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LECZ WY, SŁUCHACZE HISTORII 
O NASZYM KOLE KREDOWYM, ZAPAMIĘTAJCIE MAKSYMĘ, 

STARĄ I MĄDRĄ - 1E WSZYSTKO, CO TYLKO JEST NA TEJ ZIEMI, 
WINNO 'NALE1EC DO LUDZI, CO MAJĄ SERCA PO TEMU -
WIĘC DZIECI SERCOM MATCZYNYM, BY SIĘ CHOWAŁY W RADOSCI, 
WIĘC WOZ ZRĘCZNEMU WOtNICY, BY JAZDA SZŁA SPORO 
I GŁADKO. 
ZIEMIA ZAS DOBRYM ROLNIKOM, BY PRZYNOSIŁA OWOCE. 

BERTOLT BRECHT „KAUKASKIE KREDOWE KOŁO" 



BERTOLT BRECHT 

NA NAS, NA TYCH, KTORZY UZNALI GO OD 
POCZĄTKU JEGO DZIAŁALNOSCI ( .•• ) CIĄżY 

OBECNIE WIELKI OBOWIĄZEK: TROSKA, BY TE
RAZ PO SMIERCI BRECHTA, DZIEŁO JEGO TRWA
ŁO I ROZWIJAŁO SIĘ DALEJ. Z CAŁĄ SWĄ OD
WAGĄ, W CAŁYM SWYM BOGACTWIE. 

HERBERT IHERING 
DIALOG, NR 2/57 

18~'~ BERTOLT BRECHT URODZIŁ SIĘ W u BAWARII, W AUGSBURGU, W LU
TYM 1898 ROKU 

WA2:NIEJSZE UTWORY DRAMATYCZNE 
BERTOLTA BRECHTA 

WERBLE W NOCY 
BAAL 
W GĘSTWINIE MIAST 
LOT LINDBERGOW 
żYCIE EDWARDA li 
NAKAZ I REGUŁA 
CZŁOWIEK JEST CZŁOWIEKIEM 
SWIĘTA JOANNA SZLACHTUZOW 
WZROST I UPADEK MIASTA MAHAGONNY 
OPERA ZA TRZY GROSZE 
MATKA - WG. GORKIE'GO 
KARABINY PANI CARRAR 
MATKA COURAGE I JEJ DZIECI 
STRACH I NĘDZA TRZECIEJ RZESZV 
SĄD NAD LUKULLUSEM 
PAN PUNTILA I JEGO SŁUGA MATTI 
KAUKASKIE KREDOWE KOŁO 
2:YWOT GALILEUSZA 
PRZYGODY SZWEJKA 
DOBRY CZŁOWIEK Z SECZUANU 

BERTOLT BRECHT ZMARŁ I ZOSTAŁ 
POCHOWANY W BERLINIE WSCHO
DNIM, W SIERPNIU 1956 ROKU. 



Zapewne nie mierzyć mu się z demiurgami nowożyt

nego teatru, Szekspi·rem i Molierem, przed których potę
gą korzy się on niewątpliwie, lecz styczność jego, jako 
dramatopisarza i poniekąd teoretyka teatru z warszta
tem pracy scenicznej jest znacznie silniejsza niż wy
mienionych pisarzy. Brecht pisze dla teatru, przeważnie 
dla swojego teatru, przerabia dla niego lub reżyseruje 

w nim cudze utwory nadając im piętno swej indywidual
ności artystycznej, a przede wszystkim zarówno swoją 
dramatykę, jak robotę sceniczną podporządkowuje szcze
rze przez siebie wyznawanej i głoszonej idei politycznej . 
Bez niej nie byłoby jego dramatów, bez niej nie istniałby 
jego teatr. 

( ... ) Brecht w liryce, powieści i zwłaszcza w drama
cie uderzał niedwuznacznie w ton rewolucyjny, komu
nistyczny. Zawsze jednak - nadto twórczym był pisa
rzem - szukał dla swych idei form nowych, nie wytar
tych, nie szablonowych, porywających widown_ię. ( ... ) 
Używał wszel)<ich godziwych środków, żeby na nią sil
nie oddziaływać. Kto jak kto, ale on właśnie mógł o swej 
twórczości powiedzieć: je prend mon bien ou je le 
trouve, i że wszelki rodzaj sztuki jest dobry z wyjątki'3m 
nudnego. Sięgał bowiem po wzory do antyiluzjonistycz
nych, nieskrępowanych pedantycznymi prawidłami żle 

zrozumianych klasyków starożytności, do widowisk elż

bietańskich i jarmarcznych, do wodewilów typu „Opery 
lebrnka", a nawet prymitywnego, poniekąd symbolicz
nego, lecz zawsze realistycznego teatru chińskiego. ( ... ) 
Dbając o Prawdę (przez wielkie P), Lekceważąc zaś praw
dopodobieństwo wymagane przez rozrywkowy lub psy
chologiczny realizm (przez najmniejsze r), stał z uporem 
na stanowisku jak najdalej posuniętego utylitaryzmu. 
Pragnął by tylko to, co pożyteczne - rozumie się - po
żyteczne dla ludu, było oceniane jako piękno. Lecz lud 
rzedkim bywał gościem w teatrach przed powstaniem 
NRD, jeszcze trudniej o widza takiego było na emig-ra
cfi, ·w Szwajcarii, czy w Ameryce, choć udawało się 
Brechtowi czasem organizować na obczyźnie swój teatr 
z amatorskich sił robotniczych lub w takich środowiskach 
upowszechniać swoje sztuki rewol,ucyjne. Konieczność 

przemawiania do publiczności na ogół mieszczańskiej 

i nieustannego elektryzowania jej za pomocą coraz to 
nowych chwytów ortystycznych pozwalała mu jedynie na 
kunsztowne omawianie rewolucyjnego problemu, zmu
szała do różnorodnych odstępstw od zdrowego realizmu, 
do licznych w ciągu przedstawienia wypowiedzi odautor
skich i odreżyserskich, zwrotów do widowni, czy to w for
mie prologu lub epilogu·, czy kwestii wypowiadanych 
a pa r te, czy też za pośrednictwem komentarzy wy
świetlanych na ekranie lub zawartych w ulubionych 
„songs" i „moritatach", naśladvjących styl ballad ulicz
nych. Z tych samych względów w inscenizacjach sztuk 
swoich i obcych, przez siebie scenicznie adaptowanych, 
przenosząc punkt ciężkości z wystawy scenicznej na 
słowo i grę aktorską, zamiast opisowych dekoracji rea
listycznych stosował swoiste <ich abrewiatury, skróty re
al,nych kształtów, zawsze kożąc widzowi pamiętać, że 

znajduje się on w teatrze, który ukazuje mu obraz życia 
w sposób prawdziwej sztuki godny, w teatrze, który go 
uczy i apeluje do jego sumienia. 

L E O N SCHILLER 

Pamiętnik Teatralny, zesz. 317, rok 1953 



Ili. 16. Tedy przyszly dwie niewiasty wszetecznice do króla, i sta
nęły przed nim. 

17. I rzekła jedna z onych niewiast: Proszę panie mój, ja i ta 
niewiasta mieszkamy w jednym domu, i porodziłam u niej 
w tymże domu. 

18. I stało się dnia trzeciego po porodzeniu mojem, że poro
dziła i ta niewiasta; i bylyśmy pospołu, a nie było nikogo 
obcego z nami w domu, oprócz nas dwóch w tymże domu. 

19. I umarł syn tej ·niewiasty w nocy, przeto, iż go była przyległa. 

20. A wstawszy o północy, wzięła syna mego ode mnie, gdy 
służebnica twoja spało, i położyło go na łonie swojem, 
a syna swego umarłego położyła na łonie mojem. 

21. A gdym wstala rano, chcąc dać ssać synowi memu, oiom 
znalazła umarłego: któremu gdym się rano przypatrzyła, 
a to nie był syn mój, któregom porodziła. ~ 

22. I rzekła ona druga niewiasta . Nie tak; ale syn mój jest 
ten żywy, a syn twój ten umarły . Ale ona rzekła : Nie; ale 
syn twój jest ten umarły, a syn mój ten żywy. I tak się 
spierały przed królem. 

23. I rzekł król: Ta mówi: Ten żywy jest syn mój, o syn twój 
len umarły: a ta zasię mówi: Nie tak; ale syn twój ten 
umarły, a syn mój ten żywy . 

24 . Przeleż rzekł król: Przynieście mi miecz. przyniesiono 
miecz przed króla . 

25. Tedy rzekł król : Rozetnijcie to żywe dziecię na dwoje, a daj
cie połowę jednej, a połowę drugiej . 

26. Ale niewiasta, której był ten ~yn żywy, mówiło do króla, 
(bo się były poruszyły wn~łrzności joj nad synem jej) i rzekła : 
Proszę, panie mój, dajcie jej Io dziecię żywe, a żadnym 
sposobem nie zabijajcie go. Ale druga rzekła: Niech nie 
będzie ani mnie, oni tobie, rozetnijcie je. 

27. Tedy odpowiedział król, i rzekł : Dajcież tej dziecię żywe, 
o żadną miarą nie zabijajcie go; toć jest matko jego. 

WYROK SALOMONA 
KSIĘGA KROLOW, ROZDZ. Ili 

-=-



Brecht jest „radykalnym" myśl.icielem w tym znacze
niu marksistowskim, że usiłuje dotrzeć do źródeł sto
sunków społecznych. Nie może, oni też nie chce prze
jąć bez zastrzeżeń jakiejkolwiek trndycyjnej formy ar
tystycznej, albowiem każde dzieło sztuki minionych 
epok nosi no sobie piętno minionych społeczeństw; 
dzisiejsza sztuko musi tedy być nie tylko w treści, 
w swoim programie, ole i w formie odbiciem dzisiej
szych stosunków społecznych, jeśli chce być sztuką praw
dziwą . 

HANS MAYER - TRADYCJA PLEBEJSKA 
Pamiętnik Teatralny - zesz . 1/13, 1955 r. 

O, ślepoto potężnych, którzy jak bogowie 
kroczycie naprzód, wielcy, po schyl.onych korkach, 
pewni nojmnych pięści, zadufali 
w gwałcie, co trwał już tok d ugo. 
Lecz długo, to nie wiecznie. 
Zmienności czasów! Ty nadziejo ludu! 

Gdy dom potentata się wali, 1 
Gruz rnzi głowy nędzarzy. ' 
Ci , którzy nie dzielili szczęścia potentata, 
dzielą jego nieszczęście. 
Wóz, gdy w przepaść spada, 
ciągnie za sobą zapocone konie 
no dno otchłani„ . 

PIESNIARZ - KAUKASKIE KREDOWE KOŁO 



„ 

Będę na ciebie czekała, Simonie Chachawa. 
Idź spokojnie na wojnę, 
na wojnę krwawą i gorzką, 
z której nie kaźdy powraca. 
Zastaniesz mnie tutaj, gdy wrócisz, 
Będę na ciebie czekała pod zielonym wiązem, 
będę na ciebie czekała pod wiązem bezlistnym, 
będę czekała, aż wróci ostatni, 
i jeszcze dłużej. 
A kiedy wrócisz z wojny, 
niczyich butów nie znajdziesz u drzwi, 
podliszka przy mnie będzie pusta, 
nie całowane moje usta, 
gdy wróci~z. 
Gdy wrócisz, powiesz z czystym sumieniem: 
wszystko jest tak, jak było. 

GRUSZA - KAUKASKIE KREDOWE KOŁO 



Sędzia Azdak z „Kaukaskiego kredowego koła" 
Brechta wie doskonale, że w sensie formalnej sprawie
dliwości nadużywa prawa, ferując świadomie i tenden
cyjnie wyroki na korzyść biednych. Ale wie zarazem, 
że i formal.ne prawo było tendencyjne, gdyż pozostało 
prawem rządzących, zachowując formalnie znaczenie 
ponadklasowe, którego ani nie posiadało, ani posiadać 
nie mogło. 

HANS MAYER - TRADYCJA PLEBEJSKA 
Pamiętnik teatralny - zesz. 1/13, 1955 r. Dlaczego nasi synowie nie krwawią, 

Dlaczego córki n°ie płaczą? 
Dlaczego tylko cielęta w szlachtuzie 
Mają dziś jeszcze krew, 
Dlaczego tylko wierzbom nad jeziorem Urmi 
Dziś nie brakuje łez? 
Wielki król musi mieć nową prowincję, 
Chłop musi oddać zarobione grosze. 
żeby ktoś podbił świat, 
Trzeba rozbierać dachy chłopskich chałup 
żołnierzy trzeba pognać w cztery strony świata, 
Byleby możni ucztowali w domu. 
żołnierz żołnierza zabija, 
A wódz pozdrawia wodza. 
Grosz wdowi biorą w zęby, 
By poznać, czy nie fałszywy 
A tu pękają miecze, 
A tu bitwę po bitwie ktoś ciągle p.rzegrywa, 
A tu na hełmy idzie tyle grosza. -
Powiedzcie - czy to nie prawda? 

PIESl\I AZDAKA - KAUKASKIE KREDOWE KOŁO 



Sztuko, napisano w roku 1947, jest niewątpliwie jednym 
z najwybitniejszych osiągnięć artystycznych Brechta. Jest 
to typowy moralitet ludowy, przejawiający najbardziej 
z~omienne cechy jego dramaturgii. Autor oparł się no 
starej chińskiej legendzie o kredowym kole i no zna
nej biblijnej przypowieści o Salomonie, który spór dwóch 
·kobiet o dziecko rozstrzygnął przyznaniem dziecko praw
dziwej matce. Tę samą legendę wykorzystał już w XIII 
wieku chiński autor Li-Hsing-too, o póżniej niemiecki 
ekspresjonisto -Klobund. Jednak ze znanych mu literac
kich źródeł Brecht zaczerpnął tylko najogólniejszą kanwę 
utworu: spór o dziecko i próbę kredowego koło. Resztę 
podyktowało mu jego własna wyobrożnio poetycko 
i jego postawo moralno wyciskająca zawsze no każ

dym jego dziele piętno indywidualności autora . 
W starej legendzie dziecko otrzymywało prawdziwa 

matko. U Brechta otrzymuje je matko przybrano, która 
go wprawdzie nie urodziło, ole rotując je od śmierci 

i wychowując z narażeniem własnego życia zyskało doń 
prawo. 

Gruszo Wochnodze to jedno z najpiękniejszych po
staci kobiecych w literaturze dramatycznej. Prosto, nie
skomplikowana psychicmie dz·iewczyno z ludu, któ
rej wszystkie działania podyktowane są potrzebą serca. 
Miłość do uratowanego dziecko każe jej narażać się 

no największe ofiary, doprowadza ją do heroicznego 
wyrzeczenia się człowieka, którego przecież kocha -
inną, ol.e równie piękną i czystą, równie urzekającą mi
łością. 

W poetyckiej baśni B.r€chto dobroć i wielkoduszność 
Gruszy, o także jej ukochanego Simona wyrastają 

z głębokiej solidarności poety z ludem i jego spojrze
niem no świat. Dobroci i mądrości ludu przeciwstawia 
Brecht chciwość, egoizm i zaborczość feudalnych wład
ców, dla których ma pogardę i nienawiść. 

To uczucie nienawiści zwraca się również przeciw woj
nom toczonym przez feudałów w obronie swoich inte
resów; przeciw wojnom, które tyranom przynoszą chwi
lowe powodzenie lub porażki, o gnębionemu przez nich 
ludowi zawsze tylko nędzę, nieszczęścia i nowe jarzmo. 
Nienawiść do wojen i ich skutków, tok typowo dl.a całej 

twórczości Brechta; podsunęło wyobraźni pisarza sze
rokie, nabrzmiałe grozą, sugestywne obrazy wojennego 
zamętu „kiedy w krąg od krwi czerwono, gdy wypełzły 
karaluchy z nor no szlak". 

No tle wojennego chaosu wyrosło arcyciekawa po
stać sędziego Azdoko, wiejskiego pisarza, który kierując 
się zdrowym instynktem i ludowym poczuciem sprawie
dli wości wydoje pomyślne dla biedaków wyroki, łomie 
„kruche prawo' stworzone tylko d la klas posiadających 

i „fałszywą mierząc miarką" rozdziela sprawiedliwość 

maluczkim. 

ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 
fragmenty artykułu z programu 
krokowskiego przedstawienia 



NIEMCY I CAŁY SWIAT STRACIŁY WRAZ Z BERTOLTEM 
BRECHTEM GENIUSZA TWORCZEGO NAJWY1SZEJ KLASY. 
BYŁ ON NIEZAPRZECZALNIE NAJWIĘKSZYM POETĄ NIE
MIECKIM SWOJEGO POKOLENIA I PRAWDOPODOBNIE 
OBOK SCHILLERA I KLEISTA NAJWIĘKSZVM DRAMATURGIEM 
JAKIEGO WYDAŁY KIEDYKOLWIEK NIEMCY. STWORZYŁ NO
WY STYL I NOWĄ SZKOŁĘ TEATRALNĄ, KTORA RATOWAŁA 
TEATR OD JAŁOWOSCI, ZAGRAŻAJĄCEJ MU OD JEDNEGO 
CZY DWOCH POKOLEŃ. 

Z ANGIELSKIEGO TYG. „OBSERVER"' 
N O W A KU L TUR A Nr 40 340 

NASTĘPNA PREMIERA 

FRANCISZEK ZABŁOCKI 

l(RÓL W~ l(RAJU 
lłOZKOSZ)~ 

REtYSERIA : 

WANDA LASKOWSKA 

SCENOGRAFIA: 

KRZYSZTOF PANKIEWICZ 

PREMIERA W TEATRZE NA WYSPIE W ŁAZIENKACH 



Kierownik ortys y::zny 
!RENA BABEL 

Kierownik literacki 
ZBIGNIEW KRA.WCZYKOWSKI 

Dyrektor teatru 
TADEUSZ KAZMIERS 

Za redokc1e 
ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 

O a..:owonie grof1r;zne 
KRZYSZTOF PA IEWICZ 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETóW NA 7 DNI 
NAPRZóD W P.B.P. „ORBIS", W GODZ. 
11-18 ORAZ W KASIE TEATRU OD GODZ. 
10-TEJ. 

BILETY ULGOWE (ZBIO
ROWE) W BIURZE OR
GANIZACJI WIDOWNI 
W GODZ. 10-15. 

KASA BILETOWA CZYNNA JEST CODZIENNIE OD 
GODZ. 10-TEJ 

DOJAZD DO TEATRU 
TRAMWAJAMI 3, 6, 8, 
25, 26, 30 i AUTOBU
SEM 101 . 

TELEFONY: KASA 
TEATRU 909-41 
ORGANIZACJA 
WIDOWNI 906-39 
DYREKCJA 
I SEKRETARIAT 
915-78 

KASA TEATRU SPRZE
DAJE TAKŻE BILETY IN
DYWIDUALNE PO U
PRZEDNIM ZAMóWIE
NIU TELEFONICZNYM. 

O rga nizacja pracy a rtystyczne j 

JANINA ZAHORSKA 

Organ izac ja pra cy technicznej 

JAN TROJANOWSKI 

Przedstaw ienie prowadzi 

STANISŁAWA LINEBURG 

Kost iumy wykonana pod k ierunkiem 

MARII BODEK 
JANA MRóWCZYŃSKIEGO 
TOMASZA ZIELIŃSKIEGO 

Prace sto larskie 

JAN UMIĘCKI 

Prace ma larskie 

STANISŁAW KAMIŃSKI 

Prace fryzjersk ie 

STANISŁAWA GESTERN 
STANISŁAW WŁUDARSKI 

Prace modelatorskie 

HENRYK ZIELIŃSKI 

Prace ta p icerskie 

WACŁAW PNIEWSKI 

Brygadier sceny 

BOLESŁAW PĄTEK 

Ki erown ik ośw ie tl e n i a sceny 

ZBIGNIEW KRAJEWSKI 




