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Leszek Mazan 

SZWEJK O LOGIA 

- NAUKA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

Myślę, że najlepiej będzie, jak zaraz na wstępie małżonka 
.Jarosława Haska, Jarmi la, opowie nam, jak się to wszystko 
zaczęło: 

Pewnego majowego wiec.:zoru Hasek wrócił do domu ogro
mnie zmęczony, ale miał jeszcze tyle siły woli, że w paru 
słowach zanotował pomysł, który go stale prześladował. Rano , 
ledwie ~ię obudził, zaczął s:rnkać owego małego kawałka pa
pieru, na którym, jak twierdził, zapisał genialny pomysł. który 
to pomysł, ku jego przerażeniu, do rana całkowicie wyleciał 
mu z głowy. Tymczasem ja ten papierek wyrzuciłam do śmieci. 
Hasek zaczął szukać w śmieciach i był niezwykle kontent. 
kiedy pogniecioną kartkę znalazł. Ostrożnie ją wyjął, prze
czytał, i znowu zgniótł i wyrzucił . Z kolei ja podniosłam tę 
kartkę i schowałam. Na· owym świstku jest wyraźnie napisany 
i podkreślony tytuł opowiadania: „Idiota w kompanii". Pod 
tym jest zdanie, które można odczytać : „Sam kazał się prze
egzaminować, żeby dowicśt'.:, że jest zdatny do służby jako 
porządny żołnierz". Dalej je:t kilka nieczytelnych słów. 

Ile to wysiłku włożyli historycy literatury, b~· uchwycić 
rzeczywisty moment narodzin pomysłu twórc: zego! Z dużą dozc1 
prawdopodobieństwo można przypuszczać, że opisana wyże· 
scena r zeczywi 'cie miała miejsc . choć motyw z wyrzuconą, 
a potem odnalezioną kartką, na której zanotowano genialy 
pomysł, nie jc.>st w literaturze pamiętnikarskiej czymś nowym. 
Podobne perypetie towarzyszyły początkom powstania wielu 
innych słynnych dzieł literackich czy muzycznych. Nie zmic
n<ia to faktu, że Szwejk - ten powieściowy - narod z ił siq w 
Pradze w 1911 roku za s prawą 28- letniego, wziętego już dzien
nikarza i humorysty, bywa lca praskich redakcji i restauracj i, 
kabaretów i lunaparków. Już wtedy hył Haśck towarzyską i 
żurnalistycmą legendą, jednq z najbarwniej szych postaci 
miasta nad Wełtawą, drażniącą swym piekielnym hu r'1orcm 
i i ście piekielnym stylem bycia, doprowadzającą do rozpacLy 
zarówno wierzycieli, jnk i redaktorów naczelnych (czę~to były 
to zresztą te same postacie). Po praskich szynkach i kaw iar
niach poszukiwali go zar ći)VłlO redaktorzy, którym obiecał tek
sty (i wziął za ni zal iczki), jak i policja, chcąc mu wn;czyć 
nakaz płatności za zwolnienie od odbycia zasadniczej służby 

wojskowej. Kpiarz. założycie l „Stronnictwu Umiarkowanego 
Postępu w Granicach Prawa", pater familias, który własne 
dziecię płci męskiej, będące jeszcze w powijakach, potrafił Szeregowiec Straszlipka, autentyczny służący autentycznego 

porucznika Lukasza - r:rzypu~zczn~ny pierwowzór Szwe;ka 



zapomnieć w którejś z knajpek , wieczny cygan 1 włóczęga , 
młody człowiek o już skomplikowanym życiorysie , niezwykle 
czuły na każdy fałsz, obłudę i śmieszność - oto kim był w 
owe lata syn praskiego profesora Józefa Ha§ka. 

* * * 
Szwejk nie ma pierwowzoru literackiego. Próbowano szukac 

go u Cervantesa, Boccaccia i Goethego, przemierzać, naciągać, 
szukać paraleli. Wydaje się to mało prawdopodobne i nikt 
nie zdobył się jeszcze na jednoznaczne wskazanie źródła lite
rackiej inspiracji. Biograf Ha§ka, Radko Pyllik, natrafił jed
nak na ślad, który mógłby odsłonić historię pomysłu. Otóż 
w kronice robotniczej „Prawa Ludu" z dnia 11 kwietnia 1905 
roku znajduje się przekład humoreski „Honor wojskowy" . 
którą napisał Korfiz Holen do monachijskiego satyrycznego 
pisma „Simplicissimus". W opowiadaniu tym, pisze Pytlik -
występuje postać wiejskiego cwaniaka w mundurze, który 
udaje prostaczka. Jeśli nawet Ha§ek znał owo opowiadanie 
- w niczym nie zmienia to faktu absolutności jego pomysłu. 
A pomysłów miał tysiące - tyle, ile napisał humoresek. Cie-

' kawe, iż żadnego z nich nie rozwinął w większą całość, że 
tak rzadko wracał do stworzonych już, kapitalnych postaci 
czy wątków, aż proszących się o rozwinięcie w większą całość . 
Nawet ów „lddota w kompanii" musiał czekać aż 9 lat, by 
zacząć rozrastać się w czterotomową epopeję, by ze „zwykłego 
idioty" zmienić się w „idiotc: genialnego". 

Wiemy już, kiedy ów prostaczek po raz pierwszy z.a.istniał 
na zmiętym świstku papieru. Warto wiedzieć, skąd wzięło się 
jego nazwisko. 

Otóż, jak twierdzą historycy literatury, nazwisko „J óze.f 
Szwejk'' pożyczył sobie pan Jarosław od posła partii agrarnej 
z Kutnej Hory. Legenda głosi, iż ów poseł umówił się pewnego 
razu z Haskiem w restauracji i wyszedł nie zapłaciwszy za 
piwo i 4 (?) śliwowice. Wersja druga mówi, że już w dzieciń
stwie Hasek znał niejakiego pana Szwejka, który mieszkał 
w tym samym domu, co Haskcwie. PóŹllliej został dozorcą 
domu, w którym mieściła się gospoda „U Kalicha". Jego syn, 
również Józef, cieszył się wielką sympatią dziennikarza i hu
morysty, a od owej sympatii prosta droga wiedzie już do 
literackiej nieśmiertelności. 

RodziJIJ.a Szwejków nigdy nie protestowała przeciw takiej 
formie eksploatacji i popularyzacji ich rodowego miana, prze
ciwnie, fakt pojawienia się go w humoreskach, na scenach 
kabaretu a potem na kartach sprzedawanej w zeszytach po
wieści poczytywa sobie za prawdziwy zaszczyt. 
Życiorys Haska często utożsamia się z życiorysem Szwejka. 

„Szwejk - to Hasek" - tak twierdzi obiegowa opinia czy
telników. Ba! toć do tej pory nie udało się ustalić, czy pan 
Jarosław rzeczywiście służył w wojsku; bardziej prawdopo
dobnym jest fakt , że wszystk!ie czy prawie wszystkie opo
wieści, jakie znajdujemy w „Przygodach dobrego wojaka'', 
to rzeczy zasłyszane, a me przeżyte. Być może pos.tacią naj
bliższą powieściowemu Szwejkowi był szeregowiec StraszHpka, 
autentycZIIly służący u autentycznego porucznika Lukasza, zna
jomy Haska z jego wojennej włóczęgi. 

Wkraczamy już w tym momencie w dziedzinę wiedzy sto
sunkowo nowej, która - zwłaszcza w tym roku obchodu 10.0 
rocznicy urodzin i 60 rocznicy śmierici pisarza, znajduje coraz 
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więcej zwolenników w wielu krajach: dziedziny nazywanej 
potocznie szwejJrnlogią klasyczną, a dostarczającą swym wyz
nawcom kapitalnej zabawy i prawdziwej frajdy. Proszę tedy 
pozwolić , że odejdziemy od historyczno-literackich dywagacji 
i zaprezentujemy pokrótce obecny stan szwejkologicznych ba
dań. Polegają one, z grubsza biorąc, na ustaleniu autenlycl
ności po~ taci, rzeczy i wydarzeń, które znajdujemy na kar
tkach nieśmiertelnej epopei. 

ajpierw Józef Szwejk. Informacja o Jego dzwjach, poprte 
dzających wkroczenie na arenę wojny ś wiatowej są, wyda
wałoby się, nader skromne: 
-- Wy jesteście Szwejk? 
- Przypuszczam. że nim jes tem, bo ojciec 11103 był Szwejk, 

a matka pani Szwejkowa - brzmi dialog pomieszczony w 
tomie „Szv,;ejka na tyłach". I nic więcej, a jednak udało 
się ustalić, że nasz powieściowy bohater urodził sic; w roku 
1879 w Czeskich Budziejowicach. Ojciec miał na imię Józef, 
matka - Bożena . Był średn~ego wzrostu, dobrze zbudo
wany o niebieskich oczach; palił, ale próbował rzucić pa
lenie. Dysponował dużą odpornością na alkohol; nie na
leż.al do żadnej partii polityicznej, był bezwyznaniowy, nie 
posiadał żadnej rodziny. Grono przyjacól raczej wąskie. 
Kawaler, wieloletni mieszkaniec Pragi, utrzymywał się z 
„handlu psami, pokracznymi, nierasowymi kundlami, któ
rych rodowody fałszowal". Ostatni stopień wojskowy: sze
regowiec, funkcja: ordynans 11 kompanii marszowej 91 puł
ku piechoty z Czeskich Budziejowic. 

W pułku tym służyli - jak wynika z od11alezionych doku
mentów - również kapitan Sagner, porucznik Lukasz, „Skrzydło 
bocianie z ogonem ryby", czyli kadet Biegler, feldfebel rachu
by Vaniek i jeszcze kilka innych osób, których nazwiska znaj
dujemy na kartach powieści. Ba! Szwejkolodzy zdołali się 
nawet dokopać do ich zdjęć i życiorysów! Nie ma wprawdzie 
wśród nich jednorocznego ochotnika Marka, ale za to wiemy, 
że w postać tę wcielił się sam Ha~ek. Udalo się równie~ od
tworzyć dokładnie dzieje histor cznej już dziś gospody „Pod 
Kielichem" i jej nieszczc;snego właściciela pana Jana Palivca 
- tego samego, który powędrował na 10 lat za kratki, tylko 
dlatego , że muchy obsrały wiszący w jego lokalu portret naj
jaśniejszego pana. Zresztą - cóż, historia lubi się powtarzać: 
kiedy po drugiej już wojnie reaktywowano dzialalność sław
nej knajpki - dla uzyskania większego autentyzmu wybrano 
na jej kierownika gastronomika o nazwisku Palivec. No i 
patrzcie państwo: on również trafił do kryminału, tyle że za 
manko. 

91 budziejowlicki pułk piechoty rzeczywiście powędrował w 
1915 roku na front w Galicji, przemierzając trasę przez Bu
dapeszt, Preszow, Przełęcz Łupkowską, Sanok i Przemyśl. 
Właśnie przez ową przełęcz w sierpniu tegoż roku wjechał 
Szwejk na nasze ziemie. Polskie sekcje szwej kologiczne usil
nie tropią ślady pobytu Szwejka na. Pogórzu Sanocko-Prze
myskim. I proszę sobie wyobrazić - wszystko sic; zgadm. W 
Sanolm do tej pory istnieją, tyle, że oczywiście pod inną na
zwą „połączone domy rozrywek i kawiarnia miejska". Istnieje 
gimnazjum, w którym rozlokował się sztab „Żelaznej Bryga
dy", a na cmentarzu sanock!im udało się nawet odszukać grób 
nieszczęsnego honveda węgierskiego, Laszlo Garganyi, który 
napił się spirytusu spod zaskrońca ... 

Jarosław Hasek w karykaturze Zdci'lka Kratochvila 



W Przemyślu, w zakładzie karnym, jest cela, w której sie
dział Szwejk; jest miejsce, gdzie ongiś stał pomnik burmistrza, 
przed którym, (biorąc go za pana Boga) ukląkł był wracający 
z rozpusty feldkurat Martinec; jest wreszcie budynek sąd'U 
garnizonowego, udało się odnaleźć fotografie generała Finka, 
zaś teatr amatorski od kilku sezonów gra z ogromnym powo
dzeniem sztukę Jana Rozańskiego „SZWEJK w PRZEMYŚLU". 
Jeśli ktoś chce dokładnie poznać miejsca związane z pobytem 
dobrego wojaka w tym mieście i okolicach - proszę bardzo, 
może adbyć wędrówkę wytyczonym szlakiem turystycznym 
, .śladami Szwejka". 

Szwejkologia jest nauką z perspektywami rozwojowymi , ba
dania trwają; na nazwiska bohaterów pana - Haszkowej epo
pei natrafia się wciąż w stai:ych książkach telefonicznych czy 
aktach sądowych - u nas i w Czechosłowacji. 

Jeden warunek: trzeba go po prostu lubić. No, ale któż nie 
lubi Szwejka? Któż z obecnych na naszym przedstawieniu nie 
czytał go przynajmniej dwukrotnie? 

* * * 
Ostatnie stronice ,PRZYGÓD DOBREGO WOJAKA SZWEJ

KA PODCZAS WOJNY ŚWIATOWEJ" dyktował ciężko chory 
40-letni zaledwie pisarz w swym małym domu w Lipnicy nad 
Sazavą w końcu grudnia 1922 roku. Siedział na żelaznym łóż
ku bez materacy, dyktując - jako że siił na pisanie brakło -
swemu sekretarzowi Klimentowi Sztiepankowi. Wydawcy na
glili, wierzyciele również. Ciepły jeszcze tekst odnoszony był 
natychm~ast na pocztę i ekspediowany do Pragi. Przyjaciele 
zdawali sobie sprawę z postępów choroby, której rozwój uza
leżniony był od zmiany trybu życia Haska. Ba, ale zmiana 
1la nigdy nie nastąpiła. Nie mógł żyć bez wieczorów w gos
podzie, bez grona przyjaciół i przypadkowych znajomych. Za
słyszane od nich opowieści pakował często natychmiast do 
swojego „Szwejka". Próbowano różnych sposobów „separacjri 
towarzyskiej" - byle pisał. Ale nie pomagały prośby i bła
gania, „areszty domowe", nawet - zamknięcia go w pokoju 
z piórem i kartką papieru„. Owszem, pisał dużo, ale tylko 
wtedy, gdy chciał. Nie znosił żadnego nacisku, lekceważył 
oczywiście słuszne rady, nie potrafił się zmienić. 
Umarł 3 stycznia 1923 roku. Szwejk i jego przyjaciele -

oczywiście w powieści - znajdowali się wtedy w miejscowości 
Klimontów pod Zóltańcami. Spędzali wieczór na świniobiciu, 
jako że panowie oficerowii.e złożyli się i kupili wieprzka. Wiel
kiiemu żarciu towarzyszył huk armat z zupełnie już bliskiego. 
galicyjskiego frontu. 

Nie dokończył swej powieści. Niektórzy historycy literatury 
twierdzą, że - nie chciał. Że, jak mógł, odwlekał zakończenie , 
nie chcąc rozstać s·ię ze swym ulubionym bohaterem. I rze
czywiście, akcja „Przygód dobrC'go wojaka" toczy się wolno. 

Hamowana pr.zez ustawiczne dygresje, przypomieści, sceny 
nic mające żadnego wpływu na późniejsze losy bohaterów. 
Tytuły poszczególnych tomów są. zupełnie nieadekwatne do 
treści: „SZWEJK NA FRONCIE"? .,PRZESLA WNE LA
NIE"? Przecież nńgdy nie doszło ani do bitwy, ani do przesłw
nego lania„. 

Osobiście podejrzewam, że sam Hasek nic miał wyraźnej 
koncepcji zakończenia swej epopei. Ciągął ją na zasadzie „ja
koś to będzie''. farna rzecz, że robił to w sposób genialny i -
nie do naśladowania. Przekonali s.ię o tym ci, którzy podjęli 
trud dokończenia „SZWEJKA". 

USZY DO GÓRY; 
PANIE SZWEJK! 

Adapta·cja: 

TERESA WORONO 

Reżyseria: 

WIESŁAW WODECKI 
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RAFAŁ AUGUSTYN 
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LUDWIK MIKA 

Scenografia: 

ADAM KILIAN 

Opracowanie muzyczne: . 
JERZY REZLER 

Konsultacja 
ruchu scenicznego: 

WALDEMAR KARST 
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Flierwszy~ i jed_ynym, którego znamy z nazwiska, był re
porte~ Vamek. Juz w rok po śmierci pisarza zasiadł on do 
P_1sama _dalszych . rozdziałó'ń'. przygód wojaka. Zamiar skończył 
się . na _Jednym tylko .rozdziale, w którym wydarzenia rozgry
"".aJą się w błyskawicznym tempie, ale... ale to już nie to 
rue to„ . . Gwoli ciekawości („Szwejk" z owym dopisanym za~ 
kończerue~ wy~any bJ'.ł u nas po raz ostatni w 1949 roku), 
przy~omn1Jmy, ze Vamek wyekspediował szwejkowy marsz
b~tah~n w szyb!mm tempie na front, kazał zginąć podporucz
nikowi Dubowi i telegrafiście Chodoumskiemu ranił jedno
rocznego ochotnika Marka, zaś naszemu skrom'nemu bohate
rowi przyznał aż dwa medal_e ~a męstwo. W scenie końcowej 
SzweJk na rogach krowy uniesiony zostaje prosto w ręce Ro
sja~ i tu po raz pierw~zy głosem gromkim i don!iosłym, wy
pręzony w dumnej postawie, świadom swej wartości i sławy 
woła: jestem Szwejk! 

Po wersji Vańka krytyka czeska przejechała się - jak naj
bardziej zresztą słusznie - w sposób okrutny i jednoznaczny 
co ostatecznie zraziło ewentualnych jego następców. Dopiero 
w czasie drugiej ze światowych wojen w prasie legionu cze
chosłowackiego na terenie ZSRR ukazała się kolejna próba 
zakończenia nleznanego, niestety. bohemistom autora. 

Transpozycji „SZWEJKA" w realia polityczne początku lat 
40 po~jął się Bertolt Brecht. Kolejny dramat ludzkości, kolej
na światowa masakra jest nam zbyt bliska, zbyt osobiście od
czuwamy jej skutki, by nasza percepcja indywidualnych i zbio
rowych tragedii wojennych była identyczna z tymi z lat 1914 
- 1918. Nie zmienił się tylko Szwejk: prosty, zwykły człowiek. 
który chciał prosto i zwykle żyć, który przed totalnym, a 
bardzo konkretnym zagrożeniem bro!l'ił się zwykłą ludową 
mąd.rością, udając tego, kim nie był . 

I wtedy i zawsze historia tylko jemu może przyznać rację . 

marzec 1983 r. 

Konrad Gajek 

BRECHT W POLSCE I JEGO „SZWEJK" 

Twórczość c;lramatyczna Bartolta Brechta (1898-1956) dobrze 
znana jest polskiej publiczności z licznych inscenizacji tea
tralnych i telewizyjnych, a także z wydań książkowych wielu 
utworów. W tym miejscu warto może przypomnieć najważ
niejsze fakty z bogatej historii recepcji Brechta w naszym 
kraju. Pierwszy kontakt z. dziełem tego pisarza niemieckiego 
miał miejsce w roku 1929, kiedy to nasz czołowy reżyser, Le
on Schiller, już w kilka miesięcy po głośnej prapremierze 
berlińskiej wystawił „Operę za trzy grosze" na scenie Teatru 
Fals.kiego w Warszawie. Wyeksponowa-nie przez Schillera za
wartych w tym przewrotnym utworze - zwłaszcza w planie 
lirycznego komentarza, czyli w songach - mocnych akcentów 
oskarżycielskich pod adresem społeczeństwa kapitalistycznego 
wywołało lawinę niewybrednych ataków ze strony konserwa
tywnych recenzetów oraz interwencję policji politycznej. Oka
leczone ołówkiem cenzora ambitne widowisko trzeba było 
zdjąć z afisza po 18-tu przedstawieniach, a niefortunny reży
ser musiał „za karę" na jakiś czas opuścić stolicę. 'vVarszaw
sk'.ie kłopoty z „Operą za trzy grosze" nie odstraszyły dwóch 
dalszych teatrów polskich okresu międzywojennego od wysta
wienia tej cieszącej się w Niemczech i innych krajach wiel
kim powodzeniem _ śpiewogry: Tadeusz Sygietyński w spekta
klu na scenie Teatru Miejskiego w Łodzi (1932) wydobył prze
de wszystkim muzyczne walory utworu Brechta i Weilla, czym 
zyskał poklask publiczności i krytyki; w 1933 „Operę za trzy 
grosze" wystawił Teatr Wielki we Lwowie i pokazał swoje 
przedstawienie w czasie występów gościnnych również publi
czności krakowskiej na scenie Teatru im. J . Słowackiego. 
Wśród wykonawców tego atrakcyjnego widowiska była wscho
dząca gwiazda polskiej sceny Irena Eichlerówna w roli Poiły . 
a jako Macheat wystąpi1 Władysław Krasnowiecki. 

Po zakończeniu II wojny światowej Bertolt Brecht należał 
do najwcześniej u nas propagowanych postępowych pisarzy 
niemieckich. Krytyka literacka i teatralna wypowiadała się 
z uznaniem o osóbistej postawie i twórczości Brechta, podkre
ślając jej konsekwentnie antyfaszystowski charakter, równo
cześnie jednak wysuwano zastrzeżenia wobec formalnych za
łożeń tzw. teatru epickiego Brechta oraz wskazywano na 
ideologiczne słabości wielu jego utworów dramatycznych. Ku 
rozgoryczeniu coraz liczniejszego grona miłośników dramatur
gii Brechta i z niewątpliwą stratą dla rozwoju nowoczesnej, 
socjalistycznej sztuki teatralnej w naszym kraju przez pierw
sze dzies ięciolecie powojenne nie wystawiano Brechta, cho
ciaż niektóre sceny o to zabiegały. Na przeszkodzie temu sta
nęła ówczesna biurokratyczna polityka repertuarowa, dogma
tyczna interpretacja estetyki realizmu socjalistycznego. Ta 



dwoistość oceny dramaturgii Brechta ze strony czynników 
oficjalnych i krytyki ujawniła się zwłaszcza w czasie gościn
nych występów w Polsce, w grudniu 1952 r., Berliner Ensem
ble, znakomitego zespołu teatralnego, założonego przez Brechta 
w 1949 r. Nasza publiczność teatralna przyjęła te występy, 
a przede wszystkim przedstawienie „Matki Courage" z Heleną 
Weigel w roli głównej, wręcz entuzjastycznie. W sprzyjają
cym klimacie odnowy w naszym życiu społeczno-politycznym 
w połowie lat 50-tych dramaturgia Brechta ostatecznie uto
rowała sobie drogę na nasze .sceny, przyczyniając się w nie
małym stopniu do odrodzenia polskiej sztuki teatralnej. Przez 
„szkołę Brechta" przeszli liczni młodzi polscy artyści sceny, 
reżyserzy, scenografowie i aktorzy, którzy w twórczy sposób 
przyswajali sobie estetykę teatru Brechta. 

W 1954 r. Brecht wszedł na stałe do repertuaru scen pols
·kich. Jako pierwsi sztukę Brechta wystawili studenci Pań
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Na scenie 
Teatru Nowej Warszawy Konrad Swinarski i Przemysław 
Zieliński przygotowali jako swój warszat reżyserski jednoak
tówkę „Karabiny pani Carrar". W sylwestrowy wieczór tego 
~amego roku na scenie Teatru im. J. Słowackiego Irena Babel 
i Andrzej Stopka pokazali „Kaukaskie kolo kredowe", ocenio
ne bardzo pochlebnie przez krytykę i gorąco oklaskiwane 
przez widownię. W 1955 Teatr „Wybrzeże" wystawił komedię 
ludową „Pan Puntila i jego sługa Matti'', ·..v 1956 Teatr Domu 
Wojska Pol~kiego (późniejszy Teatr Dramatyczny) w Warsza
wie przedstawił „Dobrego człowieka z Seczuanu", udowadnia
jąc w tym niezwykle pięknym i stylistycznie czystym wido
wisku głębokie zrozumienie dramaturgii Brechta oraz mis
trzowskie· opanowanie wypracowanego przez Brechta kanonu 
środków wyrazu artystycznego. 17 stycznia 1957 r. ten sam 
teatr wystąpił ze światową prapremierą .,Szwejka w drugiej 
wojnie światowej", w reżyserii Ludwika Rene, z Aleksandrem 
Dzwonkowskim w roli tytułowej. Zgoda Brechta na tę pra
premierę była niewątpliwie wyrazem jego uznania dla pol 
skiei sztuki teatralnej i jego bliskich związków z naszym śro 
dowiskiem kulturalnym. 

Każdy nowy sezon teatralny przynosił dalsze polskie insce
nizacje sztuk Brechta, spośród których największą popular
nością cieszyła się naturalnie „Opera za trzy grosze", wysta
wiona po raz pierwszy po wojnie w roku 1957 na scenie Te
atru Polskiego we Wrocławiu. Z początkiem lat sześćdziesia
tych Brecht należał do najczęściej wystawianych u nas auto
rów obcych. Praktycznie wszystkie grywane na świecie dra
matv Bertolta Brechta doczekały się również w Polsce reali
zac ji :cenicznych, a niektóre do)conania w repertuarze brech
towskim zaliczane są do szczytowych osiągnięć artystycznych 
nas7ego teatru, by wymienić tylko wspomnianą wyżei in. ceni
zację „Dobrego człowieka z Seczuanu", „Operę za trzy gro
sze" w Teatrze Współczesnym w Warszawie (J 9;18 r .. reż. Kon
rad Swinarski}, brawurową „Karierę Artura Ui" na tej sa-
mej scenie w 1962 r., w reżyserii Erwina Axera, z Tadeuszem 
Łomnickim w roli tytułowej czy -też or.vginalną interprctac.ic: 
roli Matki Courage przez Irenę Eichler w Teatrze Narodowym 
(1962). . 

W ostatnich latach zainteresowanie dramaturgią B"crtolta 
Brechta wyraźnie zmalało, miłośników twórczości tego pisa
rza cieszy więc każde udane spotkanie na _cenie z barwnymi 
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postaciami z jegą sztuk, cieszy możliwość przeżywania na no
wo ich perypetii oraz krytycznego osądu ich postaw, co -
zdaniem Brechta - winno skłonić nas, widzów, do trzeźwego 
spojrzenia na nasz własny los i skorygowania naszej postawy 
wobec rzeczwistości pozateatralnej, tak, by móc wywrzeć po
zytywny wpływ na tę rzeczywistość. 

Jeśli chodzi o „Szwejka", to Brecht poznał głośną powieść 
Haska wkrótce po ukazaniu się jej niemieckiego przekładu 
(1926-27) i wspólnie z wybitnym reżyserem Erwinem Pisca
torem oraz znanym grafikiem Georgem Groszem 'przeniósł to 
dzieło na scenę berlińskiego Nollendorftheater w 1928 r. Mon
taż kapitalnych scen epickich przejętych z utworu Haska dal 
w połączeniu z ultranowoczesną techniką inscenizacyjną Pis
catora oraz agresywną scenografią Grosza nieprzeciętny re
zultat. Już wówczas Brecht zastanawiał się nad własną wersją 
„politycznego Szwejka". Jak to wynika ze wspomnień jednego 
z przyjaciół Brechta, Fritza Sternberga, pisarzowi chodziło 
o pokazanie wielkiej siły biernego oporu Szwejka i masy je
mu podobnych zwykłych zjadaczy chleba, niweczących ambit
ne plany wodzów. Na potężnej scenie generał Ludendorff miał 
przed wielkimi mapami ściennymi dyrygować ruchami ol
brzymich armii niemieckich we wszystkie strony świata, lecz 
wojska te nigdy nie docierały do miejsca przeznaczenia na 
czas ani też w zaplanowanej sile. Na nic doskonale zorgani
zowane zaplecze, na nic świetnie funkcjonujący transport ko
lejowy. Pod salą dowodzenia generała widzowie mieli znaleźć 
rozwiązanie zagadki: piwnicę pełną żołnierzy - Szwejków! 
Siady tych koncepcji odnaleźć można w „Szwejku w drugiej 
wojnie światowej", sztuce powstałej w pierwszej połowie lat 
czterdziestych w Ameryce, dokąd Brecht dotarł po ucieczce 
z Niemiec hitlerowskich i kilkuletniej tułaczce po Europie. 

To nie brak własnej inwencji twórczej skłaniał Brechta do 
częstego sięgania po cudze pomysły literackie, lecz pragnienie 
odmiennego, zgodnego z jego wizją świata i programem arty
stycznym, spojrzenia na funkcjonujących już w św.iadomośai 
widza bohaterów i ich konflikty. Wielki talent pisarski, mis
trzowskie opanowanie tajników sceny oraz nieomylny in
~tynkt społeczny sprawiły, że odniósł on na tej drodze prze
ważnie duźe sukcesy. Jego sławna „Opera za trzy grosze" to 
przecież „tylko" przeróbka osiemnastowiecznej „Opery żebra
czej" Johna Gaya, „Kaukaskie koło kredowe" to „tylko" no
wa wersja bardzo starej legendy o kredowym kole. Swe pier
wowzory literackie miały tak bardzo brechtowskie postacie, 
jak Matka Courage, dziedzic Puntila, Pelagia Wlasowa ze 
sztuki „Matka" wg Gorkiego itd . 

W swym ostatecznym kształcie dramatyczna wersja „Szwej
ka" nie jest tak radykal_na, jak ta pierwotµa koncepcja z lat 
dwudziestych. Dzielny wojak Szwejk najwyraźniej stawiał 
bierny opór również wobec szlachetnych wprawdzie, ale prze
cież zaborczych intencji dramatopisarza. Szwejk pozostał 
Szwejkiem, choć z woli Brechta przeniesiony został w okres 
okupacji hitlerowskiej. To dość mechaniczne przeniesienie 
przygód Szwejka z czasów pierwszej wojny światowej, ze 
środowiska tonącej w chaosie sprzeczności monarchii austro
węgierskiej, niezdolnej już nawet do konsekwentnego stoso
wania przemocy wobec swoich poddanych, w czasy drugiej 
wojny światowej, w otoczenie brutalnych SS-mannów i nie
ludzkiego apai;atu Gestapo, nie mogło dać w pełni zadowala-
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jących rezultatów. Okupacja, w jaką Brecht każe wierzyć 
w swoim „Szwejku", przypomina mimo wszystko sielankc; 
-i; czasów Franciszka Józefa, nawet jak na warunki praskie, 
gdzie hitlerowcy stosowali na ogół odmienną taktykę niż. np. 
w Warszawie. Dlatego też w 1957 r. publiczność warszawska 
przyjęła prapremierę „Szwejka w drugiej wojnie światowej" 
z mieszanymi uczuciami. Zbyt świeże i ponure były wspom
nienia niedawnej przeszłości, by chciano niefrasobliwie śmiać 
sic; z niewiarygodnych przygód małego oportunisty w okupo
wanej przez hitlerowców Pradze. Brecht nie ograniczył się 
jednak do imitowania Haska. Obok scen rodzajowych, jakby 
żywcem wzic;tych z czeskiego pierwowzoru, są i takie, w któ
rych do głosu dochodzi autentyczny Brecht. Taką jest scena 
ósma, przedstawiająca dzielnego wojaka Szwejka w roli nie
mieckiego żołnierza, podążającego w śnieżnej zawiei do Sta
lingradu; taki jest kapitalny epilog, w' którym dochodzi do 
tragikomicznego spotkania Szwejka z Hitlerem. Sztuka po
siada świetny prolog i interludium rozgrywające się w wyż
szych regionach, czyli w środowi~ku Szwejka. Te kabaretowe 
wstawki satyryczne oraz osiem songów tworzą plan komen
tarza do głównej akcji dramatycznej. 

H.cżyser dziesiejszego przedstawienia, zbudowanego z wy
jątków z powieści Haska oraz z fragmentów sztuki Brechta, 
nie mógł, rzecz oczywista, uwzględnić ani wszystkich wątków 
tej sztuki, ani wszystkich środków dramaturgicznych i sce
nicznych przewidzianych przez Brechta. 

Pomimo różnorakich zastrzeżeń wobec „SzweJk'.l w drugiej 
wojnie światowej" ze . trony krytyki literackiej i teatralnej, 
utwór ten doczekał się na przestrzeni lat licznych udanych 
realizacji na scenach wielu krajów, m. in. w NRD, RFN, 
Francji, ZSRR, Jugosławii, we Włoszech, na Węgrzech, ale 
w Czechosłowacji, ojczyźnie Szwejka, tylko jednej skromnej 
inscenizacji w Opawie. Sukces odniosły zwłaszcza te spekta
kle, w których - w zgodzie z Brechtem - zrezygnowano 
z dobrodusznego klimatu ·powieści Haska, w których Szwejk 
stał się postacią raczej niesympatyczną, jak Matka Couragc 
iie przebierającą w środkach w swej walce o przetrwanie, 
lowcipną, ale chytrą, złośliwą i upartą jak głaz. Dopiero taki 
Szwejk potrafi w przekonujący sposób demonstrować tez<; 
Brechta o niezniszczalności szarego człowieka, niezniszczal
ności czyniącej zeń „niewyczerpany obiekt nadużyć i zarazem 
glebę wyzwolenia". 
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