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Usta tego, co ostrzegał, 
Zamknięte są ziemią. 
Krwawa przygoda 
Zaczęta. 
Grób przyjaciela pokoju 
Tratują bataliony. 
Byłże więc bój beznadziejny? 
Gdy ten, co został zabity, nie walczył sam, 
Wróg 
Nie zwyciężył jeszcze 
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BERTOLT BRECHT urodził się 10 lutego 1898 
roku w Augsburgu, zmarł 14 sierpnia 1956 roku 
w Berlinie. Ukończył studia medyczne i przy
rodnicze. W okresie międzywojennym pracował 
jako kierownik literacki teatrów w Monachium 
i Berlinie. W roku 1933 Bertolt Brecht opuścił 
Niemcy hitlerowskie. Przebywał do 1948 roku 
na emigracji w AUSTRII, SZWAJCARII, DA
NII, SZWECJI, FINLANDII, ZWIĄZKU RA
DZIECKIM STANACH ZJEDNOCZONYCH. 
Od 1936 roku wraz z Feuchtwangerem i Bredlem 
redagował moskiewskie „Das Wort". Do NRD 
powrócił w roku 1948. 
Był najwybitniejszym niemieckim dr~maturgiem 
doby współczesnej, cenionym teor.ety.k1em teatr~, 
twórcą tzw. dramatu i teatru ep1ck1ego, w kto
rym przy pomocy dystansu ~powo~owan~go pr~ez 
„ef ekt obcości", poucza się m.m. widza, jak 
w różnych sytuacjach, wymagających zaanga
żowania, zachowuje się człowiek. Głównym po
wojennym warsztatem Brec~ta było B~rliner. En
semble, kierowane przez mego oraz jego zonę, 
aktorkę, Helenę Weigel. 
Od ekspresjonistyczno-anarchistycznych „ Trom
meln in der Nacht" (1922), poprzez „Baala" 
(1922), „Im Dikkicht der Stadte" (1927), „Czło
wiek jak człowiek" (1927 - do „Opery za trzy 
grosze" (1928), przez całą twórcz~ść Bre~hta 
przewija się buntownicze .h~sło walki z b~rzua
zyjno-kapitalisytcznym sw1atem upodl~j~CY':" 
człowieka. W swojej pasji moralizatorskiej me 
uznaje lakiernictwa: „Najpierw żarcie potem mo
ralność". 
Brecht-marksista objawia się w proletariacko
-rewolucyjnym moralitecie „Die Massnahme" 
(1930), w antyreformistycznej parodii „Die heilige 
Joanna der Schlachthofe" (1932, ppr. 1959), 
w udramatyzowanej epickiej relacji „Matka" 
(1932) wg motywów z Gorkiego. . . 
Szczytowe osiągnięcia, zarówno ideowe, jak 1 dra-

maturgiczne są dziełami okresu emigracyjnego: 
„Matka Courage" (1938-39, ppr. 1941), życie 
Galileusza" (1938-1939, ppr. 1943), „Kariera 
Artura Ui" (1941, ppr. 1958). Ponadto w tym 
okresie powstały: „Karabiny pani Carrar" (1937), 
„Strach i nędza III Rzeszy" (1938), „Dobry 
człowiek z Seczuanu" (1938-1942, ppr. 1943), 
„Sąd nad Lukullusem" (1939, ppr. 1940), „Pan 
Pountilla i jego sługa Matti" (1940, ppr. 1948), 
„Wizje Simony Machard" (1941-1943, ppr. 1957). 
Po wojnie ukazały się m.in.: „Kaukazkie kredowe 
koło" (1944-45, ppr. amerykańska 1948, nie
miecka 1956) oraz „Dni Komuny" (1948-49, ppr. 
1956). Brecht napisał około 1500 utworów poe
tyckich, z czego opublikowano ok. 250; tom 
,Hundert Gedichte" (1951), wg. którego powstał 
~olski wybór „ Wiersze wybrane" (1954 dialogi 
dramatyczne „Fliichtlingsgesprache" opublikowa
ne z papierów pośmiertnych (1961), utwory prozą: 
„Geschichten vom Heron Keuner" (1930), „Po
wieść za trzy grosze" (1934), „Interesy pana 
Juliusza Gezara" (1948), „Opowieść z kalen
darza" (1948) oraz liczne prace eseistyczne, te
atrologiczne i polityczne. 



JAKA JEST 
CENA PRZETRWANIA 

„Myślę jedynie o tym, żeby siebie 
i dzieci przeżywić tą naszą budą". 

(„Matka Courage" - scena 6) 

„Czasem już widzę siebie, jak jadę 
przez piekło z moją budą i sprzedaję 
smolę, albo przez niebo i wydaję po
siłki zbłąkanym duszom. Gdybym z mo
imi dziećmi, które mi jeszcze ocalały, 
znalazła kąt, gdzie kule nie latają, 
mogłabym przeżyć kilka spokojnych lat". 

(scena 9) 

Rozpaczającą po stracie swoich dzieci Niobe, 
antyczni bogowie zamienili w kamień. Matce 
Courage w inscenizacji Berliner Ensamble kazał 
Brecht odliczać nad trupem ostatniego dziecka 
skrupulatnie i z ociąganiem przeznaczone na 
pogrzeb pieniądze. Helena Weigel rozbudowała 
ten gest do znaczącej i wymownej sceny. Z przy
troczonej do pasa sakiewki wyjmowała powoli 
monety, chłopska przezorność i chytrość brały 
wyraźnie górę nad uczuciami, zachowywała się 
jak wieśniaczka zmuszona do nieoczekiwanego 
wydatku ciężko zarobionego grosza. Brecht był 
jednak zbyt wielkim poetą teatru ażeby postać 
Courage traktować jednoznacznie i schematycz
nie, do czego prowadzić muszą próby przedsta
wienia jej jako czerpiącej z wojny zyski bez
względnej markietanki, określonej w sztuce mia
nem „wojennej hieny". 

Dając pozornie jednoznaczne wyjaśnienia i ko
mentarze do swojej „KRONIKI WOJNY TRZY
DZIESTOLETNIEJ", autor wiedział na pewno 
i wyczuwał, że siła jej artystycznego oddziały
wania znacznie przerośnie podstawowe założenia 
stawiał w gruncie rzeczy problem, odpowiedzi 
na pytanie, kim jest naprawdę Courage każąc 
szukać widzowi. 

Bardzo interesującą rozmowę na temat „Cou
rage" odbył pisarz z Friedrichem Wolffem 
(„Theaterarbeit" - Dresden 1952 s. 253-255). 
Wolff zakwestionował na przykJadzie tej sztuki 
w ogóle sprawdzalność teatru epickiego, twierdząc, 
że najbardziej przemawiają do widza właśnie 
emocjonalne sceny, jak utrata pierwszego syna, 
czy heroiczny czyn Katarzyny i zapytał Brechta 
wprost, czy brak wewnętrznych przeobrażeń, me
tamorfozy postaci Courage aż do końca sztuki 
wobec kolejnych kataklizmów jest słuszny i ce
lowy. Przecież, powiada Wolff, pokazywanie prze
mian, jakie zachodzą w postaciach dramatów 
pod wpływem zdarzeń i przeżyć jest ostatecznym 
celem i najważniejszym sensem teatru. 

Polemizując z psychologicznymi założeniami te
atru Brecht odpowiedział: „Pokazałem, jak pan 
to słusznie określił, że Matka Courage niczego 
się mimo swoich tragedii nie nauczyła". Sztuka 
została napisana w roku 1938, kiedy autor prze
widywał możliwość wybuchu nowej wielkiej wojny 
i nie był przekonany, że ludzie sami z siebie 
wyciągną jakiekolwiek wnioski z nieszczęść, które 
ich spotkają ... 

„Jeżeli jednak sama Courage niczego się nie · 
nauczyła, mogli w moim przekonaniu nauczyć 
się czegoś widzowie ... " 

„Pytanie, jakie środki formalne należy zasto
sować w teatrze, może być tylko pytaniem, jak 
my pisarze możemy społecznie zaktywizować wi
dza. Wszystkie możliwe środki, które mogą w tym 
pomóc, stare, czy nowe, należy wypróbować ... " 



Courage traktuje wojnę i jej losy z ironicznym 
dystansem rozprawiając o niej niekiedy stylem, 
który możnaby z powodzeniem włożyć w usta 
Szwejka. Jest to swoista filozofia prostego czło
wieka wobec zjawiska, któremu przeciwstawić się 
nie można, lub nie warto. Raz jeden tylko w słyn
nej scenie„ matki", kiedy powraca do niej zgwał
cona przez żołnierzy Katarzyna zdobywa się na 
jawny i dramatyczny odruch potępienia krzy
cząc: „ Verfluch sei der krieg" - przeklęta niech 
będzie wojna. 

Kiedy Courage straci już wszystko, kiedy po
żegna trupa ostatniego swojego dziecka jej słowa 
będą brzmiały: „pociągnę ten wóz sama", jak 
gdyby chciała nimi udowodnić, że tragedią jej 
jest brak wyjścia, siłą natomiast chęć przetrwa
nia, za którą zapłacić musi najwyższą cenę. 

Courage jest bowiem postacią tragiczną i trzy 
kolejne sceny utraty dzieci - wszystkiego, co 
w gruncie rzeczy posiada, wyznaczają po mi
strzowsku dramaturgiczny rytm sztuki, nieza
leżnej od tego, co przede wszystkim autor „KRO
NIKI WOJNY TRZYDZIESTOLETNIEJ" 
chciał nam przez nią powiedzieć. Przed pod
kreśleniem tragizmu nie cofał się zresztą ani 
autor i inscenizator prapremiery w „Berliner 
Fnsemble", ani odtwórczyni tytułowej roli. 

W zapiskach kronikarskich z tej inscenizacji 
znajdujemy ciekawą i charakterystyczną wzmian
kę, jak Helena Weigel zagrała scenę, w której 
Courage dowiaduje się o egzekucji syna. Za in
spirację posłużyć jej miała widziana przed Iaty 
fotografia starej kobiety siedzącej nad trupem 
syna zastrzelonego podczas masakry w Singa
purze. Z ustami otwartymi w niemym krzyku, 
z przechyloną do tyłu głową aktorka zastygła 
i znieruchomiała na długą chwilę nie reagując zu
pełnie na otoczenie, co stawało się znakomitym, 

, 

tragicznym akcentem, pozostającym na długo w 
pamięci widzów. 

Od wielu już lat wóz Matki Courage toczy 
się wciąż przez różne sceny. Owiany legendą 
Heleny Weigel, nierozerwalnie związany z in
scenizacją Brechta, z wyjątkowo silną tradycją 
teatralną ma coraz trudniejszą drogę do prze
bycia. Jak na precyzyjnego w swoich realizacjach 
klasyka współczesnego teatru Brecht jest zadzi
wiająco legendarny, tak wiele mitów narosło wo
kół jego teorii, praktyki i dramaturgii. W 75 rocz
nicę urodzin przy nazwisku Brechta pojawia się 
jednak coraz więcej znaków zapytania. Teore
tycy je stawiają i rozważają, teatr próbuje odpo
wiadać na nie konkretnymi kształtami przed
stawień. 

Po latach bezkrytycznych niejednokrotnie zach
wytów nad Brechtem kiedy w miejsce głębszej 
analizy tak często stawiano przymiotnik „wielki", 
przyszedł okres trudniejszy, konieczność precy
zyjnego określenia jego miejsca we współczesnym 
teatrze. Jest już dziś sprawą jasną, że nie sposób 
kontynuować dalej tradycji Brechta przez powie
lanie formuł inscenizacyjnych, praktyka dowodzi 
przecież, że formuł inscenizacyjnych wogóle pow
tarzać w teatrze nie można, wyjąwszy jedynie 
teatr operowy lub zamierzone rekonstrukcje. Każ
dy zabieg anachronizujący kończy się zazwyczaj 
klęską utworu na scenie. 

Ciekawostka przytoczona przez Elżbietę Wy
sińską („DIALOG" 4/1973 „W kręgu Brechta") 
o zespole amatorskim z Ebersdorf, który przy
wiózł na Tydzień Brechtowski przedstawienie 
„Courage" będące wierną i wskutek tego całko
wicie martwą kopią inscenizacji Berliner En
semble jest bardzo charakterystycznym przykła
dem, jak zaproponowana kiedyś przez Brechta 
sceniczna formuła „COURAGE" stała się już 
dzisiaj martwa i niebezpieczna od założenia pod
stawowego aż do najmniejszego detalu w reali-



zacji. Każdego, kto uwazme czyta opracowanie 
inscenizacji „Courage" Brechta we wspomnianym 
już wydaniu „ Theaterarbeit", zawierającym także 
5 innych opracowań, zadziwić musi precyzyjne 
i szczegółowe przygotowanie sztuki. Znaleźć tam 
można pełną dokumentację fotograficzną, opisy 
sytuacji poszczególnych scen z określeniem kiedy 
i po jakim diagonalu przechodzą aktorzy, sytu
acje Katarzyny w jej kluczowych scenach, pracę 
Paula Dessau na temat skomponowania muzyki 
z dokładnym podaniem źródeł; dowiadujemy się 
nawet, jak Georg Peter Pilz grający pułkownika 
w scenie z Yvette giął raz po raz laseczkę wywo
łując tym nieodparte skojarzenie z impotencją 
lubieżnego staruszka. Opisano tu więc wszystko, 
tylko że interesować nas to może wyłącznie 
historycznie. Nie można zmienić faktu, że pasjo
nuje nas dzisiaj w „Courage" zupełnie co innego 
niż Brechta, dla którego była ona przede wszyst
kim pretekstem do rozliczenia się ze swoim na
rodem tuż po II wojnie światowej i dlatego na
czelną tezą tamtej inscenizacji było stwierdzenie 
„MUTTER COURAGE LERNT NICHTS" -
Courage niczego się na wojnie nie nauczyła, nie 
wyciągnęła wniosków, a więc, jak już dowiedzie
liśmy się od autora, poszerzony nieco punkt 
wyjścia przy pisaniu sztuki w roku 1938. Zresztą 
już w kilka lat po wojnie proszono Brechta, aby 
pokazał, że tragiczne przeżycia Courage nau
czyły ją choć trochę. 

W roku 1973 szczególnie współczesny jednak 
staje się problem przetrwania, uratowania się 
z wojennej pożogi, potrzeby siły witalnej i drama
tycznej woli przeżycia, podkreślonej ostatnimi sło
wami sztuki „ . . . pociągnę ten wóz sarna". 

Odpowiedź na pytanie, jakie są szanse i czym 
mogą grozić próby szukania nowej formy w Brech
cie pozostanie zawsze otwarte. Niebezpieczeństwa 
są niemałe. Lektura sztuki ujawnia pewne mie
lizny literackie, Brecht świadomie uciekał w swo-

JeJ, na wzór elżbietańskich, skonstruowanej kro
nice od tradycyjnej budowy dramatu, pewne partie 
pisane są jak gdyby niedbale i pośpiesznie, za
wierają liczne dłużyzny i dość naiwne rozwiązania 
sceniczne. Zabiegi adaptacyjne są tu zatem nie
zbędne, ale czy napewno wystarczające? Jak wy
trzyma ta dramaturgia nową formę? 

Jedno wydaje się być pewne, że nowy Brecht 
to jednocześnie całkowicie współczesny i bliski 
nam kształt inscenizacji. Określenie „brechtow 
skie" ma dzisiaj jak gdyby dwa znaczenia: jedno
określające metodę i wierność wobec wzoru, 
a więc naśladownictwo, które musi być zamienio
ne w swobodę nowych poszukiwań, czego nawet 
macierzysty teatr Brechta dał już pierwsze do
wody nie mówiąc o pojawiających się coraz 
częściej innych nowatorskich inscenizacjach; sen
sem drugiego znaczenia jest napewno wielkość 
pisarza, - o nią nie potrzebujemy się obawiać. 
Dlatego też nie najważniejszą sprawą będą chyłla 
rozważania na temat tragizmu, czy przerni~n 
wewnętrznych Courage, ale czy dzisiaj widz spotka 
się z nią jako z wciąż żywą i bliską postacią. 
Jak zechce sobie odpowiedzieć na dawną c;po
wieść o matce, która przemierzyła daleką drogę, 
aby znaleźć wraz ze swoimi dziećmi spokojny 
kąt, gdzie nie latają kule i gdzie mogłaby prze
żyć kilka spokojnych lat. Nie dotarła do niego, 
wciąż jednak idzie dalej, choć zapłaciła już za 
chęć przetrwania najwyższą cenę. 

Inaczej niż dawniej, lecz nadal groźnie i ostrze
gawczo rozlega się ze sceny ironiczna pieśń 
starej markietanki. 

JERZY HOFFMANN 

--~--,... 

Autograf B. Brechta 





MATKA COURAGE 
I JEJ DZIECI 

( ... ) jest to zaczerpnięta u „Grimmelshausena" 
kronika historyczna z czasów wojny trzydziesto
letniej; wypadki rozgrywają się w latach 1624-
- 1636, w Szwecji, Polsce i Niemczech. 

Sztuka składa się z dwunastu scen pisanych 
prozą i 9 songów, do których muzykę skompo
nował Paul Dessau. Jest to parabola, gdyż akcja 
posiada zarówno samoistne znaczenie, jak i me
taforyczną treść, odnoszącą się do współczesnych 
spraw. Brecht pisał tę sztukę w latach 1938-1939. 

Bohaterką sztuki jest markietanka Anna Fier
ling, nazwana przez Brechta „hieną pobojowisk". 
Ciągnie ona swój wóz, na którym jest cały jej 
dobytek i towar, którym handluje idąc śladem 
walczących armii. żyje z wojska, żyje z wojny. 
Początkowo powodzi jej się wcale nieźle. Wojna 
ją żywi. Ale w miarę upływu czasu spadają na 
tę kobietę coraz to nowe ciosy. Giną jej obydwaj 
synowie, córka zostaje okaleczona, dobytek stra
cony, zrabowany. Wreszcie odchodzi od niej ku
charz, z którym wspólnie ciągnęła wóz swego 
życia przez długie lata. Ginie córka. Matka 
Courage zostaje zupełnie sama; jest stara i wy
nędzniała. W ostatniej scenie ciągnie swój wóz 
z takim trudem, że nie ma już żadnej wątpliwości: 
to koniec. Oto do czego doprowadziła ją wojna. 

Przejrzysty sens tej metamorfozy nie wymaga 
prawie żadnych wyjaśnień. Wszystko tłumaczy się 
samo. Oto Niemcy, które podobnie jak Anna 
Fierling, sądziły, że wojna je wzbogaci. Począt
kowo powodzi im się nawet lepiej. Grabież po
płaca. Ale w miarę upływu czasu karta odwraca 
się. Coraz częściej giną synowie i córki tego 
narodu, coraz bliższa jest klęska. Wreszcie nad-

J adwiga Andrzejewska jako Matka Courage 
Fot. H . Smyl 



chodzi. Społeczeństwo niemieckie musi ciągnąć 
dalej swój wóz; zamiast spodziewanego wzbo
gacenia wojna przyniosła mu zniszczenie i naj
cięższe straty. 

Kunsztowna jest konstrukcja tej sztuki. Brecht 
przeprowadza równolegle trzy akcje, propaguje 
swój antywojenny program w trzech płaszczyz
nach: jako opowieść z czasów wojny trzydziesto
letniej, jako metaforę, odnoszącą się do współ
czesności i jako moralitet filozoficzny. Każda 
z tych trzech warstw jest wyrazista, w najdrob
niejszych nawet szczegółach wypracowana, plas
tyczna i barwna. 

Zacznijmy od kroniki. Zdarzenia zaczerpnięte 
są z historii; tło jest wiernie nakreślone: koloryt 
i atmosfera wojny trzydziestoletniej, poczynając 
od grasujących po drogach werbowników, poprzez 
świetną charakterystykę wojsk luterańskich i ka
tolickich, aż po nędzę i wyniszczenie wsi. Przez 
scenę przewija się galeria postaci: żołnierze, pod
oficerowie i dowódcy. Jest kapelan i obozowa 
prostytutka, kucharz i pisarz pułkowy, rusznikarz 
i kasjer, który wypłaca żołd. I oczywiście -
markietanka, która ciągnie ze swym furgonem 
za wojskiem, sprzedaje pasy, sprzączki i czapki, 
spodnie i koszule, buty i onuce, a także szynkuje, 
ma wódkę i piwo wraz z konieczną do wypitki 
zagrychą. To jest właśnie Matka Courage, Anna 
Fierling, która temu zawdzięcza swoje miano, 
że pod ogniem nieprzyjaciela przewiozła wóz pełen 
chleba, aby dostarczyć go oblężonym żołnierzom 
w Rydze. ( ... ) 

Rozpatrzmy z kolei drugą warstwę „Matki 
Courage" - jej sens metaforyczny. Idzie tu auto
rowi o skojarzenie ze współczesnością. W mo
mencie, kiedy Trzecia Rzesza przygotowywała 
się do agresywnej wojny, Brecht chciał przy
pomnieć jej mieszkańcom, do czego prowadzą 
wojny. Już na początku sztuki jeden z werbowni
ków mówi do Matki Courage: „Chcesz żyć 

z wojny, ale zarazem pragniesz uchronić od niej 
swych najbliższych? To się nie da. Kto żyje z woj
ny, ten musi jej także - coś ofiarować". Była to 
przestroga dla tych, którzy upojeni hitlerowską 
propagandą o potędze Trzeciej Rzeszy i pierw
szymi błyskawicznymi zwycięstwami w Polsce, 
sądzili, że wyciągną z wojny same korzyści nie 
ponosząc żadnych ofiar. ( ... ) 

Głęboki sens ma najbardziej dramatyczna scena 
sztuki, w której niema Kattrin' ostrzega werblem 
bezbronne miasto Halle i ginie zastrzelona przez 
żołdaków. Kattrin jest pozytywnym bohaterem 
sztuki i cała jej postać, jak i postępowanie ma 
metaforyczny, częściowo nawet symboliczny sens. 
Jest niemową, jak owa część niemieckiego spo
łeczeństwa, której faszyzm zakneblował usta, nie 
pozwalając ostrzec głośno narodu przed klęską, 
jaka go na drodze wojny czeka. Werble w nocy 
są jedyną możliwością głośnego protestu, jedynym 
sygnałem, rzuconym uśpionemu miastu. W sztuce 
ginie troje dzieci Matki Courage. Jeden syn 
dlatego, że nie chciał wydać powierzonej mu kasy 
pułkowej. Brecht podkreśla bezsens tej śmierci. 
Drugi dlatego, że grabił dobytek chłopów, ich 
samych zaś mordował. Brecht przyznaje tu rację 
tym, którzy go rozstrzelali. Ginie też niema 
Kattrin. Autor tę śmierć uważa za celową, a na
wet w pewnym sensie konieczną. Rozprawiając 
się w całej swej twórczości z kultem fałszywego 
bohaterstwa, napisał tu Brecht piękną scenę, która 
stanowi pochwałę prawdziwego bohaterstwa. Ka
mień przemówił - brzmi jej tytuł. Niema Kattrin 
odezwała się - ostrzegła miasto Halle. Zginęła 
nie nadaremnie, ratując bezbronne kobiety i dzie
ci. Tak zawsze przeciwny próżnym ofiarom i śmier
ci, całkowicie aprobuje Brecht i pochwała bo
haterstwo Kattrin. Wzmacnia intelektualną wy
mowę tej sceny wielkim napięciem uczuciowym. 
Oto słowa autora „Matki Courage", wypowie
dziane w dyskusji z Wolffem: „Teatr epicki ( ... ) 



nie wznosi wcale bojowego okrzyku: to rozum -
a tu uczucie. Nie rezygnuje też wcale z emocji. 
Tym bardziej z poczucia sprawiedliwości, umiło
wania wolności i sprawiedliwego gniewu. Nie za
mierza z nich zrezygnować do tego stopnia, że 
nie chce poprzestać na tym, że są, lecz stara się 
je wzmocnić, lub nawet usiłuje je stworzyć. Kry
tyczna postawa, którą stara się wpoić swojej 
publiczności, nie może być dla niego nigdy do
statecznie namiętna' '. W ten sposób wchodzimy 
w obręb trzeciej warstwy „Matki Courage", w obręb 
filozoficznego moralitetu. Brecht stał się w la
tach trzydziestych nie tylko walczącym, bojowym 
pisarzem politycznym, lecz także moralistą. „Mat
ka Courage" zawiera pełne sformułowanie pro
gramu ideowego autora, jest moralitetem zarów
no w swej treści jak i formie, nawiązuje do mo
ralitetów średniowiecznych i późniejszych, a w pew
nej mierze także do greckiej tragedii. Antywojen
ny program polityczny Brechta znajduje w tej 
sztuce filozoficzne uzasadnienie, potępiony zostaje 
udział w wojnie, wysławiona natomiast wojna 
wypowiedziana wojnie. Kwintesencja brechtow
skiej filozofii i liryki, brechtowskiej moralistyki, 
zawarta jest w songach. W pieśniach tych sfor
mułował Brecht swoje poetyckie credo moralne 
i polityczne. ( ... ) 

Fragmenty książki 
Romana Szydłowskiego „DRAMATURGIA 
B. Brechta". 

,,MATKA COURAGE'' 
NA EKRANIE 

„Sfilmowanie Brechtowskiej „Matki Courage" -
pisze Andre Miiller - jest pierwszym udanym 
przeniesieniem przedstawienia teatralnego na ek
ran". To najsłynniejsze chyba przedstawienie Ber
liner Ensemble sfilmowano w NRD w oparciu 
o scenariusz Palitzscha i Wekwertha. „Insceni
zacja teatralna nie straciła swego niepowtarzalnego 
charakteru, a jednocześnie oparty na niej film 
nie przestał być filmem." To bardzo dużo. Wielo 
krotnie bowiem podejmowane w Berliner Ensemble 
próby przeniesienia któregoś ze spektakli Brech
towskich na ekran kończyły się dotychczas nie
powodzeniem. 

Po raz pierwszy zabrano się do tego jeszcze za 
życia Brechta, ale po kilku dniach zaniechano 
dalszej pracy; na taśmie filmowej ginęła bezpo
średniość, skrótowość, prostota i wieloznaczność 
inscenizacji teatralnej. Po pewnym czasie spró
bowano znowu, chcąc zachować przynajmniej część 
oryginalnych inscenizacji Brechta. Dwa obrazy, 
„Katzgraben" i „Matka", pomyślane jako wierny 
dokument historyczny, mają tylko archiwalną war
tość. Trzecia próba dopiero powiodła się całko
wicie. 

Kilka słów o założeniach i szczegółach tech
nicznych realizacji; i u nas filmuje się tu i ówdzie 
spektakle teatralne, warto przeto skorzystać z do
świadczeń niemieckich. 

Szło przede wszystkim o możliwie wierne za
chowanie oryginalnego kształtu przedstawienia. 
W zasadzie ani układ scen, ani rodzaj aktorstwa 
nie uległ większym zmianom. Kamera filmowa, 
umieszczona na parterze, operowała niemal bez 



y ujęciem ogólnym. Nie była to oczy
wi' sztywna zasada, nie zrezygnowano z jej 
ru iwości, posługując się nawet - w uzasadnio
nych' wypadkach - zbliżeniem. 

Pewnym zmianom uległy dekoracje: zamiast 
neutralnego horyzontu realizatorzy komponowali 
za każdym razem odpowiedni układ tła - .iakiś 
krajobraz, obóz, droga, potraktowane zresztą na
der skąpo, oszczędnie. To chyba wszystko; wier
ność dokumentalna ograniczyła zmiany do mi
nimum. 

Dość ważne innowacje natomiast zastosowano 
przy preparowaniu taśmy i przy montażu. Tam, 
gdzie konieczna była kondensacja pola widzenia -
na przykład przy songach - obcięto po prostu 
boki filmu, pozostawiając jedynie środek obrazu. 
Podobnie rozwiązane zostały sceny, w których 
szło o pokazanie symultaniczności akcji. Czarna 
pionowa kreska oddzielała dwie, równocześnie 
sfilmowane ,akcje. Zastosowano wreszcie tzw. 
jawny montaż, nie „gubiąc" ani zacierając cięć 
montażowych. Jako przerywniki między poszcze
gólnymi scenami - zamiast kurtyny teatralnej -
posłużyły miedzioryty Callota. 

111" -

„Film ten - jak ocenia Miiller wynik ostateczny 
-f był od początku zamierzony jako eksperyment, 
dodajmy - eksperyment udany. Nie szło, rzecz 
jasna, o stworzenie nowego stylu filmowego, ra
czej o sprawdzenie najodpowiedniejszej metody 
filmowania przedstawień teatralnych. Co oczywiś
cie nie oznacza, że z eksperymentu z „Matką 
Courage" nie wynikają ważne doświadczenia dla 
współczesnej roboty filmowej. Przeciwnie. Teatr 
epicki od początku chętnie zapożyczał się u filmu. 
Jego widowiskowość była oparta w znacznym 
stopniu na filmie, przede wszystkim - filmie 
niemym. Dziś rachunek został w jakiś sposób 
wyrównany. Doświadczenia ekranizacji „Matki 
Courage" pozwoliły teatrowi epickiemu zwrócić 

filmowi przynajmniej część zaciągniętej przed laty 
pożyczki. Jak się okazuje, i dziś teatr i film· mogą 
się jeszcze czegoś od siebie nauczyć". 

SCENOGRAFIA 
EPICKA 

Dialog I 1/5 

Kurtynka wewnętrzna, zawieszona na drucie 
wzdłuż rampy, stała się charakterystycznym ele
mentem inscenizacji Brechta, podobnie jak pro
jekcja filmowa była domeną Piscatora. Pojawiła 
się t~kże w „Matce Courage", wystawionej po 
raz pierwszy w Zurychu (1941 r.). Na scenie nie 
było dekoracji w tradycyjnym sensie tego słowa· 
najważniejszą rolę spełniały rekwizyty z woze~ 
Matki Courage na czele. Jedyne tło stanowił 
goły horyzont pokryty tynkiem. Dla zmniejszenia 
sceny opuszczano kotary z ordynarnego mate
riału. Miejsce akcji sygnalizowały tablice z od
powiednimi napisami. Scenę oświetlono wyłącznie 
białym światłem. 
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