
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 pod
rzucone 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. 

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 dramatopi
sarza 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, szcze
gólnie 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 repro
dukcji. 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 Szle
tyński, 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 reali
zacji. Konfrontacja własnej wizji z wizją autora i reżysera w jednej osobie 
to sprawa emocjonująca. Niedowierzając naszemu technicznemu słownictwu 
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zakrc,u t atru, popr '.iii ·my o tłumacza, ale okazuje się, żt µ01 o..1umiewamy 
ię 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 za
pomnia1 zabrać z h telu w;zy •!.-ich rysunków kostiumów i wykonanych już. 

„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. 
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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 wra
żeniami z przedstawienia. Wygodnym wozem (jednym z 6-ciu) „Berliner En
semble" jedziemy na Schiffbauerdamm zobaczyć cel naszej podró:ly -
„Kaukaskie Kredowe Koło". 

Idę po wygodnych szerokich schodach starego gmachu w ~'tylu wilhel
mińskim z niemniejszą emocją aniżeli szłam przed paru godzinami po scho
dach 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 kur
tyna 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 Guber
natora. Swietny Scholl - Adiutant, Lekarze, Adwokaci, Tłusty Książe, Bra
tanek - 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. Wy
chodzimy 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 wi
dowiska, 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 Er
wina 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 Koło" w teatrze „Berliner Ensemble", 
Gert Schaefer - Simon, 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 na
szych 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 sztu
kach, a tak bardzo bliskich sobie w charakterze inscenizacyjnym pnedsta-
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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 Brech
tów, 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 twór
ców 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 

W do 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." 

' 
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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 


