
i)U!Uli ,<i\ 

'*'l~f !, 
!"~HJUI ! 
"fł H!,\,l'tltiod 
Cli) :iU~\lljl:l'>: 
,!lt"F!Jt:I<:< "u1.,)n 

' 

bertolt brecht matka tourage i jej dzieci 



I 

' 

" 

MIROSŁAW WA WRZYNIAk. 

Zwyczajne przypadki 

Anny Fierling 

„Istnieją zbrodnie namiętności i zbrodnie logiki. 
Dzieli je niepewna granica. Kodeksy prawne od
różniają je dość wygodnie, odu;clując się do pre
medytacji. Nasi zbrodniarze nie są już bezbron
nymi dziećmi, które wzyu;ają przebaczenia mi
lości. Przeciwnie, są dorośli .j mają niezbędne 

alibi, filozofię, która może slużyć do "wszystkiego 
i morderców zamieniać w bohaterów, a nawet 
sędziów"'. 

(Albert Camus „L'homme revolte") 

Temat wojny wyrażany w dziełach artystycznych przewi
ja się i zapewne nadal będzie przewijał się przez epoki. Je
go ewolucja polega nie tyle na zmianie treści, ile na prze
komponywowaniu zawartych w nim elementów, odmiennej 
barwie uczuciowej, zmiennych realiach, innych reakcjach 
J::ohaterów, jednym slowem nowym stosunku do sprawy. Je
żeli chcemy trafić do współczesnego odbiorcy musimy zadać 
sobie trud odnowienia i odi:;owiedniego zestawienia wymie
nionych komponentów. Wynika to z oczywistej zmiany sto
sunku współczesnego człowieka do otaczającego go świata. 

Dlatego też, i w tym przypadku dochowanie wierności dzie
łu dramatycznemu należy rozumieć nie jako przejęcie od 
niego stylistyki formalnej, ale jako osobiste odczytanie 
utworu r:oprzez własną wizję świata i dla współczesnego 
cz Io wieka. 

W związku z tym problem wyboru pomiędzy „teatrem 
dramatycznym", a „teatrem epickim" nie jest dla nas ani 
aktualny, ani istotny, jedynie bowiem poprzez uwzględnie
nie wielu racji i aspektów, zarówno treściowych jak for
malnych można pokusić się o przekazanie wycinka wiedzy 
o świe~ie w sposób wiarygodny. 

Dlatego też odrzucamy, (na tyle, na ile to tylko możliwe), 
sztafaż Wojny Trzydziestoletniej i adresowanie sztuki do 



hlemlecklego mleozczucha z iat trzydziestych. To już nleo- . 
mal prehistoria. W konsekwencji nie traktujemy Anny Fier
ling jako dobrowolnego partnera, czy bezwolnej ofiary woj
ny, ale jako szarego człowieka walczącego o swą egzysten
cję w warunkach, które zostały mu narzuco1'e niezależnie 
od niego i wbrew jego woli. Wplątany w zawieruchę wojen
ną czyni wszystko na co go stać, by uchronić nie tylko sie
bie i swoją rodzinę, ale często i innych od zagłady. 

Dzisiejszy widz, choćby z autopsji czy lektury wie więcej 
o wojnie niż mógł to przewidzieć Bertolt Brecht w roku 
1939. Dlatego „Matka Courage i jej dzieci", może być dla 
nas jeszcze interesująca jako p-0nadosobowa tragedia o lo
sach zwykłych ludzi na tle przetaczającej się poprzez wieki 
pożogi wojennej. Matka Courage nic kapituluje nigdy jak 
nie kapitulują jednocześnie wszyscy ludzie. Np. scena „Wiel
kiej Kapitulacji", w naszym rozumieniu jest jeszcze jednym 
fortelem, próbą znalezienia wyjścia , a n!e poddańczym pod
niesieniem rąk. 

Rzeczywistość sztuki „Matka Courage i jej dzieci" w na
szym spektaklu jest ewokowana przez dzieci. Ponieważ po
dobnie jak Artaud, wydaje się nam, że pomiędzy rzeczywi
stością i zmyśleniem nie ma istotnej różnicy, a pomiędzy 

działającymi aktorami (w konkretnym przypadku dorosły

mi i dziećmi), a widzami, istnieje tylko czynnościowa róż

nica w czasie, staramy się grozę wiejącą ze sztuki egzorcy
zmować kpiną. 

Nie ma w naszym spektaklu ani „efektów obcości'', ani 
melodramatycznego męczeństwa, ani łopatologicznego ko
mentarza. Są tylk-0 ludzie uwikłani w przymusowe sytuacje 
antyhumanitarnych porządków społecznych i anachronicz
nych struktur politycznych. 

Materiałem i rzeczywistością sztuki, są oczywiście losy 
Anny Fierling, ale ich kontrapunktem czynimy ironię. Swoi
stą ironię „maluchów" mających już zupełnie inny stosunek 
do problemów wojen i wywołujących je przyczyn, a jednak 
mimo wszystko ostatecznie unicestwionych poprzez obyczaje 
i nawyki, tak uporczywie wpajane im przez dorosłych. 

Dlatego też, właśnie ironia w połączeniu z próbą przeła
mania błędnego koła „przypadków", podkreślona rozpaczli
wym odwołaniem się Matki Oourage do widowni, jest we
dług nas, najtrafniejszym apelem d-0 współczesnych. 

Mirosław Wawrzyniak 

~· 



ROMAN SZYDŁÓW~Ki 

Matka Courage 1 Jej dzieci 

„Matka Courage'; jest ob:ik „Óp:!ry za trzy grosze'' najczę
ściej grywaną i najlepiej znaną sztuką Brechta ... Jej prapre
miera odbyła się 19 kwietnia 1941 r. w Zurychu. Reżyserował 
Leopold Lindtberg, dekoracje projektował Teo Otto, w roli 
tytułowej wystąpiła Teresa Giehse. Rolę Eilifa grał Wolfgang 
Langhoff póżniejszy wieloletni dyrektor Deutsches Theater 
w Berlinie; rolę sierżanta - Bienert; drugiego syna Coura
ge - Paryla. We wskazówkach dla reżyserów sztuki, w ko
mentarzach wydanych jako obowiązujące, sztuka t3 powinna 
być, według Brechta, grana tylko w oparciu o jego własne 
opracowanie modelu inscenizacji: autor poświęca wiele uwa
gi kreacji Teresy Giehse, stawiając ją na równi ze słynną 
kreacją Heleny Weigel. Przedstawienie w Zurychu kryło 

jednak pewne niebezpieczeństwa. Zostało (jak już wyżej 

wspomniałem) zrozumiane przez burżuazyjną krytykę jako 
tragedia mieszczańskiej Niobe, która traci swe dzieci na woj
nie, jest bezwolną, niewinną i nieszczęśliwą ofiarą straszli
wego losu. Brecht nie chciał aby Matka Courage była przed
miotem wspólczucia. Pragnął pokazać, że jest ona współ
winną klęsk jakie na nią spadają, zmuszał widzów do kry
tycznej oceny jej postępowania. Stało się to tym bardziej 
aktualne po drugiej wojnie światowej , kiedy niejeden z nie
mieckich widzów, przeżywając klęskę mógł się identyfikować 

ż Matką Ćourage, darzyć ją sympatią, widzieć w niej 
symbol niezniszczalnych sił narodu niemieckiego. 

Brecht określił bardzo jasno cel sztuki, w komentarzu d a 

niej pisał, co przede wszystkim powinno ukazać przeds tawie
nie „Matki Courage": że wielkich interesów nie robią podczas 
>vojny mali ludzie; że wojna zabija ludzkie uczucia i cnoty, 
nawet u tych, którzy z niej ciągną korzyści, że dla zwalczania 
wojny żadna ofiara nie jest za wielka. Takie były założenia 
historycznej już dziś inscenizacji Zespołu Berlińskiego, co 
stało się niejako manifestem ideowym i artystycznym teatru 
Berliner Ensemble. BJ·echt wybrał tę właśnie sztukę ze swego 
dramaturgicznego dorobku, gdyż uważał w dalszym ciągu 

walkę przeciw militaryzmowi i wojnie za najważniejsze za·· 
danie w Niemczech. Sam sztukę na nowo opracował i sam 
ją wraz ze swym dawnym współpracownikiem i reżyserem 
„Opery za trzy grosze" Erichem Englem, wyreżyserował. 

Premiera odbyła się 11 stycznia 1949 r. na scenie Deutsches 
Theater w Berlinie. Rolę Mc.tki Courage zagrała Helena 
Weigel, rolę niemej Kattrin - Angelika Hurwicz, Kucha
rza - Paul Bildt, Kapelana - Werner Hinz, Eilifa - Kahler. 
Dekoracje projektJwal znów Teo Otto. Sukces był ogromny. 



Sztuka jest po dziś dzień w stałym repertuarze teatru 
Berliner Ern;emble; grano ją już przeszło czte·rysta razy: sfil
mowano przedstawienie . 

W roku 1951 nastąpiły pewne zmiany w obsadzie: rolę · 
Kucharza grał Ernest Busch, rolę Kapelana - Erwin Ges
chonneck. Gra ją obecnie także Wolf Kaiser. Teatr Berliner 
Ensemble pokazał to przedstawienie w czasie licznych wy
~tępów gościnnych w wielu krajach (m. in. w roku 1952 
w Polsce; w Warszawie, w Łodzi i w Krakowie). 

W roku 1954 wystąpił z nią w czasie Festiwalu Teatir Na
rodów w Paryżu. 

„ 

W roku 19~6 - w Londynie. Grano „Matkę Courage'' 
w licznych niemieckich miastach, między innymi w Mona
chium (premiera 8 października 1950 w reżyserii Brechta, 
z Teresą Giehse w roli głównej): we Frankfu:rcie nad Menem 
(również z Teresą Giehse), w Bochum, Magdeburgu, w Kon
stancji, 18 listopada 1931 odbyła się premiera „Ma'tlki Qou
rage" w Theatre National Populaire w Paryżu, w reżyserii 

Vilara. Rolę tytułową grała Germaine Montero. Scenografie 
pr.ojektował Leon Gischia. W roku 1959 pokazał Vilar „Matkę 
Courage" w nowym opracowaniu w czasie festiwalu w Awi
nionie na dziedzińcu pa:piesddego pałacu. Rolę tytułową 

grała i tym razem Germaine Montero; w roli Kattrin wy
stąpiła Christiana Minazzoli, Yvette - Moniąue Chaumette. 
Nowe kostiumy tego spektaklu zaprojektował Edouard Pig
non. 

W listopadzie 1952 r. odbyła się premiera sztuki w Teatro 
dei Satiri w Rz:,;rr_ie. Reżyserował Luc!gnani, dekoracje pro
jektował Teo Otto, kostiumy Renato Guttuso, 7 października 
HJ53 r. wystawiono „Matkę Courage" w Teatrze Królewskim 
w Kopenhadze. Grano ją również w Oslo, Sztokholmie, Tel 
Avivie, w Finlandii, Holandii, Rumunii i Japonii. 

W Polsce wystawił „Matkę Courage" po raz pierwszy Teatr 
Żydowski z Idą Kamińską w roli tytułowej i w jej reżyserii. 
W roku 1959 zagrał tę sztukę Teatr Ziemi Mazowieckiej. 
Była to jej prapremiera w języku polskim. W styczniu 1962 r. 
odbyła się premiera „Matki Courage" na Scenie Kameralnej 
Starego Teatru w Krakowie. Reżyserowała Lidia Zamkow, 
grała też główną rolę. 15 lutego 1962 :r. wystawił sztukę Teatr 
Narodowy w Warszawie z Ireną Eichlerówną. Brecht uwa
żał tę artystkę za szczególnie predestynowaną do tej roli. 
Reżyserował Zbigniew Sawan. Lidia Zamkow powtórzyła 
swoją inscenizację krakowską w roku 1963 w Katowicach. 

Ciekawa jest historia „Matki Courage" w Związku Ra
dzieckim. Pierwszy raz zobaczyli ją widzowie radzieccy 
w iroku 1957 w czasie występów teatru Berliner Ensemble 
w Moskwie i Leningradzie. Bardzo podzielone były o niej 
w pro.sie opinie i sądy. Miała wielu entuzjastów, ale miała też 
bardzo zasadniczych przeciwników. Dość powszechnie wy
powiadano uznanie dla antywojennej tematyki, nie zawsze 
z :::dowalał jednak styl sztuki i prz~ dstawienia, chłodny, 

rz.cczowy, lakcniczny, intelektualny, tak obcy tradycjom 
i praktyce rosyjskiego teatru ostatnich dziesięcioleci. 



1tym odważniejsza była podjęta w roku 1960 próba wysta- . 
wienia „Matki Courage" na scenie teatru im. Majakow5kiego 
w Moskwie (teatr Ochłopkowa). Reżyserował Maksym 
Sztrauche, rolę Matiki Courage grała J. Glizer. Przedsta
wienie nie miało tej ostrości, co spektakl Zespołu Berliń

skiego, nie było tak lakoniczne i metaforyczne. Skierowane 
do innego widza, musiało mieć trochę inaczej rozmieszczone 
akcenty. Nie to samo najżywiej interesuje w tej sztuce widza 
niemieckiego, co zajmie widza radzieckiego. Przekonywanie 
kogokolwiek w Związku Radzieckim, że wojna jest straszna 
i że nikt na niej nic nie zyska jest całkowicie zbędne. Każdy 
obywatel był tu o tym od początku przekonany, a antywo
jenna polityka jest chyba najtrwalszą komponentą progra
mu i praktyki politycznej rządu radzieckiego od chwili zwy
cięstwa socjalistycznej rewolucji. Radzieckiego widza może 
natomiast zainte:resować i poruszyć tragiczny los człowieka 
w czasie wojny i na ten element sztuki położył inscenizator 
główny nacisk. Potępienie egoizmu i sobkowstwa, pochwała 
ofiarności dla bliźnich. Toteż scena, w której niema Kattrin 
ostrzega miasto Halle, staje się kulminacyjnym punktem 
moskiewskiego przedstawienia. Podobnie jest w Nowosybir
sku, gdzie teatr Czerwona Pochodnia (Krasny Fakiel) wysta
wił prawie jednocześnie z teatrem moskiewskim tę sztukę 
Brechta. 

Przyjęcie „Matki Courage" w Związku Radzieckim było, 

wbrew przypuszczeniom Martina Esslina, bardzo serdeczne, 
więcej niż pozytywne. Publiczność okazywała spektaklom 
wielkie zainteresowanie, a nawet entuzjazm, rozumiejąc je 
nadspodziewanie dobrze. Prasa radziecka poświęcała im wiele 
wnikliwych i nader pozytywnych omówień. W „Prawdzie" 
z 29 marca 1961 r. ukazała się recenzja A. Anastasj ewa. 
Czytamy w niej: „A więc oglądamy, Matkę Courage" w Tea
trze im. Majakowskiego i czujemy wyraźnie że dawno nie 
było na naszej scenie tak współczesnego, na wielką skalę 

zakrojonego spektaklu. Sprawa nie p olega wcale na tych czy 
innych histerycznych analogiach. Rożumie się - wcale ich 
nie ma! Dramat Brechta i spektakl wyreżyserowany przez 
M. Sztraucha jest dzięki temu tak współczesny i aktualny, 
że w okresie, kiedy imperialiści ratując siebie chcą rozpętać 
nową wojnę w losie „Matki Courage i jej dzieci" wyraża się 

/' ----.... z wielką siłą artystycznego uo-gólnienia myśl o samej istocie 
~ \ /' · wojny - o jej nieludzkości. Autor recenzji chwali reżysera 

-~=:x::::,/· i odtwómynię głównej mli, "''d" ,,. 'innym, niż w'"''~ 

Berliner Ensemble zakoń czeniem (n9. końcu sztuki moskiew
ska Matka Courage nie ciągnie j uż dalej swojego wozu szla
l<iem wojny, lecz pada, zupełnie złamana , rozbita wewnętrz·

nie i wyniszczona fizycznie, świadoma rozmiaru swojej winy). 
Anastasjew stawia jednak zarzut reżyserowi, że pominięta 

zestala scena z rannymi chłopami, „Pieśń o wielkiej kapitu
lacji", zwraca też uwagę na kilka drobniejszych błędów 
i potknięć. W całości ocenia spektakl pozytywnie. W zakoń
czeniu t ej re cenzji o gło szc.nej na łama~h organu KC KPZR 
czytamy: „Na sze teatry zbyt długo przyglądały się bezczyn
nie dramaturgii Brechta. Zapewne, można to w znacznej 
mierze wytłumaczyć niezwykłością formy dramatu filozoficz
nego niemieckiego pisarza. A jednak radziecki teatr powinien 
uważnie przysłuchać się głosowi jednego z najwybitniejszych 
dramaturgów współczesności. Obecnie teatr, którym kie
ruj e N. Ochłopkow, artysta, który znał Brechta i jest mu 
blisk i przez kierunek poszukiwań w sztuce, pokazał „Matkę 
Courage" i zwyciężył . Pragniemy wierzyć , że ten spektakl 
zachęci artystów n szej sceny do zastanowienia się nad rea
lizacją dramaturgii Bertolta Brechta, który swą twórczością 
tyle zdziałał dla pokoju i komunizmu". Nie trzeba chyba 
dodawać, że tak jasn o i niedwuznacznie sformułowane sta
now:sko organu KC K1PZR •w y r aża po&tawę zdecydowaną 

i pozwala się spodziewać dalszych inscenizacji sztuk Brechta 
V/ ZSRR. 

W języku angielskim wystawił po raz pierwszy „MatkQ 
Courage" lo ndyński Theatre Workshop w czerwcu 1955 r. 
w reżyserii Joan Litt1ewood, która grała też główną rol~~ . 

BBC nadał tę sztukę przez radi o 4 grudnia 1955 r. w reży
serii R. D. Smitha z Marią Fein. W kilka lat później znalazła 
się „Matka Courage" w programie angielskiej telewizji; 
17 stycznia 1956 r . odbyła się jej p rE mie.ra w Martines Me
moria! Theatre w San Francisco, w reżyserii Harberta Blau 
i przekładzie Erica E ntley2. Wysts wiono ją też w Nowym 
Jorku, w reżyserii Je rome Robbinsa, z Anną Bancroft w roli 
głównej . 

Wśród poważnych ośrodków kultmalnych Europy tylko 
Wiedeń nie mógł od lat doczekać się premiery „Matki 
Courage". z pclitycznych przyczyn bojkotowano tam twór
czo ść Brechta. W roku 1961 wiedeński Volkstheater zapo
wiedział pre mierę na następny sezon. Rolę tytułową miału 

c;r2ć Dorothea Neff. Kiedy jednak p::i 13 sierpnia 1961 r. 
(zamknięcie przejść ze wschodniego do zachodniego Berlina) 



zaczęto w NRF występować pirzeciwko twórczości Brechta, 
zmuszając teatry zachodnich Niemiec do odwoływania zapo
wiedzianych premier, skorzystał z okazji także Wiedeń 

i odwołał „Matke Courage". W końcu jednak i tu wystawio
no sztukę. 

. - I~ liJ_\\ 
( .J 

--- I 

(„Dramaturgia Bertolta Brechta" 
Wydawnictwa Artystyczne i FEmowe 
Warszawa 1965) 

• 

Wydawca - Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki 

Rysunki Zbigniewa Więckowskiego 



BERTOLT BRE_CHT 

MATKA COURAGE I JEJ DZIECI 
(Mutter Courage und Ihre Rinder) 
sztuka w 2 aktach 
Przełożył Stanisław Jerzy Lec 

Songi przełożyli: Władysław Broniewsk i, Stani sław Jerzy Lec, Robert 
Stiller, Jo a nna Walterówna, Krystyna Wolińska 

Śpiewane w antraktach piosenki Bułata Okudżawy prze ł oży ł Ziemowit 
I•'edecki („Balladę o królu") oraz Andrzej Mandalian i Witold Dąbrow
ski („Piose nkę o żolnierskich butach"). 

Osoby: 

Matka Courage - Kar:na W,aśkiewicz 
Katarzyna, jej córka, niemowa - Barbara Komorowska 
Eilif, starszy syn - Mieczysław Banasik 
Schweizerkas, młodszy syn - Tadeusz Zapaśnik 
Werbownik - Jerzy Siech 
Wachmistrz - Juliusz Dziemski 
Kucharz - Stanisław Jaszkowski 
Dowódca - Maria•n Szul 
Kapelan - Henryk Dfożyf1ski 
Zbrojmistrz - Witold Gałązka 
Yvette Pott:er - Barbara Bardzka 
Ozlowiek z przewiązanym ok!em - Juliusz Dz:emski 
Inny wachmistrz - Eugeniusz Orlowski 
Stary pułkownik - Władysław Karwicz 
Wartovn1ik - Janusz Piechowski 
Chłopka - Dagny Rose 
Miody chłop - Andrzej Karolak 
Chorąży - Bogusław Dubicki 
Żołnierze - Witold Gałązka, Andrzej Karolak, Edward Laskowski, Bo-

gusław Marlen, Wiesław Ostrowski, Janusz Piechowski, Jerzy Sicch 
Żołnierzyki - * * * 
Inscenizacja i rcżys~ria 

MIROSLA W W A WRZYNIAK 
Scenografia 
ZBIGNIEW WIĘCROWSRI 
Muzyka 
PAUL DESSAU 
Opracowanie muzyczne i efekty dźwiękowe - Maciej Małecki 
Asystent reżysera - Jerzy Siech 
Sufler - Maria Jabłońska-Parowska 
PREMIERA 10.V.1969 R. 

TEATR DRAMATYCZNY IM. AL. WĘGIERKI W BIALYMSTOl{U 

SEZON 1968/69 

Dyrektor Teatru - Bronisław Orlicz 
Zastępca Dyrektora - Witold Różycki 
Kierownik Literacki - Lech Piotrowski 
Błtk 11 45/6J I 5~0 egz. A5 H-3 Cena 3 zł 


