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BERTOLT BRECHT 

1898 - urodził się w Augsburgu 10 lutego. 

1916 - 1918 - Jako student medycyny powo
łany zostaje do służby sanitarnej pod
czas I wojny światowej; zaczyna pisać 
wiersze antymilitarystyczne. 

1922 - Za pierwszą wystawioną na scenie mo
nachijskiej Kammerspiele sztukę „Wer
ble w nocy" (pierwotny tytuł „Sparta
kus") otrzymuje nagrodę im. Kleista. 

1924 - Brecht obejmuje u Reinhardta stano
wisko dramaturga Deutsches Theater 
w Berlinie. Pierwsze kontakty z teatrem 
politycznym E. Piscatora. 

1926 - Komedia „Człowiek jak człowiek". 

1928 - „Opera za trzy grosze" 

1932 - Brecht wystawia własną adaptację „Mat
ki" Gorkiego. 

1933 - Jako jeden z pierwszych trafia na indeks 
hitlerowski. Opuszcza Niemcy. 

1933 - 1948 - Na emigracji, m. inn. w ZSRR 
i USA. Dramaty: „Karabiny pani Car
rar" (1937), „Strach i nędza III Rzeszy" 
(1938), „Życie Galileusza" i „Matka Cou
rage i jej dzieci" (1939), „Pan Puntilla 
i jego sługa Matti" (1940), „Kariera Ar
tura Ui" (1941, pierwodruk 1957), „Do
bry człowiek z Seczuanu" (1942) i „Kau
kaskie koło kredowe" (1945) - ostatni 
spośród ogólnej licz.by 29 utworów dra
matycznych Bertolta Brechta. 

1948 - Brecht wraca do Berlina Demokratycz
nego, gdzie wspólnie z żoną Heleną 
Weigel zakłada i prowadzi sławny teatr 
Berliner Ensemble. 

1954 - Otrzymuje międzynarodową Leninowską 
Nagrodę Pokoju. 

1956 - Umiera w Berlinie 14 sierpnia. 
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Roman SZYDŁOWSKI 

Bertolt Brecht i jego „Kaukaskie kolo kredowe" 

- Którego ze współczesnych dramaturgów ce
ni Pan najwyżej? - zapytał Jean Paul Sarte'a 
znany krytyk angielski Kenneth Tynan. 

- B_ez. ~ątpie~ia B~echta, choć już nie żyje -
odpowiedział krotko i Jasno autor Ladacznicy 
z zasadam.i". " 

Bertolt Brecht - największy dramaturg i te 
oretyk teatru XX wieku pierwszy pisarz trze
ciego Tysią clecia, jak g~ nazwał Lion Feucht
wanger. Reformator, ideolog, komunista, nowa
tor f_or~y teatralnej. Zwalczany przez jednych, 
podzJwiany przez innych. Przedmiot i temat nie
zliczonych sporów i dyskusji. Odrzucany przez 
Jednych ze względu na treść swych dzieł, zbyt 
radykalną, zbyt „lewą" . Odrzucany przez innych 
z.e wzg'.ędu na ich formę, zbyt nową, zbyt 
zaska~uiącą, ~byt trudną„. Skomplikowany pi
sarz I . człowiek pełen sprzeczności, którego 
me mozna nigdzie zaszufladkować, z którym 
tak trudno było poradzić sobie za życia i nie
łatwo po śmierci. Głęboki dialektvk i realista 
zaprzeczenie i wróg dogmatyzmu. Miłośnik naul~ 
ścisłych, konkretu, doświadczenia, eksperymen
tu, empiryk i racjonalista. Zwolenn.ik twórczego 
marksizmu, dialektyczny materialis ta nie lęka 
się !1ajtrudniejszych zagadnień, ani' najprzy
krzeiszych :vniosków. Pisz.e po to, aby uczyć, 
wychowywa_c, nie zapomina jednak nigdy, że 
sztuka musi bawić, sprawiać przyjemność, aby 
być sztuką. 

Twórczość . Brechta nie mieści się w żadnych 
ramkach, am schematach. Jest on autorem bli
sko 30 sztuk teatralnych (nie wszystkie zostały 
dotąd opublikowane, część spoczywa jeszcz2 
w rękopisach w archiwum Brechta w Berlinie). 
Nadto napisał wiele pięknych wierszy znako
mitych es:jów publicystycznych, opracował 
wła~ną ~eo~1ę „teatru epickiego", czy jak go pod 
ko;i1ec zycia nazywał „ teatru dialektycznego", 
ktorą wydał pt.: „Mały organon dla teatru", 
wreszcie napisał także liczn e większe i mniej 
sze utwory prozą. Sztuki Brechta grają dziś 
teatry całego cywilizowanego świata. Ale zupeł
nie inaczej przyjmują je tam, gdzie uznając ich 
walor artystyczny nie mogą oficjalni przedsta
wiciele mieszczańskich kręgów i wyraziciele ich 
polityki kulturalnej zgodzić się z ich progra-
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mem, czy postawą polityczną. Zachodnie insce
nizacje usiłują więc nie raz stępić ideowe ostrze 
sztuk Brechta. Prawdziwą i wierną intencjom 
autora interpretację znajdują one natomiast 
w krajach, w których teatr realizuje program 
polityczny i artystyczny, jakiego wyznawcą był 
Brecht. 

Przed kilkoma tygodniami odbyła się w za
chodnim Berlinie w Schillertheater prapremiera 
nowej sz,tuki Guntera Grassa pt. „Plebejusze 
próbują powstanie". Jest to paszkwil, szkalu
jący Brechta i jego dobrą pamięć, kwestionują
cy wartość jego postawy moralnej w czasie pa
miętnych wydarzeń 17 czerwca 1953. Była to 
próba skompromitowania Brechta w oczach za
chodnich widzów. Skończyła się sromotną klę
ską oszczercy i teatru, który zdecydował się wy
stawić jego sztukę. Prawie jednomyślna była 
negatywna ocena sztuki i przedstawienia przez 
krytykę. 

Coraz lepiej rozumie się natomiast i coraz 
częściej gra się sztuki Brechta w krajach so
cjalistycznych. Pocz.ątkowo raził wielu jego no
watorski styl artystyczny. Szczególnie w Zwią
zku Radzieckim nie umieli sobie z nim poradzić 
epigoni Stanisławskiego i zwolennicy sztywnej, 
normatywnej estetyki ciasno pojmowanego rea
lizmu socjalistycznego. Dla dogmatyków był 
Brecht zbyt anarchiczny, zbyt śmiały, zbyt da
leko odbiegał od różnych reguł, tradycji i kano
nów. Dla snobów i estetów był zbyt upolitycz
niony, zbyt prosty i przejrzysty. Uważali jego 
sztuki za prostackie. 

Bitwa o Brechta wciąż się toczy. Chwilami 
przybiera nawet ostre formy i staje się gwał
towną. Po zbudowaniu muru, oddzielającego sto
licę NRD od Berlina zachodniego. niektórzy 
„działacze teatralni" w NRF, dyrektorzy teatrów 
i politycy, zajmujący się sprawami artystyczny
mi, zareagowali na to posunięcie władz NRF 
proklamowaniem bojkotu sztuk Brechta, który 
już wtedy nie żył od kilku lat. Po niedługim 
czasie wycofali się z tego bojkotu, który wy
rządzał więcej szkody publiczności i teatrom 
NRF, niż samemu autorowi i jego dziełu. I zno
wu powróciły sztuki Brechta na sceny całych 
Niemiec. W krajach socjalistycznych pozycja je 
go dramaturgii jest coraz mocniej sza , a piękne 
przedstawienia „Dobrego człowieka z Seczu
anu" w teatrze Lubimowa i komedii „Człowiek 
jak człowiek" w teatrze im. Komsomołu w sto
licy ZSRR świadczą o tym, że coraz lepiej go 
tam rozumieją i grają. Ale i to wcale nie zna-
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LEON SCHILLER i BERTOLT BRECHT 
w czasie spotkania w Warszawie w roku 1952 

czy, że bitwa o Brechta została już w naszych 
krajach wygrana. W grudniowym numerze 
„Twórczości" z roku 1965 ukazał się bardzo cie
kawy esej Krzysztofa Wolickiego pt. „Dwie próby 
polityki", w którym czytamy m. innymi : u nas 
„Brecht mimo, że wg statystyk teatralnych po
pularny, jest bardzo mało znany i jeszcze rza
dziej rozumiany przez inscenizatorów i kryty
ków; właśnie u nas od śpiewano prze d paru laty 
requiem brechtowskiemu teatrowi - i to usta
mi jednego z kapłanów Kościoła Zdrowego Roz
sądku, K.T. Toeplitza. Brecht jest zdaniem KTT 
przestarzały, bo w Polsce nie ma już kapita
listów i proletariuszy, nie ma ostrych polary
zac.ii i inne są zasady polityki. Możliwa jest 
wykładnia tej teorii tak prymitywna, że właś
ciwie obrażliwa dla zdrowo myślącego krytyka: 
zgodnie z nią przestarzała jest każda sztuka 
z chwilą dezaktualizacji użytych w niej realiów. 
Z tym, rze cz jasna, nie ma co polemizować. 
W wykładni nieco bardziej złożonej teatr Brech
ta jest przestarzały , bowiem zmieniły się za
sady polityki - niegdyś polityczny, jest d ziś 
tylko historyczno-opisowy. Należy przyznać, że 
tak wyłożona opinia KTT pokrywa się w poważ 
nym zakresie ze sposobem pojmowania i reali
zowania Brechta na naszych scenach. Nie tu 
oczywiście miejsce dla dyskutowania zmienności 
„zasad polityki". W każdym razie: o ile zmien
ność warunków jest niewątpliwą, o tyle rów
nie niewątpliwe jest, że obowiązujących „zasad 
polityki" nie sposób mierzyć zbyt krótkotrwa
łymi doświadczeniami zmienności warunków„. 
Dla naszego tematu istotna jest natomiast kwe
stia nie tyle zasad polityki jako takich, ile po
lityki jako składowej dramatu i teatru„. Pun
ktem wyjścia dla polityki w teatrze może być 
swoista teoria gier - czasem gra w szachy, 
choć czi;>sto po prostu w stukułkę. świat poli
tyczny staj e się wówczas szachownicą, polityka 
zbiorem jest reguł, postać dramatyczna - gra
czem lub figurą„. Zdaje się, że główną cechą 
uwarunkowaną wspólnym punktem wyjścia jest 
tu zawsze oderwanie momentu politycznego od 
momentu społecznego„. Istnieje dla polityki 
w teatrze droga najzupełniej odmienna. Brecht 
jest je j największym protagonistą. Punktem 
wyjścia jest potrzeba solidarności. Można też 
powiedzieć inaczej: najpierw człowiek społecz
ny, potem polityczny. Zasada polaryzacji, którą 
w teatrze Brechta tak łatwo dostrzec i której 
wszelakie przestarzałości jeszcze łatwiej wy
tknąć, okazuje s ię więc nie tylko wynikiem 
określonej ideologicznej analizy społeczeństwa, 



lecz również niezbędnym narzędziem artystycz
nym otwierającym polityce drzwi teatru". 

Tak je~t. Teatr Brechta jest teatrem politycz
nym, ktory się ani nie postarzał, ani nie zde
zaktualizował . Ale jest też jednocześnie teatrem 
poetyckim, który zachwyca nas zawsze bogac
twem inwencji literackiej i wyobraźni autora 
i jest teatrem głębokiej moralistyki, wpływają
c;,:m _wychowawczo na postawę ideową i etykę 
w1dzow. Pod tym względem stanowi „Kaukaskie 
koło kredowe", jedEn z ostatnich dramatów 
wielkiego pisarza, wzorową jakby syntezę jego 
poszukiwań i prób. Znajdziemy w tej sztuce te
mat polityczny, głos Brechta w sprawie naszych 
Ziem Zachodnich, których przyznanie Polsce 
uważał nie tylko za akt sprawiedliwości histo
rycznej, lecz także za decyzję uzasadnioną go
spodarcz,o, gdyż Polacy potrafią lepiej wyko
rzystać te tereny, które były zawsze tylko „Hin
terlandem" Niemiec. Jest w „Kaukaskim kole 
kredowym" głęboka moralistyka, ów motyw 
„pokusy dobroci", jak również społeczne uza
sadnienie przyczyn, dla których w społeczeń
stw!e kla_sowyrr_i, gdzie jeden wyzyskuje drugie
go l dybie na Jego dobro - człowiek nie mo7e 
być ?obry. Jest w „Kaukaskim kole kredowy~" 
ulub10ny brechtowski motyw antywojenny zde
masko:vanie i potępienie wojny, na któr~j bo
gacą się tylko bogaci, cierpią zaś zawsze biedni. 
Jest brechtowski sceptycyzm i krytyczny stosu
nek do możnych tego świata, a szczególnie do 
aparatu wymiaru sprawiedliwości i jego bez
dusznego działania . Ale jest także przeciw
st~wienie mu owej ludowej sprawiedliwości, 
ktorą reprezentuje jedna z najciekawszych po
staci dramaturgii brechtowskiej. Jest brechtow
ska poezja i liryka miłosna, jego zamiłowanie 
do wschodnich baśni i wschodniego kolorytu, 
brechtowska erotyka i brechtowski humor. Jest 
wreszcie jeszcze jedna cecha bardzo rzadka 
w dramaturgii autora „Matki Courage": opty
mizm i wiara w człowieka, nie tylko w jego 
mądrość i przebiegłość, lecz także w jego odwa
gę, szlachetność i dobroć, gotowość niesienia po
mocy drugiemu. Wiąże się to zapewne z okre
sem, w którym sztuka powstała . Pisał ją w Ja
tach 1944/45, kiedy zwyci({stwo nad faszyzmem 
było już sprawą przesądzoną, otwierały się per
spektywy nowego wspaniałego świata nie widać 
b_yło _jeszc~e nowych trudności, któ~e zaczęły 
się p1ętrzyc przed ludzkością, już w kilka lat 
po zakończeniu najstraszniejszej z wojen. 
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Również kształt artystyczny, forma „Kauka
skiego koła kredowego" s tanowi wzorową re
alizacj({ brechtowskie.i koncepcji dramatu epic
kiego, dramatu dialektycznego. Sztuka jest mo
ralitetem, parabolą, baśnią ludową przypo
wieścią, zakończoną wciąż aktualnym morałem. 
Składa się ona z krótkich scen montowanych na 
zasadz ie poziomej, a nie pionowej. Każda z nich 
ma swą wewnętrzną dramaturgię i stanowi 
zamkniętą całość. Postacie sztuki oddziaływują 
na otaczający je świat, lecz same zmieniają się 
także w trakcie rozwoju akcji. Świat bowiem 
wpływa także na nie i w tym tkwi m. in. dia
lektyka sztuki. Każda z nich ma także swoje 
wewnętrzne sprzeczności, które musi w trakc.ie 
sztuki prz.ezwyciężać. Montaż poszczególnych 
scen „Kaukaskiego kola kredowego" wymaga 
też specjalnego rytmu, który nadaje dopiero ca
łemu przedstawieniu odpowiednią dynamikę. 
Pomocą są tu tak typowe dla Brechta wiersze 
i songi (pieśni), wprowadzane zupełnie swobod
nie do akcji, skierowane wprost do publiczności. 
Wiążą one poszczególne sceny, lecz są także 
pięknym poetyckim komentarzem do dzieła 
i zawierają nieraz właściwe credo autora. Chę
tnie posługuje się Brecht w „Kaukask im kole 
kredowym" swymi ulubionymi efektami wy
obcowania. Zaskakuje nimi widzów, kierując 
ich uwagę na problemy i zjawiska szczególnie 
istotne. Są one jakby snopem światła, rzuconym 
na to. co mogło by z.ostać nie dość wyraźnie do
strzeżone. I tak np. główny problem „Kauka
skiego kola kredowego" - kto ma prawo do 
małego Miszy? - rozstrzyga autor za starą przy
powieścią ludową o kole kredowym i o sądz.ie 
Salomona, a jednak rozstrzyga go inaczej. Do 
rozerwania małego Miszy nie chce bowiem do
puścić nie jego rodzona matka, tylko ta, która 
dziecko wychowała, kocha je prawdziwie i za
służyła sobie na to, by je z;:itrzymać . Az.dak oka
zuje się też na.isprawiedliwszym sędzią, mimo, 
że bierze łapówki i nie jest wcale „uczony w pra
w ie". Kieruje się bowiem w swych wyrokach 
prawdziwym poczuciem sprawiedliwości. 

Dwoje bohaterów „Kaukaskiego koła kredo
wego". Grusza i Azdak to jedne z najpiękniej 
szych postaci brechtowskiej dramaturgii. Gru
sza ma w sobie coś z matki Courage, jej wi
talność i siłę, ale ma też trochę z bohaterskiej 
niemej Kattrin, która uratowała swym werblem 
miasto Halle, ostrzegając je w porę przed na
paścią, aby mogło się bronić. Ma w sobie szla
chetną naiwność świętej Joanny szlachtuzów 
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O SOB Y: 
Pieśniarz 

Gubernator 
Gubernatorowa 
Tłusty Książę 

Lekarz I 
Lekarz II 
Adiutant 
Służebna I 
Służebna II 
Pancerny I 
Pancerny II 

Pancerny III 

Grusza 
Simon 

Służba: 

Tkacze: 

Kat 
Pomocnik 
A zdak 
Wielki Książę 

- ANDRZEJ GŁOSKOWSKI 
- ZYGMUNT URBAŃSKI 
- MARIA KOZIERSKA 1 1 

- ALlbMóK':i:NDl!l-R Ji!@Oł ł!Jt. '"•td\ .il.~ 
- MACIEJ MAŁEK 
- JERZY BALBUZA 
- ANTONI LEWEK 
- BARBARA JAKLICZ 
- KRYSTYNA FROELICH 
- KRZYSZTOF CHAMIEC 
- EUGENIUSZ 

KORCZAROWSKI \) 

= :::':~:~::::gyrc , 
- BOGUMIŁ ANTCZAK 

I 
-BARBARA WAŁKÓWNA 
- BOŻENA DARŁAKÓWNA 

- IRENA BURA WSKA "'/ I ' I ~ 
aó23EF nODYf+mn f< -~ MVtM\; 

- HENRYK STASZEWSKI I 

l 
-JERZY BALBUZA 
- JANUSZ GAJOS 
- ZDZISŁAW JÓŻWIAK 

- WIESŁAW OCHMAŃSKI 

- KRZYSZTOF CHAMIEC j 
- ST 1 łHSh 0 

m OT CZ3''f( · 1 
Li i i łV 9.i 

- JÓZEF ZBIRÓG 
- SŁAWOMIR 

MISIUREWICZ 
Policjant Szauwa - MAREK SOBCZYK 
Siostrzeniec - MACIEJ MAŁEK 

Stary gospodarz - JÓZEF ŁODY~leKI ) ~Ht~\'N. I ll'Vtt 
Inwalida - ZYGMUNT NOWICKI 
Kuternoga - ZDZISŁAW JÓŹWIAK ' 

Lekarz 
Szantażysta 

Gospodyni 
Gospodarz 
Teść 

Ludwika 
Parobek 

Chłopi-bogacze { 

Staruszka 
Banditus 
La wre n ty 

Bratowa 
Misza 
Teściowa 

Zakonnik 

- WIESŁAW OCHMAŃSKI 

- JERZY BALBUZA 
- ŻELISŁA W A MALSKA 

- JAN SZAFAŁOWrcz, u 1. l, 
JÓZJ!;F LQ:OY~Vi>KI =-~ JUl'fC\;)„i\i\-itt 

- BARBARA WAŁKóWNA 
- EUGENIUSZ 

KORCZAROWSKI 

"bl!;~I 0 m1LC.6.Til~KA 

JA ~JTT~Z CAJG" 

:~:~~~.:o:::~, 'fv.vli~ł~ 
- MACIEJ MAŁEK ~ J~ 

RYeZARD F ISGIIBACII 1,.l Yt\wtv~~ 
• B ARBARA JAKL 1eg Hi· lt1i1cc~~)Jc~ 

- JERZY PRZYBYLSKI 
- SŁAWOMIR 

MISIUREWICZ 

- KRYSTYNA FROELICH 

* * * 
- LEOKADIA PILARSKA 
- ZYGMUNT NOWICKI 

Gośc ie l 
-LENA WILCZYŃSKA 
- KRYSTYNA FROELICH 
- ŻELISŁA W A MALSKA 
- ZDZISŁAW JÓŹWIAK 

Jus up 
Kucharka 
Adwokat I 
Adwokat II 
Pokryty kurze m 

- HENRYK STASZEWSKI 
- IRENA BURAWSKA 
- ZYGMUNT URBAŃSKI 
- JERZY PRZYBYLSKI 

jeździec - .JAN SZAFAŁOWICZ 

Staruszka - .JANINA STASZEWSKA , ' 
Staruszek - JÓćEF ŁODY~leKI 1h ) 1,1.:-t..i,i,M li 

Asystent reżysera: ZDZISŁAW JÓŹWIAK 

Przy egzemplarzu: EWA IWIŃSKA Przedst. prowadzi: JAN SZAFAŁOWICZ 



Scena z „Kaukaskiego koła kredowego" 
w Berliner Ensemble 

i dobroć Szen-Te z „Dobrego człowieka z Se
czuanu". Wszystkie jej poprtedniczki przegry
wały jednak swą walkę, lub musiały, ratując 
się przed klęską, wchodzić w bardzo wątpliwe 
kompromisy moralne, jak Szen-Te, przyzywa
jąca swego niedobrego kuzyna Szui-Ta. Grusza 
jest jedyną z pięknych postaci brechtowskich 
kobiet, która odnosi zwycięstwo nad złem. Po
kusa dobroci zwyciężyła w niej nie pociągając 
za sobą jej klęski. Azdak ma także wielu po
przedników we wcześniejszych sztukach Brech
ta, poczynając od jego młodzieńczego Baala, 
poprzez Galileusza, Kapelana z „Matki Cou
rage", Szwejka. Byli to wszystko mężczyźni sil
ni, sprytni, cyniczni i nie pozbawieni wdzięku, 
intelektualiści, pokonujący rozliczne trudno3ci 
życiowe. Żaden z nich jednak nie udał się 
Brechtowi tak dobrze, jak Azdak, ludowy mę
drzec, dowcipny, anarchiczny a przecież spra
wiedliwy, pogodny i sympatyczny.„ 

Tyle zalet zapewniło „Kaukaskiemu kołu 
kredowemu" ogromne powodzenie prawie wszę
dzie tam, gdzie je grano. Jego prapremiera 
odbyła się w języku angielskim 4 maja 1943 
na scenie Nourse Little Theatre, Northfield 
(Minnesota) w Stanach Zjednoczonych. Grano je 
nieraz później w USA, a w Waszyngtonie otwar
to tą sztuką nowy teatr Arena-Stage. Reżysero
wał ten spektakl jeden z najwybitniejszych re
żyserów amerykańskich Alan Schneider. Wy
stawiały tę sztukę liczne teatry amerykańskie 
i angielskie (m. innymi teatr szekspirowski 
w reżyserii P eter Halla) , w Egipcie, w Holandii 
i wielu innych krajach. W Montevideo wysta
wił „Kaukaskie koło kredowe" jeden z naj
większych reżyserów Południowej Ameryki, 
Atahualpa del Cioppo, w New Delhi zagrano ją 
w języku Urdu. We Francji wystawił „Kau
kaskie kredowe koło" Jean Daste na scenie Co
medie de Saint Etienne, a później pokazał ten 
piękny spektakl w Paryżu i wielu innych mia
stach swojego kraju. Przed kilkoma tygodniami 
wystawił „Kaukaskie koło kredowe" znany sce
nograf Rene Allio na scenie postępowego t ea tru 
w Aubervilliers na przedmieściu Paryża. Grano 
„Kaukaskie koło kredowe" w Antwerpii i w Bu
dapeszcie, w Szwecji (w Goteborgu) i w Fin
landii, w Oslo i w Pradze, gdzie rolę Azdaka zna
komicie odtworzył najwybitniejszy dziś aktor 
czeski Władysław Peszek. Mogliśmy to przed
stawienie obejrzeć w cz.asie występów gościn
nych Narodnego Divadla w Warszawie. W Mo
skwie wystawiły tę sztukę aż dwa teatry: 

15 



im. Majakowskiego (teatr Ochłapkowa) i im. 
Gogola. Ale najczęściej grano j ą oczywiście 
w Niemczech. Premierę w Berlinie reżyserował 
sam autor na scenie swojego teatru Berliner 
Ensemble. Było to jedno z najpiękniejszych, naj
bardziej poetyckich i malowniczych przedsta
wień, jakie widziałem w życiu. Rolę Gruszy 
grała w nim Angelika Hurwicz, zaś Azdaka -
Ernst Busch. Przedstawienie to pokazał teatr 
Berliner Ensemble w czasie swych występów 
gościnnych w roku 1955 na scenie Teatru Na
rodów, zaś w roku 1956 w Londynie. Odniosło 
ono w obydwu stolicach państw zachodniej Eu
ropy ogromny sukces. We Frankfurcie wystawił 
„Kaukaskie kolo kredowe" Harry Buckwitz, 
grano je w Monachium w reżyserii Hansa 
Schweikarta, w Hamburgu i w Erfurcie, w Ulm, 
Essen, Bremie, Dortmundzie, a także w stolicy 
Austrii - we Wiedniu i wielu innych miastach 
niemieckiego obszaru językowego. 

Polska prapremiera „Kaukaskiego koła kredo
wego" odbyła się 31 grudnia 1954 w teatrze im. 
Słowackiego w Krakowie. Reżyserowała Irena 
Babel, piękną scenografię, opartą na góralskich 
motywach i ukazującą sztukę na tle polskiej 
sztuki ludowe.i, zaprojektował Andrzej Stopka. 
Rolę Gruszy grała w tym przedstawieniu Anna 
Lutosławska, zaś rolę Az.daka - Henryk Bąk. 
Przedstawienie to powtórzyła Irena Babel w nie
co zmienionej formie w roku 1960 na scenie Te
atru Powszechnego w Warszawie. Scenografię 
do tego spektaklu projektował Krzysztof Pan
kiewicz. Rolę Gruszy grała Zofia Kucówna, 
Azdaka zaś Wojciech Rajewski. Trzecia pre
miera „Kaukaskiego kola kredowego" w Pol
sce odbyła się na scenie teatru „Wybrzeże" 
w Gdańsku. Reżyserował to przedstawienie Ka
zimierz Braun. W roli Gruszy wystąpiła Maria 
Głowacka, Azdaka zaś grał Tadeusz Gwiazdow
ski. Scenografię projektowała Jadwiga Poża
kowska. Przedstawienie teatru im. Jaracza jest 
więc czwartą inscenizacją „Kaukaskiego koła 
kredowego" w Polsce. Jest ono dalszym krokiem 
tego teatru w pracy nad dramaturgią Bertolta 
Brechta. 

Roman Szydłowski 
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SZTUKI BERTOLTA BRECHTA 

na scenie Teatru im. Jaracza 
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STRACH I NĘDZA III RZESZY 

Przekład: ANDRZEJ WIRTH 

Reżyseria: FELIKS ŻUKOWSKI 

Scenografia: EW A SOBOL TOW A 

Premiera: 23 grudnia 1960 

„Wymiar sprawiedliwości" 

Feliks Żukowski (Sędzia) 
i 

Antoni Lewek (Radca Sądowy) 

KARIERA ARTURA UI 

Przekład: 

ROMAN SZYDŁOWSKI i WITOLD WIRPSZA 

Reżyseria: 

FELIKS ŻUKOWSKI i BARBARA JAKLICZ 

Scenografia: EWA SOBOLTOWA 

Premiera: 19 listopada 1962 

Józef Zbiróg (Giuseppe Givola, gangster), 
Jerzy Walczak (Arturo Ui, szef gangu) 

Jerzy Ćwiklit'lski (Emanuele Giri, gangster). 



NASZA KRONIKA 

„DEKADA SZTUK POLSKICH" 

Największą rozmiarami i znaczeniem imprezą 
zorganizowaną przez Teatr Jaracza z myślą 
o godnym uczczeniu 200 rocznicy Sceny Naro
dowej było przygotowanie dziesięciodniowego 
(19-29.XI. 1965) przegląd sztuk polskich auto
rów. „Dekadę sztuk polskich" wypełniły nastq
pujące pozycje: 
KOLUMBOWIE - R. Bratnego, adapt.: A. Ha

nuszkiewicz 
WYZWOLENIE - St. Wyspiańskiego 
MORALNOSĆ PANI DULSKIEJ - G. Zapol

skiej 
WIERNA RZEKA - St. Żeromskiego, adapt.: 

Wł. Orłowski 

W PUSTYNI I W PUSZCZY - H. Sienkiewi
cza, adapt.: J. Mazanek 

O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI -
l\II. Konopnickiej, adapt.: J. Mazanek, Z. Sko
wroński i St. Brucz 

DZIECI PANA MAJSTRA - J. Ćwiklińskiego 
wg Zofii Rogoszówny. 

Ogółem dano 18 przedstawiei1 dla 9,237 widzów. 
Z okazji „Dekady" wydany został specjalny afisz. 

Druga scena Teatru Jaracza - „7,15" prezento
wała w tym czasie specjalnie na 200-lecie przy
gotowaną komedio-operę Ludwika Dmuszew
skiego i Leona Schillera „SZKODA WĄSÓW". 

Przed każdym spektaklem wygłaszana była 
w obu teatrach specjalna okolicznościowa pre
lekcja. 

W hallu obu teatrów czynna była wysta
wa czołowych pozycji polskich wystawianych 
w Teatrze Jaracza w ostatnim dwudziestoleciu. 

* " 

Wśród osób wyróżnionych nagrodami prze; 
Przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej 
m. Łodzi z okazji 200 rocznicy Sceny Narodo
wej znaleźli się przedstawiciele Teatru Jaracza: 
dyr. Sabina Nowicka, Marian Nowicki, (Prezes 
Łódz. Oddz. SPATiF) oraz Jadwiga Andrze
jewska. Honorowe Odznaki m. Łodzi otrzymali: 
Leokadia Pilarska, Zofia WilczyI1ska i Zbignie•;.; 
Jabłoński. 

* * 
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'vV obchody rocznicowe bardzo żywo włączyła 
się Wojewódzka Komisja Związków Zawodo
wych i Wydział Kultury Dzielnicowej Rady Na· 
rodowej Łódż-Górna, organizując na terenie 
zakładów pracy i domów kultury szereg spot
kań z członkami zespołu naszego teatru. Z tej 
inicjatywy odbyło się ogółem 14 imprez, w któ
rych wzięli udział: dyr. Sabina Nowicka, akto · 
rzy: Bożena Darłakówna, Maria Górecka, Bar
bara Jaklicz, Alicja Krawczykówna, Ewa Mi
rowska, Lena Wilczyńska, Alicja Zomer, Jerzy 
Ćwikliński, Andrzej Głoskowski, Kazimierz 
Iwiński, Zbigniew Jabłoński, Henryk Jóźwiak, 
Zdzisław Jóźwiak, Antoni Lewek, Maciej Ma
łek, Marian Nowicki, Zygmunt Nowicki, Jerzy 
Walczak, Bohdan Wróblewski, Józef Zbiróg, 
oraz Lucyna Henrykowska - oprawa muzycz
na i Krystyna Bobrowska - kier. literacki. 

Inne spotkania: 

17.XI.65 - W Związku Poligrafików w spotka
niu rencistów z aktorami bierze udział m. 
in. Bohdan Wróblewski. 

17.XI.65 - W Związku Niewidomych - spotka
nie z dyr. S Nowicką. 

21.XI.65 - Klub Spółdzielczości Pracy - w spot
kaniu biorą udział m. in. Barbara Jaklicz, 
Jerzy Walczak, i Bohdan Wróblewski. . 

24.XI.65 - W Miejskiej Bibliotece PubliczneJ 
im. L. Waryńskiego w ramach seminarium 
szkoleniowego dla kierowników bibliotek 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
Teatru Jaracza; udział wzięli artyści: Ma
ria Górecka, Barbara Wałkówna. Marian 
Nowicki i Józef Zbiróg oraz Krystyna Bo
browska - kier. literacki. 

24 i 25.XI.65 - Łódzkie Zakłady Obuwia i Wy
robów Gumowych, tzw. popularnie „Gu
mówka" zaprosiły na spotkanie ze swoimi 
pracownikami Zbigniewa Płoszaja i Jerzego 
Walczaka. 

28.XI.65 - Koło ZMS przy Zakładach im. Le
wartowskiego zaprosiło na spotkanie ze swo
imi członkami Bohdana Wróblewskiego. 

30.XI.65 - W spotkaniu z mieszkańcami Toma
szowa Mazowieckiego wzięli udział: Bar
bara Jaklicz, Jerzy Walczak, Bohdan Wró
blewski. 

7.XII.65 - Koło Szkolne TPŁ przy XI LO. im. 
Kajki, ul. Sporna 73 zaprosiło Jerzego Wal
czaka na spotkanie z miłośnikami teatru. 
W imprezie uczestniczyło ok. 400 uczniów 
i uczennic. 
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14.XII.65 - W sali SPATiF, Al. Kościuszki 33 
r::rof. Hanna Małkowska wygłosiła dla człon
ków Klubu Mil. Teatru przy TPŁ odczyt 
poświęcony Wojciechowi Bogusławskiemu 

i założonej przez niego pierwszej szkole te
atralnej w Polsce. 

17.XII.65 - Rada Uczelniana ZSP przy UŁ 
i Sekcja T ea t rologiczna Kola Naukowego 
zorganizowały w Bibl. Uniwersyteckiej dy
skusję nad sztuką E. Alb~e „Kto się boi Vir
ginii Woolf?" W rozmowach wzięli udział 

ze strony teatru: reżyser Ewa Banacka, 
aktorzy: M. Kozierska, J. Jędryka, J. Przy
bylski i A. Głoskowski oraz K. Bobrowska 
kier. lit. 

24.1.66 - Józef Zbiróg spotyka się z mieszkań
cami Zgierza. 

„ 

Rumuński krytyk teatralny w Teatrze Ja
racza. 
W dniach 8-10.XII.65 r. bawił w Łodzi ru
mul'lski krytyk teatralny Valentin Si lvcstru, 
Odwiedz ił on Teatr Jaracza, gdzie obejr zał 
przedstawienia „Caliguli" Camusa i „Ko
lumbów" Bratnego. Gość z Bukaresztu prze
kazał dyrekcji teatru v.1iele słó'IN uznania 
pod adresem zespołu i obu spektakli. 

200 przedstawień „W pustyni i w puszczy" 
30 stycznia br. widownia Teatru Jaracza była 

świadkiem niecodziennego jubileuszu: dwu
setnego przedstawienia zaadaptowanej dla sce-· 
ny przez Janusza Mazanka powieści Sienkie
wicza ,.W pustyni i w puszczy". 

Z innych pozycji utrzymujących się aktualnie 
w repertuarze Teatru Jaracza przekroczyły sto 
przedstawień: „Bajka o krasnoludkach i sierotce 
Marysi" (23.I.1966 - 152 przedstawienie) „Ania 
z Zielonego Wzgórza" (3.II.-111) i „Wierna rze
ka" (10.II.1966 - 118). 

* * 

Dni<l 17 stycznia br. wróciły z trzytygodniowej 
podróży po Związku Radzieckim dyr. Sabina No·· 
wicka i aktorka Barbarn Jaklicz. Przedstawiciel
ki nasz ego teatru zapoznały się z w!eloma spek
taklami w Moskwie i Leningradzie. 

REPERTUAR BIEŻĄCY: 
Roman Bratny 
KOLUMBOWIE ROCZNIK 20 
(adaptacja Adam Hanuszkiewicz) 
Albert Camus 
CALI GULA 
Edward Albee 
KTO SIĘ BOI VIRGINII WOOLF? 
Erich Maria Remarque 
OSTATNIA STACJA 
Stefan Żeromski 
WIERNA RZEKA 
(adaptacja - Władysław Orlowski) 
L. lVI. Montgomery 
ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
(adaptacja - Andrzej Konie) 
Henryk Sienkiewicz 
W PUSTYNI I W PUSZCZY 
(adaptacja - Janusz Mazanek) 

TEATR 7,15 

Ludwik Adam Dmuszewski 
Leon Schiller 
SZKODA WĄSÓW 
Maurice Hennequin 
KŁAMCZUCHA 

Ludwik Jerzy Kern i Władysław 
Krzemiński 

LORD Z WALIZKI 
(wg Oskara Wilde'a „Brat marnotrawny'") 

W PRZYGOTOWANIU: 
S. Bratkowski, J. Czaykowska 
TAKA NOC NIE POWTÓRZY SIĘ 
WIĘCEJ 

Biuro Organizacji Widowni, ul. Kilińskie
go 46, tel. 315-33 przyjmuje zamówienia 
na bilety zbiorowe do Teatru Jaracza 
i 7,15, w godz. 8-16. 

Kasy Teatru przy ul. Jaracza 27, tel. 266-18 
i ul. Traugutta 1, tel. 272-70 otwarte co
dziennie w godz. 10-13 i od 16 do rozpo
częcia przedstawienia. We wtorki teatry 
nieczynne. 

Redaktor programu: Krystyna Bobrowska 
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WŁÓKIENNICZYMI 

poleca szeroki asor
tyment tkanin wel 
nianych nisko i wy
sokoprocentowych 
oraz praktyczne tka
niny z elany na ubra
nia, kostiumy i su
kienki w różnych ko
lorach i deseniach. 
Tkaniny te można 

nabyć w sklepach: 
ul. Wrocławska 7, 
ul. Cieszkowskiego 4, 
ul. Wojska Polskie
go 72, ul. Armii Czer
wonej 9ł, ul. Dłu
gosza 26, Ul. Boya 
Żeleńskiego 12, ul. 
\\rrześnieliska 102, ul. 
Wt. Bytomskiej 38, 
ul. Gagarina s. 

HANDLOWY DOM DZIECKA 

w Łodzi, ul. Piotr
kowska 60/62, tel. 
214-48. 
Oraz sklepy satelic
kie dla wygody kli
entów rozn1ieszczone 
w różnych punktach 
miasta polecają: 
Szeroki asortyment 
płaszczy dziewczę
cych i chłopięcych 
z laminatów i tka
nin wełnianych wy
soko i nisko •/, su
kienek, ubrań, spod
ni oraz dziewiarstwa 
i artykułów sporto
wych. Dla naJmłod
szych HDD poleca 
duży wybór zaba
wek. 
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