliga inlevelse.  

                                                 
144 Järleby, Anders. Inlevelse och distans – Bertolt Brecht – om dramaturgi och skådespeleri, 2009, s.97 



 41 

En ytterligare avgörande skillnad som jag funnit mellan deras respektive synsätt är att en 

naturalist strävar mer efter att återge händelser och personer precis som de var medan en sann 

realist istället vill låta åskådaren få tänka själv. Som jag nämnde i stycket med titeln 

Stanislavskijs syn på naturalismen ovan har Jean Benedetti (1982) i en av sina böcker 

publicerat ett citat ur ett brev Stanislavskij skrivit där han bestämt tar avstånd från 

naturalismen som han just där menar är en fara för teatern och för publikens upplevelse av 

teaterbesöket145. Här tolkar jag det som att Stanislavskij särskiljer naturalism gällande 

skådespelaren och naturalism gällande åskådarens roll i det hela. Skådespelaren får som jag 

tolkar det gärna låta sin inlevelse spela med, det är nästintill ett måste, medan åskådaren å 

andra sidan hellre ska stå lite vid sidan om och inte leva sig in helt i det förevisade, för att på 

detta sätt få möjligheten att själv lägga till de pusselbitar som eventuellt saknas i handlingen. 

I Stanislavskijs syn på publikens roll finns därmed en viss likhet med Brechts uppfattning om 

det han kallar för fjärmning, med vilken han menar att publiken inte ska få precis allting 

serverat av skådespelarna på scenen. Denna uppfattning behandlar jag ovan i stycket Brechts 

tankar om skådespelarträning. 

 

Sammanfattning 

Stanislavskij 

Sammanfattningsvis kan man säga att Stanislavskijs system för skådespelarträning går ut på 

att skådespelaren så långt det är möjligt ska arbeta mot den totala inlevelsen och att väcka det 

undermedvetna till liv, och göra detta med hjälp av diverse psykologiska övningar. En 

Stanislavskijskådespelare har en rad riktlinjer att hålla sig till, men klarar han detta har han 

mycket att vinna. Att repetera helt ensam kommer inte på tal, och att spela upp det man 

åstadkommit för en publik går inte heller för sig förrän man känner sin egen och de andras 

roller på djupet.  

 

När det gäller Stanislavskijs syn på naturalismen kan man sammanfatta den som så att han 

hela tiden kräver av skådespelaren att denne ska låta det undermedvetna och känslorna vara 

en aktiv del av rollskapandet. Detta för att skådespelaren ska komma så nära sin karaktär att 

de blir ett. Inlevelsen måste gå så på djupet att skådespelaren lurar sig själv att faktiskt tro på 

                                                 
145 Benedetti, Jean. Stanislavski: An introduction, 1982, s.12 
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det som sker på scenen, det är endast då som åskådaren i sin tur blir totalt fokuserad på 

handlingen. Även skådespelarna måste vara totalt fokuserade, annars kan föreställningen 

kännas oäkta och tillgjord. Det är även viktigt för en Stanislavskijskådespelare att ta till sig 

det som medspelare etcetera har att säga om rollen i det skapande ögonblicket, innan den är 

helt bestämd.  

 

Det sätt på vilken kommunismen och sovjetregimen påverkade Stanislavskij tog sig enligt det 

jag kunnat komma fram till mestadels uttryck i en förändrad repertoar samt en bredare 

publiksammansättning.  

 

Brecht 

Kritiken är en avgörande del i Brechts skådespelarträning. Utan kritiken blir det ingen 

realistisk föreställning. Fjärmningen är en annan väsentlig del i Brechts arbete med 

skådespelarträning, hans elever får från början lära sig att hålla distans till de karaktärer de 

föreställer på scenen. Skulle Brechtskådespelaren leva sig allt för djupt in i rollen finns en 

överhängande risk att oriktig information sprids. Även hos Brecht spelar känslan en viss roll i 

träningen, men inte längre än till de allra första repetitionerna. Detta för att undvika att 

åskådaren blir allt för uppslukad av scenens verklighet, åskådaren skall istället få rum att 

reflektera själv över sin egen verklighet.  

 

Synen på realismen ter sig som så att Brecht hävdar att en bra pjäs måste vara tillgänglig för 

varje enskild åskådare, budskapet skall nå fram utan problem och man ska kunna känna igen 

sig i handlingen. Även själva scenen påverkades av denna inställning då Brecht så långt det 

gick undvek att ha för mycket rekvisita eller för detaljerade scenografier i sina 

föreställningar.  

 

Kommunismen och sovjetregimen påverkade Brecht personligen i och med att han träffade 

kommunisten Erwin Piscator i Berlin 1927. Tillsammans arbetade de senare för att sprida det 

kommunistiska budskapet och Brecht satte upp ett par egna pjäser i temat, bland annat ”Die 

Dreigroschenoper” (Tolvskillingsoperan).  
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Resultat – jämförelse – slutsatser - diskussion 

Det finns både skillnader och likheter mellan Stanislavskij och Brecht. En av de tydligaste är 

att de har olika ismer i grunden, Stanislavskij är naturalist och Brecht är realist. Dessa ismer 

gränsar till varandra i det att de båda vill ge en så realistisk bild av verkligheten som möjligt, 

men tar olika vägar i synen på verkligheten och hur denna ska avbildas på bästa sätt. Där 

Stanislavskij vill ha total inlevelse vill Brecht fjärma och hålla distans. Där Brecht bara låter 

skådespelaren ge utlopp för sina känslor i det inledande repetitionsarbetet låter Stanislavskij 

känslan vara med som en röd tråd genom hela processen från rollskapande till färdig 

föreställning.  

   Jag har även kommit fram till att politiken, i synnerhet kommunismen och den socialistiska 

realismen, tilläts större utrymme hos Brecht än hos Stanislavskij.  

   Vidare ansåg både Stanislavskij och Brecht att publiken hade en jämförelsevis stor roll i 

teaterns varande. Brecht menade att publikens möjlighet till kritisk eftertanke var det 

viktigaste för teatern i det stora hela, detta samtidigt som underhållningsfaktorn vägde tungt. 

Stanislavskij å sin sida strävade istället efter publikens beständiga upplevelse av den 

verklighet som skådespelarna åskådliggjorde på scenen, för honom var det viktigare att 

publiken trodde på vad de såg än att de blev roade.  
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