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MISTRZ NIEMIECKIEGO

DO RODAKÓW
Wy, coście w miastach umarłych przeżyli.
Sami nad sobą wreszcie się zlitujcie,
Na nowe wojny już nie maszerujcie.
Jak gdyby wojny dawne nie starczyły:
Proszę, 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 chwvtajcie. nie noże!
Wy, którym wojny oszczędzono, dzieci,
Proście rodziców· waszych. by pojęli,
że wy w ruinach już mieszkać nie chcecie.
Ni cierpieć tego, co oni cierpieli·
Wy, klórym 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, życie dla dzieci wybierzcie!
Przełożył

Lech Pi,1an.owski
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Bertolta Brechta

Bertolt Brecht jest jednym z największych żyjących mistrzów niemieckiego słowa. Wielka moc oddziaływania jego twórczości płynie ze świado
mego zamiaru zdemaskowania i oskarżenia systemu kapitalistycznego,
z aprobaty idei rewolucji społecznej, której kierowniczą siłę Brech,t dostrzega w klasie robotniczej. W jego dziełach przeplatają się elementy
realizmu krytycznego i socjalistycznego. Zwłaszcza w okresie Republiki
Weimarskiej, kiedy Niemcy znajdowały się w szponach imperialistycznej
arystokracji finansowej, osłaniającej się demokratycznymi frazesami, przeważają w twórczości Brechta elementy realizmu krytycznego.
Główną bronią

jego krytyki poetyckiej jest satyra, ostra, jadowita, zgrysatyra, która w niewielu słowach niweczy pustkę i kłamstwo \mrżuazyj
nej ideologii i jej tak zwanych „prawd wiecznych"; odsłaniając jej sprzeczności i ośmieszając ją dokumentnie. Do duchowych przodków Brechta należą:
Johann Fischaert, Sebastian Brant, a także Henryk Heine w Niemczech; dalej
Swift i Wolter i w pewnym sensie tak zwani moraliści francuscy, La Bruy8re
i La Rochefoucauld. Ale zwięzłość, ścisłość i celna lakoniczność jego poetyckich wypowiedzi wzorują się przede wszystkim na ludowym przysłowiu
niem'.eckim i na mądrości sentencyj literatury chińskiej. Do tych źródeł
literackich zbliża go także jego silna tendencja dydaktyczno-wychowawcza.
Każdy wiersz, każda sztuka Brechta zawiera jakiś morał, jakąś naukę.
Brecht nie wykłada jednak tych konkluzji sarn - jak na przykład jego
wielki rodak Hans Sachs, z którym go wiele łączy - lecz zmusza czytelnika
i widza do samodzielnego myślenia i wyciągania odpowiednich nauk. Brecht
jest pisarzem myślącym i chce również czytelnika zmusić do myślenia.
źliwa

Szczególnie pięknym przykładem tego jest wiersz „A co dostała żona
napisany w 1942 roku, w okresie, kiedy faszystowskie hordy
Hitlera panoszyły się w Związku Radzieckim, kiedy ze wszystkich zakątków
Europy płynęły „paczki" do Niemiec. kiedy wielu Niemców, zaślepionych
mirażem panowania imperializmu niemieckiego nad światem, wierzyło, że
wyzysk i grabież obcych narodów będą wiecznie trwały i że przyniosą także
im korzyści. Te „dary" przychodzą z Pragi, z Warszawy, z Oslo, z Rotterdcimu,
Brukseli, Paryża i z Afryki, albowiem rządy tych krajów zdradziły bez skrupułów swoje narody, wydając je .na łup hitlerowskich barbarzyńców. Ten
faszystowski miraż rozwiał się jednak w Związku Radzieckim:
żołnierza?",

5.

A co dostała ż•::ma żołnierza
Z dalekiego kraju Rosj an?
Z Rosji dostała
Wdowi welon .
Na stypę wdowi welon,
To dostała z kraju Rosjan.

W tych nie wielu linijkach wypowiedziana została w celnej poetycko i pełnej
wyrazu formie głęboka prawda historyczna: Związek Radz:ccki jest niezwyciężony kto podnosi nań rękę, ten ginie.
Brecht pała bezgraniczną nienaw;ścią do wszystkiego, co nosi piętno
przestarzałości,
zacofania, piętno imperialistycznego i militarystycznego
barbarzyństwa. Bcrtolt Brecht kocha lud niemiecki. O wiele bardziej, o wiele
głębiej, aniżeli się to niekiedy przv powierzchownej obserwacji wydaj e.
o wiele bardziej, aniżeli on sam czasami chce wyjawić. Jego zawzięta nienawiść do wszystkiego, co zohydza narodowy honor naszego ludu, jest wła
śnie najwymowniejszym dowodem jego miłości do ludu niemieckiego. Jego
potrzeba wychowywania ludzi świadczy właśnie o głębokiej wierze w siłę ludu
i w jego zdolność pozbycia Się wrzodów reakcji, militaryzmu, imperializmu. - Brecht stoi na czele duchowej elity niemieckiej, która walczy zdecydowanie o ostateczne zniszczenie wrogiej kulturze reakcji i o zwycięstwo
idei pokoju, stojąc przy boku ludu pracującego pod wodzą klasy robotniczej
sprzymierzonej ze Związkiej Radzieckim. N iezapomniany jest list skierowany
przez Bertolta BreC"hta 26 września 1951 roku do pisarzy, poetów, artystów
uczonych i wychowawców c:ałych Niem'ec, w którym potępia adenauerowską
politykę wojny i wypowiada zdanie:
„Czy Niemcy będą strzelać do Niemców? Odpowiedź: jeśli nie zaczną Z!'
sobą rozmawiać, będą do siebie strzelać. Wielka Kartagina prowadziła trzy
wojny. Po pierwszej była jeszcze potężna, po drugiej zamieszkiwali ja jeszcze
ludzie. Po trzeciej nie można jej było odszukać."
Naród niem:ecki jest dumny, że posiada takiego pisarza, jak Bertolt Brecht.
Niemiecka klasa robotnicza jest dumna, że Brecht wyznaje jej najwyższy
ideał: komunizm. Jesteśmy dumni, że pisarz ten nazywa nasze państwo, Niemiecką Republ i kę Demokratyczną, swoim państwem i oczekujemy po nim
jeszcze większych dzieł w duchu realizmu socjalistycznego.
Przełożył

Roman Karst

(„Neues Deutschland". Berl:n, 10. I. 1953. Nr :st:
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ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI

BERTOLT BRECHT

A CO DOSTAŁA ŻONA ŻOŁNIERZAt
A co dostała żoRa żołnierza
Ze starej stolicy Pragi?
Z Pragi dostała pantofelki Liścik niev.rielki i pantofelki.
To dostała ze starej Pragi.

uERTOLT BRECHT I „KAUKASKIE KREDOWE KOŁO"

A co dostała żona żołnierza
Z nad brzegów Wisły, z Warszav..-y?
Z Warszawy przyszła lniana koszula Barwnie i obco otula ta lniana koszula.
To dostał3 znad brzegów Wisły.
A co dostała żona żołnierza
Z Oslo nad cieśniną?
Z Oslo dostała futrzany kołnierzyk Chyba chętnie przymierzy ten futrzany kołnierzyk!
To dostała z Oslo nad cieśniną.
A co dostała żona żołnierza
Z bogatego Rotterdamu?
' Z Rotterdamu dostała czepek Słodko wkłada na łepek ten holenderski czepek.
To dosta!a z Rotterdamu.
A co dostała żona żołnierza
Z Brukseli w kraju Belgów?
Z Brukseli przyszły koronki Ach, jak marzą żonki, by mieć te koronki!
To dostała z kraju Belgów.
A co dostała żona żołnierza
Ze świetlistej stolicy, z Paryża?
Z Paryża przyszla jedwabna sukienka Ni~ch sąsiadka pęka, że jedwabna sukienka!
To dostała z Paryża.
A co dostała żona żołnierza
Z Libii, z Tripolisu?
Z Tripolisu przyszedł łańcuszek Skarabeuszek i do niego miedziany
To dostała z Tripolisu.

łańcuszek

A co dostała fona żołnierza
Z mroźnej rosyjskiej ziemi?
Z Rosji dostała welon z krepy Do żałobnej stypy wdowi welon z krepy.
To dostała z rosyjskiej ziemi.
Przełożył Stanisław
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Jerzy Lec

Wszyscy, którzy mieli mo?.ność oglądania świetnych przedstawień Teatru
Brechta w czasie występów w Polsce., pamiętają, że teatr ten umieścił n:1
swojej kurtynie picas owskiego gołębia pokoju. Ten sam gołąb, znany już dzi'-1aj i bliski milionom ludzi, v.idniejc również na nowym spe..:jainie przez
Picassa skomponowany m plakacit teatru „Berliner Ensemble". Plakat wywołał w nkmieckicb sferach kulturalnych ożywioną dyskusję. Zarzucono mu
ni ezrozumiałość- i formalizm. W ayskusji zabrała głos również najbliższa
wspólpracowniczk Brechta i dyrektor teatru „Berliner Ensemble" - Helena
Weigel. „Na tem<i1 zrozumiałości i piekności naszego picassowskiego plakatu
"' araliśmy si~ zebrać opinie najrozm~itszych ludzi: aktorów, pracowników
1echnicznych, urzędniczek naszej instytucji itp., a wreszcie zapytaliśmy
o to kilkoro dzieci. Okazało się że nasz plakat był dla dzieci całkiem jasny
1 zrozumiały.
Plakat, który wielki malarz Picasso skomponował w pięknych
kolorach dla młodzieży całego świata z okazji Swiatowego Zlotu Młodzieży,
przedstawia cztery rasv połączone przez gołębia pokoju. Dzieci mówiły: to
przecież jasne; to s ą żółci, czerwoni czarni i biali ludzie, a wszystkich łączy
.~ołąb pokoju. I nic są to cztery profile ludzkich twarzy, lecz cztery
maski. A od dawien dawna maski wyobrażają - teatr."
Wypowiedź wielkiej aktorki, prosta i jednoznaczna, odsłania oblicze
polityczne i artystyczn(' teatru .,Berliner Ensemble", a przede wszystkim
jego twórcy - Bertolt.i Brechta. Te~tr Brechta jest teatrem politycznym.
walczącym o postęp i sprawiedliwość społeczną , o pokój dla wszystkich narodów. Służąc ide; politycznej, Brecht nie zapomina jednak, że jest artystą.
'Teatr jego n· e jest tylko tl)'buną politycznej agitacji, ale warsztatem pracy
artystycznej, pracy ambitnej, twórczej, dającej wybitnP art§styczne rezu11aty. Plakat Picas:;a jest znakomitym unaocznieniem tej '"·spaniałej symbiozy,
tego harmonijnego połączenia sztuki z polityką.
Wielki nasz artysta teatru Leon Schiller pisał w 1953 r. o B. Brechcie:
.„ Brecht jest postacią rzadko spotykaną w dziejach teatru. - Zapewne nie
mierzyć mu siq z d<.'miurgami nowożytnego teatru, Szekspirem i Molierem.
J.·rzed których potęgą korzy się on niewątpliwie, lecz styczność jego jako
dramatopisarza i poniekąd teoretyka teatru z warsztatem pracy scenicznej
Jest znacznie silniejsza niż wymienionych pisarzy. Brecht pisze dla teatru.
przeważnie dla swoj
o teatru, przerabia dla niego lub reżyseruje w nim
-::udze utwory nadając im piętno swej indywidualności artystycznej, a przede
wszystkim zarówno swoją dramatykę jak robotę sceniczną podporządkowuje
:ozczcrze przez siebie wyznawanej i głoszonej idei politycznej. Bez niej nie
byłoby jego dramatów, bez niej nie istniałby jego teatr."

dzieła Brechta przesycone są głęboką treścią humanistyczną
we wszystkich na plan pierwszy wysuwa się tendencja i ścisłe
powiązanie z aktualnymi wypadkami politycznymi.
Urodzony w Ul93 r. w Augsburgu poświęcił su: studiom naukowym, przyrodniczym i lekarskim. Rychło jednak przyszło do głosu jego właściwe powołanie. Już w roku 1918, przebywając jako ranny w jednym z niemieckich
szpitali, pisze pierwsze pieśni i wiersze wymierzone przeciwko wojnie i jej
rJkropnościom, przeciwko kapitalistycznemu uciskowi i krzywdzie społecznej.
Wiersze te, jak i późniejsze powstałe w okresie międzywoj..?nnym utwory
o charakterze zdecydowanie rewolucyjnym, zyskały Brechtowi miano
„poety w czapce" - w odróż11icniu od burżuazyjnych poetów w kap luszach.
W ustawicznej walce z przejawami rodzącego si~ faszyzmu,
śród ciągłych
wędrówek po kraju, w stałych kontaktach z krzepnącym ideologicznie śro 
dowiskiem robotniczym, kształtowała się i hartowała postawa polityczna
i moralna Brechta, a jednocześnie formowały się specyficzne cechy jego twórczości artystycznej.
„Brecht owych czasów - pisał Leon Schiller - to komunista 7.ywiolowy
Komunizm był potrzebą jego serca i myśli jego, wyznaniem politycznej i artystycznej wiary. - W liryce, w powieści i zwłaszcza w dramacie uderzał ni~
dwuznacznie w ton rewolucyjny, komunistyczny. Zawsze jedna]{, - nadto
twórczym był pisarzem - szukał dla swych idei form nowych, nie wytartych, nie szablonowych, porywających widownię."
Głosząc t€orię „sztu~i pouci:aj :;c2j" Brecht w teatrze swo'.rn nawiązyw::ł świa
domie do bogatych tradycji ludowych, do średniowieczn.:?go moralitetu, do
ballady i pieśni („songu"), do dawnego jarmarcznego teatru niemieckiego, do
sceny szekspirowskiej czy wodewilu ludowego. Dla większej komunikatyw11ości i wyrażenia tendencji utworu hołdował i do dzisiaj hołduje raczej
t'pickiej rozlewności niż zwartej konstrukcji drt>.maturgicznej, raczej opowiadał niż „przeżywał". Tendencji służyły również słynne już dzisiaj brechtowskie „songi" nawiązujące jakby do antycznego chóru i będące prostym a jakże artystycznym - komentarzem wydarzeń dziejących się na scenie.
Te wszystkie charakterystyczne cechy teatru Brechta widoczne są w więk
szym lub mniejszym stopniu w całej jego twórczości dramaturgicznej, począwszy od pierwszego jego dramatu „Werble w nocy" (1922), przedstawiającego walkę rewolucyjną Spartakusowców, poprzez napisany w kilka lat
później typowy moralitet ludowy „Lot Lindbergów" (1929), komedię
„ Człowiek jest czlowiek;em" (1927), poprzez ostrą satyrP, społeczną „Swięta
Joanna szlachtuzów" (1931), poprzez opartą na formach wodewilu ludowego
.,Opel'l! za trzy grosze", czy też słynną przeróbkę dzieła Gorkego „Ma'k:i" (1932),
aż do ostatnich utworów jak głośna „Matka Courage", „Pan Puntila i jego
sługa Matti" czy „Kaukaskie Kredowe Koło" jeżeli wymienimy tylko
czołowe, najbardziej reprezentatywne dla teatru i dramaturgii Brechta utwory.
Oparcie się o wzory sztuki plebejskiej, dydaktyczny charakter jego utwo
rów oraz dążność do nawiązywania jak najściślejszego kontaktu z widownią
kazały
Brechtowi już w Jatach międzywojennych stosować różnorodne
srocłki oddziaływania na widza. Z tych twórczych poszukiwań i prób
narodziła się znana nam dzisiaj specyficzna, jedyna w swoim rodzaju form·
teatru Brechta, służąca zawsze uwypukleniu humanistycznej i politycznaj
treśd sztuki, nierozerwalnie z nią związana, a będąca harmonijnym, wysOC' :

Wszystkie

i

społeczną,

artystycznym połączeniem najrozmaits1ych elementów. O~ok umownyc?, przyrominających średn'.owieczne „mansiony" dekoracji -:- ~1emal natural:st~czna
wierność szczegółów, obok prozy wiersz, tekst mowwny przeplata się ze
śpiewem, muzyka z filmem, poetycka subtelność z rubasznością, realizm z. karykaturą i groteską, dramatyczna akcja z żywym obrazem czy panto1~umą,
realistyczny kostium czy gest ze świadomą stylizacją - a wszystko to log czme
podporządkowane myśli autora i inscenizatora.
. .
.
W roku 1933, po dojściu Hitlera do władzy, na liście autorów umieszc~o
nych przez hitlerow<'ÓW na indeksie, obok. nazwisk takie~ p~sa.rzy. jak Lion
Feuchtwanger, Henryk Mann, Arnold Zwe1~, St.efan Zweig l .mm, .z?al~z~o
się nazwisko B rtolta Brechta. Brecht musi emigrować z kraJU. P1~.r.asc1e
lat przebywa na wygnaniu. Francja, Dania, Szwecja, Finlandia, Związek Radziecki. Ameryka - oto poszczególne eb.py jego tułaczki nacechowane wzmożoną aktywnością polityczną i artystyczną. W czasie. tych piętnastu la~ Brecht
ostrzega naród przed zgubą gotowaną mu przez hitleryzm, protes~uJe .przedwko barbarzyństwom faszyzmu, demaskuje klasowe źródła WOJCn 1mpe·
rialistycznych. W Moskwie zakłada w 1936 r. i redaguje wraz z Feuchtwant:'.erem i Willim Bredlem postc:powe pismo „Das Wort", wygłasza odczyty,
pisze „Niemieckie satyry" dla niemieckiej wolnościowej rozgłośni. W licznych ·
wierszach i dramatach pisany<'h w tym okresie walczy namiętnie przeciwko
wojnie, przeciwko kapitalistycznemu wyzyskowi, pogłębia swoją świadomośc
polityczną, wzbogaca swój warsztat pisarski 'i teatralny.
Na emigracji powstają „Karabiny pani Carrar·' sztuka osnuta na tle
wojny domowej w Hiszpanii, powstaje „Matka Courage" -wielka, wymierzona
przeciwko wojnie tragisatyra polityczna„ w której „najlepsze cechy Teatru
Brechtowskiego i jego ludowego eposu - jak śmiałe skróty i zuchwałe ale
przekonywające przenośnie, poetyka umówności i zastępstw, wszechstronna
metaforyka literacka i teatralna - doszly najbogaciej i najbardziej harmonijnie do głosu." (J. A. Szczepański).
W czasie pobytu w Finlandii rodzi się „Pan Puntila i jego sługa Matti"
utwór napisany „z zaciśniętą w kieszeni pięścią", na emigracji powstaje
również znakomite, przesycone nienawiścią i gniewem studium hitleryzmu,
sceny z życia niemieckiego na przestrzeni od. 1933 do 1938 r. - „Strach
1 nędza Trzeciej Rzeszy". W utworze tym wyraził się najpełniej surowy
realizm pisarza, wolny całkowicie od znamiennych dla Brechta ekspresjonistycznych pierwiastków.
Inne dzieło Brechta - „Sąd nad Lukullusem" powstało także na emigracji pierwotnie jako słuchowisko radiowe, które później autor przerohił
na operę. Opera ta będąca właściwie jeszcze jedną odmianą brechtowskiego
teatru epickiego jest żarliwym potępieniem imperialistycznych władców.
Poza granicami ojczyzny pisze Brec,l1t również „Kaukaskie Kredowe Koło",
poetycką parafrazę starej legendy chińskiej, nawiązującą jednak do współ
1

czesności.

Po wojnie, ~dy powstała Niemiecka Republika Demokratyl'.!zna, Ęrecht
powraca w r. 1948 do kraju i osiedla się WG wschodnim sektorze Berlin.a.
z dawnych współpracowników i towarzyszy walki politycznej na emigracji
oraz z młodych adeptów sztuki teatralnej tworzy zespół teatru „Berliner
Ensemble", rozpoczynając jako autor, reżyser i inscenizator ożywioną działalność teatr<'llną i literacką, ściśle podp·oriądkowaną myśli politycznej.
11

Smiałe,

nowatorskie inscenizacje Teatru Brechta - bo tak właściwie można
„Berliner Ensemble" - ciekawy dobór repertuaru, żarliwość ideowa
zespołu, na czele którego widzimy takie wybitne indywidualności jak niezapomniana Matka Courage i Pelagia Własowa w „Matce" Gorkiego Helena Weigel, jak wybitny artysta i
działacz
polityczny Ernst
Busch, a z młodszych Angelika Hurwicz (świetna Niema Katrin
z „Matki Courage", a ostatnio Grusza w „Kaukaskim Kole') l•1b Regina
Lutz - wszystko to sprawiło, że „Berliner Ensemble" stał się przodującym
teatrem niemieckim, a jednym z najciekawszych i najbardziej twórczych
teatrów w skali światowej. Teatr Brechta odznacza się wielką pasją ideową
i rzetelnością artystyczną, bez których nie może być mowy o wytworzeniu
własnego oblicza teatru i jasno sprecyzowanego stylu. „Berliner Ensemble"
oparty o doświadczenia teatru ludowego i długoletnią praktykę sceniczną
jednego z najwybitniejszych artystów i pisarzy dzisiejszej doby, Bertolta
Brechta, posiada indywidualny, jemu tylko właściwy styl t wyraz. Jest
to teatr wysoce oryginalny i wysoce artystyczny, je!'t to jPdno z Pi<'powtarzalnych zjawisk naszego teatralnego życia.
Boga:::two i różnorodność form scenicznych stosowanych przez Brechta.
a wywodzących się niekiedy z ekspresjonizmu, wywołał) niedawno
żywą dyskusję w świecie artystycznym. Zbyt gorliwi i nierozważni komentatorzy realizmu socjalistycznego zarzucali Brechtowi lubowanie się w formalistycznych smaczkach. Niektórzy krytycy nie chcieli zrozumieć, l:e w ramach realizmu socjalistycznego mieści się każda forma, która w sposób celowy
i logiczny służy wydobyciu treści utworu, jego przewodniej idei, myśli.
Sprawę tę ujął jasno i celnie Erwin Axer w napisanych po obejrzeniu
„Kaukaskiego Kredowego Koła" „Dialogach berlińskich":
nazwać

E:

Bronić

Brechta przed zarzutem formalizmu, to znaczy wybijać otwarte
drzwi. Wszystkie niesłychanie interesujące elementy formy stanowiącl
rozkosz dla oka i ucha, z ogromną konsekwencją podporządkowane są
myśli. Podporządkowane są ideologii. Tylko wyrywając poszczególne
zdania, tylko komentując cząstki, można atakować tę ideologię z pozycji postępowych.
więc tłumaczysz
właśnie pozyt'ji?

A: Czym
E:

liczne mimo wszystko ataki na Brechta z tych

Przywiązaniem

do pewnych form uznanych za realistyczne. Sekciarskim brakiem tolerancji dla innych. Nazbyt ciasnym pojmowaniem nakazu historycznej lokalizacji. Wszystkoizmem Lękiem przed wszystkim,
co się wydaje dwuznaczne. Obcesją niekomunikatywności, na którą chorują często ludzie przeceniający własny rozum, a nie doceniający rozumu innych. Widzeniem rzeczy osobnych zamiast całości.

•

•

•

Ostatnia brechtowska inscenizacja „Kaukaskiego Kredowego Koła" w Teatrze „Berliner Ensemble" spotkała się z najwyższym uznaniem krytyki i publiczności.

Sztuka, napisana w roku 1947, jest niewątpliwie jednym z najwybitniejszych osiągnięć artystyt'znych Brechta. Jest to typowy moralitet ludowy prze-

t

< wiający najbardziej znamienne cechy dramaturgii wielkiego niemieckiego
i.ioety. Autor oparł się na starej chińskiej legendzie o kredowym kole i na
·manej biblijnej przypowieści o Salomonie, który spór dwóch kobiet o dziecko
rozstrzygnął przyznaniem dziecka prawdziwej matce. Tę samą legendę wykorzystał już w XIII wieku chiński autor Li-Hsing-tao, a później niemiecki
kspresjonista Klabund. Jednak ze znanych mu literackich źródeł Brecht za.czerpn,1ł tylko najogólniejszą kanwę utworu: spór o dziecko i próbę kredowego koła. Resztę podyktowała mu jego własna wyobraźnia artystyczna i jego
postawa moralna wyciskająca zawsze na każdym jego dziele piętno wspaniałej
mdywidualności autora.
W starej legendzie dziecko otrzymywała prawdziwa matka. U Brechta
trzymuje je matka przybrana, która go wprawdzie nie urodziła, ale ratując
ie od śmierci i wychowując z narażeniem w\asnego życia zyskała sobie doń
o awo.
Akcję umieścił autor w starej Gruzji w okresie feudalnych wojen i roz·uchów, nie określając bliżej historyc-.:nt:go momentu, zachowując dość pO:.
'erzchownie koloryt lokalny. Nie to jest jednak najważniejsze w opowieści
Brechta o kredowym kole. Najważniejszn jest tendencja utworu, przekazanie
widzom głębokiej mądrości ludzk'ej zawartej w końcowej wypowiedzi Pie~r. ·arza:
„„.że wszystko, co tyli o jest na tej ziemi,
winno naieżeć do ludzi, co mają sc>rca po temu."

Akcja całej sztuki służy wyrażeniu tej myśli przewodniej, a wyrok Sę
±dego Azdaka jest jej najdobitniejszym zadokumentowaniem. Biedna słu
. qca gubernatora - Grusza, okazała serce porzuconemu dziecku, ona więc
ma do niego prawo. Grusza Wachnadze to jedna z najpiękniejszych postaci
'rnbiecych jakie spotykamy w literaturze dramatycznej. Prosta, nieskomplikowana psychicznie dziewczyna z ludu, której wszystkie działania podyktowane są potrzebą serca. Miłość do uratowanego dziecka każe jej naraiać się na najv..;ększe ofiary, doprowadza ją do heroicznego wyrzeczenia sic:
ctlowieka, którego przecież kocha - inną, ale równie piękną i czystą, równie
urzekającą miłością.

W poetyckiej baśni Brechta dobroć i wielkoduszność Gruszy, a także jej
ukochanego Simona wyrastają z serdecznego umiłowania ludu przez poetę,
' głębokiego, szczerego solidaryzowania się z ludem i jego spojrzeniem na
.:wiat. Dobroci i mądrości ludu przeciwstawia Brecht chciwość, egoizm i zaborczość feudalnych władców, dla których ma pogardę i nienawiść.
To uczucie nienawiści zwraca się również przeciw wojnom toczonym przez
Jeudałów w obronie swoich interesów; przeciw wojnom, które tyranom przynoszą chwilowe powodzenia lub porażki, a gnębionemu przez nich ludowi
zawsze tylko nędzę, nieszczęścia i nowe jarzmo. Nienawiść do wojen i ich
skutków, tak typowa dla całej twórczości Brechta, podsunęła wyobraźni pisarza szerokie, nabrzmiałe groz<.1, sugestywne obrazy wojennego zamętu „kiedy
w krąg od krwi czerwono, gdy wypełzły karaluchy z nor na szlak." Na tle tego wojennego chaosu wyrasta arcyciekawa postać sędziego Azdaka,
wiejskiego pisarza, pijaka i łapownika, który kierując się zdrowym instynktem
1 ludowym poczuciem sprawiedliwości wydaje pomyślne dla biedaków wyroki,
tamie „kruche prawa" stworzone tylko dla klas posiadających i „fałszywą

mierząc miarką" rozdziela sprawiedliwość maluczkim i pokrzywdzonym prz~

bogaczy.
W _prog~amie teatru „Berliner Ensemble", w artykule przedstawiającym
p~zem1any Jakim ulegała stara chińska legenda i wyrok Salomonowy w ciągu
wieków, czy~amy: „Stare opowiadanie ukazuje teraz nowy rodzaj mądrości,
~st~wę, ktora jest związana z nowa strukturą społeczną. Dlatego wyrok
Jest mny. Dlatego akcja sztuki rozgrywa się w kraju, gdzie już istnieje nowa
struktura socjalna: tam mogą dochodzić do głosu now~ myśli. Prolog i toczący się w nim spór o sprawy współczesne pokazuje możliwość zastosowania
tej nowej mądrości i wyznacza historycz11e miejsce jej n:irodzin.'
Wierny założeniu „sztuki pouczającej" i tradycji ludo\ ·ego moralitetu do~ącz~ Brecht do pięknej, przesyconej poetycką fantazją starej legendy re~hslyczny prolog, rozgrywający się współcześnie w jednym z kołchozów radz1~ck1ej Gruzji po zakończeniu działań wo~ennych. Rozstrzyg:ijąc spór 0 żyzną
dolmę na korzyść kołchozu, który dużym nakładem pracy racjonalnie ją zag.ospodarowal, przy pomocy cpowit:ści Pieśniarza. pouczył Brecht spierające
się strony
„że wszystko, co tylko jest na tej ziemi,
winno należt'ć do ludzi, ro mają serca po temu więc dzieci sercom matczynym, by się chowały w radości
w~ęc wóz dobremu woźn.cy, by jazd3 szła sporo i gładko,'
dolina zaś nawadniaczom, by przynosiła owoce".

B::-rtolt Brecht, wielki artysta i gorący wyznawca nowego ładu społecz11ego udowodnił słuchaczom historii o Kredowym Kole, że „stara mądrość
miesza się dc,skonale z nową".
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ELISABETH HAUPTMANN

AZDAK -

SĘDZIA

BIEDNYCH LUDZI

8ędziow:e, dobrzy i źli, zawsze budzili zainteresowanie ludu, od Salomona aż do wiejskiego sędziego Adama, od sędziów z „Tysiqca i jednej nocy"
do dobrego sędziego Fieldinga, od Sędziego z Zalamei do naczelnika urzędu Wehrhahna. Przyłącza się do nich nowa figura: sędzia biednych ludzi Azdak
w „Kaukaskim kredowym kole" Brechta, zjawisko skomplikowane, równiP
budz~ce wątpliwości jak porywające.
Azdak nie dorównuje tak wysokim i sławnym osobistościom jak Salomon
czy te;i: jak ów sędzia w starych Chinach, chociaż spór o macierzyństwo rozstrzyga z podobną jak tamci mądrością. Nie ma on żadnego prawniczego
wykształcenia, jest podupadłym wykolejeńcem, ale ma jedną zaletę: jest mizerakiem, wydaje wyroki ze stanowiska maluczkich.
Do swojego urzędu mógł dojść jedynie w zamęcie wojny domowej, gdy
załamała się potęga Wielkiego Księcia, a potęga nowych panów była jeszcze
wątpliwa. Przybywszy do miasta, aby oddać się pod sąd ludu za nieopatrzne
przenocowanie uciekającego V1.'ielkiego Księcia, pojmuje trochę za późno, że
z upadkiem starych krwiopijców nie zaczęły się żadne nowe czasy, a niestety - nadszedł czas nowych gnębicieli. Gdy pancerni Księcia Kazbeka
przejrzeli jego buntowniczy sposób myśl!:'nia, stawia wszystko na jedną kartę,
i pancerni robią go sędzią, bo to świetny kawał, że wprawia ich dowódców
w taki ambaras. Ale raz zostawszy sr.dzi:i, chroniony przez pancernych zgni?ego już reżimu, używa swojej władzy przeciwko interesom tego reżimu, n&
korzyść biednych i pracujących.
U Azdaka wymiar sprawil>dliwości wygląda następująco· Nie oskarżony
o zgwałcenie parobek jest winien przestępstwa, ale synowa gospodarza, bo
ona zgwałciła biednego człowieka samym tylko istnieniem swoich wdzięków
Trzem kułakom wrzeszczącym w obronie swojej własności wyznacza wysoką
karę pieniężną; staruszce natomiast, która już nie płaci czynszu dzierżawnego
i do której „przywędrowały" kułacka szynka i kułacka krowa, okazuje szacunek, sadza ją na sędziowskim stołku, a ,Zbója", który jej pomagał, pozdrawia jako pobożnego męża, traktując go słodkim winem.
W swoich podróżach słuzbowych każe ustawiać sędziowski stołek w knajpach i oberżach, niekiedy także na dziedzińcu sądowym. Sądzi i wydaje wyroki najzupełniej jawnie. Bierze łapówki - również jawnie, w przeciwieństwie
do swoich znakomitych kolegów, - ale nie odwdzięcza się później za nie,
bo oszukuje oszustów. Urząd swój wykorzystuje bezwstydnic, jest pozbawionym
godności egoistą; ale na wyzyskiwaczy chytrze zast wia pułapki i podsyca •
~hytrość wyzyskiwanych. Żeby biedni i pognębieni nie musieli naginać się do
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niesprawiedliwych praw gnębicieli, nagina niesprawiedliwe prawa. Tak więc
Azdak, sędzia biednych ludzi, w żadnym razie nie jest podobny do solidnych
rozdawców bezprawia w mieszczańskim społeczeństwie; jest on raczej niesolidnym rozdawcą prawa.
Jakże miał zresztą solidnie rozdzielać prawo w społeczeństwie, w którym
bezprav.1ie jest ustawą? - Jego nominacja nie była niczym więcej, jak tylko
niemiłym dla panujących zajściem; zajściem, które zlikwidują prLy pierwszej
sposobności. Bo to jest pewne, że Azdak „nikomu nie zrobi przyjemności, żeh~·
mu pokazać wielkość cZlłowieczą" - za nic i dla niczego.
„Fałszywą mierząc miarką" przez dwa lata rozdawał ludowi prawo, którt.:
„było dlań jak tratwy stary wrak". Ale gdy dziecko gubernatorowej Natem
Abaszwili przysądził przybranej matce - służącej Gruszy, ziemia pod stopami zaczyna go parzyć. Znika tak biedny, jak w chwili objęcia urzędu:
w poszarpanych spodniach i w zdartych butach.
„Lecz lud gruziński c nim nic zapomniał
długo jeszcze wspominał jego sędziowskie czasy,
jako wiek złoty, choć krótki, prawie - że - sprawiedliwości''.
i

(

Przełożył

Zbigniew Krawczykowski
(z programu przedstawienia „Kaukaskiego Kredowego
w teatrze „Berliner Ensemble")

Koł

··

Z NOTATNIKA REŻYSERSKIEGO BRECHT A
więcej Grusza zabiega o życie dziecka, tym bardziej naraża własne
jej działanie zwraca się w ltj.erunku jej własnej zguby. Składają sit;
na to warunki wojenne, istniejące prawa, a także jej osamotnienie i ubóstwo.
Ratując dziecko staje się wobec prawa złodziejką. Jej bieda zagraża dziecku
a jednocześnie za przyczyną tego dziecka powiększa się. Grusza dla dziecka
potrzebuje „męża na papierku", ale dręczy się obawą, ŻE' z powodu dziecka
straci ukochanego, którego sobie wybrała na męża..

Im

życie;

Wśród

ofiar i poprzez ofiary Grusza przeistacza się powoli w matkę dziecka
po wszystkich stratach, które poniosła i przecierpiała, jako największej straty obawia się utraty samego dziecka. Azdak ostatecznie ratuje
dziecko swoim wyrokiem. Ma podstawę do przyznania dziecka Gruszy, p<>nieważ między jej interesem a interesem dziecka nie ma już żadnej różnicy:

i w

końcu

Żebracy rzucają się w stronę Gubernatora, gdy ten udaje się na msz~
wielkanocną.

Cofani biczami żołnierzy,
<> miejsce w pierwszym szeregu.

walczą

jeszcze dziko

pomiędzy sobą

Tchórzliwy brat Gruszy przyjmuje siostrę z pewnym oporem, ale jest
zagniewany na żonę, kułaczkę, bo zależy od niej.

l'i

Tchórzliwy brat jest nieśmiały wobec żony, kułaczki, ale chłopkę, z którą
zawiera w imieniu Gruszy transakcję małżeńską, traktuje z góry, wyniośl
Macierzyński instynkt chłopki, która wbrew woli m~ża przygarnia podrzucone dziecko, jest ograniczony i uwarunkowany: ona zdradza je przed
pancernymi. Także instynkt macierzyński Gruszy, o tyle większy, tak bardzo
wielki - jest ograniczony i uwarunkowany: Grusza zamierza zanieść dziecko
w bezpieczne miejsce i tam je pozostawić.

zakrc,u t atru, popr '.iii ·my o tłumacza, ale okazuje się, żt µ01 o..1umiewamy
szyb ·o i niespodzic· ~·anie ł, two. BrcC'ht nie chce pornocy tłumacza. S~opka
rysuje mu plany gry, tłumaczy z mysł inscenizacyjny. W zdenerwowaniu zapomnia1 zabrać z h telu w;zy •!.-ich rysunków kostiumów i wykonanych już.
ię

Służąca Grusza jest przeciw wojnie, bo ta oderwała od niej ukochanego
mężczyznę; radzi mu, ażeby trzymał s;ę zawsze po środku, jeżeli chce wojnę
przeżyć. Ale w ucieczce przez góry śpiewa pieśń o bohaterze ludowym Soso

Robakidze -

dla dodania sobie odwagi.
·Przełożył

Zbigniew Krawczykowski

IRENA BABEL

Z

WIZYTĄ

W „BERLINER ENSEMBLE"

19. X. 1954 r.
Przed nami ciężka dębowa brama ze skromną tabliczką „B. H. Brecht".
Wchodzimy po wysokich. prawie gotyckich schodach przez oślepiająco białą
sień. Idziemy z wizytą do największego współczesnego poety i dramatopisarza Niem:ec i chyba nie tylko Niemiec. Czarny bardzo wąski stół, bie
ścian, wysokość białego pułapu tak właśnie powinno wyglądać wejście do
mieszkania Brechta, proste, surowe, trudne.
. Stoimy w progu ogromnego pokoju, na którego ścianach wiszą piękne
plakaty: Picassa - skomponowany dla „Berliner Ensemble" i drugi, szczególnie piękny, z prapremiery „Matki Courage" w Szwecji. U drzwi wita na:s
gospodarz, cichy, niewysokiego wzrostu, pełen ujmującego wdzięku. Ubrany
jest w robotniczą bluzę amerykańską tak dobrze znaną nam ze zdjęć i reprodukcji. Wchodzimy do pokoju - biblioteki. Mnóstwo książek, meble stare.
ciemne, wysokie, na ścianach maski - pokój pełen ciepła, jakichś bliskich
ulubionych zapewne przez pisarza rzeczy. Widać, że Brecht przebywa
tu często wśród swoich książek, papierów, cynowych starych talerzy przy oknie wychodzącym na stary niemiecki cmentarz, gdzie leży Schlegel
i Hugonoci i gdzie w tej chwili późnej jesieni złocą się i zielenią klony
i brzozy.
Jestem bardzo przejęta, nawet mi trochę szczękają zęby. Dyrektor Szletyński, Andrzej Stopka i ja, zaproszeni pierwszego dnia naszego pobytu
w Berlinie na herbatę do Brechta i Heleny Weigel, mamy mówić o naszej
inscenizacji „Kredowego Koła" znajdującej się już w końcowym stadium realizacji. Konfrontacja własnej wizji z wizją autora i reżysera w jednej osobie
to sprawa emocjonująca. Niedowierzając naszemu technicznemu słownictwu

18

„Kaukaskie Kl"(.-'do· ·c "v!o" w teatrze „Berliner Enc;emble",
Angelika Hurw!C?. -

(,1-u.<;7.A,

Ernst Busch -

Azdak

deko~cji „Kred9wego Koła" --- nadrabia to szybkim.i, robionymi od ręki
e:kicami i gestykulacją. Na szcz~kie nic zapomniał świetn<•j karykatury
Weigel, którą jej teraz ofiarowUJC' i rysunku przedstawiającego głowę Leona
Schillera, z którym Brecht był \\ dużej przyjaźni.

Ul

Stopka tłumaczy, że w scenografii wyszedł ze sztuki ludowej góralskieJ
ze snycerki. Brecht kiwa głową. Podoba mu się zupełna odrębność naszych
koncepcji inscenizacyjnych przy tej rnmej idei utworu, którą omawiam;
i której potwierdzenie zobaczyć mamy d1iś wieczór w nieznanym nam jeszc·r.c.
przedstawieniu.
W starej, bk;kitnej meisscnowskit::j porcelanie pijemy ~wietną herbc.t
i rozmawiamy z Brechtem, Heleną Weigel, Kii.the Riilicke - dramaturgiem
teatru i naszą berlińską opiekunką oraz z pełną temperamentu Ruth Berlau
reżyserem i fotografem teatru .,Berliner Ensemble". Ruth chce przyjechać
do nas ażeby zrobić dokumentalne zdje.cia z przedstawienia w ilości.. .. 60l>
sztuk, jeśli będzie mogła być na dwóch przedstawieniach ..Jestem oszołomion 1
i rozkosznie zdumiona - u nas wykonuje się zdjęć około 25, zamówić c •
użytek teatru możemy około 20!
Zbliża się szósta po południu, Weigel pierwsza odjeżdża do teatru. Gr.t
dziś w „Kredowym Kole", które za godzinę mamy zobaczyć. Umawiamy sie
z Brechtem na jutrzejsze przedpołudnie w teatrze. ażeby się podzielić wrażeniami z przedstawienia. Wygodnym wozem (jednym z 6-ciu) „Berliner Ensemble" jedziemy na Schiffbauerdamm zobaczyć cel naszej podró:ly „Kaukaskie Kredowe Koło".
Idę po wygodnych szerokich schodach starego gmachu w ~'tylu wilhelmińskim z niemniejszą emocją aniżeli szłam przed paru godzinami po schodach oficyny w domu Brechtów. Za parę minut kurtyna pójdzie w górę
i zobaczę zrealizowany kształt sceniczny treści i słów, które tak dobrzt
znam. Zobaczę przedstawienie, którego sława w Polsce jest już ustalona.
Schody, korytarze i loże teatru wysłane są grubym srebrzystym dywanem.
ludzie chodzą bezszelestnie, mówią też pewnie dlatego półgłosem, prawi
cicho, są skupieni. Jak dobrze jest stworzyć taki właśnie nastrój zanim kurtyna pójdzie w górę.
Przedstawienie znakomite pod k"żdym względem. Aktorzy, scenograt
i
kompozytor, godni autora i reżysera. Weigel ·- Gubernatorowa
wspaniała. Geschonneck w krótkiej jak meteor olśniewającej roli Gubernatora. Swietny Scholl - Adiutant, Lekarze, Adwokaci, Tłusty Książe, Bratanek - tworzą zwartą wyodrębnioną grupę feudalną. Wszyscy w maskach.
Znakomita grupa ludowa to Azdak i Pieśniarz w jednej osobie - Ernst
Busch; Angelika Hurwicz w roli Gruszy; doskonały Gnass - w prologu AleKo
Bereszwili, a później Zakonnik; Christian - mąż Gruszy, później ciekawy
Adwokat i cała plejada aktorów tworzących znakomite postacie.
Wychodzimy pełni wrażeń i jedziemy na kolację do hotelu, gdzie czek„
na nas Riilicke, młody krytyk z Monachium, i Weigel - blada po całym dniu
wytężonej pracy, ale pełna żywości i dowcipu. Mówimy długo o sztuce. Wychodzimy w trójkę o pierwszej w nocy ażeby ochłonąć po wrażeniach dnia
idziemy jasno oświetlonymi ulicami Berlina.
20. X. 1954 r.
Rano spotkanie z Brechtem. Ożywiona dyskusja. Brecht nie chce pochwał
żąda krytyki - sam krytykuje. Przyznaje się . że wciąż pracuje nad swoinu
przedstawieniami. Słuchając krytyki, obserwując, usuwa pewne elementy widowiska, które przeszkadzają jego zwartości i wartkości. Tworzy dzieło coraz
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aoakonalsze. Słuchamy t~go z zal!drością. Br1:>cht moit: to robić: ma aktorów,
których zajęcia ranne zależą tylko od jego decyzji. Jeśli uzna za słuszne,
wraca do prób z przedstawień mających za sobą często 100 albo i więcej
spektakli, zmienia obsadę, zmienia swój własny tekst. Rezygnuje dla dobra
całości z wielu pięknych scen jakie stworzył, po to „żeby całość była piękniej~
sza" jak mówi. - Teatr żywy, tętniący tworzeniem artystycznym. - Brecht
~rnieje się, że nie poznalibyśmy ,Matki Courage". W „Kredowym Kole" usunął
pewne sceny już po premierze, uważając, że rozwlekają rytm przedstawienia.
Tego wieczoru zobaczymy w „Berliner Ensemble" sztuk<;> współczesną Erwina Strittmatera pt. , Katzgrabcn" w reżyserii Brechta, scenografii Karla
von Appen (dekoratora „Kredowego Koła"). Obsada ogromna - 29 osób,
10 odsłon, problematyka wiejska. Idziemy pełni wątpliwości - znamy takie

„Kaukaskie Kredowe

Gert Schaefer -

Koło"

Simon,

w teatrze „Berliner Ensemble",
Ange~ka Huxwicz Grusza

przedstawienia. I .„wychodzimy podnieceni, znów pełni wrażeń artystycznych.
Brecht, scenograf i znakomici aktorzy „Berliner Ensemble" potrafili z bardzo
przeciętnego, trudnego do inscenizacji reportażu o niemieckiej wsi z typowymi
postaciami średniaków, kułaków i biedniaków, stworzyć współczesny moralitet
z komentatorem, którego rolę spełniał 6-cio osobowy chór dziecięcy, włączony
w ostatniej scenie w festyn wiejski odbywający się z racji pierwszego traktora
spółdzielczego. Przedstawienie bardzo interesujące, pełne humoru i dowcipu,
z kilkunastoma kreacjami aktorskimi. Znów spotykamy prawie wszystkich naszych znajomych z „Kaukaskiego Koła", więc w postaci starej bardzo śmiesz
nej i skąpej kułaczki- Helenę Weigel, jak zwykle znakomitą, świetnego kułaka
Geschonnka i całą plejadę innych: Hurwicz, Schall, Bella Waldritter, Gnass,
Regina Lutz, Thalbach.
·
Myśląc o dwóch tak bardzo różnych pod względem form literackich sztukach, a tak bardzo bliskich sobie w charakterze inscenizacyjnym pnedsta21

wieniach, stwierdzam nie po raz pierwszy, że oblicze teatru stwarza nie tylko jego
repertuar ale przede wszystkim realizacja tego repertuaru podporządkowana
jednej wielkiej indywidualności twórczej. Oto mieliśmy przed sobą dwa różne
tematy, dwa zupełnie różne twory literackie, a oba przedstawienia mają styl
i piętno „Teatru Brechta". Mówimy o tym m1 drugi dzień na obiedzie u Brechtów, podkreślamy jakie interesujące przedstawienie stworzyli z średniego
tekstu. Ri.ilicke i Weigel przekonują nas zaraz gorliwie, że tekst nie był
wcale taki słaby, że ich zasługa nie taka znowu ogromna.
Kiedy mówimy o dwóch tak różnych wcieleniach aktorskich Weigel wielka aktorka odpowiada skromnie: „Jestem stara techniczka". Wiedzieliśmy,
że jest świetną aktorką, ale o tym że jest tak czarującą gospodynią,
że podaje tak świetną kawę i że ma pasję do antyków, dowiadujemy
się dopiero trzeciego dnia pobytu w Berlinie. Przy obiedzie. podczas zwierzeń
na temat co uważamy za nasze najmilsze zaj~cie. Weigel przyznaje się do
namiętności zbierania grzybów i do wielkiego swego życiowego zawodu jej mąż , Brecht nie jada ich pod żadną postacią, ani w occie ani z patelni.
Stopka przeżywa taki sam dramat: łowi ryby - jego żona ich nie lubi.
Mówimy o naszych słabostkach. nami~tnościach , pracy, znów o teatrze i tak
w serdecznym nastroju mijają nam ostatnie godziny wizyty w Berlinie u twórców nowego pięknego Teatru, teatru s0cjalistycznych treści i wspaniałych
artystycznych form, teatru Brechta, teatru ,.Berliner Ensemble" - TEATRU!

BERTOLT BRECHT

BALLADA O WDOWACH Z OSIEKA
1

Wdowy z Osieka w czerni wdowich szat
Przyszły do Pragi z gromadą sierotek:
„Jakąż, panowie, macie dla nas wieść?
Dzieci od rana nie mają co jeść,
A ich ojcowie leżą w kopalni pokotem."
„Cóż zapytali prascy dygnitarze
Cóż my zrobimy z wdowami z Osieka?"

2

Wdowom z Osieka w czerni wdowich szat
Zastąpił drogę policjantów szereg:
„Jakąż, panowie, macie dla nas wieść,
Dzieci od rana nie mają co jeść."
A oddział w odpowiedzi ładuje mauzery:
„To - odszczeknęli wdowom policjanci To tylko mamy dla was, wdów z Osieka: ·
3

Wdo wy z Osieka w czerni wdowich szat
Stanęły wreszcie u bram parlamentu:
„J akąż, panowie, macie dla nas wieść:,
Dzieci są głodne i muszą dziś jeść."
Więc jeden z posłów mowę miał pełną wykrętów .
„To - powiedzieli panowie posłowie To tylko mamy dla was, wdów z Osieka."
'

4

Wdowy z Osieka w czerni wdowich szat
Noc cał' na ullcy trwały do ostatka.
Jakaś siq musi ulitować moc.
To jui llstopad,jui zima i noc
t śnieg wciąż pada w g~tych i wilgotnych. p!atkach.
„To tylko - szeptał padający śnieg Możemy zrobić dla was, wdów z Osieka."
Przełożył

WlodzimieTz Lewik

PH.OGRAM ILlJS'rROW Ał. ANDRZEJ STOPKA

Cella ! ~ł.
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Przekład:

Wł:.ODZI " IERZ LEWIK
PAUL DEE.SAU
Inscenizacja:
IRENA BABEL
ANDRZEJ STOPKA

Muzyka:

Reżyseria:

IRENA BABEL

Scenografia:
ANDRZEJ STOPKA

Dramaturg:
ZBIGNIEW KR _WCZYKOWSK.I
Opracowanie i kierown:ctwo
muzyczne:
FRLNCISZEK BARFUSS
Opracowanie wokalne:
~TANT SŁ A W DRABIK
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Szermierka:
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IG R BANK
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.JADWIGA RÓŻYSKA
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Asystenci scenografa:
KRYSTYNA HORECKA
ALEKSANDRA . SELL
MARIA NIEDZ ;\l'IEDZKA
Kierownik artystyczny teatru: HENRYK

SZLETYŃSKI

PROLOG
Arkady Czeidze, pieśniarz
Chłopka z lewej
Makino Abakidze
Alcko Bereszwili
Su rab
Traktorzystka
Delegat- rzeczo1nawca
Katia Wachtang ·
Robotnik
Ranny żołnierL

--

Marian Słojkowski
Zofia Ankwicz
Elżbieta Dacldewicz
Jan Norwid
Roman Wójtowicz
Ąleksandra Karzyńska

Tadeusz Szybowski
Marta Stebnicka
słuchacz PWSA

Stary

II.

III.

UCIECZKA W OORY

W GORACH

chłop

Gospodyni
Gospoda n.
Handlarka
I

Il

Mężczyzna

-

Antoni

Żuliński

Janina

Porębska

Stanisław

Łucja

Jaworski

Karelus

Tadeusz Szybowski
słuchacz

PWSA

Ławrenty

Wachnadze
Anika Wachnadze, jego

żona

Teściowa
Mąż

Zakonnik
I Kobieta
II

-

Tadeusz Przystawski
Anna Borkiewicz
Helena Chaniecka

--

Marian Cebulski
Karol Podgórski
Maria świętoniowska
.Janina Bocheńska

-

Krystyna Hanzel
Jan Norwid
słuchacz PWSA

Elżbieta Jodłowska

• * •
III
I

Chłop

Jl

L

Muzykanci

* * *

JEGO WYSOK08ć MISZA

Georgi Abaszwili,

Gub~mator

Natella Abaszwill,
żona Gubernatora
Arsen

Kazb~ki, tłusty książe

Szauwa Az:u-atelli, adiutant
Mika Loladze, lekarz
Niko Mikadze, lekarz
Simon Chachawa
Grusza Wachnadze
I Pancerny
II
Sulika, rodkuchenna
Nina. kluczltica

Maro,

niańka

Służebna

I

II

Stajenny
Kucharz
Budowniczy
Żołnierz z warty
Żebracy, petenci

pałacowej

-

Ludwik Ruszkowski

-

Bronisława

-

Gerson-Dobrowolska
Janina Bocheńska
Eugeniusz Fulde

.......-

-

.

Ryszard Krzyżanowski
Stanisław Malatyński
Ambroży K:imczak
Andrzej Kruczyński
Anna Lutosławska

Mieczysław Jabłoński

Antoni Słociński
Kazimiera Szys ko-Bobusz.
Jadwiga Różyska
Ircm1 Byszewska

HISTORIA

SĘDZIEGO

Azdak
Policjant Szauwa
Wielki książe
Bizergan Kazbeki
Ludwika
Biedna staruszka
Bandyta !rakli, jej szwagier
Chłopi bogacze

AZDAKA

- Henryk Bąk
- .Jerzy Magórski
- Stanisław Stróżyński
- Marian Szczerski
- Maria Klejdysz
-- Anna Wallek-Walewska
słuchacz PWSA

* * *

Róża Siemieńska

Krystyna Hanzel
Andrzej Galas
Marion Szczerski
słuchacz PWSA
słuchacz PWSA
E żb'eta Jodłowska
Maria świętoniowska
.Tadw·ga
Bujańska-Szczerska

-

IV

i

~łuchacze

PWSA

V.

,KREDOWE

Kucharka
Illo Szuboladze, adwokat
Sandro Oboladze, adwokat
Staruszek
Staruszka
Jeździec kurzem okryty
żołnierze.

-

KOŁO

.Jadwiga Korecka
Stanisław Malatyński
Ambroży

Klimczak

Antoni Żuliński
Jadwiga Borzewska

* • *
pancerni,

służba
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