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O Bertolcie Brechcie 

Powsrechne jest już dziś w świecie mniemanie, ~e 
·Bertolt Brecht był jednym z najwic;kszych drama
t urgów i odnowicieli teatru w XX wieku. Ten wiel
ki poeta, u rodzony w roku 1898 w Augsburgu i zmar 
ły w roku 1956 w Berlinie, interesował się teatrem 
już od najmłodszych lat. Pisał swoje niezwykłe bal
lady i chętnie sam je wykonywał przy akompania
mencie gitary, występując nieraz na scenach i scen
kach Monachium pierwszych lat po wojnie świa!o

wej 1914---1918. Jako młody student medycyny, a 
później sanitariusz i felczer w wojskowym szpitalu, 
widział z bliska jej okfucieństwo i wyniósł z tych 
lat nieodparty wstręt do wojny. Pozostał on cechą 
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charakterystyczną całej jego twórczości, a walkę 
przeciw wojnie uważał przez całe życie za jedno ze 
swoich głównych zadań. Jednym z pierwszych utwt>
rów, które przyniosły mu rozgłos, była „Legenda 
o poległym żołnierzu" . 

Drugim głębokim przeżyciem młodości Brechta było 
zetkniecie się z brunatnym faszyzmem. Ruch Adolfa 
Hitler~ rodził się w Monachium, tam właśnie, gdzie 
Brecht stawiał swe pierwsze kroki jako autor i re
żyser. Mógł więc z bliska przypatrywać się hitlerow
com i dostrzegł bardzo wcześnie niebezpieczeńi;two, 
jakie groziło . Niemcom i ludzkości. Widział- próbę 
zdobvcia władzy przez słabych jeszcze podówczas 
przedstawicieli skrajnej prawicy niemieckiej, widział 
pucz Kappa i marsz na Feldherrnhalle, podjęty przez 
Hitlera i Ludendorfa. A jednocześnie widział, jak 
przegrała w Monachium pierwsza niemiecka repu
blika rad sam zresztą należał w Augsburgu do rady 
robotnicz~j i żołnierskiej. Od tamtych lat zaangażo
wał się po stronie lewicy, nie lekceważył grożoy 
faszyzmu, interesował się żywo i z wielką sympatią 
tym. co dzieje się w kraju Rewolucji Październiko
wej i wkrótce zaczął studiować dzieła Marksa. O jego 
rewolucyjnej postawie z tamtych czasów świadczą 
zarówno jego pierwsze sztuki (szczególnie „Spąrta
kus", many dziś pod późniejszą nazwą „W gestwinie 
miast"), jak również wspomnienia jego najbliższego 
przyjaciela Liona Feuchtwangera i portret Brechta, 
opiSanego bardzo wiernie w powieści Feuchtwangera 
„Sukces" pod nazwiski'em Kaspara Prockla. 

Wojna i narodziny faszyzmu były dwoma najważ
niejszymi przeżyciami ideowymi młodego poety i dra
maturga. Lecz Monachium dało mu jeszcze jedno 
przeżycie, które określiło dalszy bieg jego życia. Tu 
mianowicie zaczął Brecht swą Pracę w teatrze. Otto 
Falckenberg, dyrektor monachijskiego teatru, zapro
ponował mu naprzód stałą współpracę literacką, a 
póżniej zgodził się na jego żądanie i powierzył mu 
reżyserię wybranej przez Brechta sztuki. Był nią 
dramat Marlowe'a o życiu ·Edwarda II. Brecht do
konał przede wszystkim poetyckiej transkrypcji teks 
tu elżbietańskiego poety, a potem wyreżyserował 

sztukę w sposób wysoce oryginalny, korzystając ze 
współpracy swego kolegi szkolnego i przyjaciela. 
znakomitego scenografa Caspara Nehera, który stał 

się także później światową sławą. 

Odtąd czuje się już pewnie jako autor dram a tycz
ny, jak i człowiek teatru, ob2majomiony 'bardzo dobrze 

z jecro techniką i tajemnicami. Jest dramaturgiem 
znan~m i uznanym przez krytyków i facho';'ców, a~c 
wciąż tęskni za uznaniem mas, za sławą wsród naJ
szerszych kręgów widzów. Tę przynosi mu „Opera 
za 3 grosze", uwspółcześniona wersja „Opery żebra
czej" angielskiego poety z XVII wieku, Johna Gaya. 
Wystawia ją w roku 1928 Theater am Schiffbauer
damm w Berlinie (dokąd B~echt przeniósł się z Mo
nachium) i sukces jest tak wielki, że krbniki mię
dzywojennego dwudziestolecia nie znają mu pod~b
nego. „Opera za 3 grosze" obiega sceny całych Nie
miec i wkrótce wybiega poza granice tego kraju, 
zwyciężając w całej Europie. Szybko poznał się na 
walorach dramaturgii Brechta Leon Schiller, który 
już w r()ku 1929, w niespełna pół roku po premierze 
berlińskiej, wystawił „Opere; za 3 grosze" w Teatrze 
Polskim w Warszawie, z niezapomnianym Mariuszem 
Maszyńskim w roli Mackie Majchra i Marią Mo 
dzelewską w roli Polly. 
Niedługo cieszy się Brecht swoją sławą. Nadciąga 

już bowiem cień brunatnego barbarzyństwa, które 
coraz bardziej zagraża Niemcom. Brecht docenia 
w pełni niebezpieczeństwo i staje w szeregu anty-

. faszystów, walcząc swym piórem przeciw hitleryz
mowi, widząc w Komunistycznej Partii Niemiec je
dyną siłę zdolną przeciwstawić się skutecznie partii 
narodowo-socjalistycznej i jej <ilążeniu do dyktatury 
rasistów. Pisze swoje sztuki pouczające i agitacyjne, 
przeznaczone dla zespołów robotniczych i te.atrów 
walczących, opracowuje w tym celu sceniczną wersję 
„Matki" Gorkiego, tworzy jeden ze swych najpięk
niejszych · dramatów „świętą Joannę szlachtuzów", 
której jednak nie może już wystawić. Nadaje ją tylko 
przez radio. I nazajutrz po podpaleniu Reichstagu 
ucieka z Niemiec. Wie, czym groziło by mu pozosta
nie w tym kraju. Jest jednym z pierwszych, którzy 
figurują na hitlerowskiej liście proskrypcyjnej, jego 
książki płoną na stosach wznieconych przez faszys
tów, jego sztuki znikają z niemieckich scen . . 
Odtąd będzie przez przeszło 15 lat wiódł życie 

emigranta. Pisze o tym w jednym ze swoich gorzkich 
wierszy,: 

„Szliśmy przec1ez, częściej niż buty 
Kraje zmieniając, 
Prze~ wojnę klas, pełni rozpaczy, 
Gdy tam tylko krzywda bJła, 
A buntu żadnego". 
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Boleje nad tym, że jego rodacy tak bez walki pod
dali się hitlerowsk iemu terrorowi. Pragnie ich ostrzec, 
zagrzać do boju. Osiedla się więc w Danii, skąd naj
bliżej jest do Niemiec, dokąd najszybciej nadchodzą 
wiadomości, gazety, informacje radiowe, dokąd naj
częściej przybywają uciekinierzy z III Rzeszy . Z ok
ruchów i skrawków informacji buduje swój dramat 
,!lntyhitlerowski p.t. „Strach i nędza III Rzeszy". 
Kiedy wybucha wojna domowa w Hiszpanii jest ca
łym sercem po stronie republiki i jej demokratycz
nych obrońców. Im poświęca swą sztukę p.t. „Ka
rabiny pani Carrar". A kiedy zdaje sobie sprawę, 
że wojna grozi całej Europie, całemu światu, że 
Hitler gotów jest ją rozpętać, wówczas pisze swe 
wielkie ostrzeżenie w formie historycznej metafory. 
Jest nim „!'vratka Courage" . 

Wiele jeszcze wybitnych sztuk Brechta powstało na 
emigracji. „Życie Galileusza" i „Dobry człowiek z 
Seczuanu", „Pan Puntila i jego sługa Matti" i „Ka
riera Artura Ui", „Krągłe i szpiczaste głowy" i „Sąd 
nad Lukullusem", „Wizje Simonv Machard" i 
.. Szwejk w II wojnie światowej", w;eszcie „Kaukaz
kie koło kredowe" i „Dni komuny" (ukończone już 
po powrocie do Niemiec). Uchodzi Brecht przed hit
lerowskimi siepaczami coraz dalej. Z Danii przenosi 

. się do Szwecji, stamtąd do Finlandii, skąd przez 
Zw_iąze!< Radziecki wyjeżdża do Ameryki. Ale nie 
znalazł w tym kraju dobrego azy lu. Spędził w Sta
nach Ziednoczońych kilka lat, usiłował pisać scena
riusze filmow e dla Hollywood i wystawiać swe sztu
ki w amerykańskich teatrach. Nie potrafił się jed
nak . Przebić przez mur niewiedzy i obojętności. Był 
dla Amerykanów zbyt ś miały, zbyt nowy w treści 
i formie swych sztuk. Dopiero teraz, w wiele lat p~ 
jego śm ierci zaczynają .go doceniać i uznawać, za
czynaja go grać w · czołowych teatrach amerykań
skich. Wezwali go natomiast niedługo po wojnie 
przed Komisję do Badania Dzialalnośc i Antyamery
kańskiej , choć nie zajmował się w USA żadną dzia
łalno ścią polityczną. Był jednak pisarzem postępo 
wyr:!· z.~anym ze swych prokomunistycznych sym
patu, więc by~ podejrzany. Nie spodobało mu się to. 
Wkrótce po owym przesłuchaniu wsiadł w samolot 
i polecia_ł d~ E.uropy. Wracał na stare śmiec i. Począt
ko~o osiedlił się w Szwaj .::arii , gdzie przez cały czas 
WOJn_Y grywano j~go sztuki. gdzie miał najwięcej 
przyJaciół i eri.tuzjastów, potem zaś przeniósł sie do 
Berlina:, gdzie wkrótce otrzymał możność prowadze-

nia własnego teatru i wystawiania napisanych w cza
sie emigracji sztuk. Niebawem powstała Niemiecka 
Republika Demokratyczna. Berlin stał się jej stolicą. 
Brecht był nareszcie u siebie w domu. 
Pierwszą premierą założonego przez niego i jego 

żonę Helenę Weigiel, Zespołu Berlińskiego (Berliner 
Ensemble) stała się właśnie „Matka Courage''. Brecht 
wybrał ten dramat dlatego, ie uważał sprawę wyko
rzenienia pozostałości wojennych i wojennyc;h cią

gotek narodu niEmieckiego za cel najistotnięjszy i za- ' 
danie największej wagi. Sukces przedstawienia, które 
wyreżyserował Erich Engel, stary przyjaciel Brechta, 
reżyser prapremiery „Op~ry za 3 grosze", był ogrom
ny. Helena Weigel grała rolę tytułową i przeszła 

w niej już do historii teatru niemiec:kiego i europej
·skiego. Potem Zespół Berlińsl<i pbjechał z tym przed
stawieniem pół Europy, a wóz matki Courage znany 
jest równie dobrze w Berlinie i Paryżu, co w War
szawie i w Moskwie. Można śmiało powiedzieć, że 

po „Operze za 3 grosze" - „Matka Courage" stała 

się najlepiej w świecie z.nanym dziełem Brechta. 
Znamienna była nie tylko jej treść antywojenna, 

lecz także jej konstrukcja. Brecht był zwolennikiem 
teatru epickiego, teatru opowiadającego, montował 

swe sztuki i przedstawienia z krótkich sem, rezyg
nował z techniki starego dramatu i starego teatru, 
który wymagał od aktorów, by przeżywali swe role. 
Jego zdaniem wystarczyło, by opowiedzieli widzom 
przekonywująca i sugestywnie o losach postaci. wy
stępujących w sztuce, by przekazali im myśl autora 
i skłonili ich do zastanowienia się nad nią. Zarzu
cono Brechtowi, że „Matka Courage" nie zawiera 
pozytywnego zakończenia, w którym siły pokoju 
zwyciężały by nad siłami wojny. Odpowiadał na to, 
że wnioski ze sztuki powinni wyciągnąć sami wi
dzowie. Nic lekceważył ich, wiedział , że są mądrzejsi 

od tych, którzy przemawiają w ich imieniu. Pokazał 
do czego prowadzi wojna. Reszta należała już do wi
dzów. Wnioski narzucały się z wielką siłą. Nie trud
no je było wyciągnąć . ,.Matka Courage" stała sie kla
sycznym przykładem jego teatru epickiego, teatru 
dialektycznego, jak nazwał go w końcowej fazie swo-
ich prób i poszukiwań. · 
Pragnął uczynić teatr wielką szkołą wychowania 

społec.znego . Nie sądżcie, że nie zdawał sobie sprawy 
z niebezpieczeństw: jakie czyhają na autora i teatr 
na tej drodze. Dlatego też głosił w teorii i dbał o to 
w praktyce, by kaic;la sztuka, kążde przec;lstawieni~ 



łączyło w sobie elementy rozrywki i pouczenia. Chciał, 
by nauka była przyjemnością, a przyjemność nauką. 
Uważał, że myślenie jest, a w każdym razie może 
być największą rozkoszą współczesnego człowieka. 

I wyobrażał sqbie, że z każdym rokiem, z każdym 
dziesięcioleciem ludzkość będzie wyrzekać się coraz 
bardziej bezmyślnej rozrywki, będzie . szukała w li
teraturze i w teatrze odpowiedzi na w{ele nurtują
cych ją pytań. 

Lion Feuchtwanger nazwał Brechta pierwszym pJ
sarzem trzeciego Tysiąclecia . Pomyślcie o tym oglą

dając „Matkę Courage". Jej akcja rozgrywa się przed 
300 laty, w czasie wojny 30-letniej. A jednak jest to 
sztuka jak najbardziej · współczesna. Właśnie dziś, 
kiedy w Niemczech zachodnich uzbraja się nowy 
Wechrmacht, kiedy wojska amerykańskie morduj'ą 

niewinną ludność południowego i północnego Wiet
namu, „Matka Courage" nabrała znowu jakże gorz
kiej i aktualnej wymowy. Niedługo przed śmiercią 

napisał Brecht swój słynny aforyzrni: „Kartagina pro
wadziła trzy wojny. Po pierwszej była jeszcze sil
tl.ym państwem, po drugiej była jeszcze zamieszkała, 
po trzeciej nie można jej już było odnaleźć". Czy 
Niemcy zrozumieli tę metaforę, czy zrozumieli wy
mowę „Matki Courage"? Tylko przyszłość może dać 
na to pytanie odpowiedź. My w każdym razie wiemy, 
co Brecht chciał powiedzieć swym rodakom, wiemy, 
że sympatyzował zawsze z uciśnionymi i nienawidził 
gnębicieli. Dlatego tak kochał Polaków, dlatego na
pisał wzruszającą „Krucjatę dziecięcą" o dzieciach, 
które zginęły w Polsce w roku 1939. Dlatego tak 
dobrze go rozumiemy, dlatego jest nam tak bliski. 
Zapamiętaj~y jego wiersz, skierowany do Niem

ców. Brtmi on jak morał, jak przesłanie „Matki Co
urage' \ Można by go wygłaszać na zakończenie tej 
sztuki: 

Wy, cosc1e w miastach umarłych przeżyli, 

Sami nad sobą się zlitujcie, 
Na nowe wojny już nie maszerujcie, 
JB?lt gdyby stare wojny nie starczyły: 
f'roszę: nad sobą sami się zlitujcie! 
Mężczyźni, kielnie chwytajcie, nie noże! 

Dawno nad głową dach .już mielibyście, 

Lecz dotąd zbytnio nożom ufaliście. 

Przecież bez dachu nad głową żyć gorzej . 
Proszę was, kielnie chwytajcie nie noże! 
Wy, którym wojny oszczędzono, dzieci! 

Proście rodziców waszych:, by pojęli, 
że wy w ruinach mieszkać nie chcecie, 
Ni cierpłieć tego, co oni cierpieli: 
Wy, którym wojny oszczędzono, dzieci! 
Wy, matki, którym z wolnej woli przecie 
Dane jest wojnę lub pokój wybierać, 
Proszę, was, życie dla dzieci wybierzcie, 
Dajcie im prawo żyć, a nie umierać! 
Wy, matki, ży cie dla dzieci wybierz.cie'*)" 

*) Przekład Lecha Pijanowsk iego 

Roman Szydłowski 
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Obraz I 

Wiosna 1624. Dowódca Oxenstierna werbuje w Dalarne 
wojsko do wyprawy na Polskę. Markietance Annie 
Fierling, znanej pod przezwiskiem Matki Cour·age, za
bierają syna. 

WERBOWNIK 
WACHMISTRZ 
MATKA COURAGE 
KATARZYNA 
EILIF 
SCHWEIZERKAS 

Obraz II 

Stefan Posselt 
Włodzimierz Miklasiński 

Jadwiga llodorska 
Irena Angerman 
Józef Onyszkiewicz 
Zbigniew Bojarczuk 

W latach 1625 i 1626 Matka Courage ciągnie wraz 
z taborem wojsk szwedzkich przez Polskę. Podczas 
oblężenia twierdzy odnajduje syna. Pomyślna sprze
daż kapłona i wielkie dni męimego syna. 

KUCHARZ 
MATKA COURAGE 
DOWÓDCA 
EILIF 
KAPELAN 

Obraz III 

Józef Chrobak 
Jadwiga Hodorska 
Bolesław Werowski 
Józef Onyszkiewicz 
Edmund Derengowski 

Trzy lata później dostaje się Matka Courage z częścią 
pułku fińskiego do niewoli. Udaje się jej uratować 
córkę i budę, ale jej uczciwy syn ginie. 

ZBROJMISTRZ 
MATKA COURAGE 
KATARZYNA 
SCHWEIZERKAS 
YVETTE POTTIER 
KAPELAN 
KUCHARZ 
ŻOŁNIERZ 

CZŁOWIEK Z PRZEWIĄ
ZANYM OKIEM 
WACHMISTRZ 
PUŁKOWNIK 

Władysław Blichewicz 
Jadwiga Hodorska 
Irena Angerman 
Zbigniew Bojarczuk 
Edmund Derengowski 
Anna Ramza 
Józef Chrobak 
Wiesław Kuraś 

Andrzej Słupecki 
Zdzisław Mądrecki 

Zbigniew Graczyk 

Obraz IV 

Matka Courage śpiewa Pieśń o Wielkiej Kapitulacji. 

·PISARZ 
l\.IATKA COURAGE 
MŁODY ŻOŁNIERZ 

STARY ŻOŁNIERZ 
ŻOŁNIERZ 

Obraz V 

Feliks Woźnik 
Jadwiga Hodorska 
Wiesław Wołoszyński 

Sylwester Banaszak 

* * * 

Minęły dalsze dwa lata. Wojna rozprzestrzenila się 
na coraz nowe obszary. W nieustannej tułaczce mal~· 
wózek Matki Courage przemierza Polske, Morawy, 
Włochy i znowu Bawarię. Rok 1631. Zwycięstwo Til
ly'ego pod Lipskiem kosztuje Matkę Courage cztery 
nowe koszule. 

MATKA COURAGE 
KATARZYNA 
ŻOŁNIERZ I 
ŻOŁNIERZ II 
KAPELAN 
CHŁOPKA 

CHŁOP 

Obraz VI 

Jadwiga Hodorska 
Irena Angerman 
Andrzej Słupecki 

.Jerzy Kulicki 
Edmund Derengowski 
Maria Ifochańska 
Włodzimierz Mikłasiński 

Pod miastem Ingelstadt w Bawarii Matka Coura&(e · 

jest świadkiem pogrzebu poległego wodza cesarskiego 
Tilly. Toczą się rozmowy o bohaterach wojennych 
i jak długo potrwa wojna. Kapelan użala się, że jego 
talenty leżą odłogiem, a niema Katarzyna dostaje 
wreszcie czerwone buciki. Jest rok 1632. 

KAPELAN 
MATKA COURAGE 
KATARZYNA 
PISARZ 
PIERWSZY ŻOŁNIERZ 
DRUGI ŻOŁNIERZ 

Edmund Derengowski 
Jadwiga llodorska 
Irena Angerman 
Feliks Woźnik 

Andrzej Słupecki 

Jerzy Kulicki 



Obraz VII 

Matka Courage u szczytu handlowej kariery. 

MATKA COURAGE 
KATARZYNA 
KAPELAN 

Obraz VIII 

Jadwiga Ilodorska 
Irena Angerman 
Edmund Derengowski 

W tym samym roku pada w bitwie pod Llitzem król 
szwedzki Gustaw Adolf. Pokój grozi Matce Courage 
ruiną. Nieulękły syn Matki Courage popełnia o jeden 
czyn bohaterski za dużo ginie hańbiącą śmiercią. 

MATKA COURAGE 
MŁODY CZŁOWIEK 

STARA KOBIETA 
KAPELAN 
KUCHARZ 
YVETTE POTTIER 
ŻOŁNIERZ 

ŻOŁNIERZ 

Obraz IX 

Jadwiga Hodorska 
Wiesław Kuraś 

Helena Drzewiecka 
Edmund Derengows;ki 
Józef Chrobak 
Anna Ramza 
Zdzisław Mądrecki 

Wiesław Kuraś 

I oto już lat szesnaście trwają wielkie wojny religijne. 
Niemcy postradały więcej niż połowę ludności. Strasz
liwe zarazy dziesiątkują tych, których oszczędziły 

rzezie. Głód szaleje w kwitnących niegdyś krainach. 
Wilki grasują wśród zgliszczy spalonych miast. Je
sienią 1634 spotykamy Matkę Courage w bawarskim 
Fichtelgebrige, nieopodal głównego traktu wojennego, 
którym ciągną wojska szwedzkie. Wczesna jest tego
roczna zima i szczególnie surowa. Interesy idą żle, 

pozostała tylko żebranina. Kucharz otrzymuje list 
z Utrechtu i dostaje dymisję. 

KUCHARZ 
MATKA COURAGE 
KATARZYNA 

Józef Chrobak 
Jadwiga Hodorska 
Irena Anirerman 

Obraz X 

Styczeń 1636. Wojska cesarskie zagrazaJą ewangelic
kiemu miastu Halle. Kamienie zaczynają mówić. Mat
ka Courage traci córkę i wędruje dalej samotnie. Da
leko jeszcze do końca wojny. 

CHORĄŻY 
PIERWSZY ŻOŁNIERZ 
DRUGI ŻOŁNIERZ 
STARY CHŁOP 
ST ARA CHŁOPKA 
MŁODY CHŁOP 

KATARZYNA 
ŻOŁNIERZ 

Obraz XI 

Przedświt. 

MATKA COURAGE 
STARY CHŁOP 
STARA CHŁOPKA 
MŁODY CHŁOP 

Bolesław Werowski 
Feliks Woźnik 
Zdzisław Mądrecki 

Stanisław Poks 
Magda Radłowska 
Jerzy Kulicki 
Irena Angerman 
Sylwester Banaszak 

.Jadwiga Hodorska 
Stanisław Poks 
Magda Radłowska 
Jerzy Kulicki 
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Matka Courage 
Projekt kostiumu - Edward Grochulski 



Katar z~·n a - proj cle t kosti urm1 

Werbownik - projeld kostiumu 



DATY WOJNY TRZYDZIESTOLET'.'l'IEJ 

OKRES CZESKI 1618-1643 

1618 - Protestanccy posłowie czescy wyrzucają 

przez okno („defenestracja") urzędników cesarskich 
w Pradze, co staje się bezpośrednią przyczyną dłu
goletnich wojen. Narastanie waśni wyznaniowych 
między luteranami i kalwinistami z jednej strony 
a katolikami z drugiej. 

1620 - Klęska Czechów w bitwie pod Białą Górą 
z wojskami cesarza Ferdynanda II decydująco wpły
wa na dalsze losy Czech. Zniszczenie prawie całko

wite litratury czeskiej i zniemczenie ludności. 

OKRES DUŃSKI 1625-1629 

1625 - Wojna pomiędzy ka tolick imi wojskami ce
sarza Ferdynanda II a wojskami protestanckimi sprzy
mierzonymi z Chrystianem IV królem duńskirr1 - za
kończona połowicznym zwycięstwem cesarza. 

1629 - Edykt restytucyjny cesarza nakazał przy-
wrócenie katol icyzm u wszystkich kościołów bene-
ficjów koś:iclnych w Niemczech. 

OKRES SZWEDZKI 1630-1635 

1630 - Przyłączenie się króla szwedzkiego do woj
ny przeciwko Habsburgom. 

1635 - Po kilkuletnich walkach wojska cesar3kie 
zwyciężają Szwedów. Pokój w Pradze łagodzący edykt 
restytucyjny. 

OKRES FRANCUSKI 1635-1648 

1635 - Francja włącza się do działań wojennych 
usiłując przeciwdziałać wpływom Habsburgów. 

1637 - Po śmierc i Cesarza rządy obejmuje jego 
syn Ferdynand III. W okresie jego panowania nowe 
zwycięstwa Francuzów { Szwedów. 

1648 - Pokój V.'estfalski kończy wojnę trzydziesto
letnią - ostatnią wojnę reli gijną w Europie. 
Podpisany wówczas obszerny akt dyplomatyczny gwa
rantuje wolność \ yznania, powoduje osłabienie wpłv
wów Austrii w Niemczech, uznaje niepodległość Ni
derlandów, reguluje stosunki państwowe całej nie
mal Europy zachodniej stając się podstawą prawa 
międzynarodowego. W wyniku wojny najbardziej 
zniszczone zostały w waUrnch Niemcy - utraciły 
prawie połowę ludności i jedną trzecią mienia ru
chomego. Ludność Czech z dwóch milionów zmniej
szyła się do 700 OOO. 

W TYM CZASIE W POLSCE 

1618 - Trzydziesty pierwszy rok panowania Zyg
munta III Wazy. Zakończenie pierwszej wojny mo
skiewsko-po.lskiej. Rzeczpospolita rozszerzyła swe po
siadłości na wschodzie. Drugi rok wojny ze Szwecją. 
Król szwedżki Gustaw Adolf Waza domaga się zrze
czenia przez Zygmunta III roszczeń do Szwecji. 
Czwarty rok wojny turecko-polskiej o zwierzchnic
two nad Mołdawią. 

1640 - Klęska Farski w wojnie z Turkami pod 
Cecorą. śmierć hetmana Żółkiewskiego. Wyprawa 
Chodkiewicza przeciw Turkom zwycięstwo pod 
Chocim em. 

1621 - Zawarcie pokoju między Polską a Turcją. 
Gustaw Adolf zajmuje Inflanty i część Kurlandii. 

1626 - Szwedzi zajmują Memei, Elbląg i Malbork. 

1627 - Klęska Szwedów pod Trzcianką. 

1629 - Sześcioletni rozejm polsko-szwedzki w Alt
marku. Polska odzyskuje Prusy, ale traci porty Pi
ławę i Memel. 

1632 - Druga wojna moskiewska zakończona po
kojem \Nieczystym nad rzeką Polanówką. 

Tron Polski obejmuje Włady~ław IV. 

1633 - Druga wojna zakończona zwycięstwem Pol
ski. 

1635 - Po niepowodzer:iiach Szwedów w Niemczech 
ponowny rozejm z Polską w Sztumdorfie. Prusy oraz 
część Inflant wracają do Polski. 
1648 - Długoletni okres pokoju w Polsce ·przerwany 
rozpoczęciem wojny z Chmielnickim. 



MIĘDZYNARODOWY"i>ZIEŃ TEATRU 

obchodzi Teatr im. AI. Fredry w tym roku dnia 
1 kwietnia 1967 roku 

A oto wypowiedź Heleny Weigel z okazji tego dnia: 

,Teatr oraz spokrewnione z nim dziedziny sztuki, 
m~szą s~bie postawić jak najbardziej surowe ~yma
gania wobec ludzkiej społeczności i poczuwać się do 
najwyższej odpowiedzialności.· 

Rezultat naszej pracy jest doniosły i sięga poza 
granice jednego kraju. Zapraszamy publiczność do 
teatru by' jej pokazać, w sposób zajmujący, inteligen
tny i zręczny, wierny obraz rzeczywistości; chodzi 
nam o to, by mogła ona tę rzeczywistość poznać i 
zrozumieć. My, ludzie teatru, przyczyniamy się, przy 
pomocy właściwych nam środków wyrazu do tego, 
by planetę naszą uczynić wreszcie - miejscem god
nym przebywania. Znaczy to jeszcze i to - a zwła

szcza i to - że tworzymy teatr służący dziś poko
jowi a jutro przY.jaźni kiedy człowiek stanie się po
mocą dla drugiego człowieka. 

Taki jest sens życzeń, które na rok 1967 kierujemy 
do wszystkich teatrów świata. Wzywamy do opowie·
dzenia ~ię za tą famułą Bztuki, którą dał Bertolt 
Brecht: 

„W epoce, w której każdy musi dokonać wyboru, 
obowiązuje to również sztukę. Może ona albo stać 
się narzędziem znrkomej mniejszości, która w stosun
ku do olbrzymiej większości odgrywa rolę Przezna
czenia, domagając się przede wszystkim zaufania śle
pego; albo też stanąć po stronie większości i powie
rzyć jej swe przeznaczenie. Może doprowadzać ludzi 
do upajania się iluzją i cudem.Można potęgować ich 
ignorancję lub powiększać wiedzę. Można się odwo
łać do sił destrukcji; i może wybrać te, które dzia
łają konstruktywnie". 

Helena Weigel 

KRONIKA 

7 grudnia 1966 - pierwszy występ teatru gnieź

nieńskiego w młodzieżowym Domu K·ultury we Wro
niawach, powiat wolsztyński. Po przedstawieniu de
legacja widowni podziękowała zespołowi za przed
stawienie „Pana Geldhaba" Aleksandra · Fredry, wrę·
czając kosz k·wiatów. 

8 grudnia 1966 - przedstawienie „Pana ' Geldhaba" 
dla pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych 
w Ptaszkowie, powiat nowotomyski. Po spektal{lu 
delegacja załogi wręczyła, zespołowi rzeżbianą mi
niaturę ośrodka kulturalnego w Ptaszkowie oraz kosz 
kwiatów, a kierownik Domu Kultury w serdecznych 
słowach apelował o częstsze przyjazdy naszego teatru 
do Ptaszkowa. W imieniu zespołu przemawiał aktor 
Edmund Der•engowski. 

10 grudnia 1966 - Dziennik Telewizyjny z Warsza
wy nakręcił w Powidzu przygotowania do spektaklu 
i fragmenty przedstawienia „Pana Geldhaba". 

8 stycznia 1967 - po spektaklu „Pana Geldhaba" 
kierownik Domu Kultury oraz delegacja pcacowni
ków i rady zakładowej przy Odlewni Żeliwa w Draw
skim Mły_nie złożyła życzenia z okazji XX-lecia prncy 
teatru gnieźnieńskiego, zapraszając jednocześnie do 
częstszego odwiedzania miasteczka. 

9 stycznia 1967 - po spektaklu „Pana Geldhaba" 
w Chodzieży przewodniczący Rady Zakładowej Fa
bryki Porcelany wręczył teatrowi z okazji XX-lecia 
działalności ozdobną paterę, składając życzenia. naj
lepszych wyników artystycznych i dalszych bliskich 
kontaktów teatru z miejscowymi zakładami pracy. 
Za życzenia podziękował aktor Edmund Derengow
ski, podkreślając zainteresowania teatralne społe

czeństwa chodzieskiego. datujące się od początku is
tnienia teatru gnieźnieńskiego. 

15 · stycznia 1967 - 75-te przedstawienie „Pana 
Geldhaba" w Przemęcie, powiat wolsztyński. 

21 stycznia 1967 - przedstawienie „Pana Geldhaba" 
jako część artystyczna uroq.ystej sesji Miejskiej Rady 
Narodowej z okazji XXII rocznicy wyzwolenia Gniez
·na spod okupacji hitlerowskiej. Na przedstawieniu 
obecni byli zaproszeni przedstawiciele Armii Radziec-



kiej i Wojska Polskiego oraz władz państwowych, 
partyjnych i organizacji społecznych. 

28 stycznia 1967 - w przedstawieniu „Pana Geld
haba" w Sokołowie, powiat wrzesiński, uczestniczył 
fotoreporter „Dziennika Ludowego" przygotówujący 
reportaż o działalności terenowej Teatru im. Al. Fredry 
w Gnieźnie. 

4 lutego 1967 - na scenie teatru w Gnieźnie wy
stąpił teatr im. W. Bogusławskiego z Kalisza - w ra
mach wymiany - ze sztuką Razowa „W drodze". 

5 lutego 1967 - spektakl „Pana Geldhaba" dla 
.pacfontów Sanatorium Przeciwgruźliczego w Kowa
ńówku, pow. obornicki. 

10 i 11 lutego - w ramach wymiany teatr gnieź
nieński wystawił w Bydgoszczy „Pana Geldhaba", 
zaś ·bydgoski Teatr Polski zagrał w Gnieźni.e sztukę 

Dregely „Dobrze skrojony frak". · 
18 lutego 1967 - premiera sztuki A. Arbuzowa 

„Mój biedny Marat''. Na przedstawieniu był obecny 
tłumacz sztuki, red. Roman Szydłowski. Nazajutrz, 
19 lutego, red. Szydłowski wygłosił w Klubie MPiK 
prelekcję. na temat dramaturgii Bertolta Brechta w 
związku z przygotowaniem wystawienia jego sztuki 
„Matka Courage". 

W ramach wymiany międzyteatralnej Teatr im. 
Al. Fredry wystawił 4 i 5 marca w Teatrze Polskim 
w Poznaniu dramat J. Słowackiego „Fantazy". 

26 lu'tego - 100-ne przedstawienia komedii Al. Fre
dry „Pan Geldhab" w Szamotułach. 

Po dłuższej przerwie Teatr Gnieźnieński wznowił 
wymianę z Państwowym Teatrem im. J. Osterwy w 
Gorzowie Wlkp. W dniach 17, 18 i 19 marca Teatr 
im. AL Fredry wystawi w Gorzowie Wlkp. dramat 
J. Słowackiego „Fantazy ''. Państwowy Teatr im. J. Os
terwy wystąpi w Gnieźnie z kom.edią Zapolskiej 
„Moralność pani Dulskiej". 

Kierownicy zespołów amatorskich, 
organizacJI społecznych i stowarzy

szeń kulturalnych! 

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Kul
tury i Sztuki Związek Teatrów Amatorskich, Związek 
Młodzieży ~ejskiej, Tygodnik Kulturalny i tygodnik 
„Zarzewie" . 

III etapem konkursu „Wieś bliżej teatru" - trwa
jącym od 1 listopada 1966 r. do 31 sierpnia 1967 r. 

Państwowy Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie udziela 
porad repertuarowych i reżyserskich i ' uczestniczy 
w spotkaniach oraz wypożycza kostiumy, dekoracje, 
rekwizyty i sz.tuki teatralne, 

Zwracajcie się do nas; nasz .adres: 

Państwowy Teatr m. Al. Fredry 
·w Gnieźnie 

ul. Chrobrego nr 32 

Pomocą i poradą służą również nasze zespoły, gra
jące w terenie. 

Przez udział w konkursie przyczyniamy slę do roz
kwitu kultury i sztuki w Polsce Ludowej. 



Następne premlery 

ALEKSANDER OSTROWSKI 

PAMIĘTNIK SZUBRAWCA 
WŁASNORĘCZNIE PRZEZ NIEGO 

NAPISANY 

ZDZISI.A W SKOWROŃSKI 

W CZEPKU URODZONA 

Kierownik Muzyczńy 

RYSZARD GARDO 
· Przedstawienie prowadzi 

Sylwes.ter Banaszak 

Kontrola tekstu 
Pola Szmarówna 

Kierownik Techniczny 

JOZEF POLEROWICZ 

Pracownia krawiecka męska 
Stanisław Parulsk 

Pracownia krawiecka damska 
Melania Plucińska 

Pracownia stolarska 
Witalis Strzelecki 

Pracownia fryzj.-perukarska 
Alfred Szablewlcz: 

Pracownia malarska 
Tadeusz Bia · łklewlcs 

Pracownia elektryczna 
Edward Zalew1kl 

światło 

Jerzy Dolata 

Pracownia tapicerska 
Józef Białczyk 

Pracownia ślusarska 

Fr ~.n cl s :zek O 1 I ń 1 k I 

Rekwizytor 
Leon Wolny 

Brygadierzy s0en 
Stefan Wichniewicz 
Szczep a n .Kasprzak 

Kierownik Działu Organizacji 
M A R t A C .H M U R Z A N K A 



Cena zł 3,-

Dział Organizacji 
przyjmuje zamówienia zbiorowe na bilety wstępu 

w godzinach od 8 do 14. 

Kasa Teatru czynna 
w crzwartki, piątki, soboty i niedziele 

od 10 do 13 i od 16 do 19 

Odbiór biletów abonamentowych 
od poniedziałku do środy. 

Informacje telef. 22-91 22-.92. 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej. 

Państwowy Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnietnle 
prowadzi 

wypożyczalnię i sprzedaż 

tekstów scenicznych oraz kostiumów 
dla amatorskich zespołów teatraln1ch 

Projekt okładki i afisza 

EDWARD GROCHULSKI 

Zdjęcia do sztuki 

ANTONI JESMONTOWICZ 

' G.Z.G Gniezno - 1500 zam. 432 2 67 A-14/61 
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