


Wzrastałem Jako syn 
Zamożnych ladzi. Mol rodzice 
Ubralł mnie w kołnierz, wychowali „ 
Na człowieka nawykłego do korzystania z usług 
I nauczyli sztuki rozkazywania. Ale 
Gdy dorosłem i spojrzałem wokół, 
Nie spodobali mi się ludzie mojej klasy 
Ani dawanie rozkazów, ani korzystanie z usług. 
I opuściłem moją klasę i przyłączyłem się 
Do pospolitych ludzi. 

(Bertolt Brecht) 

DO POTOMłłYCH 
Zoprcrwdę, żyię w poourej epoce! 
Niepodejrzliwa słowo jest głupie. śmiejący się 
Jedynie okrutne; wloc!ofności 
Nie ctrzymał jaszcze. 
Cói to za r:zasy są gdy 
Pogawędka o drzewach jasl prawie zbrodnią, · 
Gdyż w. sobie zawiera mikzenle o jak.że wielu prze-s.t,pstwadll 
Ten, co tam spokojnie przkhodzi ulicą, · 
Byłby jui nigdy nied.osiężny dla przyj<Icl6ł, 
Którzy są w nieszczęściu · · 

Jest prawdą: jeszcze zarabiam na swe u~r:zymanie, ._ 
Lecz wierzcie ml - to tyl«o przypadek. Nk: 
z tego, co czynię, nie uprawnia mnie, by najeść się do syta. 
Przypadkiem jes.tem o$liCZędny. (Gdy moU• szczęście zawiedzie, 

Zgvbiony jasłem). 
Mówią mi: jedz I pij s.a.ml Bąd~ rad, ie ty masz! 
Ale jale mogę ja jeść I pić, jeśli to głO(lującym • 
Wyrywam, co jem, i 
Moja szklanka wody brdkuJe ginącym z pragnjenła 
A jednak jem I piję. 

Byłbym takie ch,tnla posiadł mądrość. 
Stare księgi m6wlą, co ja'iił mądrością: 
z dala się trzymać sporów tego świata i krótKI mau czas 
Przybyć bez bojaźni I obejść się tak.że bez przemocy, 

Złe dobrym w7nagrodzić, 
Swollch pragnień nie spełnić, lecz zapomnieć o n~h, 
To si• uważa :za mądrość •• 
Tego wszystk'.ego 111• umi.m: 

. , 

Zaprawdę ży" w ponurej epocel 
(Bertolt Brecht) · 

• 
• 

• 
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ZAMKNIĘCIE 

15 stycznia 1957 stałem nad gro
bem Bertolta Brechta w Berlinie. 
Wyjechaliśmy wówczas z Polski w 
kilkunastoosobowe) delegacji na u
roczystą premierę „Życia Galileu
sza". Niestety, autor i zarazem re
żyser nie doczekał wystawienia tej 
sztuki. Klika miesięcy wcześniej, 
14 sierpnia 1956 roku - zmarł na
gle w czasie prób. Teraz zgroma
.dzlła się nad jego mogiłą mała 
grupka osób: HelelP Weigel z kil
korgiem najbliższych współpracow7 
nlków I nasza delegacja. Ale grób 
·nie miał nic z konwencjonalnego, 
obrzędowego charakteru tzw. miej
sca wiecznego spoczynku. Znajdo
waliśmy się na małym cichym pod
wórku obok zwyczajnej berlińskiej 
kamienicy, w której zmarły mjesz
kał za iycia. Pod szarym murem -
gładka płyta z Imieniem i nazwi
skiem. To wszystko. Tak skromnie, 
prosto, bez mała anonimowo (I . w 
tym właśnie miejscu) pragnął być 
pochowany Bertolt Brecht. 
Owa prostota i prawie anonimo
wość - były chrakaterystyczne 
także dla jego twórczości. Brecht 
miał w sobie - szczególnie w 
pierwszym okresie działalności -
coś ze średniowiecznego wędrow
nego rybałta, coś z minstrela czy 
„Mlnnesangera", który włócząc się 
po gościńcach, od knajpy do knoj-

• 

py, od zaJazdu do zajazdu, Impro
wizuje swoje ballady, który zdoby
wa pokarm qrtystyczny beztrosko 
gdzie - I od kogo - popadnie 
(czasem ntemal z powietrza, jak 
ptaki) I przetwa'rza na własny, ory
ginalny sposób. Tak jak i ludowi 
pieśniarze był w swej twórczości 
ściśle związany z ludem: mówił pro
sto o prostych, podstawowych spra-

' wach, kochał rozrywki, które kochał 
lud, boks, cyrk, jazz. Ale jak cl lu
dowi pieśniarze - będący przecież 
równocześnie żonglerami, llnoskocz
kami, błaznami na odpustach -
miał w sobie również coś z takiego 
linoskoczka i j:onglęra, nie stronił 
od jarmarcznych poprsów, lubił chy
trze, z niewinną miną wyprowadzać 
od czasu do czasu - jak lluzfonl
sta - w pole. Wydawał się po 
prostu - czymś w rodzaju :ływlołu, 
reprezęntował powszechność prymi
tywnych i pierwotnych nlemal na
miętności, rozkoszy, nienawiści. Ta
ki Jest Baal z pierwszej sztuki pod 
tym właśnie tytułem, która wysta
wiona w 1922 r. zwróciła od razu 

· uwagę całych Niemiec na jej tw{>r
cę. 

I taka jest o 16 lat późniejsza Mat
ka Courage, elementarnp - w złym 
i dobrym - siła ludzkości, nieznisz
czalna, chociaż niszcz.ona, jak przy
roda, jak sam byt. (. •• ) 



• 

ISTOTĄ TEATRU EPICKIEGO. JEST MOŻE TO, 
ŻE APELUJE ON NIE TYLKO DO UCZUĆ, 
CO RACZEJ. DO ROZUMU WIDZA. 
BYŁOBY JEDNAKŻE ZUPEŁNIE NIESŁUSZNE 
ODMAWIANIE TEMU TEATROWI UCZUĆ. 
OZNACZAŁOBY TO, ŻE CHCE SIĘ NP. NAUKĘ POZBAWIĆ UCZUĆ. 

DO POTOMNYCH · 
Do miast przyszedłem, gdy był czas chaosu, 
Gdy głód tam był panam. 
Mitdzy ludzl przyszedłem, kiedy był czas 

buntu, 
I Ja si• burzyłem wraz i nimi. 
Tak przHzedl m6J czos, co był qtl demy na 

ziemi. 

P,osllek mój spożywałem między bitwami, 
Do snu si• kładłem wśród morderców, 
Milołt bratem, 1kqd pnyula. 
A obraz prJyrody nie znajdował we mnie 

dość clerpllwoścl. 
Tak przeszedł m6j czas, co był ml dany na 

· :demi, 

Ulice prowadzlly w bagn'o w moim czasie, 
Mowa zdr.a.dzała mnie oprawcy, 
Zdziałać mogłem niewiele .Lecz panujący 
Sledzlell beze nVlle pewniej, to było moją 

nadzieją. 
Tak przeszedł 1116) czas, co był ml dany na 

ziemi, 

Slly były znlkome. Cel 
Był bmdzo odległy, • 
Moina go było widzie' dokładnie, mimo ie 

dla mnie 
Prnwłe niedosiftJll'IY· 
Ta przeszedł czas. 
Co był ml da.ny na zleml. 

(Bertold Brecht) 

(Bertolt Brecht) 

OłWARTO TEATR NOWEJ EPOKI 

KIEDY NA SCENĘ 

ZNISZCZONEGO BERLINA 

WTaczrŁ SIĘ FURGON COURAGE. 

W PÓŁ TORA ROKU POTEM 

NA POCHODZIE PIERWSZOMAJOWYM 

MATKI POKAZYWAŁY SWOIM 
• DZIECIOM 

WEIGEL 

I CHWALIŁY POKÓJ. 

(Bertolt Brecht) 

Rzućże nam światło ńa seenł, 
technik ul 

Jakże inaczej 
My: autorzy tych sztuk oraz aktorzy, 

zdołamy 
W półmroku tu przedstawić nasze 

obrazy świata. Miękki półmrok 
Usypia. A nam potrzeba widzów 
Czuwających i czujnych nawet. Daj 

im 
$nić wśród świateł! Tę odrobinę 

nocy, 
Pożądaną niekiedy, zaznaczyć 

z pomocą 
Księżyeów albo lamp, a gra nasza 

fez pory dnia uwydatni włedy, 
Gdy tego trzeba. O wrzosowiskach 

wieczornych 
Pisał nam Elżbietańczyk wiersze, 

którym 
światłami nikt nie dorówna, a nawet 
Wrzos tak nie zapłonie.I Rzuć tedy 

światło 
Na plony naszej pracy, aby ujrzeli 

widzowie, 
Jak obrażona chłopka 
Siada na tavastlandzkiej ziemi 
Niczym na gruncie własnymi 

(Bertolt Brecht) 

• 
MATKA CURAGE I IEJ DZIECI W BERLINER ENSABELE 

Z napięciem oczekiwano premiery Couro
ge. Kie<:ly wreszcie bezbarwna, surowa 
kurtyna poszła w górę, zdumieni widzo
wie ujrzeli zasłonę spus.zczoną do połowy 
sceny. Pojo„Hy ~ię na niej krótkie wska· 
zówki w formie napisów tronsporen.towych 
co oo czasu, miejsca, slosunków eko!'lo
micznych i społecznych, w których żyli lu
dzie no począl~u wojny łrlydziesloletni.ej. 

Polem ro.zległo się muzyko. Szora zasło

no rOiZsunęło się. Sceno było pusto. Na 
dalekim, białym Ili widoć było tylko t;ir
czę obrotową. Z boku wtoczył się furgon, 
ciągnięty przez synów Eilifa I Schweiz".lr
kasso, no którym siedziały Couroge i jej 
c6rka-niemowa, Katarzyno. Motka Courage 
i jej d2leci w)e:żdioli ze śpiewem. Od razu 
scena nabrało życia. Publiczność z niej 
I pn:ez nlq odczuła, przeżyła atmo
sferę początku wojny, beztroskę szarych 
ludzi, którzy nie przeczuwali, że kiedyś za
płacą .zo nlq swoim szczęściem, mieniem 
i życiem. Wóz markietanki był nojsilniej
szym ,1mognesem dla wzroku" w" każocJ 
scenie, nojc.zęściej utywonym, najniezbęd
niejszym „rekMzytem" nojbordzlej utrwa
lo)qcym się w pomięci „elementem deko
racyjnym" tego najdoskonalszego i naj-

bordziej postępowego ze wszyslk•ch przad· 
stawień berlińskich od r. 1928. „ 
Najpierw wóz wtaczał się napełniony i pi· 
jony wiasnym ciężarem: sloł zapakowany, 
obłodowony, „,,zasłużony na wojnie" na 
środku sceny, chwiał się, wlókł i postę

kiwał na Wpół pusty, potemepusty i ze 
starości, słaby, zniszczony i rozklekotc<.iy, 
i wreszcie "irzqsO'ł się, wyszorzały, chudy 
wrak z nadłamanymi, licho poszczepianymi 
osiami i kantami, z niezdarnie człapiący

mi kolami, podobny prawie do czło.wieka, 

co go ciągnął, ostatniego, jedynego, Jaki 
jeszcze ze wszystkich pozostał, ze wszyst
kich, którym służył za schronienie i kló,rzy 
dzięki niamu żyli z wojny. Dwa wyschnię
te, spróchniole szkielety tylko, moj:ice 
jeszcze na tyle siły, żeby dobrnąć do zy
woplotu, pod osłoną którego zbulwiejq, 
kiedy cały kroj legnie w gruzach: nędzna 
kreatura, o priecież człowiek, jakich w:e
lu, bezsllny, wegetujący, wycieńczony, 

zbyt ju:! słoby, by zmieniać le rzeczy. 

(Bert Breeht und dos Berliner Ensambla" 
wyd. przez Gesellschoft fur k.ulturelle Ver
bindung811 mit dem Ausland, Berlin, 
Deutsche Akoclemie der Kunste 1958) 



Wspomnlał•m, ie Brecht pnypomind po trochu ŚNldniowieeznych igrców i rybałt6w, orty
sł6w, a zarazem mlłoinik6w tycia I Jego 11cie<:h, poetów I jednocz~!• kuglarzy. Otóż owi 
waganci bywali równie.i niekiedy tlmś w rodzaju prdroków i apostołów, głos.zących na 
rozstajach żarliwie I w zapamiętaniu nową wia.rę. Niektóre z tych cech zdaje si, posiadać 
Brecht - prawodawco teatru, kiedy - żywiołową siłą, ale i bezwzględnym rygoryzmem 
obwieszcza absolutne prawdy". 

,,. •. ObsesJq dramaturgii Brechta jest czło
wiek sprzadojqcy swego bliźniego ( .. ) 
Brecht zaczyna się tam, gdzie kończy się 
Król Lear, świat jest więzieniem, w któ· 
rym torturuje się ludzkość (q.). Wycho
dząc z tego założ&nla Brecht mógł by na 
dobrą spraw, stworzyć współczesną lar
mulę tragiczności: nie czyni tego, gd:tł 
Brecht nie ufa trzem podstawowym ele· 
mantom tragedii - nieuchronności losu, 
winie człowieka, tragicznym wymiarom bo· 
hatero. W u.tukach Brechta „Bóg" l•sl 
rzeuywlłeie tylko słOIWem, a:btłrakcją. 

(Henryk Vogler „Dziedzictwo roznutnlka -
Brecht po dzl11lęclu tatach" 
Z}•cle Literackie U.Vlll.1866) 

Lo~ to determinująca człowieka sy
tuacja społeczna. Cz-towlek postępuje nie
ludzko, krzywdzi w sposób Lll(fUtny drugi•· 
go człowieka, ole i sam jest z kolei olla· 
rą stosunków społecznych fakle go wyda
ły. Człowiek cierpi 11ie z pow*1u swej 
,,natury" -· pojęeie to nic n.ie znaczy -
ole z powodu układu stosunków społecz
nych. Zresztą Brecht nie zagłębiał się do
lej w te sprawy. To mu wystarczyło, by 
osicariać głósem nabrzmiałym wściekłoś
cią, bądź wyśmiewaór ą:ydzić, kpić." 

(„Time" 17Jll. 1961 fragment recenzji amerykańskiego wydania 
siedmiu sztuk lreehła) • 

Oddzielcie śpjewy od reszty 
Emblematem muzycznym, zmianą świateł 
Tytułami lub obrazami wskażcie 

że oto bratnia sztuka 
Wkracza na sceną 

DO POTOMNYCH 
Wy, którzy wynurzyci• się z potopu, 
W którym m~·śmy uton,li, wspomnijcie, 
Gdy będziecie mówić o nauych słabościach, 
Takie o tej pontmtf epoc•, 

· Której zdolallścle ujil:. 
Szliście przeclei, częścleJ nli: buty lira~ zmieniając, 
Przez woln' kla1, pełni ro.zpcrc;Zy, 
Gdy tam ty'ko krzywda była, a buntu iadn•go, 

A przy tym wiem przecie!: 
Nawet nienawiść do podłości 
Zniekształca rysy. , 
Nawet z wścłekłości z powodu krzywdy 
Chrypnie głos. Ach, my, 
Którzy mieliśmy grunt przygotować pod tyczlłwość, 

Sami nie mogliśmy być życz.Jiwyml. 
Lecz wy, gdy bęmlec:I• Jid ta.k daleko, 
%111 człowiek człowi•kowl słutyć btcłzi• łobą, 
Wspomnijcie o nas z poblałanlem 

(Bcrlolt Brecht) 

TEATR POLSKI W SZCZECINIE 
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. ~ . 
OD REALIZATOROW OO RECEIZEllTOI 

• 

(„.) Recepcja Brechta w Polsce prze
szła przez zmienne fazy. Ma za sobą 
okres bohaterski rozbijania schema
tyzmu ideowego i artystycznego. Ma 
za sobą fazę asymilowania techniki 
artystyczqej. Przez pewlel\ czas Brecht 
był w Polsce modą, przedmiotem sno
bizmu I powierzchownej fascynacji. 
Ale i to stadium minęło. Obecnie jest 
na prawach klasyka, budzi tyleż emo
cji, Ile wyrozumowanego szacunku. 
Dawni przeciwnicy nie mieli dość siły, 
aby ostrzec przed nim publiczność i 
teatry. Obecni entuzjaści nie mają 
dość siły, aby go obrzydzić Oeśli się 
zwaiy, że dawni przeciwnicy są obec
nymi entuzjastami, nie ma · w tym nic 
szczególnie dziwnego). Jako klasyk 
jest dzisiaj . Brecht narażony na każdą 
przygodę, może się pojawić w reper
tuarze każdego teatru I być odczytany 
w najbardziej nieortodoksyjny sposób. 
Ale też Jako klasyk stał się nieznisz
czalny I obawy ortodoksów, rozumie
jących llteralnle Jego doktrynę, wydają 
się płonne. %aden reżyser ani aktor 
nie może już zaszkodzić Brechtowi, 
tak jak nie Jest w stanie zaszkodzić 
Szekspirowi {.„). 
Wydaje się, że przestrzeganie orto
doksji w interpretacji Brechta powinno 
pozostać zadaniem Zespołu Berliń
skiego, który zapewnił sobie pozycję 
Jednego z najwybitniejszych teatrów 
współczesnych. I - być może - po
winno się do tego teatru - wzorca, 
ograniczyć. Tworzenie powszechnie o-

"' 
bowiązujących modeli było ważne Ol 
okresie zdobywania przez Brechta za
sięgu światowego. Dzisiaj proces ten 
dokonał się, Brecht stał się klan
klem, trzeba z tego wyciągnąć wnio
ski. Wyciągnąć wobec Brechta te 
wnioski, które sam wyciągał wobec 
klasyki. 
A Brecht wyśmiewał o n i e ś m i e I e-
n I e klasYtą, nawoływał do odmienie
nia jej funkcji zgodnie z potrzebami 
czasu j sam te łun.keje zmieniał: po
kazywał, że kontynuacja polega częs- • 
to na negowaniu. Dlaczego Brechta 
k I a s y k a miałby oszczędzić los, 
który spotkał klasyków od Szekspira 
do Schillera. Kto tego nie chcp zrozu
mieć dowodzi, że zaskoczony został 
skalą, jaką Brecht bslągnął po śmier
ci. Widzi punkt wyjścia, ale nie do
strzega punktu dojścia. Trzeba się za
tem pogodzić z faktem, że dzisiaj ma
my nie jednego, lecz wielu Brechtów. 
Jest francuski Arturo Ul VUara, l•t 
polskl Arturo Ul Łomnickiego i jest 
„modelowy" niemiecki Arturo Ul 
Schalla. Jest francuska Courage Mort 
Montefo, polska Courage Eichlerówny 
I Jest „modelowa", k I a s y c z n a fui 
Courage Heleny Weigel. Uniwersal
ność, w a r t o ś ć B r e c h t a wyra
ża się poprzez różnorodność jej nai:,o
~OJYCh wcieleń. 

(Andrzej Wirth „Konfrontacje 
czyli iłu jest Brechtów• -

e fragm_enty) 
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Wiersz dedykawuy Helenie Wel1el 

ę charakteryzuje. Siedzi w białej cell 
a H 1ędznym stołeczku, 

1estaml 
11rzed lustrem 111kłada. 

tsuwa z twarzy 
e cechy szcze16l11: aajlżeJsze d 

I• zml11l. lllekJ1dy 
Chyli ••łł•, szlacbet111 ramiona 
Do przodu, Jake cir•I• , kt6rzy 
Clęźku prac•lł• w 1rub4 bluzę 
Z łatami 11 r e ze s y 
Buty na stolic •k Jesztze st•l•i:°.' ••• 
Gdy 1otowa, 
Pyta skw111llwle, 11dszedl bębH, 

kt6r • 11łllll1l• 1rzmot wystriał6w, 
I czy 
lu!. 
11•1 

et. A 11ot1m wstaje, drobna postać, 
1111, 
ty słomiane I ukazać 

•I rybaczki 







Gdy wciąga na dach zbawczy 
Ta wielka pomocnica, win 
Dumą, natomiast obrotność 
Handlarki, która nic się nauczyć nie 
Czytając wasze role 
Badawczo, 9otowi do zd,µmienia, 

·eszcie się nowym, stydźci ię stare 

„Brecht Io wybuch tężyl'PI 

i ułaskawione · ti1era1ury. 
wskroś współcze~ 

1 sp1ewc 




