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Abstract: rhe analysis of (he Drama Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul 
Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter 
der Anleitung des Herrn de Sade (1964) by Peter Weiss shows how the author used 
surrealistic elements such as the theme of madness and the illogical structure cf a 
play within a play. With this play, Weiss was enormously popular throughout the 
world, and his success as a modern German dramatist is second only to Brecht. 

Zusammenfassung: Die. Analyse des Dramas Die Verfolgung und Ermordung 
Jean Paul Marats dargestel!t durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton 
unterderAnleitung des Herrnde Sade (1964) von Peter Weiss zeigt, wie sich Weiss 
surrealistischer Elemente, z.B. des Themas des Wahnsinns und der alogischen 
Struktur des Stückes im Stück, bedient hat. Mit diesem Drama hatte der Autor den 
größten Erfolg des deutschen Theaters auf den Bühnen der Welt nach Brecht. 

Palavr.is-ch~ve: Peter Weiss; Surrealismo; Teatro documental. 

Com a pe9a A persegui,äo e 0 assassinato de Jean Paul Marat, 
representados pelo grupo teatral do Hospfcio de Charenton, soh a dire
('äo do Senhorde Sade, PeterWeiss chamou a aten9äo do publico e da 
crftica, inicialmente pelo tftulo inusitado (por si s6 provocativo, sem duvi
da um dos maisextensos da hist6ria do teatro), depois pela pr6pria estru
tura do texto, que apresenta teatro dentro do teatro, e por firn, pela tematica 
abordada, relacionando teatro, poHtica e hist6ria. 

Para que se tenha uma icteia do papel de destaque que Peter Weiss 
acaba assumindo no ambito da dramaturgia alemä do p6s-guerra atraves 
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desse texto, pode-se lembrar do comentario publicado no Süddeutsche 
Zeitung quando da estriia da p~a noSchillertheater de Berlim, em 1964. 
o jomal afirmou que, depois da morte de Breeht,MaratlSade e a primeira 
obra significativa de um autor teatral alemao que ira alcan~ar recep~ao in
temacional. Portanto ja a partir da estriia, a crftica especializada pöde per
ceber que a pe~a ultrapassaria 0 restrito espa~o alemao para difundir-se 
pelos palcos do mundo. A importante revista Theater heute, por sua vez, 
teceu comentarios no sentido de destacar a estrutura ousada do texto que, 
articulado a partir de uma pe~a dentro da pe<;:a, empresta a esta forma um 
radic.alismo de tal impacto, um conteudo novo e polftico, corno nao havia 
sido formulado desde ha muito tempo no funbito do teatro alemao. 

As duas men<;:öes apontam para aspectos importantes na recepyao 
do autor: Weiss e, depois de Brecht, 0 primeiro dramaturgo alemaoemi
nentemente renovador que repercute para alem das fronteiras da cultura 
alerna. A pe<;:a nao s6·foi encenada em todos os teatros alemaes, corno 
tambem alcan<;:ou um sucesso retumbante na Inglaterra, Italia, Estados 
Unidos e ate no Brasil. Entre n6s, 0 texto foi montado por Ademar Guer
ra, no Teatro Bela Vista, em 1967. A montagem brasileira constituiu enor
me sucesso de publico e crftica, recebendo 0 premio de melhor espetacu-
10 do ano pela Associa<;:ao Paulista de Crfticos Teatrais, de melhor dire
<;:ao, de melhorcoadjuvante masculino (Joao Jose Pompeu) e de melhor 
coadjuvante feminina (Aracy Balabarian). 

Com seu carater extremamerite polftico, a pe<;:a representou, em 
meados dos anos 60, uma premoni<;:ao das inquieta<;:öes ideologicas que 
culminaram com aRevolu<;:aoEstudantil de 68. Pode-se tambern imaginar 
que essa tönica ideol6gica tenha sido no Brasil uma das molas propulso
ras de seu sucesso, onde a montagern, pouco antes da promulga<;:ao do 
AIS, poderia ser vista corno um brado de rebeldia durante os anos de 
chumbo. 

Muitos saudam Peter Weiss corno um "novo Brecht", levados pela 
proximidade formal e tematica entre os dois autores, outros, contudo, 
tendo em vista principalmente suas pe<;:as posteriores, corno OInterroga
tario (1965) eDiscurso do Vietnä (1968), veem nele apenas um agita
dor compromissado com a polltica e nao com 0 teatro. Mesmo que nes-
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ses trabalhos posteriores 0 autor tenha carregado nas tintas ideol6gicas e 
optado por uma perspectiva partidaria de moralidade retorica, 0 que 0 

toma dogmatico demais para 0 gosto do publico, a pe~a MaratlSade 
continua sendo uma obra exponencial, 0 ponto maximo de sua busca in
cessante por novas solu~öes esteticas. 

Nao se pode entender a produ<;:ao literaria de Peter Weiss sem 
antes percebe-Io corno um artistaque se dedicava ao mundo das artes em 
geral, corno pintor, diretor de cinema, roteirista de documentarios e de 
filmes de vanguarda. Weiss so descobre 0 seu pendor literario propria
mente dito bastante tarde, sendo que sua primeira narrativa s6 vem a 
publico quando 0 autor ja tinha 44 anos. Para entender as constantes 
formais que caracterizam seu trabalho para 0 teatro, podemos lembrar 
uma entrevista sua sobre "Questöes atuais da dramaturgia", de 1965, 
quando afirma que 0 teatro corno meio de expressao nao Ihe poderia dar 
nada de novo e que 0 cinema seria 0 verdadeiro meio de expressao de 
sua gera<;:ao. Weiss pretende, por meio desse vies, atraves do cinema, 
fazer novas tentativas com 0 teatro. 

Assim, a partir das declaröes do pr6prio autor, pode-se afirmar 
que ha em sua obra uma rela<;:ao necessaria entre a forma teatral e a cine
matografica. Para Weiss 0 munda da pintura, da literatura e do cinema 
unem-se em uma arte integral, mesmo que eIe se expresse, em deterrnina
da circunstancia, numa dessas modalidades que compöem 0 conjunto. 
MaratlSade, por exemplo, pode ser entendida corno um exemplo de 
dramaturgia cinematografica, construfda a partir do princfpio da colagern. 

Essa estrutura concatenada sob 0 princfpio da colagern toma-se, 
pois, 0 elemento de relayao mais evidente entre a pe<;:a de Peter Weiss e 
as vanguardas. A colagern e seus cognatos (montagern, construyäo), tal
vez ainvenyao artfstica mais central da vanguarda (entenda-se aqui por 
vanguarda aavant-guerre), pöem em questao a representabilidade do 
signo e atraves da incorporayäo de fragmentos dfspares forya 0 observa
dor a considerar a interayäo que resulta, atraves do enxerto, em uma nova 
composiyao. 

EmMaratl8ade percebe-se claramente uma estrutura montada com 
a articulayäo de tres dimens5es de tempo: uma parte da peya transcorre 

Pandaemo'nium Germanicum. n. 1, p. 45·54,1997 47 



em 1808, outra em 1793 e a terceira esfera temporal representa 0 pre
sente do publico teatral de hoje. As duas primeiras dimensöes temporais 
decorrem do encaixe da pec;a dentro da pec;a: 0 tempo da ac;äo e indica
do de forrna precisa atraves de um "Anunciador", 13/0711808. Neste 
dia, na sala de banhos do Hospicio de Charenton, perto de Paris, um dos 
internos do hospicio, 0 Marques de Sade, dirige uma pec;a que representa 
um acontecimento historico de 15 anos atras, 0 assassinato de Marat, 
ocorrido na Paris pos Revoluc;äo Francesa, em 1793. A terceira dimen
säo temporal advem de expressöes de dupla sentido, quando 0 

"Anunciador", dirigindo-se ao publico que assiste a pec;a em 1808, usa 
palavras corno "hoje", "0 nosso tempo", que, dubiamente, reune e mistu
raos dois publicos, 0 de hoje e 0 de 1808. A incorporac;äo do tempo de 
hoje, näo perceptivel no comec;o, vai se tornando durante 0 transcorrer 
da pec;a inseparavel do tempo em que se passa a ac;äo, 1808. No epilogo 
acontece a total fusäo entre as duas esferas temporais, 11 medida em que a 
faIaesta voltada para: "Respeitavel publico de tempos escIarecidos !I Apos 
esse olhar sobre 0 passado/ voltemos agora para atualidade ( ... ).(122**) 
Ja a separac;äo entre os tempos de 1808 e 1793 nunca se estabelece de 
forma cIara, uma vez que os atores sempre saem de seus papeis ao se 
dirigirem ao publico e ao discutirem ideias abstratas que extrapolam a 
ac;äo. Assim, a partir da precisa definic;äo dos tempos, chega-se 11 
indefinic;äo dos tempos. 

E qual seria a func;äo dessa complicada estrutura em tres esferas 
temporais separadas e paralelamente misturadas numa fusäo desconser
tante? Marianne Kesting, corno grande especialista em Brecht, ve nesse 
encaixe uma forrna de produzir V-Effekt, 0 efeito de estranhamento. Sem 
duvida, percebe-se na pec;a de Weiss elementos cIaros do teatro 
brechtiano, contudo, convem lembrar que essa tecnica de Brecht tem corno 
principal func;äo tomar 0 objeto anaIisado estranho, para entäo conduzir a 
uma postura critica. 

Nessa pec;a, 0 material bruto a partir do qual se desenvolve a ac;äo 
näo e absolutamente estranho, ao contrario, säo fatos da historia consa-

(**) Os mimeros entre parenteses inseridos ap6s todas as cita~öes de Weiss referem-se as 
pAginas da tradu~5.o brasileira.: WEISS, P. Perseguiplo eAssassinato de Jean-Paul Moral, 
tradUl;äo Joäo Marschner, Säo,Pau!o, AbriJ S.A. Cultural eIndustrial, 1977. 
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grados e conhecidos. De 1801 a 1814 o Marques de Sade ficou interna
do no hospicio de Charenton, confinado por acusac;öes de excessos se
xuais. 0 manicömio de Charenton tomou-se conhecido no inicio do secu-
10 XIX por desenvolver metodos avanc;ados no tratamento de seus inter
nos corno 0 psicodrama, a terapia de grupo, a hidroterapia. Consta que 
Sade, durante sua estada no hospicio, foi responsavel por representac;öes 
de espetaculos com os internos de Charenton. 

Ja 0 enredo que se desenvolve em torno do outro protagonista faz 
parte integrante dos meandros da Revoluc;äo Francesa. Jean Paul Marat 
abandonou sua profissäo de medico para se tomar um lider revoluciomi
rio. Tendo que se esconder nos esgotos de Paris, por ter sido acusado de 
traic;äo, contraiu uma doenc;a de pele que 0 obrigava a perrnanecer imerso 
em agua. Absolvido pelo Tribunal Revolucionario, continuou tendo gran
de apoio popular, ao mesmo tempo que despertava 0 temor dos oponen
tes por suas ideias criticas e violentas. Corday, umajovem com inspira
c;öes misticas, querendo Iivrar 0 pais dessas ideias, esfaqueia Marat em 
1793. 

A partir desse material historico a pec;a poderia ser vista corno a 
representac;äo do processo da Revoluc;äo Francesa e suas conseqü€ncias 
em meio ao periodo das guerras napoleönicas. Neste caso näo se poderia 
falar em V-Effekt. Contudo, 11 medida em que esse processo e constan
temente relacionado com 0 presente, 0 conhecido adquire 0 status de 
estranho, produzindo 0 efeito de distanciamento. Outros recursos de 
estranhamento do teatro brechtiano ocorrem quando se destroi a ilusäo 
de uma fabula fechada e se representa a pec;a dentro da pec;a que, entre
tanto, tambem e desmistificada uma vez que os atores saem constante
mente de seus papeis. 

Assim, a fiel reproduc;äo da realidade passada, que transforrna a 
pec;a em um drama duplamente historico, separa Weiss de Brecht, ao 
mesmo tempo que a ruptura desse esquema aproxima os dois mestres. 
EmMaratlSade, a ilustrac;äo e a visualizac;äo de fatos concretos da histo
ria, de um lado, servern para a discussäo, a refIexäo e teorizac;äo, sobre 
esses mesmosfatos, de outro. Fundada em pesquisa historica, a pec;a e, 
ao mesmo tempo, um teatro essenciaImente antinaturalista. Montada se-
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gundo a mesma tecnica da pintura surrealista que despreza os encadea
mentos 16gicos, esferas temporais dfspares säo aquijustapostas, contra
postas, entrepostas, e proporcionam, atraves do princfpio da colagern, 
uma gamade associa9öes e umjogo caleidosc6pico de interpreta9öes. Ja 
a mudan9a constante de uma esfera para outra que se assemelha aos 
cortes rapidos da tecnica cinematogrMica possibilita tambem esse amiil
gama de diferentes nfveis de realidade e de consciencia, constituindo um 
conceito pr6prio da dramaturgia de Weiss: um teatro total sob forma de 
arte integralizada. 

Outros elementos do Surrealismo säo tambern perceptfveis em nf
vel temiitico, atraves da escolha de motivos, dos personagens e do pr6-
prio espa90 onde se desenvolve a a9äo. 

Se para os surrealistas as ideias de libera9äo no plano da cria9äo 
estetica corresponderiam as ideias de liberdade e de subleva9äo no plano 
do comportamento etico, temas corno 0 da loucura foram utilizados corno 
meio de expressäo privilegiado para evidenciar a subversäo do racionaI. 
A loucura seria, assim, uma forrna de expressar a completa liberdade do 
homern. 

Sob este aspecto pode-se perceber que a a9äo da pe9a Maratl 
Sade, desenvolvendo-se na atmosfera de um hospfcio, representaria 0 
espa90 ideal para a f6rrnula surrealista. A liberdade total expressa por 
meio da loucura pode ser muito bem percebida no epflogo da p~a quan
do Coulmier, 0 diretor da institui9äo, procura manter a ordern dominante, 
invocando a figura do imperador, e contando para isso com 0 auxflio dos 
enferrneiros e das irrnäs de caridade, sem, no entanto conseguir dominar a 
massa: 

"Musica, gritos e pes batendo no chäo forrnando uma tempesta
de ... Os pacientes estäo dominados pela loucura de sua marcha dan-
9ante. Viirios deles pulam e giram sobre si, encaritados. Corday e car
regada para fora, pelos fundos. Roux, em pe no banco, lan9a os bra90s 
atados para cima. Sade, de pe e im6vel ri. Coulmier corre com os bra-
90S esticados de um lado para outro da area de representa9äo, conci
tando os enferrneiros a violencia. 0 Anunciador estii diante da orques
tra, marcando 0 compasso, dando grandes pulos. Desesperado, Coulmier 
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vira-se e faz sinal para que se feche 0 pano. 0 Anunciador bate a sineta. 
Pano." (125) 

Mesmo que a pe9a termine com as palavras de Coulmier, 0 repre
sentante da ordern vigente, pouco antes de cair 0 pano, instaura-se 0 
tumulto e 0 caos, em propor9öes que nem a violencia dos enferrneiros e a 
repressäo da freiras conseguem abafar. Perrnanece a liberdade total dos 
loucos, mesmo que seja uma liberdade impotente. 

o Marques de Sade, um dos protagonistas da pe9a, 0 individualis
ta cetico de concep9öes liberais que defende 0 extremo prazer, ligado ate 
a conceitos de tortura, representaria a liberdade total no plano etico 
propugnada pelos surrealistas. Esse movimento de vanguarda, em sua 
valoriza9äo do humor, 0 que Breton chamou de "humor negro", relaciona 
esse humor ao humano, humor corno defesa do eu, exaltando ainsubmissäo 
e repensando a condi9äo humana 11 base do prazer. 

"Lembro-me da condena9äo de Damien 

depois de seu mal sucedido atentado 

ao hoje santificado Lufs Xv. 

Corno e gentil nossa lamina de hoje comparada 

aos suplfcios que sofreu( ... ). 

o peito e os bra90s, as pernas foram cortados 

e nas feridas foi posto chumbo derretido 

regaram-no com 6leo fervendo e asfalto ardente 

cera e enxofre 

e a mäo Ihe foi incinerada com fogo. 

Com cordas amarraram os seus membros 

aos quais ataram quatro cavalos que espantados 

por näo estarem acostumados a essa tarefa 

repuxaram-no durante uma hora sem rompe-lo 

ate que Ihe serrassem ombros e ancas. 

Assim perdeu 0 primeiro bra90, depois 0 segundo 
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e eIe via 0 que Ihe faziam dirigindo-se a nos 

fazendo compreensivel sua voz. 

E quando Ihe arrancaram a primeira pema, depois a segunda 

ainda vivia se bem que fraquejasse a voz 

e finalmente so troneo sangrento sua eabe9a balan9ava 

e eIe ainda gemia olhando 0 erueifixo 

mantido pelo padre eonfessor. 

Aquilo 
foi uma festa popular 
que nao pode ser eomparada as festas populares de hoje. 

Nossa inquisi9ao ja nao nos diverte 

mesmo que tenhamos eome9ado M poueo. 

Nossos assassinatos nao tem ardor 

pois que perteneem ao eotidiano. 

Condenados sem paixao 

nao M mais uma linda morte individual 

diante de nos 

somente uma morte anönima sem valor 

para a qual podemos enviar povos inteiros 

apos frio erueulo 

ate 0 instante de eessar toda vida. (36-37) 

Mas e importante salientar que os varios elementos do surrealismo 
nao apareeem corno um apendice gratuito, desligado da realidade hist6ri
ca. 0 Marques de Sade, e suas preferencias sexuais que originaram 0 
conceito de sadismo, 0 hospfcio de Charenton Com suas apresenta9öes 
eenicas, e mesmo 0 suplfcio de Damien, acima descrito, todos esses sao 
fatos hist6ricos e objetivarnente eomprovaveis. E e exatamente nisso que 
eonsiste a grande maestria de Weiss: consegue integrar posi9öes antagö
nicas, eonciliar 0 inconciliavel: de um lado a ilogicidade ahistorica do 
Surrealisrno, de outro 0 historiCismo e a demonstra9ao polftico-social do 
teatro epico de Brecht. . 
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Mesmo no nivel das personagens a pe9a e construida ao redor de 
opostos: Sade, 0 individualista, Marat, 0 revolucionario. A contraposi9ao 
ideol6gica entre os pontos de vista dos dois protagonistas representa 0 
eixo em tomo do qual se desenvolve 0 texto. Sade nao ve uma saida 
possivel na medida em que 0 eu perde sua individualidade, Maratacre
dita nessa saida eom a transforma9ao de uma ordern injusta atraves da 
revolu9äo. Sade nao ere que se possa transformar a realidade, uma vez 
que 0 resultado e um arremedo incompleto do que se planejou. Para eIe 
nao existe uma verdade objetiva que nos possa guiar, apenas a propria 
experiencia. Ja Marat aeredita que os pIanos nao dao eerto por causa 
da falta de habilidade dos homens, mas isso näo justifica 0 arrefecimento 
daluta: 

"Contra 0 sileneio da natureza 

eu coloco a atividade. 

Para a grande indiferen9a 

eu invento um sentido. 

Ao inves de olhar inerte 

eu fa90 a minha a9ao 
chamando certas coisas de falsas 

e trabalhando para que sejam modificadas e melhoradas. 
o problema e puxarmo-nos 

para cima pelos nossos proprios cabelos 

virarmo-nos de dentro para fora 

para vermos tudo com novos olhos." (38) 

Sade, corno individualista mas tambern corno cetico absoluto, ve 
os ideais da revolu9ao corno algo ut6pico: a justi9a e impossivel visto que 
nao M igualdade ou possibilidade de desenvolvimento para alguma coisa 
melhor. A revolu9äo so trara novos exploradores ao poder, permanecen
do sempre vaJido 0 princfpio da natureza segundo 0 qual 0 mais fraco esta 
sempre a merce do mais forte. Contra esses argurnentos resta a Marat 
conclamar 0 povo a etema vigiläncia, contra as mentiras de um estado 
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ideal, pois osdonos do poder näo iräo compartilhar seus ganhos sem uma 
revolugäo continua. 

Para toda essa argumentagäo viva, convincente e plausivel de ambos 
os lados, näo e sugerida sequer uma resposta. A pega, sob qual quer aspec
to, permanece uma obra aberta a multiplas leituras e interpretagäes. Movi
menta-se entre dois polos, de um lade Marat, 0 lider revolucionano e ativo, 
engajado numa perspectiva social, lutando pelo continuo avango do pro
cesso revolucionano, do outro Sade, aspirando 11 constituigäo de uma soci
edade voltada para 0 individuo, sem amarras morais que possam tolher a 
li berdade indi vidua!. Ja outras personagens desenvol vem, paralelamente, 
pontos de vistacomplementares que enriquecem a discussäo, permanecen
do, contudo, iguais a si mesmos durante todo 0 transcorrer da agäo: Coulrnier, 
o conservador, diretor do asilo e defensor da ordern dominante; padre Roux, 
radical absoluto, que em suas posigöes e muito mais extrernista que Marat; 
Corday, a imobilista, que ve uma grande ameaga näo so no lider, mas na 
propria revolugäo E todos esses membros de uma comunidade movimen
tarn-se no pais-manicömio, Charenton, onde a marchados loucos, ao final, 
resta corno ultimo escape, visto que ospoderosos, para manter a dornina
gäo, usam de violencia para abafar as aspiragäes individuais ou coletivas. 
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V ANGUARDAS NA LlTERATURA DE RESISI1NCIA DA RDA 

Ruth Röhl* 

Abstract: This paper examines avant-garde literature in the GDR, especially works 
wehten by Inntraud Morgner and Heiner Müller. 

Zusammenfassung: Die Arbeit untersucht die literarische Avantgarde in der DDR, 
insbesondere Werke Von Inntraud Morgner und Heiner Müller. 

PaI.vras-ch.ve: Literatura da RDA; Inntraud Morgner; Heiner Müller. 

As chamadas vanguardas historicas da primeira metade do seculo 
XX surgiram num campo de forgas determinado por tres coordenadas 
basicas: I) um acadernicismo extremamente formalizado nas artes visuais, 
paralelo a influencia exercida, na sociedade europela anterior 11 Primeira 
Guerra Mundial, por uma aristocracia economicamente superada; .2) a 
novidade das invengöes possibilitadas pela segunda revolugäo industriaI, 
corno 0 telefone, 0 radio, 0 automovel, etc. e 3) a perspectiva de uma 
revolugäo socia!. Contudo, a pratica estetica das vanguardas so foi possi
vel pelo deslocamento da dialetica forma-conteudo, no correr do seculo 
XIX, em favor da forma. E ass im que Peter Bürger explica 0 fato de as 
vanguardas terem por princfpio 0 uso irrestrito de meios artfsticos. Segun
do Bürger, acrescente predorninäncia da forma nas manifestagöes artisti
cas do seculo XIX expressa-se, do ponto de vista da produgäo estetica, 
corno livre uso de meios artisticos e, do ponto de vista da estetica da 
recepgäo, corno orientagäo voltada para a sensibilizagäo do receptor. 

Embora 0 termo "avant-garde" provenha da epoca da Revolugäo 
Francesa, referindo-se a posigäo pioneira delegada na teoria social säo
simoniana aas artistas, no tocante a divulgagäo de ideias progressistas, as 
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