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BERTOLT BRECHT 
(1898-1956) 



Projekt kostiumu Matki Courage 

SONG O WIELKIEJ KAPITULACJI 

Ongi w moich lat wiosennych dobie 
Też myślałam: „Ja pokażę im!" 
„I nikomu w kaszę nie dam napluć sobie!" 
W twarz dmuchalam im z fajeczki mojej dym. 
Lecz z dachu gwiżdże szpak: 
Za rok ci skrzydeł brak! 

W szeregu mkniesz z orkiestrą wnet 
Piszczalkę dzierżąc albo flet 
I masz swój ton wśród innych dud: 
Ot, właśnie on - fiut. 
Lecz nagle wszystko jest na wspak! 
Człek myśli tak! A Bóg chce siak! 
I psu na buty trud! 

Lecz nie przeszlo nawet jedno latko, 
Już mi życie dało pieszczotą przez łeb. 
A gdy sobie ze mną radę duli gładko, 
Na czworakach im się łasiłam o chleb. 
I z dachu gwiżdże szpak: 
Patrz, już jej skrzydeł brak! 

W szeregu mknie z orkiestrą wnet 
Piszczałkę dzierżąc albo flet 
I ma swój ton wśród ifinych dud: 
Ot, właśnie on - fiut. 
Lecz nagle wszystko jest na wspak! 
Cztek myśli tak! A Bóg chce siak! 
I psu na buty trud! 

Już widziałam wielu burzycieli nieba, 
Dla takiego księżyc małą piłką był. 
Lecz gdy pierwszą górkę podnieść było trzeba 
Na ździebełko słomy nie starczylo sil. 
I z dachu gwiżdże szpak: 
Za rok im skrziJdeł brak! 

W szeregu mkną z orkiestrą wnet 
Piszczałkę dzierżąc albo flet, , 
Ton mają swój wśród innych dud: 
Ot, właśnie on - fiut! 
Człek myśli tak! A Bóg chce siak! 
I psu na buty trud! 
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HERBERT IHERING 

BRECHT - TWORCZY REWOLUCJONISTA TEATRU 

Nie było chyba w literaturze niemieckiego dramaturga, 
którego twórczość byłaby w tym stopniu co twórczość 
Brechta związana .z samym teatrem. Sprawa Goethego, 
który prowadził teatr w Weimarze, wyglądała zupełnie ina
czej. Goethe był poetą -olimpijczykiem, usiłującym przy
gotować teatr do wielkiej literatury ; uwzględniał mimo to 
w swych planach repertuarowych takich pisarzy, jak Ko
tzebue, i aprobował związany z nim styl wykonawczy. 
Brecht chciał wywrzeć wpływ na cały teatr, chciał zmie
nić wszystkie jego dziedziny; dramat, komedię, farsę, 
wO<J.ewil, operę. Wiedział, że żaden rodzaj nie zachowa 
swej żywotności, jeżeli zamiast oddziaływać na inne 
zamknie się w własnych, wąskich ramach. Trudności, któ
rych nie udało się przezwyciężyć Hauptmannowi, wynikały 
właśnie stąd, że prócr. jego własnych r ealistycznych 
utworów duży wpływ na ówczesny teatr wywierały senty
mentalnie zakłamane, trzpiotowate bzdury czy fałszywie 
wzniosły patos takich nadwornych poetów, jak Ernst von 
Wildenbruch. Hauptmann również był reżyserem; uczestni
czył w próbach własnych sztuk, inscenizował nawet kie
dyś „\lv.ilhelma Tella" Schillera i „Rozbity dzbain" Kleista . 
Brecht jednak usiłował zmienić cały teatr, łącznie z te
atrem rozrywkowym i muzycznym. Dlatego u siłował stwo
rzyć z nowych pozycji społecznych również i nową ope
retkę. Dzięki temu udało mu się w latach dwudziestych 
„otoczyć" niejako cały mieszczański teatr niemiecki. Napa
dająca na !Diego wściekle reakcyjna krytyka ówczesna nie 
przeczuwała nawet grożącego mieszczańskiemu teatrowi 
niebezpieczeństwa okrążenia. 

W chwili doj ścia Hitlera do władzy musiał Brecht opu
ścić Niemcy. W równym stopniu nienawidziła go reakcja 
polityczna, co literacka, muzyczna i teatralna. I teraz stało 
się coś, na co w wielu zagranicznych i rodzimych pracach 
o Brechcie nie zwracano prawie uwagi. Na emigracji, 
w Danii i w Ameryce, w większości wypadków z dala 
od sceny, następuje największe ożywienie twórczości Brech
ta; jego „Próby", jego rozprawa z istniej ącym teatrem 
niemieckim nabierają i!10wego sensu. Zetknął s ię on oczy-
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w1sc1e w Hollywood z wieloma aktorami (Charles Laughton 
grał nawet jego Galileusza). Istniały jednak długie okresy 
oddalenia od sceny. I wtedy powstały tak wybitne utwory, 
jiak „Matka Courage", „Dobry człowiek z Seczuainu", „Pan 
Pwntila i jego sługa Matti", „Kaukaskie kredowe koło", 
„Życie Galileusza", „Szwejk" oraz „Strach i nędza Trze
ciej Rzeszy". W Szwajcarii wreszcie naszkicował Brecht 
po wojnie „D!Ili komuny", utwór oparty na sztuce norwe
skiego poety Nor>dal Griega „Klęska" o powstaniu komu
nardów w Paryżu z 1871 r. 
Głównym tematem wszystkich tych sztuk są sprawy po

koju i socjalizmu, przedstawione - ibez natrętnej, doraź
nej propagandy - w wysoce artystycznej formie, wyko
rzystującej wszy-stkie brechtowskie środki wyrazu, wyra
żone poetyckim pełnym fanztazji i sugestywności języ
kiem. Pasjonujący materiał dla aktora. W chwili, gdy 
wielu sądzi, że film, radio i telewizja wyprą z czasem 
teatr, jest Brecht tego wspaniałym kontrargumentem. 
Wszelkie trudnoś ci wzmagały jedynie jego energię twór
czą, 1prowokowały do przeciwnatarcia. Wielu jednostronnie 
rozumujących krytyków określało brechtowską teorię 
teatru epickiego jako ateatralną; ale przecież właśnie ta 
teoria, kwestionując wszystkie przestarzałe formy teatral
ne, które rzeczywiście, w konkurencji z filmem i tele
wizją, nie mogłyby się utrzymać, pr·zyczyniła się do oży
wienia teatru. Teoria ta wskrzesiła wreszcie fabułę, któ
rej epicki przebieg łączy poszczególne sceny, ożywiając 
i równocześnie ogra!Iliczając mimicznie aktora. 

Bel"liner Ensemble, który Brecht mógł zorganizować 
w NRD wraz z swoją małżonką, wielką aktorką Heleną 
Weigel rozsławił na całym świecie jego sztuki i jego 
teatr. Na nas, na tych, którzy uznali go od początku jego 
działalności i pomagali realizować jego cele artystyczne, 
c1ązy obecnie wielki obowiązek: troska, by teraz, po 
śmierci Brechta, dzieło jego trwało i rozwijało się dalej. 

(Fragment artykulu 
wg „Dialogu" nr 2/ 1957) 
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JEAN-PAUL SARTRE 

BRECHT A KLASYCY 

Pod niektórymi względami Brecht jest francuski. Jego 
bogate, oryginalne dzieło zawiera pewne ukryte związki 
z naszą tradycją, którą odrzucił romantyczny i mieszczań
ski XIX wiek. Sztuki współczesne przeważnie usiłują dać 
nam złudzenie rea'lności wydarzeń scenioznych, nie tro
szcząc się za to zupełnie o ich prawdę. Jeżeli ina przykład 
autor sprawi, że oczekujemy i lękamy się końcowego. W':(
strzału z rewolweru i wystrzał ten ogłuszy nas nalezycie, 
jego rprawdopodobieństwo jest rzeczą drugorzędną: i tak 
nas to „bierze". Chodzi o to, że publiczność mieszczańska 
najbardziej podziwia u aktorów nie precyzję gry, lecz 
ową tajemniczą właściwość, jaką j~st „obec1:1ość". Czyj'.ł 
obecność? Aktora? Nie - kreowameJ rprzez mego rpostaci. 
Gdy widzimy na scenie Buckinghama żywego - go
dzimy się ·na to, by plótł, co mu się żywnie podoba. Bo
wiem publiczność mieszczańska wierzy tylko w prawdy 
jednostkowe. 

Brecht, moim z.daniem, nigdy inie był pod wpływem na
szych wielkich autorów dramatycznych, ani też pod wpły
wem greckich tragediopisarzy, na których nasi się wzoro
wa.li. Jego sztuki są bardziej zbliżone na pierwszy rzut 
oka do -dn matu elżbietańskiego 'niż do tragedii klasycz
nej. A jednak ma on coś wspólnego z klasykami starożyt
nymi - mianowicie, .to że posługuje się ideologią zbio
rową, pewną metodą i pewną wiarą: podobnie jak oni, 
pr.zywraca człowieka światu, to jest rprawdzie. Tak sto
sunek prawdy i złudy ulega odwróceniu: jak. u klas . .;:
ków ukazane zdarzenie samo zdradza swą merealnosc; 
wyd~rzyło się niegdyś a1bo też nigdy się .nie wydarzyło; 
rzeczywistość rozpływa się w czys>tym pozorze - ale ten 
pozór o<lkrywa nam reeczywiste IP~awa rządzące ludz~im 
postępowaniem. Tak dla Brechta, Jak dla Sofoklesa, .Jak 
dla Racine'a, prawda istnieje, a rzeczą dramaturga Jest 
jej ukaz a n ie. I to ambitne przedsięwzięcie - uka
zanie ludzi ludziom rbez stosowania wątpliwych chwy
tów podniecenia lub straszenia - to jest właśnie klasy
cyz.m. Brecht jest klasykiem dzięki swej trosce o jedność: 
o ile istnieje jakaś pełna prawda, prawdziwy przedmiot 
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teatralny - jest nim całkowite wydarzenie, które miesza 
wszystkie warstwy społeczne i postacie, kitóre (pOprzez 
nieład indywidualny wyraża nieład zibiorowy i którego 
gwałtowny rozwój ujawnia poszczególne konflikty, jak 
warunkujący je ogólny porządek. Stąd klasyczna zwięzłość 
sztuk Brechta który IIlie dba, rzecz jasina, o jedności miej
sca i czasu, 'ale odrzuca wszystko, co mogłnby odwrócić 
naszą uwagę; usuwa rposziczególne pomysły, jeżeli zagra
żają całości. Brecht nie chce z b y t sil n ie wzruszyć, 
bo chce zostawić inam w każ:dej chwili całkowitą swobodę 
słuchania, widzenia i roz=owania. A przecież mówi nam 
o strasz.liwym potworze - tym, ·co miesz.ka w nas sa
mych. Ale mówiąc nam o nim, nie ·Chce nas straszyć. Co 
stąd wynika? Zobaczy.cie właśnie. Ujrzycie obraz . nie
rea1ny a prawdziwy, nieuchwytny a barW!Ily, w ktorym 
gwałty, zbrodnie, szaleństwa i rozpacz stają się przed
miotem spokojnego oglądu, jak owe „monstra naśladowane 
:przez sztukę", o których mówi n.asz Boileau. . . . . 

Czy to znaczy, że będziemy niewzruszonymi sw1adkami 
scenicznych tortur, krzyków i 2brodini? By;nflj~·rmiej, gdy.ż 
ci mordercy, te ofiary, ci oprawcy - to wła·sn1e my sarru. 
Radne też mówił swoim współczesnym o nich samych, 
z tym jednak, że ich u.kazyiwał przez szkło powiększające. 
UkaZiawszy na scenie w „Bajazecie" niezibyt odległe w. cza
sie zdarzenie, tak się z tego tłumaczy w przedmowie ~o 
tej sztuki: „Na bohaterów tragedii innym okiem 'nalezy 
spoglądać, niż się srpogląda zazwyczaj na dobnze znanych 
nam ludzi. Można rzec, iż szacunek, jaki żywimy dla boha
tera wzrasta w miarę oddalania się tego bohatera od nas ... 
Odl~gŁość miejsca naprawia niejako zbytnią bliskoś~ 
czasu". Oto dobre określenie dla tego, co Brecht z !colei 
nazywa „efektem obcości". Szacunek bowiem, o kto~ym 
mówi Racine, kiedy chodzi o krwiożerczą Roksanę, Jest 
w pierwszym rzędzie - jeśli nie wyłącznie - spos.ob~r:1 
zrywania łączności. Klasycy ukazują na~ nasze miłos~i, 
nasze szaleństwa nasze sny o morderstwie, lecz ukaizuJą 
je na zimno, od~ięte od nas, niedostępne i straszne, tym 
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bardziej obce, że są właśnie nasze, że w naszym IPOjęciu 
panujemy nad nimi i że się rozwijają poza naszym zasię
giem, z l!lieubłagalną koniecznością, którą odkrywamy 
i uznajemy zarazem. Takie są również postacie Brechta: 
napaiwają nas zdumieniem, jak Papuasi czy inne egzotycz
ne istoty, a gdy pounajemy w nich siebie, 2ldumienie nasze 
nie zmika. Te groteskowe lub tragiczne konflikty, te po
myłki, tpodłości, nieszczęścia czy współudziały w zbrod
niach - to wszystko my sami. Gdybyż był tu przynaj
mniej jakiś bohater pozytywny! Widz, bez względu na to, 
kim jest, chętnie się utożsamia z taką wybraną je<lnostką, 
za której sprawą w niej samej i we wszystkich dochodzi 
do pogodzenia przeciwieństwa i do triumfu. Dobra nad 
Złem. Wówczas widz, choćby żywcem spalony, choćby 
poćwiartowany, wraca do domu ochoczo spacerkiem (oozy
wi-ście jeżeli pogoda dopisze!), ,pogwizdując wesoło, podnie
siony na duchu. Ale Brecht nie wprowadza na scenę 

bohaterów czy męczenników, a jeśli nawet wiprowadza, 
jeśli opowiada o życiu jakiejś nowej Joanny d'Arc - to 
będzie 111ią -dziesięcioletnia dziewczynka, z którą nie uda 
nam się utożsamić, gdyż bohatersbwo tkwiące w dziecku 
jest nam szczególnie obce. Chodzi o to, że nie ma indywi
dualnego zbawienia: Społeczeństwo musi się zmienić jako 
całość. W ten sposób funkcją dramatu pozostaje owo 
„oczyszczenie", o którym mówi Arystoles . Dramat uka
zuje nam, czym jesteśmy: ofiarami i współuczestnikami 
2lbrodni zarazem. Dlatego sztuki Brechta wzruszają, ale 
są to całkiem szczególne wzruszenia: jest to nieustający 
niepokój, ponieważ jesteśmy widowiskiem zanurzonym 
w kontemplacyjnym spokoju - ponieważ jesteśmy wi
dzami. Ten niepokój nie znika wraz z opadl!lięciem 
kur.tyny - przeciwnie, wzmaga się, nakłada się na nasz 
stały codzienny niepokój, zapoznany, przeżywany nie
szczerze, spychClil1y w głąb - i ten pierwszy niepokój 
tłumaczy nam ten ostatni. „Oczyszczenie" inne ma dzi
siaj imię: jest to samowiedza, uświadomienie. Czyż nie był 
jednaik: już .samowiedzą - w innym czasie, rzecz jasna, 
z innym zupełnie kontekstem społecznym i ideologicznym -
ów chłodny, surowy niepokój, jaki wywoływały w XVII 
wieku „Bajazet" i „Fedra" w duszy śledzącej ich pery
petie kobiety, która na-gie odkryła niezmienne prawa 
ludzkich namiętności? Dlatego teatr Brechta - ten szekspi
rowski teatr rewolucyjl!lej negacji - jest dla mnie po
nadto niezwykłą, choć nie zamierzoną !)rzez niego próbą 
powiązania tra:lycji klasycznych z XX wiekiem. 

tłum. MARIA LEŚNIEWSKA 

·-
Projekt kostiumu Yvette 



Projekt kostiumu Katarzyny 

Wieszanie złoczyńców 

PROBLEMY FORMALNE I NOWA TRE~Ć TEATRU 

FRYDERYK WOLFF*: Obaij zdawien <lawna zmierzamy 
w teatrze do tego samego celu, choć z różnych stanowisk 
dramaturgiczmych. Właśnie na [>odstawie wielkiego i zasłu
żonego sukcesu pańskiej „Matki Cour.age" przydałaby się 
111aszym dzisiejszym teatromanom obszerniejsza rozmOJWa 
o dramaturgii ·pana. Zapewne nie przez pmypadek nazwał 
pan swoją „Matkę Courage" „kroniką'', będącą niewątpli
wie jedną z for>m „epickiego teatru" pana. Czy chce pan 
zatem owym świadomie stosowanym stylem krionikarskim 
jeszcze raz po::lkreś1ić, że w pierwszym rzędzie chodzi !Panu 
o to, by tlo widza przemawiały fakty, nagie fakty? Przy 
czym należałc·by (w soosie arystotelesowskim) rozumieć 
również historycznie możliwe fakty. Mówiąc zgrubsza: 
objektywizujący teatr przeciwko teatrowi psychologizują
cemu, nawet za. cenę, że fakty częstokroć nie zmieniają 
człowieka. 

BERTOLT BRECHT: Kronika „Matka Courage i jej 
dzieci" - (określenie k r o n i ka odpowiada pod względem 
jakościowym mniej więcej określeniu „h isto r y" w dra
ma tyce elżbietań-skiej) oczywiście nie ma być próbą prze
konywania kogoś o czymś ·przez pokazywanie 'nagich faktów. 
Fakty bardzo rza<lko dają się zaskoczyć w całej swej na-

• Fryderyk Wolff (1888-1953), wybitny rewolucyjny pi
sarz niemiecki, z wyksztalcenia lekarz, autor dramatów 
„Cjankali", „Profesor Mamlock", „Tai Yang budzi się" i in. 

15 



gości i też mało kogo by uwiodły, jak pan słusznie zauwa
żył. Na,turalnie konieczne jest, by kroniki zawierały zdarze
nia faktyczne, czyli były realistyczne. Również podział: 
„obiektywizujący teatr przeciwko teatrowi psychologizują
cemu" nie 1.1a wiele nam się zda, ponieważ można przecież 
także uprawiać równ<>cześnie i objektywizujący i psycho
logizujący teatr, obierając p.rzede wszystkim psychologiczny 
„materiał" jako główny przedmiot artystycznego 1przedsta
wienia, i dążąc przy tym do objektywizmu. Jeśli chodzi 
o omawianą krnnikę, nie przypuszczam, by wprowadzała 
widza w nastrój objektywizmu (tj. beznamiętnego rozwa
żania „za" i „przeciw"). Natomiast sądzę, albo powiedzmy 
raczej, mam nadzieję, że wzbudzi jego krytycyzm. 

FRYDERYK WOLFF: Teatr pana apeluje przede wszy
stkim do zdo.Jności poznawczych widza. Chce pan najpierw 
w nim wzbudzić jasne po21nanie powiązań danych i moż
liwych sytuacji (warunków społecznych) i w ten sposób 
wywołać u widza słusZl!le wnioski i decyzje . A czy odrzuca 
pan bezipośrednie zwracanie się w taki sam sposób do uczu
cia, do emocji, do poczucia sprawiedJ~wości i wvlności, do 
„świętego gniewu" wobec ciemiężycieli? Z rozmysłem pytam 
bardzo prosto. TQ znaczy, jedyni!! dla wyjaśnienia: czy 
uważa pan historyczną kronikę w .rodzaju „Gotza von Ber
lichingen" (którego charakter także nie przechodzi prawie 
ża'Clne.j ewolucji, przemiany, jakiejś „katharsis", a jednak 
w pierwszym rzędzie apeluje do przeżycia emocjonalnego) 
za mał-0 pożyteczną dla widza? Sądzi pan, że hitleryzm 
z lawiną zafałszowanych emocji tak dalece je zdezawuował, 
że są one dzisiaj z góry podejrzane dla nas? 

BERTOLT BRECHT: Nieprawdą jest, (jakkolwiek nie
jednokrotnie tak uważano), że teatr e.picki - którego istotą 
zresztą (wbrew temu, co również nieraz głoszo.no) nie jest 
po prostu tylko nie<lramatyczność - głosi bojowe hasło 
„tu rozum - tam uczucie". Teatr ten byna•jmniej nie re
zygnuje z emocji. A już wcale nie rezygnuje z poczucia 
sprawiedliwości, z dążenia do wolności, oraz ze słuszmego 
gniewu: nie rezygnuje tak dalece, że nie tylko polega na 
ich istnieniu, lecz nawet próbuje je wzmocnić lub stworzyć. 
„Krytyczne stanowisko", które stara się swojej publiczności 
podać, nie> może być wystarczają.co namiętne. 

FRYDERYK WOLFF: W wyświetlanych przed poszcze
gólnymi scenami tekstach („Opera za trzy grosze", „Courage'\ 
z góry objaśnia ;pan widwwi akcję. Rezygnuje pan zatem 
świadomie z „dramatycznych" elementów „naipięcia", „nie
spodzianki". Pozatym rezygnuje pan tym samym z prze
życia emocjonalnego. Czy chce pan za wszelką cenę 
najpierw wzbudzić zdolność 1poznania w widzu? Czy istnie
je w tym sensie jakaś świadoma konsekwencja w te
a trze: poznanie bez emocjonującej akcji, bez partmera 
i kontrpartnera, bez przemia'.11 i ewolucji charakterów? 
Jak z punktu widzenia pańskiej dramaturgii należy oce
niać dramatyczne elementy napięcia (ek pozyc ja - wią

zanie kanfliktu, pery;petie zaskakujące rozwiązanie) 

w niemalże detektywistycznej akcji „Hamleta", „Otella" , 
„Intrygi i miłości"? 
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Synod protestancki 

BERTOLT BRECHT: Nie sposób pokrótce wy3asmc, jaK: 
stwarza się napięcie i niespodziankę w teatrze tego ro
dzaju. Przecież już w takich historiach jak „Król Jan" 
czy „Gotz von Berlichingen" pominięto stary schemat: 
„ekspozycja, zawiązanie konfli·ktu, zaskakujące rozwią
zanie". Oczywiście, że odbywa się iprzemiana i rozwój 
charakterów, choć nie zawsze „wewnętrzna przemiana" 
albo „rozwój aż do poznania". - To byłoby często niere
alistyczne, i wydaje mi się k0tnieczne dla materialistycz
nego ,przedsta1wie1.1ia, żeby byt sp-ołeczny kształtował świa
domość osób, a nie żeby. urabiano ją dramaturgicznie. 

FRYDERYK WOLFF: Właśnie w pańskiej „Matce Coura
ge" - w której pan moim zda.111iem niezwykle konse
kwentnie zachowuje styl epicki - postawa widzów do
wiodła, że emoojona.Jne momenty akcji s tały się kulmina
cyjnymi punktami przedstaiwienia (sygnał na bębnie nie
mej K.atarzyny i w ogóle cała ta scena, ś:nierć najstarszego 
syna, scena, w której matka mówi: „Przeklęta niech będzie 
wojna!.'). A teraz mo je właściwe pytanie od strony 
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t r e ś c i - która przecież także u pana ma decydować 
o formie tego cudownie opracowanego przedstawienia: 
czyż ta ma1ka Courage (historyc21ne jest to, co jest możli
we), poznawszy, że wojna niepopłaca, gdyż utraciła n ie 
tylko swój do•bytek, lecz także dzieci, rczyż pod koniec nie 
powinna ona być całkiem inna niż na początku sztuki? 
I 1to właśnie dla •naszych dzisiejszych niemieckich widzów, 
którzy jeszcze pięć minut po dwunastej .s tale się wyma
wiali: „Cóż można było robić? Wojna jest wojną! Rozkaz 
jest rozkazem! Pcha się taczki rdalej". - Drogi panie, tu 
zaczyna się dla mnie (właśnie przy w.spaniałym wystawie
niu i pwwadzeiniu a>ktoró.w, przy tym uwodzicielsko dob
rym wystawianiu) istolme zagadnienie ta k że p o my ś 1 i 
p a n a . Ponieważ obaj pragniemy za pomocą środków sce
nicznych dźwignąć i zmienić ludzi, to ostatecznym celem 
będzie przemiana człowieka !Ila ,scenie oraz w świadomości 
widza. Może pan na to odrzec: „Moją sztuką przedstawiam 
stosunki z takim przymusem objektywizmu, jaki 1I1arz,uca 
życie, i przez to xmuszam właśnie widzów, by opowie
d,zieli się aibo za dobrem aLbo za złem. Pan, panie Wolff. 
odrazu na scenie kładzie .rękę w ranę, pan chce umieścić 
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rozstrzygnięcie na scenie, a ta metoda jest zbyt bolesna, 
dzisiejszy widz jej nie zniesie. Pam, homeopata w sztuce 
lekarskiej ·działa na scenie jak chirurg; ja obrałem prze
ciwną drogę, •widz wcale nie orientuje się w swej kuracji 
i w rten s:posób prrzełyka lekarstwo''. Słusznie . A jednak 
pragnąłbym bard2lo, by pa;n pokazał nam swoją wyśmie
nitą „świętą Joainnę szlachtuzów" w równie doskonałej 
inscenizacji - a usłyszał:by pan wówczas wycie sfory! 
Ale oczywiście nie ma sensu naukowo analizować dzieło 
sztuki. Moje pytania w tym babilońskim zamieszaniu 
panującym w teatrze służą jedynie naszemu ws.pól'Ilemu 
celowi: jak .nasza scena może narodowi niemieckiemu 
ukazać to, czego potrzebuje? Konkretnie: w jaki sposób 
może go wyzwolić z faszyzmu i zaktywizować przeciwko 
nowej wojnie? I dlatego wyobrażałbym sobie oddziaływa
nie .,Matki Courage" jako j es z cze skuteczniejsze, gdy
by jej słowa „Przeklęta niech będzie wojna!" pod koni el! 
(podobnie jak u Katarzyny) zyskały u matki jakiś widzialn y 
wyraz w akcji, gdyby to poznanie ipociągnęło jakąś kon
sekwencję za sobą. (Przecież właśnie w 30-letniej wojnie 
chłopi sprzymierzali się przeciwko soldatesce i opierali 
się jej). 

BERTOLT BRECHT: Ta sztuka ukazuje nam, jak pa n 
trafnie powiedział, że „Matka Courage" nie wynosi żad
ne.j nauki ze swoich osobistych katastrof. Sztuka została 
napisa•na w r. 1938, kiedy autor przewidywał wielką 
wojnę: inie był przekonany, że ludzie „jako tacy" wyniosą 
jakąś naukę z nieszczęścia, które jego zdaniem musiało ich 
spotkać. Drogi panie, k!to jak kto, ale właśnie pan potwier
dzi, że tutaj autor sztuki był realistą . Choć jednak Matka 
Courage nie nauczyła się niczego - to publiczność oglą
dając ją, może się moim zdaniem czegoś nauczyć. Abso
lutnie zgadzam się z panem, że 1pytanie, jakie trzeba 
obrać ś.rodki a.rtystyczne, może być tylko pytaniem o to, 
w jaki sposób my autorzy sztuk możemy zaktywizować 
naszą publiczność społecznie (nadać jej dynamizm). W tym 
celu powinnibyśmy wypróbować wszelkie środki arty
styczne, pomocne ku temu, obojętne, stare czy nowe. 

tłum. EDYT A SICIŃSKA 



HENRYK VOGLER 

SPOTKANIE Z WIELKOSCIĄ 

Istnieją twórcy, których wielkość jest za życia jakby 
niezauważalma. Spaceruje się z nimi, rozmawia, czasem 
pije wódkę, chwali za ich osiągnięcia, gani za błędy, po·~le
pując niemal po ramieniu jak równych sobie. I dopiero 
śmierć grubą, czarną kreską podkreślająca ich życie spra
wia, że nagle ukazuje się ono współczesn;,rm na nowo i ina
czej dopiero to żałobne podsumowanie pozwala często 
niespodziewanie ujrzeć nieprzeczuwaną dotąd wielkość. 

Ale bywają także twórcy, których geniusz promieniuje 
niejako na codzień, których każde zwyczajne słowo na 
znaczone jest niezwykłym blaskiem wielkości wewnętrznej, 
pozwalającym z nieomylną pewnością odczuć - •przy naj 
bardziej nawet błahym spotkaniu - że ma się sposob
ność obcowania z kimś wyjątkowym . Do tych ostatnich 
należał Bertolt Brecht. 

Nikt by widząc go nie przypuszczał w pierwszej chwili, 
że ma do czynienia z pisarzem i artystą, poetą i myśli
cielem. Do pojęć tych ipro:y•wiązane jest z góry pewne okre
ślone wyobrażenie i nie tylko pensjonarki śniące w swo
jej fantazji o wielkich twórcach, a·le także rdorośli, poważni 
Judzie ·opierają się naogół w tym •względzie na konwencjo
nalnych przesłankach. Tym schematom sylwetka Brechta 
z pewnością nie odpowiadała. Okrągły na twarzy, z ma
łymi sprytnymi oczkami za okularami, z niesforną, za
czesaną w prostą grzywkę fryzurą, z nieodstęp111ym cyga
rem w ustach, w niebieskim roboczym kombinezonie 
zapiętym pod szyją - SJprawiał raczej wrażenie filuter
nego, wiejskiego ogrordnika odpoczywającego IPO dobrze 
spędwnym <lniu pracy. Ale kiedy zaczynało .się. z. nim 
prowa.dzić rozmowę, kie<ly czuło się na sobie i Jakby 
w sobie przenikliwe i trochę ironic=e spojrzenie owych 
przymrużonych, filuternyoh oczek, kiedy było się świad
kiem jego logicznego i precyzyjnego rozumowania wy
ostrzonego w dodatku satyryczinym dowcipem, kiedy zo
stawało się - ·przy pomocy pozornie naiwnych, sokrate
sowych pytań - •nieomal niepostrzeżenie wciąginiętym 
w to rozumowanie - wówczas stawało się jasne, że ma 
się pr zed sobą prawdziwego nowoczesnego twórcę, !udo-
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wego racjonalistę, plebejskiego filozofa, k~óry. ma w sobie 
coś z prostego, chłopskiego roztropka i cos z Jarmarczn~o 
wesotka, coś z mędrca i coś z proroka. Były to. właśi;1e 
elementy, które c.zyniły jego <lzieła - na tle całeJ wspoł
czesnej literatury światowej - czymś .ta.k .odręJ:mym, tak 
orygimalnym i niepowtarzalnym, c~r to J~Zeli sob~e iprz~po
mnimy „Kaukaskie kredowe koło (gdzie postac sędziego 
Azdaka ma w sobie tyle z indywidualności samego autora) 
czy „Pana Puntillę i jego służącego Matti" lub też tak 
charakterystyczną poezję brechtowską, łączącą brutalny 
liryzm z sarkastyczną iwnią. . . 
Miałem szczęście osobiście <loświadczyć specyficzmeJ 

ma"ii oddziaływania tej genialnej indy;widua1ności. Z po
czą'tkiem lipca 1955 roku bawiłem ~ Berlinie i serde~e 
węzły przyjaźni zadzierżgnięte swoJego czasu ~ okresie 
gościny teatralnej Berliner Ensemble w Krakowie otwa~ły 
mi drogę <lo jego twórcy i kierownika. Dnia 9-ego tego mie
siąca wa.Jaziem się w posiadłości B~ec~ta - B~ow. 
zaproszony nia obiad przez pisarza i Jego ma~zonkę, 
słynną Ma1tkę Courlł'ge - Helenę Weigel. Bukow, Jest to 
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urocza, mała miejscowość odda.łona o 60 km od Berlina, 
do której pr01Wadzi szosa wijąca się łagodnymi serpen
tynami wśród gęstego, przflPięknego fasu. Dom Brecht<\ 
poroiiony tuż nad brzegiem wielkiego, se!lll1ego jeziora, to
nący w zieleni otaczającego go sadu był zacisznym miej
scem, w którym jego posiadacz chronił się przed rozgwa
rem wielkiego miasta, kiedy pragnął wypoczynku lub 
przystępował do baroziej il'lltensywnej pracy twórczej. 
Obiad jedliśmy w obs·zernej, wysokiej i chłodnej sieni, 
urządz0111ej z su·rową prostotą i przYfPomina.jące-j tr.ochę 
jak gdyby kamienną sień dawneg-0 zamku rycerskiego. 
Pani domu z prostym i bezpośrednim wdziękiem pozba
wionym cienia aktorstwa, będącego przecież jej zawo
dem - czuwała nard obrządkiem i !kolejnością wyłącznie 
jarskich dań. Obecnych kilku najbliższych współipracowni
ków Brechta z Berliner Ensemble rozmawiało na temat 
rozpoozy.nającego się jesienią nowego sezonu. Było upaJne, 
sroneczne •po.południe, przez otwarte okna dochodziło 
z pobliskiego ogrodu cykanie koników polnych, panował 
nastrój <Ilieco leniwie wilegiaturowy. 
Śledzenie w to gorące po.południe biegu ży•wej , ruchli

wej, precyzyjnie funkcjom.1•jącej 'inteligencji biesiadu
jącego - w platońskim nieomal sensie - Bertolta Brech
ta - było czymś w rodza.ju świeżej, orzeźwiającej kąpieli. 
Prostymi, nieubłagalnie logiczmymi wnioskami doprowa
dzając tezy antagonisty w dyskusji do absurdu - rozsnu
wał ideę rewolu{:yjnej sztuki. Uzasadniał w teorii swój 
„teatr ogromny", który w praktyce scenicznej święcił 
triumfy na icałym bez mała świecie. Brecht nienawidził 
mieszczaństwa jak w życiu tak i w sztuce. Konwencję 
teatru, który uwięził całą głęboką •problematykę filozo
ficzmą nowoczesnego świata w pudełkowych roda:inno-oby
czajowych ramach - uwa:iJał za umarłą i bezpłodną. Nawet 
w najlepszych jego '()siągnięciach . Nawet u ]bsena, nawet 
u Czechowa i Gorkiego. Dla Brechta teatrem przyszłości 
był szeroki, przestrzenny teatr wielkich 1Perspektyw, per
s.pekltyw w sensie ideowym, w sensie p!astycznym, w sen
sie kompo.zycyjnym. Jeżeli gdzieś widział próby realizacji 
tego nowego teatru to w dramatach historycznych Strilnd
berga, w •rewolucyj1nej klasyce rndzieckiej, u Majakow
skiego. Nie wymienił tylko jednego twórcy, który - jak 
wsipółczesny Szekspir - takie zalożenia potrafił zreali
zować najpełniej. Nie wymienił s iebie. 

W czasie owego obiadu nie podawano alkoholu, Brecht 
nie pił nigdy i był pod tym względem mader surowym 
rygorystą. A jednak wychodziło się na J>Owietrze nieco 
upojonym, rozmowa działała jak musujący szampan. Kiedy 
o zmierzchu jowialnie uśmiechnięty wiejski ogrodnik po
dawał mi swoją dłoń, wiedziałem doskonale, że żegnam 
jednego z największych pisarzy współczesmości. Nie wie
działem tylko wtedy, że żegnam go, nies tety, na zawsze. 
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SONG O FR.4TERNIZACJI 

Lat siedemnaście mialam, 
Gdy wróg wpadl w huku dzial . 
Odpasal od boku szablę 
I dloń mi przyjaźnie dal. 

W dzień - maj Maryjnych pień, 
W noc - maj milosnych drżeń. 
Pulk w czworoboku stal jak las, 
Jak zwykle dobosz w bęben tlukl 
I w krzaki nas zaciągnąl wróg. 
Fraternizować czas! 

I bylo wrogów . wielu, 
Mój wróg kucharzem był, 
W dzień go nienawidzilam, 
Nocą kochalam co sil. 

Bo w ślad maryjnych pie1l. 
Majowej nocki cień. 
PuŁk w czworoboku stal jak las 
I znowu dobosz w bęben tlukł 
I w krzaki nas zaciągnąl wróg. 
Fraternizować czas! 

Niebiańską byla mocą 
Ta milość w sercu mym. 
Nie pojęli rodacy tego, 
Ze kocham, nie gardzę nim. 

Aż pewien mglisty świt 
Ból przyniósł mi i wstyd. 
Pulk w czworoboku stal jak las , 
Jak zwykle dobosz w bęben tlukl, 
A kiedy z miasta wyszedł wróg 
I mily rzucil nas. 
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