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W zrastalem jako syn 
Zamożnych ludzi. Moi rodzice . 
Ubrali m ni e w kolnierz, wycliowah 
Na człowieka nawykłego do korzy stan ia z uslug 
I nauczyti sztu k i rozka zyw ania. Ale 
Gdy dorosleni i spojrzale1-r: wok.ó l! 
N i e spodobati m i się ludz;e moJeJ k~asy 
Ani dawanie rozkazów, am korzystanie z ~slua -
I opuścilem moją klasę ł przylączylem się 
Do pospo!itlJCh ludzi". 

Leon Schiller o Berłolde Brechcie 

Bertolt Brecht . .i ako oeta i dramatu rg j uż w zaraniu 
swej działalności literackiej wybił się na czoło postępowych 
pisarzy Republiki We 'marskiej, jako śmiertelny w órg ka
p italizmu, jego ustroju crospodarczo-s ołecznego, jego fał
szyw ej moraln ości i vątpliwej k ultury, jako re·wolucyjny 
hum a · ta i obrońca poko,i u, jako pi arz lu dowy w najgłęb
szym t ego słowa rozu mien iu. 

Brecht druzgotał bezlitosnym i pełnym dowcipu szyder
stwem p odst awy burżuazyjnej dem okracji, demaskował 
oportun izm, b-dący źródłem wszelk ich złudzeń o możli
wości j akiegoś zaw ieszen ia broni między antagonistycznymi 
klasami sp o-lecznym i. Zawsze spr awa całkowitego wy-1.\ c
lenia proletariatu była podstawą jego działalnoś ci, nigdy 
w os tateczne zw cię two p okrzyw dzonych i wyzyskiwa
nych nie wątpił. Z myślą o nich i dla nich pis ał - toteż 
wsz stkie dzieła jego nacech ow ane są szlachetnym ut y
li aryzmem , tendencjam i dydak tycznymi i bojowością. 
Wszystk ie, pomim o szczególnego naci k u położonego n 
stronę formalną , na jakość jej i oryginalność p osiadaj 
klasyczną czytelność; są dla m as dos ępne, zrozumiałe, wy 
·oko rzez n ie cen · one. 

O p ozycji Brec ta w dziejach no\voczesnego teatru lu
dow ego zadecydowała jego ab solutna n iea rtystowsk a po
st awa w stosunku o aktualnej p r oblematyld i t ematyki 
społecznej . Dla współczesnych mu ekspresjonistów i dla 
wielu mniej lub więcej lewicujących pisarzy niemieckich 
z poki I w ojny światowej ,r ew olu cji Spartakusa i lat 
poprzedzających reżim hitlerowski ,zagadn ienia bieżące by
ły w najlepszym razie p r etekstem do różnorodnych, ekspe
rymentów formalny ch, p odejmowanych z pobudek czysto 
estetycznych i z myślą o de ektacji intelektualistów i sno
bów. Dla Brechta stanowiły one natomiast zawsze b odziec 
d o walki o ideały rewolucy jn e, do w alki ui pomocą broni 
tak skutecznej, jaką był i jest teatr. 



W poszukiwaniu form przystosowanych do potrzeb ma
sowej widowni i związanych z danym momentem dziejo
wym, jak najbardziej komunikatywnych, w dążeniu do jak 
najściślejszego k ontaktu z odbiorcą zwraca się Brecht po 
wzory do teatru antycznego, do średniowiecznych morali
tetów, do widowisk jarmarczych, do sceny teatropisów 
elżbietaf1skich, do osiemnastowiecznej „opery żebraczej", 
do poematów dramatycznych epoki „burzy i naporu", wpro
\vadza on do svvych dramatów obficie, ale tylko w razie 
potrzeby, partie epickie i liryczne, piosenki, muzykę ulicz
ną czy podwórkową, jazz, film, projekcje itp. Ale nie czyni 
tego - jak Piscator i inni inscenizatorzy - ekspresjoniści 
- gwoli imp:mowania widzowi pomysłowością, raczenia go 
coraz innymi n owalijkami, nie jest też eklektykiem -
estetą rozmiłowanym w nieprzebranym bogactwie środków 
ekspresji teatralnej. 

Teatr Brechta służy Pięknu nie pięknoduchowskim igrasz
kom mie!<zczar1skiego kunsztatorstwa. Teatr Brechta wal
czy o to, co Ludowi jest p ot rzebne i drogie i bawi Lud 
tak iak on tego pragnie. Teatr Brechta jest odbiciem życia 
Cz1owieka, nie fotografią szarzyzny mieszczańskiej wege
tacii. Jest to teatr heroiczny i ironiczny. Każe on pamiętać 
widznwi. że się w takim teatrze znajduje, nie stara się go 
bałamucić złudzeniami czy naśladownictwem życia. Ukazu
.ie mu calą prawdę o życiu, nie tylko jego szpetotę, ale 
i ca1e piękno życia. nie upoetyzowane czy „upiększone". 

Takie 0a zal o7.enia ideologiczne i estetyczne dramaturgii 
Brechta. Na nich oparł całą swą bogatą, niezmiernie inte
resuiacą i wciąż żvwą twórczośc, na którą składają się -
że wymien!my tylko utwory najważniej sze: „Bębny wśród 
n cy ". ,. Opera za 3 grosze" (przerobiona później na film 
i "' ""'i 0 ·'"l. „~więta .Joanna szlachtuzów", opera jazzowa 
„Mahagonny" (do muzyki Kurta Weilla, kompozytora „Opery 
za 3 r: r osze"). „Życiowe przygody Szwejka", przeniesione 
w enokę tyranii nazi•towskiej, „Pan Puntilla i jego sługa 
Matti". (satyryczne widowisko ludowe}, cykl jednoaktówek 
pt. „G '>za i n~dza Rzeszy Niemieckiej", nowa, na wskroś 
orvginalna, politycznie pogłębiona parafraza wątku staro
chiń0kiego pt. „Kauka•kie koło kredowe", antyfeudalny, 
a ri t:vklerykalny dramat filozoficzno-historyczny „Galileo Ga
lilei" - w reszcie sławna już na całym świecie, przesiąknię
ta i d eologią rewolucyjną, antywojenna historia o „Mat
ce Courage", niby na tle wojny trzydziestoletniej przed
stawiana, lecz przemawiająca niedwuznacznie do widowni 
dzisiejszej. 

Leon Schiller 

Leon Schiller i Bertolt Brecht w Warszawie w 1952 r. 



August Grodzicki 

Wielki pisarz Brecht 

BRECHT BYŁ POETĄ. Od poezii w a:nie zaczyna slę jego 
twórczość . ok 1918 zas ta je dw udzie- letnieg stude ta 
medycyny w s~piialu. L eczy s ię z ran otrzyma n eh na woj
nie. Tu t worzy pi nvsze ~ner ze, ballady, „songi" pełne 
gorzkich antywojennych akcentów, ni eraz szydercze 1 bun
townicze, protestują ce przeci v rozpaczliwej rzeczywistości 
- jeszcze nieokreślone w dążeniach i · rzeniach. Brecht 
należał do tych pis ::i r zy, na k tórych młodości p ·envsza woj 
na światowa vywarła nieza tarte piqtno. 

Jeden z pierwsz eh jego w ierszy n osi tytuł „Legenda 
o poległym żołnierzu". Jest t w iersz zdec 'dowan ie p acy
fistyczny. Ten t on będzie długo rzm ia ł w dal zych utwo
rach poety, k tóry tymc zasem zbier a d f;w hdczenia życiowe 
t ·udnego okresu powojen ne~o w Republice N'c imarskiej. 
Wędruje po Niemczech ,st •ka i z środowi s ami robotn i
czymi. Doświadczenia te rowadzą go coraz bliżej do o
cjalizmu i k omu nizm u. Staje się poetą '·alcząc ·m o post p 
społeczny. żywo reaguje na vyzysk i nędzę ludzką . Ale 
przede w szystkim wyczulony jest na wzbterai acą coraz bar
dziej ·w jego ojczyżn !e grozę h it ! ryzmu. Tot eż w r oku 
1933 figuruje od razu na pierwszej l iście )isarz.y n iemiec 
kich wyklętych p rzez brun atnych ba barzyńców. -odtąd 
zaczyna się emigracj a: F rancja, Dania, Szwccj· . Zw . Ra
dziecki, St. Z.ied noczon . I n a emi~ac.ii powstają ' i rsz.e, 
w których p r zew ij a ię głt';bok i ból i palący ' 5 ·yd za 
wszystkie straszli ve zbrodni<> popełffian przez Niemców 
najpienv na narodzie niem ie kim. a pot"'!n a wszvslkich 
niemal narodach uropejsk ich . To.kie w iersze j ak „Krucja
ta dziecięca" (o Polsce), „A co dostała żona żołnierza", 
„Pieśń matki n iemieckie.i ", „Do bojown ików w o ozach k on
centracyjnych" mają prawdziwie wstrząsającą wymowę. 

Po wojnie Brecht w raca do ojczyzny, osiad w Niemiec
Jdej Republice Dem o uatycznej. J g poezja n ie zniża we
go rewolucyj ne~o lo tu : „P och ;i.rała parti i", „Pieśń o w rogu 
klasowym". „My jesteśmy partią" - oto utwory jasno 
wskazujące, po k tórej stronie walczył piórem i słowem. 



Wiersze Brechta odznaczają się nle~kłą pr~stotą, pra
wie ascetyzmem pozbawionym wszelkich efektow zewnę
trznych nieraz nawet rymów. Mają formę surową, czasem 
niemal 'sprawozdawczą. Są pełne skupienia .intelektualnego: 
A przy tym panu~e w nich ".'i~lka rozmaitość gatunków. 
liryka, przypowieśc, ballada, p1esn, satyr~, pamfl~t. 
BRECHT BYŁ DRAMATURGIEM. Na3znakom1tszym _po 
wojnie autorem dramatycznym Niemiec, a _nawet - Jak 
twierdzą niektórzy - całego świata. Jego pierwsza sztuka 
„Werble w nocy" (1922), która zdobyła zaszczy~ną nagro~~ 
im Kleista wyrosła wokół spraw socjalizmu i rewoluCJI. 
Jej tłem je'st walka Spartakusowców, tematem _spór dwóch 
mężczyzn o kobietę. Sztuka miała wysta~czaJąco moc;iy 
ładunek ideowy aby spotkać się z czynnymi demo~s~acJa
mi - w postaci bomb cuchnących na prze_cistawieniu -
ze strony obrońców najczarnieJszego wstecznictwa. 
Rewolucyjność i nowatorstwo artyst_Yczne - te cec~)'. 

twórcwści Brechta rozwijają się stopniowo cc;>raz bardzieJ 
wysuwając pisarza ponad środowi:;ko lite~ack1e ~kspresjo
nistów z którego wyszedł. PowstaJą sztuki „Baal , „W gę
stwienie miast" i „Lot Lindberghow" mający .kształt ludo
wego moralitetu. Brecht tworzy własną orygmalną ~ormę 
teatralną, w której znakomicie .stapia ele~ent:,: r?znych 
kierunków artystycznych z plebe3ską tradycJ~ nienu~ckie
go teatru i wszystkimu nadaje własne or~gmaln~ piętno. 
Rozwój akcji odbiega tu od klasycznyc~ regał. Zamiast ~ra
matycznego działania zjawia się swoista teatralna .epika. 
Słynne „songi" przerywają raz po raz !ok wydarzen sc~
nicznych podobnie jak komentarze. zwr.ocol?'e bezpi;iśr~mo 
do widza. Burzenie iluzji teatralneJ staJe się. ob~w1ązu3ącą 
zasadą. Liryka i epika, film i tamec, m;.iz:,:ka. i śpiew, natu
ralistyczny szczegół i symboliczne uogolme~1e - wszystko 
to tworzy jedną całość służącą jednemu politycznemu celo-
wi. 

Sztuk napisał Brecha bardzo wiele, coś około czt~_rdziestu. 
Nie wszystkie zresztą były wystawiane. PrzypommJmY ty!~ 
ko kilka najważniejszych. Słynna „Op~ra z~ trzy ~rosze 
zjadliwa satyra antykapitali.stycz_na, k~ora„tnumfaln1e zdo
była scenę i ekran (w świetneJ reahzac31 Pabsta). Opera 
jazzowa „Wzrost i upadek mias~ ~ah~g~nny". Paro~y
styczna „święta Joanna szlachtuz~w mow!ąca w w7lllo
słej formie wiersza o bardzo przyziemnych interesach wła
ściciela rzeźni. Przeróbka sceniczna „Matki" Gorkiego, wła
ściwie nie przeróbka ale trawesta~ja równi~ silnie co ory
ginał nasycona rewolucyjną treścią, ukazu3ąca ją jednak 

w typowo brechtowskiej form.ie teatralnej . Potem na emi
gracji: „Karabiny pani Karrar" tematycznie związane 
z wojną domową w Hiszpanii. „Strach i nędza Trzeciej 
Rzeszy" - dwadzieścia kilka scen o codziennym życiu hi
tlerowskich Niemiec. świetna „Matka Courage i jej dzieci" 
ukazująca poprzez drobne interesy chciwej markietanki 
tragiczne losy człowieka wplątanego w wojnę. „Sąd nad 
Lukullusem" - wyrok na faszyzm i jego podboje. „Dobry 
człowiek ,z Seczuanu" którego znamy z inscenizacji war
szawskiej. I wreszcie już po wojnie najlepsze sztuki Brech
ta to satyryczna groteskowa komedia „Pan Puntilla i jego słu
ga Matti" znakomity „Galileusz" i „Kaukaskie kredowe kolo" 
- starochińska i salamonowa legenda o dwu kobietach spie
rających się o dziecko, ujęta w kształt riowoczesnego mora
litetu o wielu scenach niezwykłej piękności. 
BRECHT BYŁ CZŁOWIEKIEM TEATRU. Nie tylko pisał 
dla teatru ale i inscenizował swoje dzieła. Tak jak Szek
spir i .Molier. Jeszcze mocniej niż tamci twórcy związany 
był z warsztatem pracy scenicznej. Po wojnie tworzy i pro
wadzi „Berliner Ensemble", w którym skupia równie jak 
on ożywionych ideami rewolucyjnymi artystów - akto
rów, reżyserów, scenografów ,literatów, muzyków. Pisze 
ostatnio przeważnie dla swojego teatru, przerabia dla nie
go i reżyseruje cudze utwory, nadając im własne piętno 
artystyczne. Ostatnią taką przeróbkę dokonuje na staroan
gielskiej sztuce „Bębny i trąby". Równocześnie wydaje teo
retyczne pisma o teatrze („Małe organon dla teatru") i opi
sy najwybitniejszych inscenizacji swych sztuk. W pis
mach tych wykłada swoje poglądy na teatr epicki; teatr 
stawiający widza w położeniu obserwatora ; teatr, w któ
rym nie ma identyfikacji aktora z postacią sceniczną; te
atr, który przemawia przede wszystkim do rozumu a nie 
do uczucia; teatr, który ma zdolność budzenia - uczuć 
intelektualnych. 

Praktyka teatralna Brechta święci triumfy nie tylko 
w Niemczech po obu stronach Łaby. Pamiętne były sukce
sy, jakie odniósł na festiwalach paryskich przedstawienia
mi „Matki Courage" i „Kaukaskiego kredowego kola". Nie 
można też zapomnieć wrażenia jakie wywarł „Berliner 
Ensemble" swymi występami w Polsce w roku 1952, choć 
część zbałamuconej i uschematycznionej krytyki przyjęła go 
r1; fałszywymi i doktrynerskimi zastrzeżeniami. Dziś już dla 
nikogo nie ulega wątpliwości, że teatr Brechta należy do 
najwybitniejszych zjawisk lat <Ostatnich, zjawisk odnawia
jących teatr rewolucyjny i torujący mu nowe drogi. 



BRECHT BYŁ RÓWNIEŻ OWIE~CIOPISARZEM. Nie 
doszedł w tym do najważniejszych osiągniq . Ale przecież 
i tu zdobył duży rozgłos „Powieścią za trzy grosze". Jest 
to trawestacja „Opery za t rzy grosze" rozsze rzc>na i w zmoc
niona w akcentach antykap itnlistycznych, satyryczna• po
wieść pokazuje w k a rykatu ralnym w yjaskrawieniu ma
łych i dużych dostojników pań twa b urzuazyjnego jako za
maskowanych oszu tów i zb rodniarzy. 
BRECHT BYŁ TAKŻE PUBLICYSTĄ, KRYTYKIEM, RE
DAKTOREM. żadna dziedzina twórczości literackiej nie 
była mu obca. 
Był wielkim humanist ą i p r zez twórczość swą żarliwym 

działaczem politycznym. Pragnął zaktywizowc:ć społeeznie 
czytelników, widzów, czy słuchaczy używając w ty m celu 
wszystkich starych i n owych środkÓ\ sztuki. Służył temu 
co nowe w życiu i lite raturze, dla tego zajął tak wybitne 
miejsce w kulturze nie tylko swe o narodu ale i całego 
świata. 

August Grodzicki 

(Życie Warszawy Nr 198, 1956 r.) 

Ja w teatrze chciałem zastosowa ć pogląd, że n ie o to cho
dzi, ażeby świat objaśninć tylko - żeby go zmienić . 

B er tolt Brecht 



Bertolt Brecht 

LAMENTACJA O MACKIE MAJCHRZE 

A rekiny w ocanie 
Mają zębów pełen pysk, 
Mackie ma w kieszeni majcher, 
Lecz kto widział jego błysk? 

I Szmul Meier gdzieś zaginął. 
I niejeden bogacz znikł; 
Jego złoto schował Mackie, 
Ale o tym nie wie nikt. 

Jenny Tower znaleziono 
Z nożem w piersi, ale cóż? 
Mackie Majcher spaceruje 
I nikt nie wie, czyj był nóż. 

A ten wielki pożar w Soho: 
Czworo dziatek, jeden dziad? 
Mackie Majcher spaceruje, 
lllikt nie pyta, każdy zgadł. 

Kiedy rekin krwią się splami, 
Krew w pamięci musi trwać ... 
Mackie nosi rękawiczki, 
Żeby nic nie było znać. 

Przełożył Władysław Bron!ew&k:i 

„ 



„SZANOWNA PUBLICZNOSCI! 

Z OBA C2YCIE TU DZISIAJ I USŁY
SZYCIE OPERĘ DLA ŻEBRAKÓW. TEN 
UTWÓR MA BYC WSPANIAŁY, JAK 
GO TYL K O FANTAZJA. ŻEBRAKA WY
STA W IC S OBIE ZDOŁA JEDNOCZ ES 
NIE ZA$ MUSI BY C TANI, ŻEBY N A 
WET NĘDZARZ BOGA.TE WIDOW ISKO 
MóGŁ OPŁACIC. Z TYCH WZGLĘDÓW 
R ZECZ SIĘ N AZY W A „OPERA ZA 

TR2Y GROSZE" 

( 

BERTOL T BRECHT 

OPERA ZA TRZY GROSZE 
(THE BEGGAR'S OPERA) 

Sztuka z muzyką w 3 aktach, 9 obrazach z prologiem 
podług tekstu angielskiego Johna Gay'a 

Muzyka : 
KURT WEILL 

Przekład: 
BRUNO WINA WER 

P iosenki przełożył: 
WŁADYSŁAW BRONIEWSKI 

Opracowanie dramaturgiczne, inscenizacja 
JAKUB ROTBAUM 

reżyseria: 

Dekoracje: Kostiumy: 
ALEKSANDER 
JĘDRZEJEWSKI 

Kierow nik muzyczny : 
JAN MARYNOWSKI 

J ADWIGA 
PRZERADZKA 

Choreogra fi a: 
SYLWIA SWEN 

Przygotowanie wokalne: Korepetytor muzyczny: 
DUNKA ŚLECZKOWSKA J ANUSZ KOZIOROWSKI 

Asystent reżysera : 

J erzy Adamczak 

Kierow nik ar tyst 'Czny : 
JAKUB R OT BA UM 

Dyrektor: 
ZDZISŁAW GRYWAŁD 

Prem iera w Teat rze Polskim 4 maja 1957 r, 



OSOBY : 
JONATAN PRYSZCZ, zwany „królem żebraków" 
CELJ A, jego żona 
POLLY, ich córka 
MAC MAJCHER, szef bandytów 
BROWN, szef policji londyńskiej 

LUCJA, jego córka 

WALTER, „Kataryniarz" 
KUBA „Fajtpaluch" 
MATYJAS „Kikut" 
ROBERT „Piła" 

EDEK „Dziobaty" 
JIMMY „Wyskrobek" 
BILL „Krzywy" 
TOM „Cwaniak" 

SMITH, sierżant policji 

WZION 
SLEPIEC 
KULAWY 
„ARYSTOKRATKA" 
„KWIACIARKA" 
„Nr 136" 

JENNY 
DOLLY 
BETTY 
MOLLY 
FANNY 

POLICJANT I 
POLICJANT II 
POLICJANT III 

l 

I 

l 

bandyci 

żebracy 

,,dziewczynki" 

JERZY ADAMCZAK 
HALINA ROMANOWSKA 
IRENA SZYMKIEWICZ 
ZBIGNIEW WOJCIK 
ALEKSANDER OLĘDZKI 
DANUTA KORYCKA 

RYSZARD MICHALAK 
BOGUSŁAW DANIELE\VSKI 
JULIUSZ GRABOWSK I 
JERZY FORNAL 
CYRYL PRZYBYŁ 
TADEUSZ SKORULS I 

* * • 
WŁODZIMIERZ WILKOSZ 

MIECZYSŁAW ŁOZA 

HENRYK HUNKO 
MIECZYSŁAW N A WROCKI 
ANTONI ODROWĄŻ 
EMILIA ZIÓŁKOWSKA 
MARIA STASZEWSKA 

* * * 
HALINA DOBROWOLSK A 
MARLEN A MIL WIW 
BARBARA JAKUBOWSKA 

• * * 
SABINA WISNIEWSKA 

WŁODZIMIERZ WILKOSZ 
BOGDAN SMI GIELSK I 
JANUSZ ŁOZA 

Or az słuchacze Studia Drama~czne~ przy Państwowych Teatrach Dramatycznych we Wrocławiu 



Przedst awienie prowadzi: Kontrola tekstu: 

JANUSZ ŁOZA KAZIMIERZ CHOR-ĄŻAK 

r Kierownik techniczny : 

MIROSŁAW DZIKI 

Kierownik sceny: Kierownik oświetlenia sceny : 

LEON ST A CHO WIAK JÓZEF MASSEK 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej męskiej: 

krawieckiej damskiej : 

szewskiej: 

perukarskiej: 

stolarskiej: 

malarskie.i: 

ślusarskiej : 

modelator skie.i: 
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liertolt Brec t 

Jenny-korsarka, c zyli marzenie posługaczki 

Moi państwo, spójrzcie, j ak k fle tu zmywam, 
I łóżka w num .rach wam ści elę, 
Chętnie b iorę nap iwki i każdy tu woła mnie, 
I ten hotel parszywy obsługuję noce, dnie. 
Ale o mnie wiecie wy niewiele. 
Lecz r az w r cie wieczor m będzie krzyk 
I ogarnie ws.zystkich strach, 
Ktoś spyta: „Co to za krzyk?" 
I kto widząc, że z uśmiechem zmy;vam kufle, 
K rzyknie: „Ach t ak nie śmieje się nikt!" 

Wtenczas okręt o siedmiu żaglach 
I czterdziestu a rma tach 
odpłynie d brzeg. 

Ktoś powie: „Idź do k uchni, m oje dziecko" -
I może mi pens d , 
I schowam za pazuchę, i pójdę wam łóżka słać, 
Ale żade z was nie będzie tej nocy spać 
I nie \ iecie wciąż, k im j estem j a. 
Lecz raz w porcie wieczorem będzie jęk 
I ogarnie wszy tkich strach, 
Ktoś pyta : „Co to za j ęk?" 
I ktoś widząc, że z uśmiechem patrzę w okno, 
Krzykn ie: „ eh, jej uśmiech budzi lęk!" 

Wtenczas okręt o siedmiu żaglach 
I czterdziest a rmatach 
W żmie miasto na cel. 

Tylko hotel parszywy będzie tam stał. 
Moi państwo, chciałabym !vszeć wasz śmiech, 
Gdy uj rzycie miasta mur r ozbity. 
Wszystkie domy zd ruzgoczą pociski na miał, 
I k toś spyta: „Któż tam mieszka taki znakomity?" 
Nocy te.i wokoło hotelu będzie krzyk 
I oga rn ie wszys tkich strach, 
Ktoś spyt : „Czemu oszczędzono hotel sam?" 
I ktoś \ idząc, jak wychodz ić będę r ankiem, 
K rzyknie: „Ach, to o n a mieszka tam?" 

Wtenczas okręt o siedmiu żaglach 
I czterdziestu armatach 
Wzniesie f laii: na maszt. 

W południe z okrętu płrat6w stu 
Wysiądzie i zbliży się skrycie, 
I rzucą się na was jak na swój łup, 
W kajdanac!. przywlok" do moich stóp 
I spytają, czy daruję komu życie? .• 
Cisza będzie w porcie w biały dz1en, 
Kiedy zapytają mnie, kto z was umrzeć ma. 
Wtenczas krzyknę głośno mą odpowiedź: „Wszyscy!" 
A kiedy głowy będą spadać, powiem: „Hopla!" 

Potem okręt o siedmiu żaglach 
I czterdziestu armatach 
Zabierze mnie w dal. 

Przełożył Władysław Broniewski 



Zygmunt Kałużyński 

„OPERA ZA TRZY GROSZE" jest manifes em obrzydzenia 
do cyw ilizacji mieszczańs "ej ... Brech t p odejmuje tu mo
tyw czę to ystępuj ący u kspresjoni tów: „w s.,7.yscy 
ą zbrodniarzami". J eden z p oetów ek presjonistycznych 

w ,rej „wizj i moralnej " widzi n a .pa lcach eleganckich ko
biet kre v sp ływającą z klejnotó v zdar t eh z ofiar. J est to 
ciek wa p rzepowie n i, rabunków SS-manów, przesyłają
cych swym r odzin om p o zamordowa nych w obozach. 
„W Operze za t rzy grosze" :!.\Tacki , szef bandy, wielo
krotny zabój ca, ukrywający nóż v eleganckiej lasce d an
dysa, poślubia córkę „ dobrego pracowitego mieszczanin a" , 
bo „po co kra.~ć p o k r yjom u, kiedy może rny rabować le
galnie", i zo ta je p owszechnie szan owanym obywatelem. 

,,Panowie po co pv szczać w oc y dym, 
Czlek żyje ty l ko dzięki zbrodniom sw ym!" 

le „Oper za t rzy gr osze", m imo, że umieszczona w na 
pół fantastycznym „L ondyn ie", m im o swej g ro teskow o
sarka~ tycznej niere~ lnoś ci, p okazuje nam, jak Brecht p a
trzy na społeczeństwo. Nie widzimy tu nikogo budzącego 
choćby cień ympaii i... Ludzkość jest z gruntu zła, wszędzie 
panuje amolubstwo i drapieżność . Społeczeństwo dzieli 
się na oszustów i na w yzyskiwanych; kim są ci ucisk ani, 
jak wygląda ich cierpienie, ich protest, ich zamiary? Wła
śnie z „Opery za trzy grosze" pochodzi głośna piosenk a 
„Marzeni posługaczki", m odna na estradach „rewolucyj 
n ych kabaretów" w okre ie międzywoj ennym. Pewnego 
dnia - m arzy w skrytości posługaczka - do portu zaw i
nie „ok r <:t o siedmi u żaglach i czterdziestu armatach". Pi
r aci bezwładnią gości , którym w czoraj jeszcze posługaczka 
„ścieliła łóżka w numerach i zmywała kufle". 

„ I rzuci s ię n a was j ak na sw ój lup, 
W kaj danach przywloką do m oich stóp 
I spytają, czy daruję komu życie: 
Cis-a b<:dzi.e w porcie w bialy d 2i ei i, 
K i dy apytajq mnie, k to z w as amrzeć ma 
W tenczas krzyknę glośno mą odpowiedź Wszyscy ! 
A kiedy glow y będą spadać, zaśpiewam : Hop-la! 
Potem okręt o siedm iu żaglach zabier ze mni e w 

dal .„ 



MELODRAMAT MIESZCZA:iq"SKI I REWOLUCJA. „Opera 
za trzy grosze" odsłania bazę społeczną twórczości Brechta. 
Poeta pragnie przemówić do sumienia drobnego mieszcza
nina, strasząc go, że służąca w kuchni knuje zamach. W po
jęciu owego odbiorcy „proletariat" jest to przedmieście, 
poza które jego wyobraźnia społeczna nie wychodzi; stąd 
w piśmiennictwie tego okresu powtarza się postać nożow
nika, alfonsa, prostytutki - w aurze melodramatycznego 
współczucia, bo owe „ofiary systemu mają serca czystsze 
niż lordowie"; ten gatunek, zwany - właśnie od głośnej 
satyry Brechta - „Dreigroschenoperliteratur", daje mie
szczańskiemu klientm.vi złudzenie zbliżenia się do ludu. 
Jest to zresztą typowe dla sztuki Zachodu o ambicjach re
wolucyjnych - że często za pionierów przewrotu bierze 
ona nie proletariuszy w naszym rozumieniu, ale WYkolejeń
ców, którzy odpadli w konkurencji IiberaUz:mu, którym 
się nie powiodło, wszelkich „rates", łączących rozgoryczenie 
z własnego zmarnowanego życia z przekornym marze
niem - neurastenicznym często - o lepszym świecie. 

Trzeba jednak pamiętać, że baza społeczna melodramatu 
a la Brecht - drobne mieszczaństwo, graniczące z proleta
riatem - odgrywa bez porównania donioślejszą rolę na 
Zachodzie niż u nas. Ktoś powiedział„ że „połowa Niem
ców to przedmieście". W literaturze lewicowej sprzed prze
wrotu hitlerowskiego uderza rola, jaką odgrywa „proleta
riusz w sztywnym kołnierzyku", drobny rzemieślnik, wła
ściciel małego zakładu reperacyjnego, technik hydraulicz
ny lub radiowy, czy wreszcie robotnik, ogarnięty fałszywą 
ambicją, by stać się mieszczaninem. W roku 1933, w prze
dedniu wyborów, które dały władzę Hitlerowi, obliczono 
ilość głosów z tej „wątpliwej strefy" na 8 milionów; nic 
więc dziwnego, że komuniści prowadzili zajadłą walkę 
o tych „zgubionych w społecznej niepewności", zagarnię
tych potem przez faszyzm. Głośna była w latach 1931--33 
komedia „Die Mausefalle" (Pułapka) grana przez robotniczy 
„Kleines Theater", której bohater, pracowity urzędnik, 
z wysiłkiem nabywa „pluszową kanapę", twierdzi, że „po
lityka nie ma nic wspólnego z ekon-0mią", czyta mieszczań
skich klasyków, głosi burżuazyjne hasła. 

Wyrzucony z pracy, zmiażdżony przez mechanizm wyzy
sku wielkiej fabryki obuwia „Taba", bezrobotny - uświa
damia sobie wreszcie swoją solidarność z robotnikami, któ
rymi gardził do tej pory. Ta sytuacja społeczna nie zmie-

nila się· faszYzm urnócnll . związek owych drobnyc~ posfa
da ~ polityką_ burżuazyjną, dzisiaj zaś, w_ ~iemczech 
Za~odnich, położenie ich podobne jest do poł?z~ma z roku 
1933 Otóż Teatr Brechta występował P? WOJnl~ W Dor
mun'dzie, Hanowerze, Kolonii, Monac~m~, Dusseldor .ie„ 
Wiedniu ... Tu znajdujemy wyt_Iumaczeme _Jego toi:u, wciąz 
odmiennego od naszego, stąd ow wyzywai,ący cy!liz~, sar
kaZin teatru Brechtowskiego - uczucie, ktore moze się nam 
wydać nihilistyczne i antyhumanitarne. Poezja Br~chta 
zwraca się jednak do widza wychowanego w fał~zyweJ ~a
sadzie indywidualności, samotności .wewnętrzne], oddziel
ności 00 społeczeństwa; ta separacJa wtrąca ow.e~o sł:i
chacza w rozterkę, napełnia go uczuciem be.zrad.nosci, świat 
w daje mu się narastającym chaosem .. Stąd !'ozpac~ tea~r1;1 
~presjonistów wyrażającego niepokóJ oweJ .pubhcznosci. 

Wiele u Brechta, prz~n~cwne ~est na to, by owego wa: 
bającego się mieszczanskiego widza zaszokiować, wstrzą 

ć nim zmusić go, by zdał sobie spr_awę ze swego P?ło
:~ia w ' podobnej sytuacji cynizm moz~ odegi;-ać . rolę. i de

l gi~zną: jest to bezlitosne, z pozoru nieludzkie 1 oboJęt:ne 
~z~derstwo, za którym kryje się tęsknota za lepszym świa-
tem. 

Zygmunt Kałużyński 

(„Listy zza trzech iranic") 



Bertolt Brecht 

Piosenka Poiły 

Myślałam, gdy byłam niewinna, tak sam 
Jak m ama za ml:odych swych dni: 
Sama nie 'li.em, co robić j aką dać m am odpowiedź, 
Gdy kt oś p rzyjdzie o wiadczyć się mi. 
Choćby miał forsę, 
Był pi rsza klasa, 
Nawet na codzień czys nosił się 
I choćby znał należny fason w obec dam, 
O powiedzi labym: Nie! 
W edy można nawet troszkę nos a zadrzeć, 
Lu dziom w oczy drwić. 
K , i życ może całą noc s i ę snuć, 
Niech do maja czeka na m nie jego łódź, 
Guzik z tego musi być. 
I choć mogłam oddać się. niestet , 
M usia am zi mną być, mieć serce złe . 
Ach, ta noc taj emnic kryła ty le! 
Cóż, kie y powiedziałam: „Nie ' . 
Mój pierwszy konkurent pochodził z Kent, 
A był to so idny człek, 
A ten drugi miał w porcie trzy własn okręty, 
Trzeci dla mnie z miłości ię wściekł. 
Choć mieli forsę, 
B li pir za kla~a, 
Nawet na codzień każdy czysto nosił ię 
I chociaż każdy znał należny fason wobec dam, 
Od owiedziałam im : „Nie", 
Wtedy mogłam n awet troszl{ę n oska za rzeć, 
Ludziom w oczy drwić, 
Księżyc mógł się p rzez noc cal snuć, 
Długo mogła czeka ć na mnie jego łódź. 
Guzik z tego musiał być. 
I choć mogłam oddać się, n iestety, 
Musiałam zimną być, mieć serce złe. 
Ach, ta noc tajemnic kryła tyle! 
Cóż, kiedy powiedziałam: „Nie". 
I przyszedł raz ktoś, kto nie prosił mnie o nie, 
A było to w biały dzień, 
Rz.ucił w kąt swój kapelusz 1 już nic nie wied.z!ala.m, 
I musiałam iść za nim jak cień. 
Choć nie miał forsy. 



Nie był p!rsza klasa, 
Nawet w niedzielę brutlno ,nosll się 
I choć miał gdzieś należyny fason wobec dam, 
Nie powiedziałam mu: „Nie". 
Wtedy już nie mogłam noska zadrzeć w górę, 
Ludziom w oczy drwić. 
Ach, tak pięlmie snuł się księżyc pośród chmur, 
Odwiązany plusnął jego łodzi sznur 
I inaczej nie mogło być. 
musiałam oddać się bez słowa, 

Nie mogłam zimną być, zmieniłam serce swe! 
Ach, ta noc rozkoszy dała tyle! 
I nie mogłam odpowiedz.ieć: „Nie" 

Przełożył Władysław Broniewski 



Bertolt Brecht 

PIOSENKA PRYSZCZA 
Na kark u głowę m asz i nią się rządzić chcesz, 
A spróbuj, czy wyżywi się z twojej głowy wesz. 
Człowiek, proszę państwa 
Ma w tym życiu kiepski n os 
I nie w idzi draństwa, 
Marny j go los. 
Zrób obie wielki plan. Gdy w ierzysz w mądrość swą. 
Zrób drugi plan, napewno w końcu nie wyk nasz go. 
Człowiek ma wciąż pecha 
B za mało odły j ·t. 
Lecz to iękna cech;i., 
Ze go stać na gest. 
Za zczęściem biegni j swym., 1 cz e piesz się, masz czu. 
Bo gdy gonimy szczęście, ono samo goni Dal, 
Człowiek bez wątpienia 
Nazbyt w iele w życiu chce. 
Cel ~ię ciągle zmienia 
A on łudzi się. 

Przeto.tul Wla.dyslaw Bronłewaki 
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