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PORTRET BRECHTA 
Na przełomie lat 1918-1919, wkró tce po wy

buchu tak zwanej rewolucji niemieck iej, zjawił 
się w moim mieszkaniu w Monachium bardzo 
młody, niepozorny, źle ogolony niechlujnie ubra
ny człowiek. Przemykał się pod ścianami, mówił 
dialektem szwabskim, napisa ł s ztukę, nazywał 
się Bertold Brecht. Sztuka miała tytuł Sparta
kus. W przeciwieństwie do większości młodych 
autorów, którzy przy wręczaniu rękopisu zwykli 
wskazywać na krwawe serce, skąd wyrwali swo
je dzieło, młody ten człowiek podkreślił, źe sztu
kę Spartakus napisał wyłącznie w celach zarob
kowych. W owym czasie bardzo modny był w nie. 
mieckiej dramaturgii ek spresjonizm, nasi mło
dzi drama topisarze rozdzierali pierś i dobywali 
7 jej głębi d onośne, patetyczne deklam cje, utrzy-
1:·1ując, źe urządzenia społeczne są k iepskie, na
t0miast człowiek jest dob ry . W rękopisie dzie
więtnastoletniego Bertolda Brechta niczego ta
kiego nie było. 

Pisarz Bertold Br ech t, u rodzony w roku 1898, 
w małym mieście Augsbu rg, zupełnie nie wyglą
da na Niem ca. Ma długą, wąską czaszk ę, wysta
jące kości policzkowe, głęboko osadzone oczy, 
czarne włosy, niskie czoło. No i się w sposób 
świadomie międzynarodowy , z wyglądu moźna by 
go wziąć za Hiszpana lub Żyda albo teź za obu 
jednocześnie. Niemniej ten potomek ewangelic
kich chłopów niemieckich, atakowany gwałtow
nie przez niemieckich nacjonalistów, jest tak nie
miecki w swej twórczości, źe diablo tu trudna 
sprawa uczynić go zrozumiałym poza Niemcami. 
l 'ociąga go bardziej praca, niź ukończone dzieło, 
bardziej sam problem, niź jego rozwiązanie, bar
dziej droga, niż cel. Utwory swe zwykł przera
biać w nieskończoność, dwadzieścia, trzdzieści razy, 
na nowo, przed byle prowincjonalnym przedsta
wieniem. Wcale mu nie zaleźy na tym, źeby 
utwór był skończony; ciągle, choćby była druko
t.X:ana dziesięć razy, wersja ostatnia okazuje się 
pr;.edostatnią. Ten człowiek doprowadza do roz
paczy wydawców i dyrektorów teatru. Gdy zwró
cić mu uwagę na jakąkolwiek wewnętrzną nie
prawdl; , decyduje się bez skrupułów przekreślić 
pracG całego roku, lecz nie traci ani minuty dla 
poprawienia jaskrawego błędu w zewnętrznym 
prawdopodobieństwie. Pozostawia to albo reźyse
rowi, albo swojej sekretarce, albo jakiemuś pa
nu X. Zaleźy mu bowiem bardziej ne wewnętrz
nym zakręcie w losach jego postaci, niż na ze
wnętrznym zakręcie akcji. Dlatego w akcji jego 
sztuk ;:naleźć moźna najbardziej raźące niepraw
dopociobicństwa. Sprawy zewnętrzne „machnięte" 
są tak niedbale, że wielu widzów odpycha brak 
związków przyczynowych i logiki. 

Bertold Brecht dąży do klasycznośc~. to zanczy 
celem jego jest najsurowsza rzeczyw.istość. Ale 
wskutek braków w motywacji zewnętrznej, twór-

BERTOLT BRECHT 

czośc jego wyda je się romantyczna i we wszvst
kich :ego utworach czuje się jakąś fragme~ta
rvczność. 
· -r-:ic cofa się przed żadną szorstkością , przed 

skrajnym realizmem. Jest przedziwną mieszani
ną delikatności i bezwzględności, toporności i ele
gancji, zaciekłoś ci i logiki, dzikiego wrzasku 
i wrażliwej muzykalności. Działa na wielu odpy
chająco; kto jednak raz pochwycił jego ton, nie
łatwo się od Brechta oderwie. Jest odrażający 
i pekn wdzięku, jest bardzo złym pisarzem 
i wielkim poetą, a wśród młodych Niemców jest 
niewątpliwie tym, który ma najwięcej znamion 
geniuszu. 

LION FEUCHTWANGER 

Bcrtolt Brecht - Portret dla Anglików 
- f ra gmenty (1928). 

Prze cożyl Jacek Friihling 



BERTOLT BRECHT 
(10 lutego 1898 - 14 sierpieil 1956) 

Jako uczeil augsburskiego gimnazjum ogłaszał 
Brecht drukiem wiersze, opowiadania, krytyki. 
Studiował medycynQ i nauki przyrodnicze w Ber
linie i Monachium. Pod koniec pierwszej wojny 
~v.-iatowej został powołany do wo.iska do służby 
sanitarnej. Z te,:-o czasu pochodzą jego pierwsze 
sztuki ornz [ eqenda o umarłym żołnierzu, za które\ 
faszyści wpirnli jego nazwisko na czarną list<;-. 
Ostar.ecznie zaniechał Brecht studiów uniwersy„ 
teckich i został dramaturgiem i reżyserem w tea
trze Kammerspiele w Monachium. Potem l\fa:· 
Reinhard zi:angażował go do Deutsches Theater 
w Berlinie, gdziE' przebywał Brecht do roku 1933. 
\.Verble w nocy (Monachum 1922) był pierwszym 
jego sukcesern. Sztuka dostała nagrodę Kleista 
i była grann na prawie wszystkich niemieckic•1 
scenach. Kastc;pne iata przynoszą premiery tea
tralne i wydania kdr.;żkowe innych sztuk Brech
ta. Ukazuje się również pierwszy wybór wierszy 
Postylta domowa. 

.Premiera 071e ry Ze< 1 rzy grosze, która jako sztu
ka teatnilna i film zdobyła światowy rozgłos, od
była się w roku 1928 w Theater am Schiffbau<•:·
aamm. W tym teatrze Brecht miał możność reali
zować swoje teorie o dramacie i teatrze praktycz
nie aż do czasu dojścia Hitlera do władzy. W ro
ku 1933 Brecht. wraz ze swoją rodziną music;! 
opu'5cii: Ni<?mcy. W roku 1948 wraca z emigracji 
do Berlina, zakłada Berliner Ensamble i konty
nuuje swoj4 pracę w teatrze. W Berliner Ensam
ble rezysc:ru.;e Brecht przede wszystkim sztuki, 
które napisał na emigracji i po swoim powrocie 
Pamictne przedstawienie Matki Courage odbyło 
się 2 stycznia 1949 m~ deskach Deutsches Theater, 
guzie grał Berliner Ensamble, zanim przeprowa
dził się do własnego budynku Schiffbauerdamm. 
Sztuka ta z Heleną '\Veigel w roli tytułowej jest 
od lego czasJ w repertuarze. 

Oprócz sv1ojej pracy w teatrze jako reżyser 
Brecht był dramaturgiem i poetą lirycznym. 
W jednej ze swoich licznych prac prozą Brecht 
mówi co powiedzieć chciał przez swój teatr: 

·współczesny świat przedstawić można '\Vspół
czesnemu człowiekowi tylko jako świat, który 
mo;i;na zmienić. Dla współczesnego człowieka py-
tania cenne są ze względu na odpowiedzi. Współ
cześni ludzie interesują się 1stosunkami wyda
rzeniami, którym mogą przeciwdziałać. 

Z progrnma Berliner Ensemble - 1960. 

hLRT WEILL 
(2 marca 1900 - 3 kwietnia 1950) 

Nazwisko niemieckiego, a pozmej amerykań
skiego kompozytora związało się nierozerwalnie 
z muzyką sceniczną, przede wszystkim zaś z Opera 
za trzy grosze (Die Dreigroschenoper), napisaną du 
tekstu Bertolta Brechta w oparciu o libretto Beg
ger's Opera z 1129 roku. Kompozytorowi udało się 
stworzyć wózr opery współczesnej tragiczna-iro
nicznej, a zarazem silnie krytycznej z punktu wi
dzenia społecznego, której głównym atutem i za
sadniczą nowością był powtarzany później przez 
wielu twórców niemieckich (Wagner Regeny, Egk, 
Orff, a nawet Hindemith) styl pieśni tzw. song. 
jakby syntezy satyrycznej piosenki kabaretowej 
i tanecznej z pewnymi sugestiami jazzu, lecz o 
rytmach popularnych (fokstrott, shimmy, tango 
itp. o odrębnej jakby nietonalnej harmonice i osz
czędnej instrumentacji. 

Kurt Weill urodził się w Dessau i tam stu
diował u Binga, by następnie prze111esc się do 
Wyższej Szkole' Muzycznej w Berlinie, gdzie uczył 
się u Humperdincka pobierając równocześnie lek
cje u Busoniego. W latach 1919-1920 zrealizował 
szereg inscenizacji operowych jako dyrygent i re
żyser teatrów w Dessau i Li.idenmeide. Działal
ność kompozytorską rozpoczął Weill w roku 1921 
(Symfonia I). Dalsze dzieła muzyczne Weilla to 
Dit"ertimento (1923), Kwartet smyczkowy (1923), 
Koncert na skrzypce i orkiestrę dętą (1926), kan
tata Nowy Orfeusz (1926). Pierwszy sukces przy
niosła Weillowi opera Protagonista (1926, Drezno)_ 
Kompozytor współpracował początkowo z Geor
giem Kaiserem, później z Bertoltem Brechtem. 

Znajomość Brechta i Weilla z początku lat dwu-
dziestych przedzierzgnęła się wkrótce w serdeczną 
przyJazn. \V wyniku wspólnej pracy p::>wstah~ 
opera Mahagonny (wykonana po raz pierwszy 
w roku 1927 na festiwalu muzycznym w Baden
Baden) oraz jej rozszerzona wersja pod tytułem 
Wzrost i 1ipadek miasta Mahagonny (prapremiera 
vv roku 1929 w Wiedniu). 

Po Operze zo trzy grosze (1928) Weill pisze mu
zykę do komedii muzyczne.i pt. Happy end, Brecht 
zaś układa do niej songi. W roku 192!) rozgłośnia 
południowo-zachodnia Radia Niemieckiego nadał<J 
Rerlińskic 1·equiem (muzyka Weilla do tekstów 
Brechta). W Baden-Baden rówmez odbyła siG 
prapremiera kantaty -- oratorium Lot Lindberg'I 
(późniejsza nazwa - Lot przez ocean). Był to ko
lejny rezultat twórczej współpracy kompozytora 

poety. 

W roku 193:3, podobnie jak Brecht, w związku 
z dojściem Hitlera do władzy Weill musiał opuś
cić Niemcy. Przeniósł się do Paryża, stamtąd do 
Londynu, by w roku 1935 wyjechać na stałe do 
Stanów Zjednoczonych. W Londynie wystawił 



DOROTHY LANE 

-HAPPl,f e.nJ:J 
komedia muzycf .ia w 3 aktach 

Przekład i adaptacja: Barbara Witek-Swi larska Muzyka: Kurt Wem 

Teksty songów : Bertolt Brecht w przekładzie: Andrzeja Jareckiego 
Agnieszki Osieckiej 

Tekst prologu: Jerzy Księski 

Muzyka prologu, •••••· i wstawek filmowych: Ryszard Schreiter 

BILL CRACKER 

SAM - „MAMMI" 

„GUBERNATOR" 

JIMMY „EMINENCJA" 

BOB - „PROFESOR" 

JOHNY - „BABY" 

SZARA DAMA - „CMA'' 

NIEZNAJOMI 

ALLELUJA LILIAN 

HANNIBAL 

MAJOR ARMII ZBAWIENIA 

MARY 

Tadeusz Sabara 

Stanisław Olejarnik 

Witold Lisowski 

Zbigniew Sztejman 

Zbigniew Czeski 

Roman Kruczkowski 

f Ludwina Nowicka 

) * * * 
Jolanta Bohdal 

Włodzimierz Wiszniewski 

Tytus Wilski 

Maria Szczechówna 

Barmanka, szeregowcy, policja 

Scenografia: Jerzy Torończyk Reżyseria: Zbigniew Czeski 

Kierownictwo muzyczne: Ryszard Schreiter Asystent reżysera: Witold Lisowski 

Choreografia : Józef Ignaczak 

Zdjęcia filmowe: Aleksander Kobyliński 



Weill swój balet Siedem 9rzechów głównych we
dług scenariusza Brechta (1933). Podczas pobytu 
w Stanach Zjednoczonych Weill. skomponował 
kilka operetek, zajmował się pisaniem muzyki 
teatralnej i filmowej. Ostatnim dziełem Weilla 
był ••twór na tematy amerykańskie Zagubiony 
w gwiazdach (1949 - Nowy Jork). 

Styl Opery za trzy grosze był jednak niepowta
rzalny do tego stopnia, że sam Weill zarzucił go 
na rzecz muzyki operetkowej, pisanej dla publicz
no&ci amerykanskiej i też odpowiednio zbanalizo
wanej, wahającej się pomiędzy Puccinim a ko
nc_ercjolnym jazzem. 

według B. Schiiffera Leksykon kompozytorów 
XX wieku. 
PWM. 1965. 

DZIEŁA BRECHTA 
POEZJA : 
Postylla. domowa 
Pidni, wi~rsze, chóry 
\V iersze wyendborskie 
Uprawa prcsa 
Relana z Herrnburga 
Sto wierszy 
Wiersze 'i pieśni 

PROZA: 
Powieść za trzy grosze 
ln~eresy pana Juliusza Cezara 
Opowiadania z kalendarza 
Historie o panu Keunerze 
Pięć trudności przy pisaniu prawdy 
Male organon dla teatru 
Kupno mosiądzu 
Praca w teatrze 
Dialektyka w teatrze 
Pis~a do teatru 

SZTUKI TEATRALNE: 
Baal 
Werble w nocy 
Życie Edwarda II króla Anglii (wg Marlowća) 
W gąszczu miast 
Człowiek jest człowiekiem 
Opem za trzy grosze 
Wyjątek i reguła 
Ten, który mówi: nie, .ten, który mówi: tak 
Święta Joanna szlachtuzów 
Matka (wg Gorkiego) 
Okrągłe głowy i szpiczaste głowy 
Karabiny pani Carrar 
Strach i nędza Trzeciej Rzeszy 
Matka Courage i jej dzieci 
Dobry człowiek z Seczuanu 
Kariera Artura Ui 

Pan Puntila i jego sługa Matti 
(wg opowiadań Helli Wuoiijoki) 
Szweik w drugiej wojni e światowej 
(w~1 Haszka) 
\Vi;: je Simony Machard 
(wspć lpraca z Lionem F cuchtwanr;ercm) 
Kauka skie kredowe kolo 
Dni Komuny 
1'urandot czyli kongres takierników 

GPE'RY: 
W::,rost i upadek miasta Mahagonnu 
Sąd nad Lulcultusem 

OPRACOWANIA: 
l lntygona (wg Sofoklesa) 
Guwerner (wg Lenza) 
Don Juan (wg Moliera) 
Proces Joanny d'Arc w Rouen w ro k u 1431 
(wp .1-lnny Seghers) 
Kari otan (wg Shakespeare) 
v:erble i trąbki (wg Farquhara) 

BERTOLT BRECHT 

Z FINAŁU OPERY ZA TRZY GROSZE 

O NIEPEWNOŚCI W ARUNKOW ŻYCIA 
LUDZKIEGO 

Cdowiek hołduje chętniej dobru niżli złu, 
Ale warunki nie sprzyjają mu. 

BO Z TEGO ŻYJE CZŁEK 

Bo ;: tego żyje człek, że co godzina 
Innego dławi, dusi, gnębi, nie chce mu dać żyć ! 
Bo z tego żyje człek, iż zapomina, 
Że i on mógłby też człowiekiem być. 
Panowie, po co puszczać w oczy dym? -
Człek żyje tylko dzięki zbrodniom swym! 

FILM ZA TRZY GROSZE 

Wszystko się pomyślnie kończy 
I wygładza się wyraźnie 
Byle tylko była forsa, 
Koniec dobry jest przeważnie. 
Jan przyganiał Marcinowi: 
.,Łowisz ryby w mętnej wodzie". 
Ale w końcu chleb swój suchy 
Razem jedli w miłej zgodzie. 

Jedni stoją w pełnym świetle 
Inni zaś w ciemności z boku. 
Tych widZJimy co są w świetle, 
Nie widzimy tamtych w mroku. 

Przełoży! Władysław Broniewski 



HAPPY END 

Happy end jest - p rekursorskim na swój czas 
(1929 r.) - typem komedii muzycznej wzgl. tak 
modnego dz i ś „musicab". Powstał on w kręgu 
i z inspiracji brechtowskiej, a ostateczny kształt 
nadała mu - pod pseudonimem Dorothy Lane -
ś ciśle wtedy z Brechtem współpracująca Eliza
beth Hauptmann, z tym, że songi n apisał Bertoit 
Brecht (wiele z nich, a zwłaszcza słynna pieśń 
o Sourabaya Johnny - zrobiło światową karie
rę), muzykę zaś Kurt Weill, kompozytor muzyki 
do Opery za t rzy grosze. Happ y end powstał też 
zaraz p 'J Operze za trzy grosze (1928 r.) i rozwija 
ten s am temat świata przes tępczego , a Billy Crac
ker to jak gdyby odmiana Mackie Majchra. Z dru
giej strony w Happy endzie tkwią zalążki pomy
słów i motywów (temat Armii Zbawienia), które 
rozwiną s i ę wkrótce w kolejnym utworze Bertol
ta Brechta tzn. w Swiętej Joannie szlachtuzów 
(1930 r.), przy czym postać Lilian Holiday jest już 
zapowied zią przyszłE·j Joanny Dark. Utwór cha
rakteryzuje si ę typową dla Brechta ja skrawą gro
teskowością o mocnych, społeczno-oskarżycielskich 
akcentach, atakując w formie satyrycznej tnv. 
;;meryka ński ~ t y! życia. · 

Prapremiera Happy end u odby ła s i ę w 1929 r. 
w Theater a m Echiffbauerdarr'Tl w Berlinie i wy
wołała olbrzymi rezonans i niemniej szc skandale. 
Prapremie ra ta . w reż:yse rii samego Bertolta 
Brechta (wspólnie z Erichem Englem) miała tą 
obs adę a ktorską , z której wymien ić należy takie 
nazwisk a jak: Carola Neher (Lilian Holiday). 
Oskar Homolka (Bill Cracker) , Helene Weigel 
(Ćma) , Theo Lingcn, Peter Lorre i inni. 

Dopiero po wielu latach HappJJ end wrócił na 
s cenę. Komedia muzyczna Weilla i Dorothy Lanc 
została wystawiona przez Theater Kleine Komi:idiP 
(Mała Komedia) w Monachium (\V lutym 1958 r.). 
Polska prapremiera Happy endu w przekładzie 
i adaptacji Barbary Witek Swinarskiej odbyła si<; 
w marcu 1966 r. na scenie krakows kiego Starego 
Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. 
Reżyserował Zygmunt I-Hibner, s cenografię projek
tował Wojciech Krakowski. 

O TWARDEJ GŁOWCE 

Kto chce wielkim być człowiekiem 
Ten musi mieć twardy łeb 
Gdy chceszi wielkim być człowiekiem, 
Dobrze swe skrupuły grzeb 
W eż słabszego pod opiekę 
on ci za to odda chleb 
wszak tyś wielkim jest człowi ekiem 
bo ty masz łeb, a on kiep. 

ł 

„. 

SOURABA YA JOHNY 

Czy ty wiesz, miałam lat szesnasc1e 
kiedy z Birmy przybiłeś na brzeg 
powiedziałeś - że mam ci wszystko oddać: 
- i - chodż ze mną - tyś wtedy rzekł... 
zapytałam o twoje zajęcie. · 
powiedziałeś, pamiętam jak dziś 
że pracę już masz na kolei gdzieś, 
a nic na okręcie, o nie ... 

Mówiłeś wci-ąż, Johny, 
a prawdy nic, Johny, 
boś mnie oszukał, Johny, 
od razu tam ... 

Nie mogę znieść, Johny, 
gdy sterczysz tu tak - Johny, 
wyjmijże fajkę z pyska ty psie ... 

Soura:baya Johny 
czemu znów je3teś zły, 
Sourabaya, Johny, 
O Chryste - ja kocham jak nikt, 
Soura":Jaya, Johny, 
Czemu szczc;ścia nam brak, 
złe serce masz Johny , 
a ja kocham cię tak ... 

MAŁY PORUCZNIK PANA BOGA 

Baczność, uwaga . 
Baczność, uwaga. 
Baczność, uwaga. 
znów ginie człowiek -tam gdzieś, 
Wzy,wa nas· i o pomoc błaga. 
bo ten człowiek nie ma już co jeść. 
Wstrzymajcie bieg swych aut. 
Stójcie, już dość. 
Ludzie wokoło giną, 
Powiedzcie coś. 
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