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Bertolt Brecht 
Jestem tym, który pisze sztuki. Ukazuję 

To, co widziałem. Na ludzkich targowiskach 
Widzialem, jak się traktuje czlowieka. 
To wlafoie ukazuję, ja, który piszę sztuki. 

Jak jedni wkraczają do pokojów drugich z planami 
Albo z palkami gumowymi., a!bo z pieniędzmi. 
Jak stoją na 1i licy i czekają 

.Jak 
Pelni nadziei 
Zastawiają na siebie sidła. 

Jak się umawiają 

.Jak jedni druqich wiesza1ą 
Jak się kochają . 
.Jak bronią swoich zdobyczy 
Jak jedzą -
To wlafoie Hkazuję. 

Powtarzam słowa, któr11mi się nawo!iLją 
Którymi matka mówi do syna 
Najemca rozkazuje najemnikom 
Ż'lna odpowiada mężowi. 
Wszystkie słowa proszące, wszystkie słowa władcze 

Plaqalne, sporne 
Kłamliwe, nieświadome 
Piękne, zadające rany -
Wszystkie te slowa przekazuję. 

Widzę jak suną śnieżyce 
Widzę jak szerzą się trzęsienia ziemi 
Widzę góry, zagradzające drogę, 
Widzę rzeki wystf;pujące z brzegów 
Ale śnieżyce są w kapeluszach 
Trzęsienia ziemi mają w y,ortfelach pieniądze 
Góry wysiadły .z pojazdów 
A rwące rzeki dysponują policją. 

Aby nauczyć się pokazywania tego co widzę 
Studiuję przedstawienia innych ludów i innych czasów. 
Wedle tych wzorów napisrzlem kilka sztuk 
Dokładnie badając ówczesną technikę i przyswajając sobie 
Co zdalo mi się przydatne 
Studiuję jak Anglicy przedstawiają wielkich feudalów, 
Postaci bogate, które umieją wykorzystać świat 
Aby rozwinąć się wspaniale. 
Studiuję moralizujących Hiszpanów 
Hindusów, mistr.zów pięknych uczuć 
I Chińczyków opisujących rodziny 
I barwne losy w miastach. 

Przekład: Andrzeja Wirtha 
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.Jerzy Pomianowski 

Majcher i spółka 

Z początku, to znaczy prawie dwieście pięćdziesiąt lal 
temu, żyli sobie w Londynie: opryszek i zawadiaka 
• Tack Shappard; paser, a zarazem szpicel policyjny 
.Jonathan Wild oraz komediopisarz i pechowy polityk 
John Gay. WHd, jak to często robił, by zapewnić sobie 
bezkarność - zadenuncjował Shapparda u szeryfa kró
lewskiej policji. Shappard dwa razy zdołał uciec z wię
zienia Newgate przy pomocy dwóch swoich kochanek. 
Podobno jedna z nich była córką strażnika więziennego, 
druga zaś - córką samego Wilda. .John Gay zaś opar' 
na ty-eh wydarzeniach i charakterach akcję S'Nojej „Opery 
żebraczej". Co do formy rzecz była skierowana przeciw 
uroczystym i solennym operom Haendla - niemieckieg0 
bożyszcza 'towarzystwa angielskiego; Gay wiedział, co 
parodiuje, sam mianowicie pisał libretta do tych opec. 
Co do treści politycznej - rzecz była wymierzona przeciw 
samemu premierowi, 1ordowi Robertowi Walpole, którego 
wszyscy poznali w postaci Peachuma, króla paserów. Za 
obronę sztuki Gaya księżna Queensbury wydalona została 
z salonów królewskich. Ale Gay mógł niedługo zawiado
mić swojego przyjaciela Jonathana Swifta, autora „Po
dróży Gu]iwera" (tak, to właśnie były te czasy), że na 
trzydziestym szóstym przedstawieniu sala teatru Lincoln
Jnn-Fields była tak samo pełna, jak na premierze. 

Po tym sukcesie 
stulecia. Wznowiono 
nym powodzeniem. 
Brechta. 

rzecz zeszła ze sceny na małe dwa 
ją w Londynie w 1927 roku z ogrom
! wtedy trafiła do rąk Bertolla 

Trafiła przypadkiem, z rąk Elizabeth Hauptmann, fac 
totum i serdecznej przyjaciółki. Brecht przerwał w po
łowie pisanie własnej sztuki i zasiadł natychmiast do 
pracy. Z początku - nad adaptacją. Ale stało się to 
samo, co później z „Kredowym kołem", „Panem Puntillą", 
„Bakałarzem" Lenza czy „Matulą Kuraż". Obcy temat 
wzięty z napisanego już dzieła albo z folkloru pod pió
rem Brechta rozrósł się, przemówił, uskrzydlił. Nie chodzi 
tylko o zmiany stylistyczne czy różnice talentu. Gdyb:, 
tylko o to chodziło, to i tak na pierwszy rzut oka można 
by odróżnić charakter pisma i wpływu Brechta od prak
tyk szeregowych przeróbkarzy i plagiatorów. Ale Brecht 
wiedział, że prawdziwą osnową utworu, zwłaszcza sce
nicznego, jest nie schemat fabularny, lecz wydobyty na 
jaw stosunek dzieła do źyv.rych spraw ludzkich obchodzą
cych odbiorcę - tak, jak je autor rozumie. Nawiasem -
w tym samym czasie w dalekiej Moskwie Izaak Babel 
I?i~ze sztu~ę. „Zmierzch", rz;cz uderząJąco yodobną co do 
zrodeł p0Jęc10wych, poglądow na ekspresJę, wreszcie z~ 
względu na środowisko - choć całkiem inną w tonacji 
bo na poły tragiczną. Znamię czasu: obaj świetni pisarze 
zwalczają te same mity. 
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Później, po niewiarygodnym rozgardiaszu i obawach 
trwających aż do ostatniego aktu premiery, przyszedł 
sukces prawie bez precedensu. Piosenki Kurta Weilla 
(który przedtem słynął jako niebezpieczny niezrozumialec 
i kakofonista) obiegły świat od Berlina do Chicago i To
bolska. Lotty Lenya z dnfa 'na dzień, z tancerki nie umie
jącej czytać nut, została j::!dną z najpopularniejszych pieś
niarek - zwłaszcza dzięki songowi korsarskiej kochanki . 
Mieszczańska prasa trąbiła o bezkarności tzw. kultur 
bolszewizmu. Skądinąd - co sztywniejsi krytycy lewico
wi mieli za złe, że „Opera za trzy grosze" (zmianę tytułu 
podpowiedział Lion Feuchtwanger) jest pełna cynizmu 
i anarchizmu. że nietypowe, bo walka toczy się między 
królem żebraków a królem złodziei, że brak pozytywnego 
bohatera, idealu i przedstawiciela kierowniczej siły wal
czących mas. Nie były to zarzuty chwilowe ani błah~. 
Wloką się dotad iście jak smród za wojskiem. W tym 
wypadku akurat maż.na łatwo wykazać, że biorą sir, 
z niezrozumienia roli teatru, krytyki, sztuki, a także 
zasad skutecznej propagandy („.) 

Tylko naiwniak może sądzić, że w operze i w "powieści 
Brechta chodzi jedynie o walkę głodnych z sytymi i że 
rzeczy te cokolwiek straciłyby w oczach publicznosci, 
gdyby porządek mieszczański zdołał zlikwidować zarówno 
ulicmych rzezimieszków, .iak żebraków, co mu się gdzie
niegdzie udaje. Czym jest operacja ograbienia banku 
wobec operacji założenia banku? - pyta Mackie Majcher 
u Brechta. Przenośnia soc jalna w tej sztuce i powiesc' 
burzy złudzenie o gran-icy zasad międ'-Y występkiem a tzw. 
porządny1m życiem w mieszczańskim świecie. Inna rzec~. 
że to, co u Brechta jest dobrym prawem satyryka operu
jącego metodą red u c 't i o ad ab su r dum, to u pu
blicystów nieco później stało sie ulubioną regułą papie
r owych programów kapital·izmu, dokonywanych z cab:; 
powagą. Stąd setki artykułów o ciemnej przeszłości dyk
tatorów, prezydentów, mal'szałków i ministrów; z prac 
tych parę lat temu dowiadywaliśmy się, że każdy z owych 
panów był jeśli •nie konfidentem, to kieszonkowcem. 
Brecht zaś ma na celu wykazanie, że na dobrą sprawę -
każdy przywilej klasowy, ka~dy wyzysk, nawet najbardziej 
ogl.:;dny i cywilizowany, każda niezasłużona nierówność - 
.iest czymś wcale nie lepszym i nie innym od grabieży. 
Ba, ale próbowano tego nieraz dwodzić na seiio - i be :~ 
szczególnego powodzenia , a, co gorsza, bez życiowych 
skutków_ Brecht zrobił to inaczej. 

Na serio jest w tej sztuce tylko demokratyzm, soli-dar
nośi' z plebsem ·- i to zgryźliwa. Bez cienia idealizacji. 
bez złudzeń! Durnie nazywają taki stosunek nihilizmem. 
czarnowidztwem, pesymizmem i licho wie, czym jeszcze. 
,Jakby przekonanie o zale:':ności człowieka od warunków 
realnych, a nie o:ł wrodzonych cnót - było sprzeczne 
z marksizmem! („Człowiek, proszę państwa - gdy !TH, 
pusty trzos - robić musi draństwa - taki jego łos" ... ) 
Tymczasem więcej realizmu jest w tym spojrzeniu Brech
ta niż w receptach wszys•tkich jego krytyków. Z tej 
wymagającej trzeźwości jes t zresztą cały Dlirrenmatt. Nie 



ma jej za to w sentymentalnych ludomańskich utworach 
zawołanych optymistów socjalnych, które działają te?. 
przygnębiająco. Przykłady mamy w świeżej pamięci _ 
Brecht był zdania, że marksistą można być bez iluzji . 

' Także co do cnót ludzkich. I że pomaga to tylko w sta
raniach o polepszenie stanu rzeczy („.) 

Nie tak dawno do dobrego tonu należało u nas wybrzy
dzanie się na Brechta. Dziś neofici wybrzydzają się ju'' 
~ylko na tych, co i dawniej byli przekonani, że Brecht 
Jest ratunkiem teatru, zwłaszcza socjalistycznego. Gry
masy te są zrozumiałe. Posiadacze sztucznych zębów te z 
woleliby zdrowe uzębienie uznać za niemodne. 

Frag~nen t:lJ rece nz ji z p rzedstawienia „Opery '' w T ea t rZ(' 
W spól. czes nym w \.Va rszaw ie, Swiat nr 47, li stopad 1958 r. 

Po Jatach 

Z okazji nowojorskiej premiery „ Opery za trzy grosze". 
29 lat po prapremierze be1 liil.skiej (1928 r.), amerykańsń'.i 
miesięcznik Theatre Arts zamieścil artykuł Lotty Lenya, 
która w obu przedstawieniach grala rolę Jenny. W arti;
kule tym pt. „To były czasy", wdowa po kompozytorze 
Kurcie Weillu pisze: 

Spośród całego tłumu wytwornych kibiców przygląda
jących się próbom. pamiętam tylko jednego: powieścio
pisa.rza i dramaturga Liona Feuchtwangera, któremu za 
wdzięczamy wspaniały pomysł z tytułem. Feuchtwange r 
zaproponował nou;y t ·ytul sztuki: „Die Dreigroschenoper", 
na co Brecht zgodził się bez chwili zastanowienia, wpro
wadzając tę nazwę natychmiast na afisze. Fritz Kortner, 
aktor, 11silowal w raz z Aufrichtem i Englem nakłoni<' 
Kurta do zrezygnowania z finałowego chorału: „Fraa
ment ten klóci się przecież z całością utworu - brzmi 
przecież zupełnie jak Bach". 

Neher opowiedział mi po latach, co szepnął wówcza.~ 
Kwrtow·i: „Jeżeli zgodzisz się na to wszystko mi.ędzy 
nami na zawsze skończone". Chorał nie został usunięty. 
Jak było do przewidzenia ostatnia próba kostiumowa 
przeciągnęła się do piątej nad ranem. Wszyscy by!i wu
k01'iczeni nieustannymi krzykami i k lótniami - wszyscy 
z wyjątkiem Kurta Weilla. Scenę w domu publicznym 
powtarzaliśmy nieskończoną i.lość razy - i ciągle nie wy
chodziła. Było już po piątej, gdy zaczęłam śpiewać mój 
„ Salomon Sonq", przerwany okrzykami: „Stop! Stop;" 
Opuściliśmy tę scenę; wydawalo się , że Widowisko trwa 
o cale godziny za długo . Aufricht dopytywał się na prawo 
i lewo, czy ktoś nie zna jak iejś i nnej sztuki, którą można 
by w ciągu kilku najbli.iszych dni przygotować. W.fród 
szacownych kól berlińskich rozszerzyła się pogłoska, żs 
Brecht i Weill zamierzają zrobić publie.;mości afront jaką,; 
śmieszną mieszaniną opery, operetki / kabaretu, teatru. 
bulwarowego, obcego amerykański ego jazzu i czegoś tam 
jeszcze ; dlaczeqo przedsta w ien ie n ie zostalo zdjęte pn:eu 
premierą? 
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Wypadk i związane z premierą znane są z licznych 
drobiazgowych opisów - ograniczę się zatem do jednej 
sprawy. Aż do sceny w sttajni publiczność zachowywała 
się zimno i apatycznie, jakby przekonana, że przyszła 
na murowaną klapę. Dopiero późnie.1 po „armatnim" 
songu, podniosła się nieopisana wrzawa - i. odtąd wi<'
dzieliśmy już na pewno (było to wspaniale!), że pu
bliczność jest z nami. Jednak następnego rana, gdy cze
kaliśmy na pierwsze sprawozdania, opanowała nas jaka.~ 
głupia niepewność co do rzeczywistego przebiegu ubie
głego wieczoru; wcale nie byliśmy tak bardzo pewn; 
sukcesv. Również i sprawozdania nie zdolaly nas prze
konać - zdania byly podzielone. Hollander napisał, Żt' 
przespał cale przedstawienie. Alfred Kerr, najbardzie j 
wpływowy, byl oczarowany; wyrażal co prawda wątpli
wość co do tego, czy przedstawienie to zadecyduje w ja
kimś stopniu o rozwoju berlińskich teatrów. Kurt i ja 
prześlizgnę liśmy się szybko przez sprawozdanie Kerra, i.J~ 
dojść do ostatniego akapitu, zatytułowanego : „Kto to 
jest?" (w programie opuszczono przez przeoczenie nazwi
sko). „ Skaci si ę wzięła? Miękkość głosu wskazywałaby na 
to, że jest Austriaczką„." Kerr zakończył słowami: „Zwróć
cie na niq uwagę. Już niedluqo będzie sławą". 

* * 
Od tego dnia ogarnęła Berlin gorączka „Opery za trzy 

qrosze". Na ulicach nie gwizdano już innych melodii 
Otwarty został „Bar Za Trzy Grosze", w którym grano 
wytączni. e nasze melodie. „Styl Brechta" i „ styl Weilla" 
znalazł natychmiast niewolniczych na.~ladowców wśród 
innych dramaturqów i kompozytorów. A przepowiednia 
Kerra sprawdzila się z oszalamia.jącą .~zybkością. Space
rując po parku Tiergarten minęłam w pewnej chwili za
myślona .~1. epego żebraka, który za·r.vołal za mną: „Fraulein 
Lenya, cz·y t ·ylko na scenie zwraca pani uwagę na ślepych 
.iebraków?". Najlepiej o całej późniejszej a.tmosferze mówi 
to, iż wszyscy ci, którzy pelni .~więtego oburzenia. zlekce
ważyli naszą premierę, zaczęli teraz utrzymywać, że ucze
stniczyli w pierwszym przedstawieniu, że byli na sa.li, 
że wiedzieli z góry, jaką sensacją stanie si ę „Opera za 
trzy grosze". Nawet dziś każdy, kto byl w owych la.taeli 
w Berlinie, przychodząc obejrzeć mnie po 28 1.atach w no
wojorskim Theatre de Lys, czuje się obowiązany pokrzy
kiwać: „Ależ oczywiście, widziałem waszą premierę! " 
I choć pamiętam, że sala teatru przy Schiffbauerdamm 
miala niespełna 800 miejsc. przytakuię za każdym razem. 
Bo właściwie dlaczego miałoby być inaczej? N i ekiedy . 
wspominając owe dawne szaleństwa, owo białe miejsce 
w p-rogramie , trac ę pewność. czy sama brałam udzia ł 
w przedstawi.eniu." 

Dialog Nr 4/ 1957 



BERTOLT BRECHT 

OPERA ZA TRZY GROSZE 
(Die Dreigrcschenoper) 

Muzyka: Kurt Weill 

'Przekład i adaptacja: Barbara Witek 

Teksty poetyckie: Władysław rironiewski 

OSOBY: 

JONATAN JEREM[ASZ PEACHUM . 
właściciel przedsiębiorstwa „Przyjaciel żebraka" 

CELIA, jego żona 

POLL Y, ich córka 
MACHEATH, zwany Mackie Majcher 

JIMMY, „Wys krobek " 
MATYJAS, „Kikut" ) 

ROBERT, „Piła" banda Macheatha 
WALTER, „ Karawaniarz" 
BROWN, naczelnik policji londyńskiej 

LUCY, jego córka 
SZEFOWA 
JENNY 
BETTY 
DOLLY 
MOLLY 

p ros t y tutki 

SPlEWAK PODWÓRZOWY 
FILCH 
ŻEBRAK I 
ŻEBRAK II 
ŻEBRAK III 
OFIARA ŻOŁDACKIEJ SWAWOLI 
PASTOR KIMBALL 
SMITH, policjant 
POLICJANT II 

ŻEBRACY, PO L ICJANd , TŁUM 

I n scenizacj a: 
KONRAD SWINARSKI 

Scenografia: Ktern w nlctwo muzyczne: 
ZOFIA PIETRUSIŃSKA GRZEGORZ KARDAS 

BOLESŁAW BOMBOR 

KLARA KOROWICZ-KAŁCZANKA 
MARTA WOŻNIAK 
TADEUSZ SCHMIDT 
ALOJZY MAKOWIECKI 
STEFAN STRZAŁKOWSKI 
JERZY GLAPA 
JERZY SLIWA 
MIECZYSŁAW WIELICZ 
W ANDA OSTROWSKA 
STEFANIA CICHORACKA 
HALINA SŁOJEWSKA 
KRYSTYNA MILLER 

* * * 
* * * 

WŁADYSŁAW CICHORACKI 
STANISŁAW BUGAJSKI 
WŁADYSŁAW CICHORACKI 

HIERONIM ZUCZKOWSKI 
KAZIMIERZ SALA 

* * * 
JERZY SIEKIERZYNSKI 

ANDRZEJ LUBIENIEWSKI 
EDWARD ROMINKIEWICZ 

Reżyse ria: 

BARBARA WITEK 
i KONRAD SWINARSKI 

A"ystent reżysera: 
JERZY GLAPA 



BRECHTA WSKAZÓWKI DLA AKTORÓW 

Naczelnik policji Brown jest postacią na wskroś nowo
czesną. Składa .ęię on jak gdyby z dwóch osobowości: je~t 
inny w życiu prywatnym i inny jak.o przedstawiciel 
wła.dzy. Sprzeczność ta nie przeszkadza mu , wręcz prze
ciwnie, żyje dzięki niej. 

(0 prostytutkach) Panie te są w całkowitym posiadaniu. 
swoich środków produkcji. Wlaśnie dlatego me powinny 
sprawiać wrażenia, że są niezależne. Demokracja nie dala 
im tej nieza.leżności, jaką ma,iq ci, których można. pozba
wić .frodków produkcji. 

Aktor po•cinien pokazać Macheath'rc jako postać miesz
czańską. Sympatia mieszcza.ństwa dla bandytów płynie 
z błędnego mniemania, że bandyta nie wywodzi s(~ 
z mieszczaństwa. Błąd ten rod zi następny błąd : przeko
nanie, że mies?.czanin nie może być bandytą. 

JO 

Ballada o Mackie Maj,chrze 

A rekiny w oceni<? 
Mają zębów pełen pysk 
Macheath ma w kieszeni majcher 
Lecz kto widział jego błysk? 

A w Tamizy toń ziel.oną 
Wpada nagłe ten i ów, 
Czy to dżuma, czy cholera? 
Nie, to Mackie krąży znów. 

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

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

Gdzie jest Alfons Glite, woźnica, 
Czy ujrzymy go, czy nie? 
Mackie tego nie wie wcale , 
Chociaż każdy o tym wie. 

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

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

II 



LION FEUCHTWANGER 

Bertolt Brecht portret dla Anrrlików 
b • 

(fragmenty) 

Pisarz Bertolt Brecht, urodzony w roku 1898 w małym 
mieście Augsburg, zupełnie nie wygląda na Niemca. M ;:i 
długą, wąską czaszkę, wystające kości policzkowe, głęboko 
osadzone oczy, czarne włosy, niskie czoło. Nosi s i ę 
w sposób świadomie międiynarodowy, z wyglądu można 
by go wziąć za Hiszpana lub Żyda albo też za obu jed
nocześnie. Niemniej ten potomek ewangelickich chłopów 
niemieckich, atakowany gwałtownie przez niemieckich 
nacjOlflalistów, jest tak niemiecki w swej twórczości, że 
diablo to trudna sprawa uczynić go zrozumiałym poz;:i 
Niemcami. Pociąga go bardziej praca, niż ukończone dzie
ło, bardziej sam problem, niż jego rozwiązanie, bardzie.i 
droga, niż cel. Utwory swe zwykł przerabiać w nie 
skończoność , dwadzieścia , trzydzieści razy, na nowo, przf' d 
byle prowincjonalnym przedstawieniem. Wcale mu n ie 
zależy na tym, żeby utwór był skoń czony: ciągle, choć by 
była clrukowana dziesięć razy, wersja ostatnia okazuje siq 
przedostatnią. Ten człowiek doprowadza <lo rozpaczy wy
dawców i dyrektorów teatru. Gdy zwrócić mu uwagę n ;; 
jakąkolwiek wewnętrzną nieprawdę, decyduje się bez 
skrupułów przekreślić pracę całego roku, lecz nie traci 
ani minuty dla poprawienia jaskrawego błędu w ze
wnętrznym prawdopodobieństwie. Pozostawia to albo reży 
serowi, albo swojej sekretarce, albo jakiemuś panu X. 
Zależy mu bowiem bardziej na wewnętrznym zakręci e: 
w "losach jego postaci , niż na zewnętrznym zakręcie akcj;. 
Dlatego w akcji jego sztuk znaleźć można najbardziej 
r ażące nieprawdopodobień stwa . Sprawy zewnętrzne „ma·
chnięte" są tak niedbale, źe wielu widzów odpycha brak 
związków przyczynowych i log iki. Be rtolt Brecht dąży do 

klasyczności , to znaczy celem jego jest najsurowsza rze-· 
czywistoś ć. Ale w skutek br<':.ków w motywacji zewnętrzn e j 

l~ 

~órczość jego wydaje się romantyczna i we wszystkich 
Jego utworach czuje się jakąś fragmentaryczność. 

Ni.e cofa s ię przed żadną szorstko.ścią, przed skrajnyn1 
rea!Izmem. Jest przedziwną mieszaniną delikatności i bez-· 
wz.gl.ędności, toporności i elegancji, zaciekłości i łogiki , 
dz1k1ego wrzasku i wrażliwej muzykalności. Działa na 
~ielu odpychająco; kto jednak raz pochwycił jego ton, 
mel;;itwo s ~ę od Brechta oderwie. Jest odrażający i pełe n 
wdz1~ku , Jest bardzo złym pisarzem i wielkim poetą, 
a wsród młodych Niemców jest niewątpliwie tym którv 
ma najwięcej znamion geniusza. ' -

Bertolt Brecht zrobił wynalazek, nazwał go dramatem 
epickim. Wpada w wielki gniew, kiedy się ten wynalazek 
tłumaczy brakiem zmysłu konstrukcyjnego u autora. Wy
nalazek polega na tym, że Brecht rezygnuje z wszelkiego 
napięcia w dramacie i uważa za nieartystyczne tworze
nie napięcia i antytezy oraz celowo pomyślanej konstruk
cji jakiejś akcji. W przeciwieństwie do teatru francuskie
go, epicki dramat Brechta raczej niszczy wszelkie napięci(' , 
z góry na!iwnie a wyraźnie zapowiadając wydarzenia. 
Chodzi o to, zdaniem Brechta, żeby widz nie zwracał 
już uwagi na co, lecz nci j a k. Chodzi dalej, zdaniem 
Brechta, o to, żeby się widz, broń Boże, nie wczuwał 
Należy - zdaniem Brechta, wytrzebić z publiczności chęć 
pasożytniczego żerowania ·na losie i życiu innych. Chodzi 
raczej, zdaniem Brechta, o to, żeby człowiek ·na widowa' 
oglądał wydarzenia na scenie jedynie jako obserwator 
ządny wiedzy i burzliwych zdarzeń. Widz powinien przy
glądać się przebiegowi czyjegoś życia, wyciągnąć własne 
wnioski .. odrzucać, aprobować , interesować się, tylko na 
Boga, me współczuć! Powinien przyglądać się mechaniz
mowi wydarzenia tak, jak mechanizmowi samochodu. 
Nie jest wcale konieczne, żeby widz oglądał całą sztukę. 
Ponie~aż od pierwszej chwili jest informowany o po
szczego!nych fazach dramatu, może sam zdecydować, 
czy chce zobaczyć, jak zachowuje się bohater w tej lub 
owej, trudnej , i interesującej sytuacji, jak walczy, jak 
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s ię sam zmienia i jak zmienia innych, jak zachowuje s( ę
wobec mas, czy s i ę z nimi stapia, czy też ostaje się wbrew 
nim, jak płynie z prądem lub pod prąd, jak umiera. 

Prawdopodobnie punktem wyjścia jest dla Brechta bal
lada. Pod tytułem Die Hausoostille ogłosił on zbiór bal
lad , opowieści o małym, a czas em wielkim życiu, nakre
ślonych w sposób ludowo-pierwotny, dzikich, zuchwałych , 
pobożnych, cynicznych. Niejeden człowiek i niejedn o 
uczucie zostały w tych wierszach po raz pierwszy ukazani~ 
i P'O raz pierwszy wypowiedziane. Z apewne nie jes t rzeczą 
łatwą przełożyć na obcy język muzykę tych wierszy ; 
sądzę jednak, że istota tych utworów jest również do
stępna dla tych, którzy nie są Niemcami i nie waham siq 
powiedzieć, że obok Kiplinga uważam Brechta za czoło
wego poetę ballady wśród współczesnych. 

Poeta Bertolt Brecht nle znalnzł dotąd w Niemczech 
uznania. Grają go teatry robotnicze oraz duże, ekspery
mentuj ą ce sceny prowincjonalne, jest ulubi onym tematem 
literatów. Niełatwo wczytać się w niego, a tłumaczy <: 
na pewno bardzo t rudno. Sądzę jednak, że warto. 

(1928 r.) 

Obsesją dramaturgii Brechta jest człowiek sprzedający 
swego bliźniego. Formuła ta realizowana jest przez Brech
ta drogą najprostszą. Gdy kobieta wyznaje mężczyżnic 
miłość, możemy być pewni, że po chwili okaże się dziew
ką, albo sprzeda ukochanego. Jeżeli ktoś wkłada do kie
szeni pieniądze - z pewnością kradzione - ktoś inny 
za chwilę mu je znowu wyciągnie. Ten, który rozprawia 
o honorze, uczciwości, postępie, okaże się nieuchronnie 
sprzedajnym łajdakiem. U niejednego dramatopisarza na·
iwny cynizm tego rodzaju jest pierwszym krokiem do 
klęski. Brecht potrafi omijać te niebezpieczeństwa, po-
trafi stworzyć własny, interesujący, bogaty w „sprawy" 
świat dramatyczmy, potrafi uszlachetnić problematyko:; 
dołów'" humanitaryzm triumfuje ostatecznie nad speku

i'acją id~ową („.) 
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Brecht był niewątpliwie mizantropem, szyderczym hu
morystą uprawiał „czarną'' komedię, w czym spokrewnio
ny j,est niewątpliwie z Ben Jansonem („Volpone") i z Mel
vmem („The Confidence Man"). Wydaje się jednak rów
nocześnie, że Brecht często śmiał się tylko dlatego, żeb~' 
nie płakać z rozpaczy. Jak to się dzieje z każdym niemal 
cynikiem, jego okrutne słowa budziły przede wszystkim 
współczucie. W gruncie rzeczy przez całe życie marzył 
o tym, by spotkać wreszcie dobro, by ludzie zaczęli wresz
cie kierować się bardziej szlachetnymi pobudkami. Inna 
sprawa, że te marzenia były często naiwne ( ... ) 

Jednym z powodów ogromnego powodzenia Brechta oą 
złe sny trapiące ludzkość. Nie zawsze zadowala lekcewa
żenie przez Brechta tzw. wielkich tematów. Miłość trak
tuje z reguły parodyjnie, śmierć jest dla niego ledwie 
końcem wszelkich procesów fizjologicznych , czys odmie
rza metronom przerażenia . Poważnie odnosi się chybc: 
tylko do sprawy okrucień~twa człowieka wobec człowie
ka - i d'O tematu pieniędzy, skrzętnie omijanego przez 
współczesny dramat i współczesną prozę. Czy za ileś 
lat nie wyda się to trochę nudne? 

Jednak właśnie klęska Brechta stała się jego sukcesem. 
Czynił wszystko, by zmus'ć widza do myślenia, do od
ważnego krytycznego spojrzenia na świat. Budził śmiech 
lub łzy. Chciał !iudzi przekonać, że wszystko na świecie 
.iesi zmienne. Teatr jego mógł każdego utwierdzić tylko 
w przekonaniu, że natura ludzka jest zawsze ta sama. 
Brecht, zdaje się przegrał: dlatego jest jednym z naj
bardziej kontrowersyjnych i jednym z największych p isa 
r zy naszych czasów. 

„Time", 17 III. 1961 r. fragmenty recenzji amery
kań skiego wydania siedmiu sztuk Brechta. 
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