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»Matka .Courag~« w ,l0atrzeJm . . St. Wyspiańskiego 

„1.nauznt"··~z·1 ·11rnt~~t antJW~J~nnJ' 
~.pie . do p.rogc.a._mu katowic~ 

k fogo prze ćlstawienra „anrt.tei "Co.µ-r i~ 
ge" znalazł się jako c.-zołowa pozycja 
esej {powiedzmy) pt. „Polska" sztu
ka Bertolda Brechta , podpisany H. 
L. Szanujemy oczywiście tę przyłbi
cę i nie podnos imy jej , nie mniej 
je~dnak z . wywodami autora musimy 
tu popolemizować. Otóż. P - H. L. 
twierdi-j,· źe interpretacja R:atowic
ki ej inscen,tzac ji „Mutter Courage" 
powlnna .,i$ć w tym k ierunku, żeby 
ją zrozumieć jako c~ specyf icznie 

wszt:dz'ie i na każdym kroku, · i to 

P<Jlskie.g.o. Cytujemy: " 
„ .„Mutter Coura ge" przeczytana 

ua nowo, wyzwolona od swych 
„treści niem iec kich" staj e się hi
storią · - po prost u - witalności 
człowieka, jeg.o niezn~zczałn.ej, bio 
logicznej w.oli przetqva nia. W tym 
ujęciu temat staje $lę nam ~ prawie 
bliski. Humor, optymizqi., : p ewna 
doza cynizmu i siła życia są to nie-' 
wątpli'<,\Vie prawdz.iwe c.'ecby nasze
go n arodu ... Lata okupacji udo
wodnHy . że ta odrębna postawa na
szell;o k r aj u· - w odróżnieniu od in
nych społeczeńs t..w1 podlegających 
przecież temu s amemu losowl -
b.yla i jest aktualna. Wszyst kie 
„poisk·ie" zasady życia, choć ni:~ 
zawsze t a .k dumne- i ,.honorowe", 
jak by postulo \ll.'ał a nasza liter a tu
r a. znajdują w „ Matce Courage" 
swoje. triumfujące wcielenie. Pol
ski człowie·k - jeśli iak można o
kre$lic - potrafi w potrzebie okpić 
i wyśmiać swego wroga , umi e. tak
że wkraść się w jego łaski i pot,ra
ff fraternizować ~ię, jak tu potra fi 
Matka Courage . .. Polskie - „n a 
w ozie i pod wozem", „gdiie nie 
można przeskocz '.lrć trż~ba prze
leźć", „jakoś to będzie" - Lo prze
cież klimat n aszego zvcia w chwi
la<:l1 zagrożenia . A postawa EHifa , 
ukochan ego syna Matki Courage, 
czyż nie jest saty.ryc,my m odbiciem 
wojowniczej poslawy młodzieży 
polskiej? Antal{onis tyczny d ialog. 
zawart~' w ,.Pteśni. o kob iecie i żoł
nierz u", jest starciem d wu racj i : 
polRkiej racji EiH fa z - racjonali
sty .czną LJJlr aktv9P-ą ~ !eI,<;Ją, ..,J~~ 
mTi~a'je · :atka?t"oul""age : •~ ~ -~~-

""do~ t;ego"'st"O-pru a, -i.e.~'przeQL.efL~ ruchu 
oporu znajdował s·ię cal y n'a ród. 
Wkradanie się w łaski wro~a-? Fra
ternizowanie s'ię z nirn? Ej'że, cos się 
iu pam1 H . L. bardzo poknociło i po
mieszało! I ani Matka Courage. a ni 
t ym bardziej jej synowie, a · zwła
szcza Eil:i!:, zwyczajny żołd~k , żyją
cy na wojnie tylko z rozboju, nicze
go przecież pols kiego nie mogą tu 
symbolizować . Tak samo z.resztą, jak 
i Kucharz (którego p. H. L. również 
do owej „ polskości" beznarlziejnie 
wciąga), śpiewający o t ym, że „cno
i,,Y się · nie opłacają", re-prezentuje 
tylko ten typ, kt6ry stawial na nie 
dobrego złoczyńskie.go konia i h a
nieb nie przegrawr;zy, wnosi preten
sje do całego -świata. Jedynie mote 
niemowa Katarzyna, która bohater
sko gi nie świadomie dla ocalenia nie
winnych ludzi, mo~łaby ew<.>r. ttt " l n ;. 
być jakimś wzorem, ale oczywiście 
niek oniecznie polskim, lec·z ogólno
lud·zkim. 

I tc:k dalej mn..ic j więeej_ w tym 
sensie. · 
Otóż gdzie R zym, gdzie Krym, a 

gdzie karczma babińska'? Pa ~ rzyliśmy ' 
L słuch ali śmy pilnie . i -1..lwai nie, ale 
mimo n aj szczerszych chęci (l'ic z tycl1 
rzeczy w katowickiej „Matce Coura
ge" nie zob a czyliśmy. Natomiast 
wielk'i spekta ld brechtowski ukazał 
w. co z a wsze uk azywał i co zawsze 
mus.i ukazać: protest przeciw
k o w o j n ie i udowod nienie. iż 
tzw. „zloczyn" n ie może popłacać . 
Matka Courage żyje z : wojny, chce 
ż Je.j wojny .źyć, n-ota bene hienowa
to · i cynicznie, bez względu r;a - wszy
stko, bez względu n a okrutne stra ty, 
jakie p onos i, i w rezu lt acie zbiera 
klęskę za kleską, by w koi1cu dalej 
ciągnąć s wój markietański wózek 
(czy też nieść tobole k, ja·Jc to t am 
nam w fin<ile zademonstrowała Lidia 
Zamkow, zresztą wbrew .,,.intencJoi:n 

Sęk zresztą, i to zasadniczy, tkwi 
właśnie w tym, że „ Mu t.ter Ct:'>;lrage" 
jest sztuką o .g ó l n o 1 u dz k ą i o 
og'ó lnol udzkich wartościąch. J ej 

Na. zdj~ciu od 

autora). Gdzie tu jednak je~t jakaś .. 1 1'1\glł (Lidia zamkow) Kapelan 
a n a 1 o g i .a do n aszej postawy w , ' 
'czasie wojny? ,,.. nusz Chełmicki). 

,.Polski człowiek" w te j ponurej 
epoce, jak io n am się skrom nie wy
daje, przede • w szystki m wakz:vł. 
Walczył. jak mógł i . jak potrafił. 

„niemiecki" temat wojny trzydzie
sl{JI_e,tniej, tQ oczy_wiś.tlę....,.tyl~- I>r e · 
tekst . A ze proroczo . (SZ\.Uk:a p lr. 

· wstała w x:oku 1938) Brecht przewi
dział katastrofę hitleryzmu, to . nie 
zmienia faktu, ~ż sama sztuka jest 
namiętnym wystąpieniem przeciwko 
k a ż d e j zbrodniczej woj nie i · 
ws ze l k im wojennym złoczyńcom. 
„Witalność"? Phi - z _każdej wojny. 
nawet najokropniejszej , zawsze kt-0i'; 
t am ocaleje t ak, jak Matka Cour age 
(choć w sztuce do k·ońca wojny 
trzydziestoletniej jest jeszcze dale
ko). Ale czegóż to dowodzi? że jej 
się to tylko przypadkowo u(lało ! Ale 
po co? Filozofia ocalen ia m c.r kietan
ki zawiera się przeeież w jej pa n
k r u c t w i e, ko;npletnym i total
nym. A że jej końcowy song mówi 
o tym, iż kto padł , to paclł, a kto o
calał. to niech się wybiera znowu 
„w świat", jest jedyi1ie tylko mon
strualnym szyAerstwem. 

W konkluzji więc wypada stw.ie.r
dz1ić, iż jaki e ś „odczy_tywanie" brech
towskiego dzieła w kierunku dopa
trywania się w nim „polskiego kli
matu" jest chwytem nie tylko bar-

(Dokończenie' na str. 4) 



„Matka-co-urage" 1 
(Doko6c•enle se sir. 3) Posiłki austriackie były tak minimal- I 

dzo dowolnym, ale 1. .• komi~.t:uym po ne (Habsburgowie zresztą mieli pełne 5 
prostu z uwagi na n ie z ro z u m 1 e- ręce roboty ze swoją wojną trzydz.ie- 5 
n ie s z tuk i. stoletniłt). że własciwie nieistotne, a ; 
Wracając do niej warto zauważyć .pod Trzcianą rozprawiliśmy się ze : 

na marginesie, it nasi brechtolodzy Szwedami sami (tak, jak pod Oliwą i 
(ostatnio mamy !eh bardzo wielu) nte· z ich flotą). Za to myśmy posłali w ! 
zajęli się jednym aspektem „Matki owym okresie na pomoc „cesarskim" I 
Courage", miaaowicie tym, że autor, sławetnych Lisowczyków (podobno 
jakkolwiek p'óświęcający swe dziełu było ich 10.000, sija Jak na owe cza- ·= 
"''.ojnie "" tn-Ydz!~~!etr''1t .-... dowi1 s~ ~~żna). . "' 
l)terw~ą jego CZ~ W WOJ Ole szwedz- Otoż tu usad<>wi-errie~A-ustri.a.ków-- j 
ko - polskiej (1017-1629). Ta wojna, jako głównych zwycięzców w nasizej 5 
jak wiadomo, Choć toczy~a ~ę rów- wojnie ze Szwedami jest nie tylko 5 
nole~le do wojny trzydziestoletniej, dość istotnym nie.porozumienlerti, ale I 
nie miała z nią . nic wspólne~o. Była i przejawem ..., ulegania ze strony 1 
to typowo . ~ynas1tyczna awantura Brechta pewnym prądom w historio
(spór dwu linii. Wazów o koronę zofii niemieckiej, usiłującym d<>wo
szwed.zk,'.ł) o charakterze dwustron- dzić, iż na przestrzeni dziejów wszy
nym i ba.rdzo lokalnym. stko za nas robili tacy, czy inpi. .. 

Brecht jednak te dwie wojny łączy Niemcy. Detal? No, nie· całkiem ta-
ze sobą, prawdopodobnie tylko po to, ki mały, przeciętny bowiem .widz, 
aby Mutter Courage po bitwie pod nie obeznany prz_ecież zbyt z •histo
Trzcianą dostała się odo niewoli •. au- rią tamtych czasow, · może od.nosl.ć 
striackiej. Kom-entator (tzw. Głos, wrażenie, że . po pierwsze _ wojna 
wymawiający n.b. nazwisko Fierllng szwedzko - polska i wojna trzydzle
jako „fjerling", a miejscowość Lilt- stoletnia, to jedno i to ~am<?, a po 
zen jako „luceq") P,Odaje nawet, iż drugie, i_ż woJs.ka austriackie były 
to zwycl.ęstwo nasze (hetmiln Koniec- naszą głowną .siłą (nie mówiąc jut o 
polski) nad Gustawem Adolfem do- ty~, że hulały sobie w Polsce Jak 1 1 
szło jedynie do skutku dzięki porno- chc1ały). -
cy austriackiej. Prawda. Prawda hi- Odpowiedni więc~komentarz hi1to-„ storyczna jest Jednak nieco inna. ryczny bardzo by się w programie 

. „Matki Courage" przydał (zamiast 

-Hl_Hm_111_111_11_111_11_111_111_n_111_11 .... m ... nt„11„a1
11
11•111•111ll11ll111l1Hllllllllllllllll.ll nieudanych prób „polskiej" inter

pretacji tej sztuki). Odnosić by się 
__ on powinien również i do wojny 

trzydziestoletniej, którą „Głos" 
przedstawia jako wojnę wyłącznie 
religijną. Tymczasem wiemy, że by
ła ona rellgijną tylko dla malucz
kich, bo faktycznie była to wojna 
wielkich interesów. I dlatego m. in. 
arcykatolicka Francja biła się po 
stronie arcyprotesta·nckiej Szwecji 
przeciwko arcykatolickim Habsbur-
gom. 

Teraz przejdźmy wreszcie do sa
mego wykonania „Mutter Couraae". 
W roli tytułowej wystąpiła - row
nież reżyserka sztuki - Lidla Zam· 
kow, Piekielnie to trudna rola„ ale 
wdzięczna i mająca za sobą takie 
słynne interpretacje, jak Heleny 
Weigel z Berliner Ensemble, czy na 
naszym terenie Ireny Eichlerówny. 
Lidła Zamkow, która świeciła trium
fy jako Matka Courage w Krakowie. 
nie pomniejszyła w niczym swojej 
poprzednlt-j sławy. Jej Anna Fierling 
była właśnie świetnym odzwiercie
dleniem niszczącego działania okrut-

-neLw~ n~ ..RQStać i psychik~ ludr
~01'ITTO'Wó..,...--Z rubasznej, - pern-ej~ 
życia, sprytu i cyn-izmu markietan
ki, dla której zysk iest świętości• i 
żaden pieniądz nie smierdzi. s;tawała 
się pod wpływem zarówno lat, jak i 

1 coraz tragicuiiejszych wydarzeń zła
maną i starzejącą sie kobietą, której 
końcowy „triumf" przetrwania staje 
si~ tylko okrutną ironi~. Wspaniale 
pn:edstawlona postać. aktorsko na 
najwyższym poziomie, jakkolwiek 
może niektórzy woleliby widzieć w 
tej interpretacji więcej „gorqcości" ... 

Prawdziwie wzruszającą w roli nie
mowy Katarzyny była Zofia WłciA
ska, a jej scena z alarqiuj4cym wer
blem stanowiła jedno z największycl1 
osiągnięć całego spektaklu. Reszte 
progenitury Matki Courage repre
zentowali należycie Andrzej Kozak 
jako „ognisty" Eilif l Jerzy Blńczyc
ki jako głupkowaty Szweizerkas. 

Osobne słowa uz;na·nia należą się 
Januszowi Chełmickiemu za dosko
nale oddaną postać Kapelana, jak 
również .Jerzemu Korczowi za rolę 
Kucharza. Parę niesamowitych wo
jennych „robotów" przeclstawlll 
szczególnie wyraziście i prtejmująco 
(kapitalny „taniec" rozgnewkowy 
wokół drzewa) - pomimo epizodycz
nego charakteru tej sce.ny - Stani
sław Winczewski jako Werbownik i 
Mieczysław Jasiecki jako Wach
mistrz. W innych rolach wystąpili z 
oowodzenlem: Bogusława Murzyńska 
(Yvette Pot.ter\. .Jerzy Bielecki (Do
wódca), Zbi1nlew lchniowskl (Dr~1 
wachmistrz), Rudolf Zbrojewskl <Pi
sarz), Zygmunt Wilczkowski CPuł
kown·ik), Władysiaw Kozłowski, Sta
nisław Kossowski I Andrzej Mrożew· 
„.ki <żołnierze), oraz Pfot.r Połoński, 
Stanfc;Jaw Brudny ł Michalina Dl\· 
brow1ka (grupa Chłopów). 
Wszy~t.kim WYkonawemn diabeln.te 

trudnych songów naldl\ !lę dute 
brawa. 
Sceno~rafla Urszuli Gogulskiej. 

Dobr~ i ciekawie skonstruowane by
ły ko9tiumy żołnierskie strony 
szwedzkiej, n~tomlast _nie dał<'by się 
tego ooWi""dtlec o"" dołć ..,.dilwacznY,Ch 
tr.undurech i helmach strony au
strieck.i0j. Pon tvm sławna bjka 
Kucharu nie może bv~ dzlsłejSZl\ 
drewnianą fajki\ an1ielskl\. 

BOLSSLAW 8UB0WKA 
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