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Bo z czego żyje człek~ 
Bo z tego żyje czlek, że co godzina 
Innego dlawi, dusi, gnębi, nie chce mu dać żyć! 
Eo z tego żyje człek, iż zapomina 
Że i on móglby też czlowiekiem być. 
Panowie, po co puszczać w oczy dym? 
Cz;iek żyje tylko dzięki zbrodniom swym' 

(Brecht „Oper~ za trzy grosze" - prze kład w. Broniewskiego) 

Na mojej ścianie wisi japońska rzeźba, 
Maska zlego demona, pociągnięta zlotym lakierem. 
Wspólczując widzę 

Napięte żyły w skroni, świadczące 
Co to za wysilek być zlym. 

(Brecht. „Maska zła" - przekład St. Wygodz.kiego) 
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SARTRE O BRECHCIE 

Na twórczość Brechta, jak sądzę, nie wywarła większego wpły
wu nasza wielka dramaturgia czy tragedie tarożytnej Grecji, 'któ
re służyły mu ja'ko m<dele: sztuki jego spOlkrewnione są raczej 
z dramatem eliJbietańskim niż z t : agedią starożytną. Wspólną jed
nalk cechą, łączącą go z naszymi klasykami, z naszymi wie•l1kimi 
klasykami, było to, że reprezentuje on jedną ideologię, jedlllą rne
td<lę i jedną wiarę. Pcido•bnie jak oni przyw.raca człcwieka św:atu, 
przywraca go prawldzie. P.ropoToja praw<dy i iluzji •u1eg.a u niego 
oldwróceniu: p0idobn1e ja'k u nich, samo wydarzenie jest Id.la niego 
nierzeczywiste; miało miejsce o innym czasie, alibo nie miało nigidy 
miejsca. Realność rozpły'wa isię wśród czystego prawtdopoijobień

stwa. Ta 111iiby prawldziwość ukazuje nam jedna'k rzeczywiste pra
wa, rządzące losem człowieka. Tak, Id.la Bre~hta istnieje Pra~a; 
podobnie jak dla Racine'a czy [ofoklesa dramaturg nie ma jej 
n a z w a ć, tylko ma ją pok a z a ć. Ta właśnie ambitna czynność 
pokazania ludziom ludzi ·bez uc:ekania się do wątpliwej jakości 

magii pożądania czy strachu, jest tym, co - w sposób nie ulegający 
wątpliwości - nazywamy klasycznością. Brecht jest !klasykiem 
dlatego, że interesuje go owa jedność: jeżeli istnieje prawda ogól-
111a - rzeczyiwdsty ce'1 pokazania czegoś w teatrze - to kaiJ<ie wy
dairzenie wstrząśnie i ispołeczeństwern i jednostką; o rozmiarach 
tego wydarzenia świadczyć lbędą inne, jakich doznała jednostka; 
sarn przebieg wyldarzeń W1reszcie ukaże nam 'konfli~ty i prawa 
ogólne, które je wywołały. Dlatego też sztuk: jego mają klasycz
ny niejako schemat. Nie !dlatego, by BrecM dążył do zachowania 
jeidności czasu i miejsca - zwalcza to nawet; Brecht eliminuje 
z akcji wszystko, co mogłoby odwrócić na> zą uwagę, odrzuca 
.kaiJ<iy szczegół ornamentu, który rnógfoy przysłonić .to, ClO naj
waż.niejsze. Nie chce, ibyśmy byli czyrnkolwiek pochłonięci; chce, 
by·śmy mogli w kad'Jjej chwili słuchać, patrzeć i .rozumieć. il\/Iówi 
do nas o największym potwone - o na•s samych. Pragnie mówić 
do nas nie tern-Jr,;zując na:>. 
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Wynikiem tego, jak sami zobaczycie, jest obraz zarazem niere
alny i praVl'dziwy, nieziemski, prawie niedostrzegalny, ale wielo
barwny, na ·którym obiektem naszej spokojnej kontemplacji jest 
okrucieństwo, zbrodnia, szaleństwo i rozpacz - potworności, 
o których powiada Boileau, że są „przez sztukę imitowane". 

Czy mamy wobec tego sądzić, że wid.z powinien siedzieć niepo
rwszony w swoim fo.telu, gdy na scenie rozlega s:ę krzyk, gfdy się 

toTturuje i zalbija? Nie - tymi ofiarami, moridercami i tyranami 
isą bowiem nasze ofiary, nasi morJercy i nasi tyrani. Racine rów
nież mówił tio współczesnych o nich samych. Był jednak na tyle 
osltrożny, że kazał 1patrzeć na nich przez odwrócony iteleslkop. 
w przedmowie do „Bajazet" !tłumaczy się z pokazania na scenie 
pewnego rzeczywistego wyldarzenla: „Na positaci tragiczne powin
niśmy patrzEć ir:nym ckiern niż na bliskich nam ludzi. Można 
.powieidzieć, że nasz szacune·k dla lbo'hatera wzrasta proporjonal
nie do dzie1ącej nas cd n'.ego odleg~ośc.i„. Sprawy zbyt bliskie 
współczesności można oddarć przenie3ien'.ern ich do in.nego kra· 
ju". Jes.t to świetna d efinicja tego, co Brecht nazywa V-Effekt. 
(„.) Po·kazuje :nam naszą miłość, zazdrość, nasze myśli o zabój
stwie, pOlkazuje nam je na zimno, z !daleka, niedostępne i o'k.r„utne, 
ityrn bardziej dziwne, że nasze własine. Wyx:laje nam się, że po1tra
fimy 111ad nimi za1panować - .wszystko rozwija się ta1k precyzyj
nie i itak „poza nami", że s.po'S-trzegamy je i równocześnie rozpo
znajemy. Postaci u Brechta 1S ą takie same: są dla · tnias obce jak 
Papua·si czy Kan.al'.rnwie - d, idz.i\viąc się, :rozpoznajemy w nich 
nas samych. Ich konfHkty - groteskowe czy pełne dramatyzmu 
- są naszymi konfliktami; ich lbłęldy, słabości, cierpienia .i kom
.plikacje są naszymi konfli'ktami, lbłę'dami, sla1bościami, c:erplenia
mi i komplikacjami („.)Brecht nie po'.rnzuje na scenie 1boha.te.rów 
czy męczenników; opowiadając nam o nowej Joannie d'Arc, po
kazude 1ją nam jako !dziesięcioletnie ldz:ecko. Nie WCJl1no nam się 
z n~ą ~tdenityfikować: p.rzeciwn~e - bohaterstwo <dziecka wydaje 
nam się jeszcze 'barldz:ej nieosiągalne. Znaczy to, że nie ma moiili
wości uratowania jejnostki - zmienić brzeba całe społeczeńSltwo. 
Zadaniem dramatopisarza pozostaje jedynie „oczyszczenie", o któ
rym mówi Arystotele3. Pokazanie nam, kim jesteśmy - ofiarami 
i jednocześnie współwinowajcami. Dlatego sztuki Bre~hta tak na
mi wstrząsają. Uczucia nasze mają jednak szczególny charak
ter: jakiś stały niepokój wyni1kający z tego, że jesteśmy wildzarni 
wpra;wionyrni w stan łagod:nej kontemplacji - z tego, że aesteś
my ,po pr,ostu widzami. 



Niepokój nie zn!ka wraz z zapadnięciem kurtyny. Przeciwnie, 
wzrasta, łączy s'ę z naszym codziennym niepokojem, przejawia się 
w sposób nieświadomy w n'.eza:!owoleniu i wzburzeniu. Oczy
szczenie nazywa się dziś inaczej - jest nim uświadomienie sobie 
rzeczywistości. Czy nie to s :i mo sprawiały „Bajazet" czy „Fedra" 
w :nnym okresie i w odmiennym kontekśc:e społecznym i ideolo
gicznym? („.) Dlatego właśnie trntr Brechta, ten szekspirowski 
teatr rewolucyjnej negacji, wydaje mi się - mimo, że sam pisarz 
tego nigdy prawdopodobnie n:e chc i ał - niezwykłą wprost próbą 
odrodzenia w XX w'.eku tradycji klasycznych. 
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(Z artykułu w „Theatre dans 
le Monde" wg „Dialogu" 5/58) 

1398 Urodził się w Augsburgu Bertolt Brecht. Ojc:.ec 
jego był dyrektsTem papierni. Rodzina wywodziła się 
z gór Szwarzwaldu. 

Ja, Bertold Brecht, pochodzę z czarnych lasów. 
Moja matka przyniosia mnie stamtąd do miast, 
Kiedy tkwilem w jej lonie. A chłód lasów 
Zostanie we mnie aż do śmierci. 

* 
„Odwiedzalem często r;l.oroczne widowiska jesienne, 

budy jarmarczne na małym placu ćwiczeń, z muzyką, 
wielcma karuzelami i panoramami, na których widnia
ly okrutne obrazy j'Jk .,Rozstrzelanie anarchisty Fer
rera w Madrycie", , Nero ogląda pożar Rzymu" i in-
ne ... " 

* 
1916 Brecht rozpcczyna studia medyczne w Monachium. 

ElJ 

Zmobiliwwany, d•csta~e się d-1 wojslrowego szpitala . 
Pi.3ze swój pierwszy wiersz: , Legendę o poległym żoł
nierzu". 

* 
Rewolucja w Niemczech. 

„W tym czasie by"em czlonkiem rady żołnierskiej 
pewnego augsburskiego lazaretu. Zostatem nim tylko 
ze względu na gwałtowne namowy kilku przyj'.lciól, 
którzy uważali, że leży to w ich interesie. Jak się póź
niej okazalo, nie potrafiłem zmienić państwa w kie
runku dla nich korzystnym. Wszystkim nam braklo 
politycznego doświadczenia, a mnie dawal się odczuć 

w dodatku mój stary brak zdolności do entuzjazmo
wania się . Spadlo mi na kark masę roboty ... Krótko 
mówiąc: nie różniłem się prawie od przytlaczającej 

większości żołnierzy, którzy mieli oczywiście dość woj· 
ny, ale nie byli zdolni do politycznego myśtenia". 

Powstaje pierw"za sztuka Brechta: dramatyczna 
ballada „Baal". Wpływy Bi.ichnera i bunt przeciw 
ekspresjonistom. 

* 
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1922 

1923 

1924 

1926 
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Monach ijska prapremiera „Werbli w nocy" -
sztuki poświęconej problemom rewolucji. W kilka dni 
później jeden z najwybitn:e;szych krytyków n:emiec
kich, Ihering, pisze: 

„Dwudziestoczteroletni poeta Bert Brecht zmieni! 
w ciągu nocy oblicze tv.:_órcze Niemiec'. 

* 
„W gęstwinie mias t" - wyraz rozczarowania po 

klęsce rewolucji w Niemczech. Okres inflacji i nędzy. 

„Osamotnienie jest tak wielkie, że nie ma nawet 
walki". 

* 
Na kanwie , ,Życia Edwarda II" Ma'flowe'a Brecht 

pisze i reźyseruje swego „Edwarda 11" w teatrze mo
nachijskim. Wpływ >teatru elźbietańskiego na krysta
lizowanie się teorii i praktyki dramatu i teatru epic
kiego Brechta. 

„Po raz pierwszy w opracowaniu dramaturgicznym 
Brechta wyraźnie przejawiło się dążenie do ukazania 
bezpośredniego związku między historycznym obrazem 
i współczesnością. Pouczający charakter przedstawie
nia polegał na tym, że na przykładzie zdarzeń, odby
wających się w Anglii przed 600 laty, ujawnił on istotę 
zjawisk charakterystycznych również dla Europy na-
szych czasów". 

„Kradł jak Szekspir'' 

(John wmct) 

* 

(B e rnard Reich) 

Komedia antywojenna „Człowiek j ak czŁowiek". 

•. Po premierze Brecht zakupi! prace o socjalizmie 

i marksizmie i kazał sobie wynotować podstawowe 
dzie~a z tej dziedziny, które powinien naprzód prze
studiować. Z urlopu napisa3 mi wkrótce w jednym z li
stów: „Tkwię po uszy w , Kapitale". Musz ę to teraz 
do głębi poznać i zrozumieć. Muszę dokładnie wie-

dzieć .•• " 
(Elisabeth Hauptmann) 

1928 

) 

1929 

1930-32 

1933 

„N aszą nadzieją jest publiczność sportowa, naj
mądrzejsza i najsprawied1iwsza publiczność świata". 

Dla tej publiczności pisze Brecht swoje nowe sztu
ki, które nazwał „Songspiel" - śpiewogry : „Wzrost 
i upadek miasta M ahagonny", „Opera za trzy grosze". 
Wspólpraca z Kurtem Weillem. 

Prapremierą „Opery za trzy grosze" Bertolt Brecht 
zdobywa świ·at. Od chwili powstania po dziś dzień 
sztuka ta przechodzi przez wszystkie sceny świata. 

Teatr „Wybrzeże" wystawił „Operę za trzy grosze" 
w r . 1960 w reźyser i i Jerzego Golińskiego i scenografii 
Alego Bunscha. 

Wszak wiecie, kim był Bertolt Brecht, 
Spragniony wiedzy człek, 
Lecz że za często pytał on, 
D~aczego forsę czci nasz wiek, 
Usłyszał od was: „Idźże z kraju won!" 

* 
Początek kryzysu światowego . Nowy okres w twór

czości Brechta. Coraz ściślejsze kontakty z KPD. 
„Lehrstiike" - sztuki pouczające . Skrajny dydaktyzm 
i agitacyjność . Brecht - marksistą. „Dziecif;ca choroba 
lewicowości" W „Decyzji". Wspóli:;r aca z kOlmpozyto
rem Hansem Eis lerem. 

„Matka" wg Gork,' ego i „Święta Joanna szlachtu
zów" - najwię•kszy konflikt kapitalizmu. „święta Jo
anna" musiała czekać n a n'.emiecką p·rapremierę bli
sko dwadzieśc ia l at. 

* 
Następnego dnia ro pożarze Reichstagu Brecht zni

ka z Berlina poszuk:wany przez hitlerowców. R<ozpo
czyna się trwaj ące 15 la t życ~e emigranta. 
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JJERIOLT BI(.ECHT 

IMIA l IK A CO lUJ lrłAG IE 
JEJ DZIECI 

(łlfJTTER GOURAGE UND IHRE HINDER} 

Kronika z wojny trzydziestoletniej 

Przekład Stanisława Jerzego Leca 

Obraz I Obraz II 

w:osna 16 Z4. D owódca Oxemtierna werbuje w Dalarne wojsko 
do wyprawy ria Po'.skę. Markietance Annie Fierling, znanej p-Od 
przezwisk:em Matki Courage, zabierają syna. 

W latach 1625 i 1626 Matka Courage ciągnie wraz z taborem wJjsk 
szwedzt'.{ich przez PoLskę. Podczas oblężenia twierdzy o::lnajduje 
syna. Pomyś1na 'Sprzedaż kap:or.a i wielk'.e dr.i mężnego syna. 

Werbownik 
Wachmistrz 
Ma'.ka Courage 
Katarzyna 
Eilif 
Schweizerkas 

Henryk Sakowicz 
Lech Grzmociński 

Bogusława Czosnowska 
Maria Głowacka 

Krzysztof Kalczyński 
. Tadeusz Borowski 

Kucharz 

Dowódca · 

Kapelan 

Andrzej Szalawski 

. A n ten i Biliczak 

Kazimierz Talarczyk 



Obraz III 

Trzy lata później doohje s:ę Ma'.ka Courage z częścią pułku fiń
skiego do niewoli. Ud3je się jej uratować córkę i budę, ale jej 
uczciwy syn ginie. 

Zbrojm:strz 
Yvette Pottier 
żolnierz 

Wachmistrz katolicki 
Cz'!Owiek z przewiązanym okiem 
Pułkownik 

Obraz IV 

Ryszard Moskaluk 
. Elżbieta Goetel 
Leszek Kowalski 

Stanislaw Dąbrowski 
. Józef L ewartowski 
. Józef Niewęglowski 

Matka Courage śpiewa Pieś:l o Wielkiej Kapitulacji. 

Pisarz • 
Młody żołnierz 

St sry żołnierz 

Obraz V 

Kazimierz Iwor 
. Jerzy Stanek 

. Henryk Bista 

Minęły dalsze dwa lat3. Wojna roZJp rze.strzenia się na coraz nowe 
obszary. W nieustannej tu!aczce mały wó zek Matki Courage prze
mierza Polskę, Morawy, Włochy i znowu Bawarię. 

Rok 1631. Zwycięstwo Tilly'ego pod Lipskiem k·osztuje Matkę Cou
rage cztery oficerskie koszule. 

żołnierz 
Chlupka 
Chłop . 

!2 

. Andrzej Szacillo 
Barbara Patorska 

Wojciech Kaczanowski 

Obraz VI 

Pod mi as tem lngelstadt w Bawarii Matka Courage jest świadk:em 
pogrzebu p 0>leglego wodza cesarskiego Tilly. Tuczą się rozmowy 
o qohater ach wojennych i jak długo potrwa wojna. Kapelan użala 
się, że jego talenty leżą odłogiem, a niema Katarzyna dostaje wre
szcie czerwone b ·..: ciki. Jest rek 1632. 

Śpiewający ŹOłnierz . Edward O;tana 

Obraz VII 

Matka Courage u szczytu handlowej kariery. 

Obraz VIII 

W tym samym .roku pada w bitw:e pcd Lutzen król szwedzki Gu
staw Adolf. Pokój grozi Matce Courage ruiną. Nieulękły syn Matki 
Courage popełnia o jeden czyn bohaterski za dużo i ginie hańbiącą 
śmiercią. 

Młody człowiek 

Stara kobieta 
żołnierz 

Ol:raz IX 

. Józef Lewartowski 
Helena Plachecka 

Wojciech Kaczanowski 

I ot·o już lat s zesnaście trwają wielkie wojny religijne. Niemcy po
stradały wiĘcej niż ']:o1owę ludności. Strasz·iwe zarazy dziesiątkują 
tych, których cszczędzi ly rzezie. G'ód szale je w kwitnąc •eh nie
gdyś krainach. Wilki grasują wśród zgliszczy spalonych miast. Je
sien i ą 1634 spotykamy Matkę Oourage w b awarskim Fichtelgeb:rge, 
n ieopodal głównego traktu wojennego, którym ciągną wojska szwe
dzkie. Wczesna jest tegoroczna .zima i szczególnie surowa. Interesy 
idą źle, .pozcst3ła tylko żebranina. Kucharz otrzymuje list z Utre
chtu i d<Jstaje dymisję. 
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Obraz X 

Przez cały rok 1635 Matka Courage wraz z córką Katarzyną wę
dru'je ·drogami środkowych Niemiec w ślad za wojskami coraz bar
dziej obszarpanymi. 

Obraz XI 

Styczeń 1636. W-0jska c2sarskie zagraż1:ą ew.:ngielickiemu miastu 
Halle. K amienie za:czyn 2 ją mówić. Mat!rn Courage traci córkę 

i wędruje dalej samotnie. Daleko jeszc~e do końca wojny. 

Chorąży 

Żołnierz pierwszy 
Żołnierz drugi 
Stary ch '.op 
Stara ch ; o~ka 

Młody chłop . 

C~raz XII 

Przedświt. 
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Eugeniusz Lotar 
Ryszard Moskaiuk 
Henryk Sakowicz 

Juliusz Te.rajewicz 
Kira Pepłowska 

Edward Ożana 

Reżyseria: 

JERZY GOLIŃSKI 

Scenografia: 

JADWIGA POŻAKOWSKA 

Muzyka: 

PAUL DESSAU 

Kierownictwo muzyczne: 

JERZY MICHALAK 

Asystent reżysera: 

STANISŁAW DĄBROWSKI 

Kl()repetycja muzyczna: 

Urszula Kulkowa 

Muzykę nagrali: 
Tade,usz Andrzejewski, Jarosław Kaziński, Ryszard Klaman, 
Urszuh1 Kulkowa, Romuald Marszałek, Ryszard Podgórski, · 

Mari.an Szymański 

lfi 



---~ 

1933-39 

1939 

1941 

1941--47 
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Pobyt w Danii. Tu obok wielu innych utworów 
powstaje wstrząsający reportaż sceni·czny oparty o do
kumentację praisową: „Strach i nędza III Rzeszy". Po 
wybuchu wojny w Hiszpanii - „Karabiny pani Car
rar" - również sztuka z cyklu „pouczających". Tu 
w ciągu kilku lat Brecht tworzy pierwsze wersje czte
rech wielkich sztuk: „Życia Galileusza'', „Sądu nad 
Lukullusem", „Matki Courage" i „Dobrego człowieka 
z Seczuanu". 

* 

Brecht przenooi się do Szwecji, potem do Fin:an-
dii. Powstaje „Pan Punt:.la i jego sługa Matti". 

Sztukę tę realizował Teatr „Wybrzeże" w r. 1955 
w reżyserii Jerzego Golińskiego i scen{)grafii wo.jcie
cha Krakowskiego. 

Tu pisze Brecht filotoficzne „Rozmowy uchodź

ców". 

„Kadera Artura Ui", metaforyczna historia Adolfa 
Hitlera, już napisana. Zabłyśnie prapremierą w Stutt
garcie dopiero w osiemnaście lat później. 

W ostatnich dniach przed wkroczeniem wojsk hi
tlerowskich do ZSRR Brecht emigruje do Stanów Zje
dnoczonych. 

* 

„Wizje Simony Machard", „Szwejk rw drugiej woj
nie światowej" i „Kaukask'.e kredowe koło". Teatr 
„Wybrzeże" wystawił tę ostatnią sztukę w 1963 roku 
w reżyserii Kazimierza Brauna i scenografii Jadwigi 
Pożakowskiej. 

* 

1947 

1948 

1949 

14 sierpnia 
1956 

Brecht zostaje wezwany przed Komisję do Bada
nia Dz!ałalności Antyamerykańskiej jak.o podejrzanY: 
o komunizm. Oświadcza: 

„Na podstawie mojego dwudziestoletniego do
śuJiadczenia europejskiego dramaturga i poety pragnę 
stwierdzić, że wielki naród amerykański straciłby 

wiele, gdyby pozwolil komukolwiek ograniczyć wolne 
współzawodnictwo id.ei na polu kultury lub też inge
rować w dziedzinie sztuki, która musi być wolną, aby 
być sztuką". 

* 

Po krótkim pobycie w Szwajcarii, gdzie p:iws.tają 
m. in. „Dni K•cmuny", Brecht wraca do Berlina. Wiraz 
z Heleną Weigel zak rada włas·ny zespół teatralny „Ber
line.r Ensemble". 

* 

Sukces „Matki Courage" z Heleną Weigel w roli 
tytułowej r.ozpoczyna triumfalny okres p·!'lacy świetne
g{) teatru. Brecht - p.:sarz, teoretyk teatru i reżyser 
jedn{}czy swoją działalność. Inscenizacje „Berliner 
Ensemble" zd·obywają laury na scenach Europy i mię
dzy;n·arodowych fEstiwalach. 

* 

Bertolt Brecht um:era, nie doczekawszy już ber
lińskiej premiery ostatniej wersji „Życia Galileusza", 
sztuki, którą uważał za swój filozoficzny testament. 

„Kto nie zna prawdy, jest tylko głupcem, 
lecz kto ją zna i zataja, jest zbrodniarzem". 

(„Życie Galileusza") 

* 
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Wy, którzy wynurzycie się z potopu, 

W którym myśmy utcnęli, wspomnijcie, 

Gdy będziecie mówić o naszych słabościach, 

Także o tej ponurej epoce, 

Której zdolaliście ujść. 

A przy tym wiem przecież: 

Nawet nienawiść do podlości 

Znieksztalca rysy. 

Nau;et z wścieklości z powodu krzywdy 

Chrypnie glos. Ach, my, 

Którzy mieliśmy grunt przygotować pod życzliwość, 

Sami nie mogliśmy być życzliwymi. 

Lecz -wy, gdy będziecie już tak daleko, 

że czcowiek czlowiekowi slużyć będzie sobą, 

Wspomnijcie o na~ z pob!ażaniem. 

(Brecht „Do potomnych" - przekład st. J . Leca) 
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