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Po pierwszej wojnie światowej w Europ:e żyją jeszcze 
i piszą najwybitniejsi dramaturgowie starszego pokolenia, ta
cy jak Shaw, Gorki Hauptmann, Rolland , Claudel. Na początku 
lat dwudziestych pojawia s ię obok nich nowa generacja pi
sarzy, którzy zrewolucjonizują teatr i staną się bezpośred
nimi poprzednikami współczesnej nam literat ury scenicznej_ 
Swiatowy rozgłos zyskują: Sycylijczyk Pirandello, poeta ra
dziecki Majakowski, Amerykanin O'Neill, Czech Capek, Hisz
pan Lorca„. 

w teatrach niemieckich owych lat robi karier~ modny kie
runek zwany ekspresjonizmem. Zaciąży on poważnie na sztu
ce wielu krajów, z jego kręgu przyb ędzie pisarz o najwięk
szym bodaj znaczeniu dl;t nowoczesn ego teatru. 

Nazwa „ekspresjonizm" wywodzi się z tern1inologii ma
larskiej początków wieku. Na scenie jego założeniem było 
wywołanie u widza maksymalnych wzruszeń emocjonalnych 
poprzez deformację rzeczywistości wydobywającą najjaskra
wiej dynamikę, obsesjonalność zjawisk. Naturalizmowi sta
rającemu si~ zobiektywizować świat ekspresjonizm przeciw
wstawia skajny subiektywizm przeżycia artystycznego. Z dra 
maturgów niemieckich, dosyć zresztą rozmaicie realizując ych 
tendencje tego kierunku, w Polsce grani byli : Georg Kaiser 
(1878-1945, ",Dzieri październikowy ", „Gaz", ,,Od poranka do 
północy", ,,Romans kryminaJny", „Pozytywka"), Leonhard 
Frank (1882-1961, „Karol i Anna", „Na drodze"), Reinhard 
Georing (lą87-1936, „Wyprawa kapitana Scotta do bieguna 
południowego") Walter Hasencle ver (1890-1940, „Ludzie", 
„Pan z tworzywa"), Ernest Toller (1893-1939, „Hinkemann", 
„Wyzwolenie Wotana"). W roku 1929 Leon Schiller wystawił 
najsłynniejszą sztukę niemiecką tamtego okresu - „Operę 
za trzy grosze" Bertolta Brechta. 

Dla Brechta ekspresjonizm stanowił jedynie punkt wyj
ścia. Z czasem doszedł on do własnych formuł teoretycznych 
i do praktyki otwierającej nowe perspektywy scenopisar
stwu. Jego koncepcja „teatru epickiego" przeciwstawia się 
wszystkim poetykom klasycznym. Według niej dramat nie 
musi „ucieleśniać" akcji o wzrastającym napięciu, jak to · 
było w tradycji literackiej, lecz winien „opowiadać" akcję 
rozbitą na szereg odrębnych scen; nie trzeba, aby poszuki
wał „wiecznego człowieka", lecz by przedstawiał człowieka 
i świat w rozwoju, w proces ie dialektycznym; nie ma wy
woływać reakcji poprzez nastroje i sentymenty, lecz ma 
działać na krytycyzm widza, zmuszać go do osądu wydarzeń_ 

W opozycji przeciw tragedii antycznej, przeciw naturali 
stycznemu i werystycznemu dramatowi, przeciw estetyzują-
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cym sztukom poetyckim, przeciw psychologizmowi - Drec~t 
sięgnął do wzorów dramaturgii_ elżbieta~skieJ, cło teatru chm
s kieg o, cło tradycji scen plebe Jsk1ch 1 Jarmarcznych, do. mo
ralitetu do Btichnera. Chętnie i bez żenady brał wątki fa
bularne' od różnych autorów dawnych i współczesnych, prze
rabiał po swojen1u wiele utworów, nadając in1 włas1.1e n•-:„ 
powtarzalne pi ętno , podobnie jak czynił. to Sze_ksp1r. Nie 
interesował się matefizyk ą miłości i śmierci , był_ pisarze m na 
wskroś ziemskim i politycznym, badającym raCJOnalme ko.~
flikt / międzyludzkie. człowieka sprzedającego_ sw ego_ błlz: 
n iego, czło wieka cierpiącego nie z pow o cl u sweJ mezm1enneJ 
natu r y, ale przez wadliwy układ stosunków społecznych. 

Tak uj ę ta kwintensencja Brechta brznu sucho I pedan
t ycznie. Ale w twórczości jego nie by ło niczego ze sztampy 
i n udnej dydaktyki. Lion Feuch twange r tak go charaktery
z uje : Nie cofa się przed żadną szorstkośc i ą, przed skraJnym 
r ea lizmem. Jest prze dziwną m ieszaniną clelikatnośc1 1 b_ez_
wzgl~ dność , toporności i eleganc ji, zac iekło~c i 1 log1_k1. 
Forma sztuk Brechta uderza swo J ą odrębnosc1ą: kołeJne 
sc eny przeplatane są „songa111i" poetyckin1 śpiew~n1 
uogólni aj ącym z ni ezwyk ł ą pasją i ekspresją przedstawia
ne wypadki; epizody akcji anonsowane są przez streszcza 
jące ·ens napisy - n a widza ma bowiem dziala_ć nie sen
sacyj n e zakończenie, lecz rozumna anallza pouczaJących wy
darzeń. Um i e j ętność celn ego i lapidarn ego formułowama my
ś li podziwiać możn a w słynnym dwuwierszu z song u „ Po
chwała kon1 unizn1 u " : 

Jest rzeczą prostą, 
któ r ą trudno zrobić. 

(ze sztuki „ Matka" 
wedłu Gorki ego) 

Wszyst ki e te nowators kie chwyty są tak zastosowane, że 
pi-ze mawiają zarówno do świadomości mało przygotowanego 
n1asowego ·widza, jak i do sn1aku wytrawnych znawców - co 
jest przywilejem tylko prawdziwie wielkiej lite ratury. 

Brecht całe życie związany był z obozem lewicy, nazywano 
go „poetę w czapce" - w odróżnieniu od n1ieszczańskicb lite
rató w „w kapeluszach". w latach dwudziestych pracował 
w teatrach o postę powym repertuarze. Po dojściu Hitle ra do 
władzy zmuszony był emigrować z ojczyzny, tułał s i ę po 
wielu krajach, przebywał również i działa! jakiś czas w Związ
ku Radzieckim. Po wojnie wrócił do Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej i założył tam znakomity teatr „Berliner En
semble". 

Historia sławy pisarza przechodziła różne koleje . Pier
w szym światowym sukcesem była „ Opera za trzy grosze" 
przy końcu łat dwudziestych. Przeszła hucznie przez wiele 
stolic, w A1neryce stała się zaczątkie1n nowoczesnego „musi
calu". Ogron1ny wzrost zainteresowania twórczością pisarza 
nastąpił po jego śmierci. Grywany jest w ZSRR i w Stanach 
Zjednoczonych, zdoby ł Paryż, Wiedeń, Mediolan, Warszawę, 
głośno o nin1 w Anglii, Skandynawii, Indiach, Arneryce Po
łudniowej. Jego teorie estetyczne (zawarte przede wszystkim 
w „Małym organonie dla teat r u") są podstawową lekturą 
;wórców scenicznych. Wyrażny jest jego wpływ na czołowych 
dramaturgów współczesnych, przede wszystkim na najwybit
niej szego wśród nich - Friedricha Dtirrenmatta. 

Nader ostre i kontrowersyjne pisarstwo Brechta miało 
oczywiście rozmaitych przeciwników, jakimi byli na przykład 
Tomasz Mann i Alfred Kerr czy dogmatycznie usposobieni 
k:ytycy spod znaku realizmu socjalistycznego. Nikt jednak 
nie negował wagi i wyjątkowości jego dziela, wielu wyzna
czało mu najwyższą rangę w dramaturgi i niemieckiej wszy
s tkich czasów i dramaturgii współcze sn e j calego świata. 

Utwory Brechta związane są organicznie z muzyką. Pisali 
mu ją tacy kompozytorzy, jak Kurt Weill, Paul Hindemith, 
Paul Dessau, Hans Eisler. „ 01>era za trzy grosze", „Pan 
Puntila i jego sługa Matti" , „ Matka Courage" s taly si~ osno. 
wą głośnych filmów . 

W s umie napi sał około czterdziestu utworów dramatycz
nych i adaptacji. U nas tłumaczono dotychczas (obok wyżej 
wspon1nianych): „Kaukaskie kredowe koło", „Kariera Artura 
Ui", „życie GaliJeusza", ,,Wizje Sin1ony Macbard", „Dobry 
cz)owiek z Seczuanu'', „Szwejk", „ Strach i nędza III Rzeszy", 
„Swięta Joanna szlachtuzów", „ Czło\viek jak człowiek'', 
„Trąbki i werbJe", „ Dni ko1nuny", „ Wzrost i upade k miasta 
Mahagony" . „Karabiny pani Carrar", „ T e n , który n1ówi tak , 
! ten, który mówi nie" , Sąd nad Lukullusen1", „ Wyjątek 
1 reguła " oraz „ Happy End " napisany wespół z Dorothy Lane . 

W Polsce Brecht jest najpopularniejszym z nowszych auto
rów niemieckich . 

ST. MARCZAK-OBORSKI 
„Przewodnik T eat ralny " 

Konrad Gajek 

MATRA 
COURAGE 

I JEJ DZIECI 

Z not a tek współpracowniczki Brechta, Marga
rety S teffin, dowiadujemy się, że pisarz podjął 
pracę nad dramatem o małej, zaślepionej „hienie 
pobojowisk" i jej nieszczęsnych dzieciach 
w dniach 27-29 września 1939 roku i zakończył 
ją z początkiem listopada. Daty te wskazują wy
raźnie, iż Brecht traktował swój utwór jako od
powiedź na napaść Niemiec hitlerowskich na 
Polskę. Jak gdyby nie wierząc w skuteczność 

apeli do wyższych uczuć swoich rodaków, zamie
rzał zniechęcić ich do udziału w wojnie przez 
podkopanie ich zaufania do niej jako źródła do
brobytu dla narodu niemieckiego. W 1939, wobec 
spektakularnych sukcesów militarnych III Rze
szy i kapitulanckiej postawy większość państw 
europejskich, nikt nie mógł przewidzieć wyni
ków tej nowej wojny imperialistycznej, niemiec
cy antyfaszyści nie mieli jednak wątpliwości co 
do tego, że jej ofiarami będą nie tylko napadnię
ci, lecz również szerokie warstwy społeczeństwa 
niemieckiego. Otumanieni propagandą szowini-
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styczną i dufni w siebie Niemcy zapomnieli o tej 
elementarnej prawdzie oraz swoich smutnych 
doświadczeniach z lat 1914-1918. 

Sam pomysł sztuki zrodził się ponoć nieco 
wczesmeJ, kiedy zaprzyJazmona z rodziną 

Brechta znana aktorka szwedzka Naima Wif
strand czytała pisarzowi historię skandynaw
skiej markietantki Lotty Svart ze zbiorku „Stals 
Sagner" (Opowiadania Chorążego Stala), dzieła 
pisarza fińsko-szwedzkiego J. Ludviga Runeber
ga (1804-77). Brechta zafascynowała zapewne 
nie tyle bohaterka poematu Runeberga, co sam 
motyw markietantki i znakomita interpretator
ka, albowiem postać Anny Fierling tworzył 

właśnie z myślą o Naimie Wifstrand; dla Hele
ny Weigel stworzył figurę niemej Katrin, aby 
aktorka mogła występować w przedstawieniach 
obcojęzycznych. Niemieckim pierwowzorem 
matki Courage była markietanka Libuszka 
Courasche, bohaterka powieści „Die Ertzbet
riigerin und LandstOrtzerin Courasche (Arcy-
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oszutka i wagantka Courage", 1670), p1ora 
H.J. Christoffela von Grimmelshausena (ok. 
1621/22-1676). To, co łączy te dwie postacie, to 
przede wszystkmi tragedia prostych kobiet wplą
tanych w jedną z najokrutniejszych wojen na 
ziemi niemieckiej. Abstrahując od jej przyczyn 
i wyników politycznych, wojna trzydziestoletnia 
doprowadziła do zagłady połowy ludności nie
mieckiej, spowodowała olbrzymie straty ma
terialne, upadek gospodarki i kultury oraz po
wszechne zdziczenie moralne. To właśnie Grim
melshausen w „Przygodach Simplicissimusa" 
(1669) i w pozostałych pismach simplicjańskich 
utrwalił po mistrzowsku odmalowany głęboko 
realistyczny obraz tej wojny, oglądanej z per
spektywy plebejskiej, oczyma jej mimowolnych 
uczestników i ofiar. Libuszka Courage jest tylko 
jedną z bardzo licznych typowych figur zalud
niających powiesc1 Grimmelshausena, jedną 

z wielu owych nieszczęsnych kobiet, które gwał

cone i poniewierane przez żołdaków spod wszy-
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stkich chorągwi, zatracały poczucie godności 
ludzkiej i przyswajały sobie wilcze prawa 
wojny. 

Libuszka nie darmo zyskała dumny przydo
mek Courage: ze statecznej dziewczyny wyro
dziła się w znaną awanturnicę i ladacznicę. Mi
mo iż „Matka Courage" jest oryginalnym dzie
łem Brechta, a nie jeszcze jedną adaptacją cudzej 
fabuły, trudno wyobrazić sobie powstanie jego 
dramatu bez istnienia pism Grimmelshausena. 
Wielka popularność Grimmelshausena sprawiła, 
iż przekazany przezeń wstrząsający wizerunek 
wojny trzydziestoletniej głęboko utkwił w świa
domości społeczeństwa niemieckiego, dla które
go wojna ta stała się synonimem najczarniej
szych czasów w życiu narodu. Odwołanie się do 
Grimmelshausena i przeniesienie jak najbardziej 
współczesnej problematyki właśnie w czasy tej 
konkret nej niejako z góry zapewniło moraliteto
wi Brechta wyjątkową siłę uogólniającą. 

Wzorem autorów elżbietańskich Brecht ujął 
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swą przypowieść w formę kroniki historycznej. 
Składa się ona z dwunastu względnie samodziel
nych obrazów dramatycznych, w których na 
ogólnie zarysowanym tle wydarzeń z lat 
1624-33 i w powiązaniu z nimi przedstawione 
zostały wybrane momenty z życia markietanki 
Courage i jej towarzyszy. Pouczający sens 
przedstawionych zdarzeń dramatycznych znaj
duje swe wyjaśnienie i uogólnienie zarówno 
w licznych sentencjach zawartych w dialogu 
i drobnych wstawkach lirycznych, jak też w son
gach bądź wyprowadzonych z dialogu, bądź 

oderwanych od akcji dramatycznej. 
Natychmiast po napisaniu sztuki Brecht roze

słał odbitki tekstu do przyjaciół i ludzi teatru, 
gdyż zależało mu na tym, aby ze scen wielkich 
miast mobilizować ludzi przeciwko wojnie. Do 
przedstawień jednak nie doszło. Po latach pisarz 
stwierdził z goryczą, że pisarze nie potrafią tak 
szybko pisać, jak rządy wszczynać wojny -
bo pisanie wymaga myślenia. Sceny znalazły się 
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o wiele za wcześnie w rękach wielkiego rozbój
nika. „Matka Courage" spóźniła się więc. 

HiHer nie zajął neutralnej Szwecji, a mimo to 
również i tam nie doszło do wystawienia „Matki 
Courage", chociaż już w 1939 przełożono ją na ję
zyk szwedzki. Pod koniec 1940 pisarz opracował 
tę sztukę dla Teatru Szwedzkiego w Helsinkach, 
ale władze fińskie, nie chcąc narazić się „goś

ciom" niemieckim, nie zgodziły się na wysta
wienie antywojennego dramatu pióra antyfa
szysty niemieckiego. Prapremiera „Matki Co
urage" odbyła się dopiero 19 kwietnia 1941 na te
renie neutralnej Szwajcarii, w zuryskim teatrze 
Schauspielhaus. Wykonawcami byli aktorzy nie
mieccy, którzy uciekali z Niemiec. W roli tytu
łowej wystąpiła Theresa Giehse, przedstawienie 
wyreżyserował Leopold Lindtberg, scenografię 
opracował Teo Otto, kierownictwo muzyczne 
sprawował Paul Burkhard. Była to niestety, je
dyna inscenizacja tej sztuki w czasie wojny ... 

Swiatowy rozgłos zdobyła „Matka Courage" 
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dzięki mistrzowskiej realizacji na scenie Deut
sches Theater w Berlinie w 1949. Przedstawienie 
wyreżyserowali Brecht i Erich Engel, scenogra
fię opracował Teo Otto i Heinrich Kigler, muzy
kę skomponował Paul Dessau. Helena Weigel ja
ko Matka Courage stworzyła swą najpiękniejszą 
k1 eację aktorską. Niemały wpływ na wyjątkowo 
żywy odbiór „Matki Courage" r. 1949 przez spo
łeczeństwo niemieckie mia!a bez wątpienia 

ówczesna sytuacja polityczna. Europa nie zdo
ła!a jeszcze uprzątnąć gruzów po drugiej wojnie 
światowej, a już groziła jej nowa, o ileż strasz
liwsza. W atmosferze histerii zimnowojennej hi
storia „Matki Courage" odzyskała walor palącej 
aktualności. Tym razem „Matka Courage" nie 
spóźniła się. Pisarz nie miał jednak powodu do 
zadowolenia. Sam fakt, iż jego sztuka znów była 
potrzebna świadczył jak najgorzej o czasach, 
w których żył. Wątpliwą satysfakcję sprawiała 
mu świadomość, że miał rację głosząc pogląd, że 

wojna przynosi ludziom cierpienia, ale p ozbawia 
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ich też zdolności wyciągania z nich nauki. Ob::er
wując swoich wynędzniałych rodaków c kla -.,kują_ 

cy ch berliń skie pr zed <>t awienie „Matki Cou rage" 
pi sarz miał poważne wąt pliwości, czy pojęli oni 
właściwie sens sztuki. Widzowie widzieli porażkę 
i cierpienia Matki Courage, bo sami wiele prze
szli, nie widzieli natomiast jej przewinień, jej 
woli uczestniczenia w wojnie i chęci wzbogace
nia się na wojnie, chociaż tak samo postępowali; 

byli przekonani, że wojna ich czegoś nauczyła, 
i nie mogli pojąć, dlaczego Matka Courage z woli 
autora - mimo przebłysków świadomości - do 
końca pozostaje ślepa. Miano o to do pisarza pre
tensje, posądzano go o pesymizm i niewiarę 

w człowieka. W liczny ch dyskusjach Brecht cier
pliwie tłumaczył, że Matka Courage, pozosta
wiona sama sobie, nie była zdolna przejrzeć, 

widz natomiast, obserwując kry tycznie jej postę
powanie, może się czegoś nauczyć. 

(ze wstępu do: Bertold Brecht Dramaty 
Bibl. Nar. Ossolineum Wrocław 1976) 

BERTOLT 
BRECHT 

o 
postawie 
krytycznej 
Postawa krytyc::na 
Uu;a::ana jest pr::e:: wieltL .:a be;:owocną. 
Dlatego :::e krytyką swoją 
Nic w państwie osiągnąć nie mogą . 
Lec:: tak be::owocna postawa 
Jest ty l ko postawą s!abą. P rzy pomocy 
Uzbrojonej krytyki 
Mo::na niwec.:yć pa!l.stwa . 

Regulacja rzeki, 
U szlachetnienie drzewa owocowego, 
W ych owanie człowieka, 
Prze budowa pa!l.stwa -
Oto przykład y owocnej krytyki. 
A są one równie::: 
Pr.:ykladami sztuki. 

Pieśń 

sztukopisa 
SzttLkopis jestem. Pokazuję, 
Co widziałem. N a targowisk ach l udzkich 
Widziałem, jak handlują ludźmi. 

T o 
Poka.:uję, ja - s:::tukopis. 

Jak podchodzą do siebie w pokojach z pl anami 
Lub ::: gumowymi palkami lu b :: pieniędzmi, 
Jak na ulicach stoją i czekaj ą, 
Jak wzajemnie pułapki sobie :astawiają 
Pełni nad ::iei, 
Jak się umawiają, 
Jak się w:::ajemnie wieszają, 
Jak się kochają , 
Jak broni ą łupów, 
Jak jed:::ą, 
Poka:::uję. 

S!owa, które wołają do siebie, przekazuję. 
Co matka mówi do syna, 
Co pr::edsiębiorca ro:::ka::uje pr::edsiębranym, 
Co :::ona oclpowiacla mę:::owi -
Ws:ysrkic slo1ca pros:ące, wszystkie wlaclcze, 
B łaga lne, :::mylne, 
Kłamliwe, nieświadome, 
Piękne, raniqce 
Pr:::ekazuję . 
Wid::ę, j ak pojawiają się śnieżyce, 
W idzę jak w::bierają t rzę sienia ziemi, 



Widzę, jak góry stają po środku drogi , 
I rzeki widzę, jak z brzegów wyrhodzą. 
A l e śniezyce noszą kapelusze, 
Trzęsienia ;:iemi pieniądze w kieszeniach, 
Góry z pr;:eróżnych wysiadły pojazdów, 
A rwące r:::eki komendę mają nad pol icją. 
To demaskuję. 

Aby móc pokazać co wid:::ę, 
Studiuję p rzedstawienia innych ludów i 

innych epok. 
Na ich modlę napisałem kilka sztuk, dokładnie 
Badając ka:::dą technikę i usHujqc spamiętać, 
Co mi się przydać mo::e. 
Studiowałem kreację wielkich feudałów 
Stworzone prze;: Anglików, bogate postaci, 
Którym .~wi at slu:::y, po to aby mogły wspaniale 

się ro:::winąć. 
Studiowałem His:;panów - moralistów 
Oraz H indusów, mistrzów pięknych do:::nai1, 
Oraz Chiriczyków, którzy ukazują rodziny 
I ró::norodno.~ć losów ludzkich w miastach. 

A tak s::ybko zmieniał się w moich c::asach 
Wygląd domów i miast, ::e wyjazd na dwa lata 
I pod róż 
I powrót był ju:: podró:::q do innego miasta . 
I lud:::ie w masie ogromnej wygląd swój zmieniali 
W ciągu lat kilku. Widziałem 
Robotników wchod:::qcych w fabryc:::nq bramę, 

a brnma byla wysoka, 
Ale gdy wychod:::i l i, schylać się ju:: musieli. 
I wtedy r::ekłem sobie: 
Pr::eks:::talca się ws:::ystko i pr::e.:nac:::one jest 

t ulko dla c::asu swego. 

Nadalem tedu ka.żdej scenerii ::nak s::c.:ególny 
I na każdym fabryc::nym dziedzińcu i w każdym 

pokoju rok jego wypaliłem, 
Podobnie jak wypalają pasterze cyfrę swojq na 

sztukach bydła, aby je można ro::po::nać. 
I zadaniom również, które podówczas wypowiadano, 
Nadalem ich znak s::czególny ,tak że się staly 

podobnie sentencjom 
Przemijających l11d::i, które się zapisuje, 
Bo ich nie :::apomniano . 

Co powied::iala w l ych latach kobieta w kitlu roboczym 
Srhylona nad ulotkami, a także jakim językiem 
Makler::u gieldotl'i wc::oraj do swurli pisarkóic mówili 
Zsunąwszy kapelusz ::: czoła -
To wla.~nże opat rywalem ::nakicm przemijalności 
I eh roku. 
A ws:::1;stko oparłem na zdumieniu , nawet 
Sprawy najbardziej znane. 
Fakt, ::e matka podała pier.~ swojemu dziecku, 
Opowiedziałem, jak cos, w co nikt mi 

nie wierzy. 
A że odźwierny :::atrzasnąl drzwi pr::ed c::loiciekiem 

::mar::niętyn:i, 

Jak roś, c::ego dotąd nie icid::ial jes::c::e nikt. 
(fragment) 

tłum. R. S::udlowski 

LECH TERPIŁOWSKI 

MAŁA EKSPLIKACJA 

OTWARTOSć TEATRU MUZYKALNEGO 

To już moja druga praca sceniczna w Tarnow
skim Teatrze im. Ludwika Solskiego. Tym bar
dziej więc - ujawniwszy poprzednio, w „Biał
łym małżeństwie" Różewicza, mechanizm f:in
kc jonowania teatru mu z y ka 1 n ego, ktory 
uprawiam - nie muszę opisywać mojego instru
mentarium reżyserskiego i obj aśniać roli, jaką 
spełnia muzyka w moim widzeniu i słyszeniu te
a tru; to oczywiste, że stanowiąc m oje podstawo
we narzędzia pracy - muzyka determinuje 
właściwą mi stąd optykę teatralną. Po prostu . 

Ale muzykalność teatru, w moim rozumieniu, 
to znacznie więcej niż tylko integralny związek 
teatru z muzyką. To pojęcie i wiele szersze i da
leko bardziej znaczące. Wiąże się z naturą sztuki 
sceniczne j, z istotą teatru żywego, a jedynie taki 
teatr, realizujący zasadę bycia: hic et hunc, tu 
i teraz ma dla mnie sens i jest teatrem potrzeb
nym. 

Sztuka Teatru jest dla mnie nieustannym dia
logiem teraźniejszości z przeszłością. Nie ma 
współczesności bez tradycji. Uobecnienie trady
cji pozwala zachować ciągłość historyczną. Uwa
żam równocześnie, że tak charakterystyczna dla 
naszych tradycji, dla naszej sztuki Jłarodowej 
otwartość na wszystko, co najwartościowsze 
w kulturze światowej, zobowiązuje nas do po
równywania naszych poglądów i postaw z ten
dencjami współczesnego świata. Dlatego też 
t raktując jako najwyższą wartość harmonijne 
zespolenie rozwoju jednostki z interesem wspól
noty , tak bardzo interesuję się zagadnieniem 
kondycji ludzkiej. 
Przeraża mnie ten jakże widoczny w dzisiej

szym świecie zakręt ludzkości, która konsumuje 
tylko i wydala, poraża obraz tego jakby gigan
tycznego wysypiska odpadów i śmieci, napawa 
goryczą ogólny kryzys wartości i norm, przygnę
bia owo zawstydzające zubożenie życia, którego 
posiadacze realizują się w owczym pędzie do 
samowyniszczenia. 

Głos teatru, jak głos wołającego na puszczy 
jest zbyt słaby, by mógł wpłynąć na zmianę za
istniałego stanu rzeczy. Ale w pewnych sytu
acjach - jak świadczy o tym doświadczenie -
może bodaj odegrać rolę gło:;u sumienia. Toteż 
staram się brać na warsztat utwory podszyte -
jak 11MATKA COURAGE" - odwiecznie aktu
alną, ponadczasową problematyką, co to przy
najmniej zmusza do zastanowienia nad relacja
mi wzajemnymi i pojemnością słów: prawda, za
kłamanie, miłość, nienawiść, godność, pogarda, 
pycha, chciwość, żądza władzy„. Przypatruję się 
tvm zjawiskom w zapisie dramaturgicznym 
i t ransformacji teatralnej, przyglądam się, jak 
objawi aj ą si ę w dzisiej >zym świecie i zastana
w· am się , na ile skutecznie jestem w stanie je 
1·okazać w teatrze i do jakiego stopnia mogę je 
młv zeć w teatrze przez muzykę. 
Muzykalność teatru właśnie, to dla mnie jego 

„słuch" i ótwartość na całą otaczającą go rzeczy
wistość. Reakcja artystyczna na nią, to również 



jedna z funkcji społecznych teatru muzykalne
go - teatru słyszanego poprzez muzykę. 

Ten oto rodzaj sztuki scenicznej uprawiam 
i w tym modelu widowisk staram się pomieścić 
wszystkie moje prace na rzecz teatru i muzyki 
Nie szukam przecież łatwych skojarzeń i doraź
nych aluzji, nie staram się zabiegać o to, by dzie
ła sztuki współgrały z życiem na bieżąco. Jest to 
niemożliwe, nawet teatr faktu - jak wskazuje 
na to obecna rzeczywistość - zwykle rozwija 
się z życiem. Mogę zaledwie szukać ponownych 
odniesień dla sztuki w dzisiejszym świecie. Je
śli udaje mi się odnaleźć, a publiczność znajduje 
w tym jakieś przeżycie artystyczne - najwięk
Eza to dla mnie satysfakcja. 

Tarnów, grudzień 1980 r. 

W programie wykorzystano rysunki Tadeusza Kulisiewicza 
ze spektaklu „Matki Courage" w wykonaniu Berliner Ensamble . 

Dyrekcja Teatru Tarnowskiego dziękuje Teatrowi Naro
dowemu i Mirosławowi Wawrzyniakowi za udostępnienie ma
teriałów a rchiwalnych, wykorzystanych przy realizacji spek
taklu. 
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