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ISEUTOLT BRECHT 
\H!<:LK W.S Of.CZ• . , 'Y DRAMATURG NIEMU:CK1. 

Badaj ąc osiągnięcia współczesnej dr ama,turgii różnych 
kraj ·w tykamy s:ę w kmtdym z nich z co najmniej 
k ilkcma nazwi< ami zolowych auto.ów scenicznych. Cz.n-
em nawet tni- no zdecydować, komu przyznać palm 

pierw zen s t wa, czyj :-i t · órczość na! ży u2mać na najw ·
bitn ie jsze zjawLko w danym ok resie oz.woju drama turg"i 
j ak :egc ś ar d u. - Ocena dramatu ni miec iego w ok r -
s ie C6 tc:t nich 40-tu lat n :e nastrę::: ta pod tym wzg!ę·d m 
specjalnych kłc;potó : na bezspornie p ierwsze miejsce wy
bija się tu nazwisko wielkiego p isarza , reży,sera i teor e
tyka tea1tru BĘRTOLTA BRECHT . Nawet fakt, że 
twórc-zość sc~l:iiezna Brechta miała zaw ze ni e tylko go
rących wielbid~ li , ale i przeciw nrków, przysporzy ł jego 
m;zwi ku je zcze większego rnzgłosu. Dysku sje i polemiki 
były (i są) tym gorętsze , że nie dotyczą wyłącznie samego 
warsztatu pisarski ego w ielkiego dramat urga, nie tylko je
go teorii na temat w p lczesneg<' tea ·r , al e i j go ·o-
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bistych dQświadczeń Jako założyciela i kierowni·ka słyn
nego już teatru b ri :ńsk· ego „B2rli~er Ensemble",.~· k~ó
rym wraz z całym zc:.-r,.oł"m reah2Q\ ał swOJe 1ceowo-
arty styczne zalo i: ~"·ia. 

~eby sprecyzo ).l a ć treść ov·ych ~łożeń, przypor:1nijmy 
sobie, że Berto lt Brecht żyjąc w la lach 1898 - ~ 956 1 będ"'c 
obywatelem niemieckim, przeżył w raz z s~vo11 . nacodem 
epokę radykalnych • rzem 1a::i społecznych. 1. _pollt1c~nyc _ 
Obdarzony umiej tno śc 1ą w nikhweJ b_crwacJ1 zyc1<i; 1 w_y. 
c iągan~a z niej samodziel1nych" logicz~ych wn~osk?w Ji:z 
~· latach szkolnych bun towa ł się przec1wlto apo.eoz1e WO J
ny i „bohatersk iej śmierc i za w ielkiego cesar~a". Bardz<> 
wcześnie zoriento w ł się , czyim_ i.ntere.,o m !!łuzy zaborcza 
\vojna i kto pon{)Si jej. cały crę~ar . Sz u~aJąC ~rawd.Y o 
prawach rządząc eh życiem czlow1 ka, zw1ą.zał s z 1~e~ 
marksistowską i niemieckim ruchem robp 1czym . Ma JU Z 
wtedy za sob ą pierw ze pr · by poetyckie 1 dran:atycrn , 
zrodzone z buj nie rozwij ającego się wt~y w Niemczech 
ekspresjonizmu. Dr amaty „Baa l" i „~erbie w no y" cz. 
poezje ze zbioru „De mowa . po;rty lla zwa_lczaly J e~n-~k 
irracjonalną filozofię ekspresJomzn:. , godziły. w m1e~ z
ozański konwencjonalizm, w pustkę JEgo haseł i. za łamaną 
moralność . Były to próby jeszcze dość prym 1t1wne! al 
pisane z pozycji ltze~wo na życi~ pat.rząc2go 1 . czu_J~e~o 
plebejusza. Zdolaly w każdym r_az1e za r.nteresow_ac nie.t'.o
rych znawców literatury - m. rn. wyb;bn go pisarza nie
mieckiego Feuchtwangera. 

Brecht związał się z ruchem socja i.stycznym nie na za
sadzie ślepej wiary w tę ideę . Nie był w stosunku do 
niej kornym wyznawcą , lecz s modz.i clni~ myślącym ?a
daczem i dlat·ego właśn ie spotykał s:ę m~r~z z . polem1l~ą 
we włas.nym obozie ideologicznym. Sprzeciwiał się zaws: e 
wszie~kiej demagogii , nie uznawa ł m.~tod narzucam· 
wprost komuś swo:ch poglądów, na tom1&st zmu-zał za\':'
sze innych do zastanowienia się i trzeź~vego prze~yślen_1ą 
problemu, który jego zdaniem wymagał p1lnegQ rozwiązania. 

Tę właśnie metodę stosował w swojej twórczości dra
maturgicznej i t atralnej. Był zwolennikiem i twórcą 
współczesnego teatru epickiego. Teatru, który nie wciąga 
widowni w wir wydar·zeń i nie zaskaku je widza n ieocze
kiwanvm ·ich rozwojem lecz o nich tylko o Po w i ad a, 
Jrnmen"tuje je, zmuszają~ tym samym w 'dza do samodziel
nego myślenia i wyciągania wnioskó'.V. W swojej teorii 
współczesnego masowego t eatru (bo tylko taki teatr był 
obiektem zainteresowań Brechta) odrzucał Brech element 
wzruszenia, tzn. uczuciowe przeżywanie przez widza losów 
bohaterów dramatu. Jeżeli nawet stwierdzimy, że nie za
wsze ta teoria pokrywała się z praktyką , pnnieważ w wielu 
sztukach Brechta istnieją bez.sprzeczni<.! momenty wzru
izające, a nawet w" trząsające, - to i tak musimy. p:zy
znać że owa epickość i chłodna trzeźwość są dommuJącą 
("€Ch~ sztuk Bertolt.a Brechta. Autor nie cofa się naw et 
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przed poinformowaniem widza, o czym będzie mowa ·w 
następnym obrazie sztuki. Bo nie sam .przebieg wydarzeń 
Jest ważny u Brechta, ale ica naświetlenie, iich wymowa, 
ich żelaima konsekwencja, a przede wszystkim ich wybór, 
któregQ autor dokonał z myślą o zainteresowaniu widza 
jaikimś ważnym problemem społecznym. 

Oczywiście takie założenia wiążą się nie tylko z samym 
warsztatem p,isar.>kim, ale również ze sposobem realizacji 
scenicznej dramatu brechtowskiego. Brecht jako reżyser 
i kierownik artystyc2lny teatru postulował specjalny styl 
gry aktorskiej, który nazwał efektem obcości. Chodzi tu 
o to, aby akto.r nie wcielał się w daną postać, ale by 
zachował wobec niej stały dystans, właśnie ową obcość . 
żeby widz czuł, że akitor raczej opowiada mu o losach 
jakiegoś człowi~a, a nie stara się przeistoczyć się w niego 
w ramach teatralnej rzeczywistości. Grać Brechta należy 
tak, aby widz ani na chwilę nie za1pominał, że jest w 
teatrze, w którym o p o w i a d a mu się o rzeczach waż
nych dla niego samego. 

·1·eatr epicki - tak, jak każde opowiadanie - może 
oczywiście operować różnymi środkami wyrazu i rozną 
formą. W tea.trze B<"echta mówi się zawsze o sprawach 
poważnych i dotyczących cabej społeczności ludzkiej. Ale 
mówi się to czasem tonem kpiącym i 7Jjad!liwym, czasem 
przeplata się suchą kronikę losów ludzkich pięknymi, 
poetyckwi s o n gam i, czasem mówi się wprost do wi
dza - z całą bezwzględną szczerością celując w jego naj
bardziej nawet u1tajone ·wady, 

Pasja samodziel111ego myślenia i d<.>cieltania własnych 
prawd kazała Brechtowi traktować cudze sztuki, wytSta
wiane w jego teat1rze. jalk 5Micowe scenariusze. Na kan
wie fabuły innego autora (choćby to nawet była pow
szechnie ua:na·na wielkość dramatu kl;isycznego) pisał Brecht 
właściwie nowy dramat, podporządkowany jego widzeniu 
rzeczj~wistości. Nie było tQ jednak eksperymentowanie 
dla samego eksperymentu i dla zaszokowania widza. Da
leko idące zmiany ada:ptacyjne tekstu miały zawsze na 
cehu prz~kazanie czytelnej dla każdego brechtowiskiej my
śli, której logi07llly wywód miał dokończyć sam widz. 

W podobny właśnie sposób powstała „Opera za trzy 
grosze", której rodowodu należy szukać w uitworze angiel
skieg<.> pisarza z XVI.Jl w. - Johna Gay'a. Napisał on 
w 1728 r. „Operę żebraczą", ataikującą przekt11Pstwo i brak 
moralności ówczesnych królewskich ministrów angielskich. 
„Opera ż~bracza" wywołała wprawdzie J1iczne protesty za
atalkowanych autorytetów, ale w rezultacie odniosła duży 
sulkces. Wznowiona po dwustu latach na scenie londyń
skiej (1927) wzbudziła prawdziwy zachwyt zarówno pu
bliczności, jak i krytyki teatralnej. Wtedy właśnie egzem
plarz siJtuki trafia do rąlk znanego }uż pisarza niemiec
kiego - Bertolta Brechta. Po kilku mj.esiącach ina 1kanwie 
historii o osiemnastowiecznym genialnym bandycie powstał 
pierwszy głośny europejski mus i ca 1 - · „Opera za trzy 
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grosze". Tytuł ten był zresztą pomysłem przyjaciela 
Brechta, w spomnianego już na wstępie Feuchlwan~era. Za
prvszony do wspóŁpracy kompozy'.or Kurt Weill przy~ 
czymił się do brechtowskiego sukcesu, dając spektaklow: 
wie tną oprawę muzyczną. W „Operze za trzy grosze" po 

raz pierwszy wkroczył na scenę dramatyczną jazz, wy
wołując oburzenie niektórych tradycjona'.istów i zachw;:t 
olbrzymiej więks zości widzów i krytykow. Ten pozornie 
beztroski i rozrywkowy musica l o sprytnym i n ieuchwyt
nym M:ickie Majchrze mia ł n iesłychanie czytelny rpod
t ekst o głębokiej wy mow ie .p :i łeczn e j. Zmuszał widza do 
zastanowienia się na d pytaniem, czy bandytyzm jest i sto ~ 
nie m onopolem tzw. lu m penproletariat u? Czy operacJe 
banko we trusty przrmys ł owe i przekup two władz nie za
sługują ~a sroż zą k a rę? Czy to in ie one właśn ie dzielą 
spo łeczeństwo n a złod z iei i ok rada ny ch? Trzeba było bar
dzo odważnego i twór czLgo pióra , aby takie pytania zadać 
mieszcza11.skiej publiczno~c ni emieckiej w porywaj ącym 
ry tmie jazzowy ch m elod ii . 

Wkrótce po olbrzymim . ukcesie „O.pery za t rzy grosze" 
nastąpił w N iemczech p rzewrót hitlerowski. W hitlero"':'
skim reżim ie jedynym mie ' ·cem dla Brechta mógł być oboz 
koncent racyjny. Hu szy ł wi ęc w :~ lki pisarz •na emigracyjną 
tułaczkę : przebywał we F ran ji , w Szwajcarii, w kraj ach 
~kandynawskich, w Związ : u Radzi eckim, a w czasie wojny 
w Amervce. Właśnie na em igracji powstała .olbrzymia 
większość jego naj słyn niC'jszych dzieł: ,.Karab:1ny pani 
Co. r rar", „Ma tJka Cou rage", ,.Pa n P untila", „Dobry czło
:vie k z Scczuanu'', cy k l u tworów 'pod ws pólnym tytułem 
,Stnch i nędza Trzec i-e j Rze.s zy", „Zycie Galileu sza", „Sc;d 
nad Lukullus m". Płynęły z p od pełnego pasji pióra pieśni, 
poematy, dramaty i wiersze. Nk.nawiść do hit lerowskich 
,.iibermenschów", pogarda dla podłości ich ~łużalców i 
głębokie cierpien:e Niemca, :~tórego rodacy nieśli innym 
narodom śmiei;i: i zag ładę - n ie . zagłuszyły w Brechcie 
głosu chłodne.{o myśliciela. Kom ekwentnie. uparcie ::-eali
zuje w swej twórczośc i główne tezy ideowe: obrona po
koju, obrona socjalizmu, prz~onujące ukazywanie m e
chanizmu społecznej współzalelżności międzyludzkiej. 

Po wojnie powrócił Berto lt Brecht do kra ju, stając się 
obywatelem Niemieckiej R epubliki Dem okratyczne j. Orga
nizuj e w Berlinie słynny już dzisiaj zespół tea ~ralny 
. Berliner E nsemble" i pracując z nim wciela w życie 
:woj e teorie teatralne. Inscenizacje Brechta zyskują wielki 
rozgłos, żeby wymien ić chociaż „Matkę Courage" .ze świet-: 
ną arty sitką Heleną Weigel (żoną aut-0ra s z>tLl'k1) w ro.II 
~ytułowej. Zdal\valoby się, że wi lki pisarz osiągnął (pełnię 
sukcesu: pracował dla socjalistycznych Niemiec, cieszył 
się uzna ni€m publkzności i to ip~bliczności'. o j~~ie_j marz?'ł: 
robotniczej. Przeżywał jednak rownocz.rśme c1ęzk1e chwile, 
bo twórczość jego budziła poważne zastrzeżenia żdano:-v: 
skich niemieckich poHtyków kulturaJ.nych . Był to przec1ez 
okres ścisłych recept artystycznych, zawężających możli 
wości twórcy. W płytko .pojętych ramach socjaHstycznego 
realizmu nie mieścił się wie1ki, epicki teatr Brechta razem 
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ze swoim s·wobodnym porusza:niem s i ę w czasie i prze
s tr zeni, ze swoimi s-on.gami pozornie oderwanymi od tr ści 
sztukii d w reszoie ze stosowanym przez Brechta „efektem 
obcości". Z tych samych powodów nie były wtedy grane 
; ll nas sztuki Brechta. 

Doczekał się jednak wielki dramaturg niemiecki praw
dziwego renesansu swoich sztuk na scenach Europy. Minął 
okres stalinowskiej polityki kultural,nej i poz,wolono nam 
nare-.szcie podziwiać nieprzeciętną indywidualność artystycz
ną brechtowskiego dramatu i teatru. 

Bertolt Brecht umarł w roku 1956, pozostawiając po so
bie jeszcze jeden wybitny utwór sceniczny - „Karier~ 

rtura Ui", w którym pod maska historii amerykańsk ie
go g;rngstera ukazał mechanizm •narodzin hitlerowskiego 
reżimu. Pozostaw ił również niedokończony dramat pt. „Dni 
Komuny", oparty na dziejach Komuny Pa ry<sk lej z 1871 r. 
Lał go jeszcze w SZ\vajcarii w pierwszych latach powo

jennych, lecz zamiNzał nadać temu utworowi nową wersję 
wzbogaconą .jego doj rzalszą \vi dzą dckumentalną i ży 
cio·wą o wielk ich ruch ach społecznyc h . Nie zdążył już owej 
d rugiej wersji napisa ć. Dzie-,ki ogromnemu wysiłkowi ca
łego zespołu Bediner Ensemble „Dni Komuny" zostały na 
podstawie pierwotnego tekstu i notatek autora ukończone 
I niedawno wystawioa e. Warto chyba przytoczyć słowa 
jednego z songó\v kgo dramatu . Śpiewa je w berl ińskim 
spektaklu młody aktor , grnj ący 1.iednego z parysikich Ko
munardów: 

- Zwai-ywszy s ł abość maszq, 
wasze pr.awa 

Są 1.Ct dane, aby nas nieu;oli Ć'. 

Prau: przes trzegać 1t y{)h 

n ie mamµ pro 'u 

Zważywszy, że ni _ chceniu 
dl tt żej ż yć w n ie1. o1i 

Z11.J1 żyu:szv, że n.am tedy 
w grozicie 

L ufami idziat 1 salwą w pied 
Uchwalamy: odtąd bardziej nas 

przera ża marne życie 

i ź li śmier ć. 

~przekład Witolda Wirpszy). 

'\ut or tych .J ów był człowiekiem ,któ y z wsze bronił pr -
•va czloi:: ieka do życia. Po tęp i a l śmierć dla czy jejś sławy 

i naw t dla sławy Ojczyzny. CzcH j2dnak tych , k tórzy 
ofiarowyw ali życie w w alce o sprawiedliwość społecznq 
1 o własną ludzką godność. 

k. k.c. 



- tl -

I•RAGMENTY ZE WSTĘPU O POLSKIEGO \VYDA1 I A 
DRAlllATÓW BERTOLTA B E CilTA •) 

.:.w październ i k u 1~26 r . sck r etar a i przyj aciółka Br ch
ta , Elisab 2th Hau;,; tm r. nn n<Jtuje w swych sten<l "ramach : 
„Po premier.ze szt u. i CZŁOWIEK J AK CZŁO IEK Brecht 
zakupił prace o s:; oj aliż ·1ie i rn arks iźmie i kazał sob ie wy
notować podstawowe 21ieia z tej dziedziny, które pow i
nien nap r zó d przco tu d :ować. Z urlop u na pisał m i wkrótce 
w jednym z li s tów: „TfKwię p u ·zy w K A IT ALE. Musz<: 
to zaraz do głęb i pozn ć i zrozumie ć. Muszę dokładnie 
wiedzieć„." -

Na;:- zie zas tanawiał się na d nowymi for mami teatr u. 
Obser ował nowe zjawi,,.ka sp oleczn ' Ł d wudziestych, 
;malizował je i starał s!ę •yciągnąć z nich wnioski dla 
swej twót'c z:śc i. („. ) J ~ z ze w Aiigsburgu zastamnvbl s · ę 
Brecht m;d tym , d laczego opera m a w1f;ksz powcdzcnie n iż 
teatr dr m aty C"zny i doszedł do ~rn~osku, że o ',o, ab 
teatr mćgł vygrać walkę k<>nkuren y j ną z open ;, t rzeba 
zwiększyć jeg<> s ilę atrakcyjn .· Dlacz go nie posłu żyć ,;;ę 
tu jazzem? Dlaczego nie skorzystać z OEC 1 wacj.i dcbrego 

pm·tu, nie zape rn ić t~atrowi og romnego wpływu nd masy 
p0pnc:z wykorzys ta nie tego, co dawa:o ową · e7..r6wnaną 
pcpu larność w L ik im wid-0 visk"rn na arenach s or towych. 
Stary dramat i ta1 y tea tr u wr.ii"ł za prrebrzmiały . !e 
jaki m~ być ten nowy ? I co ma i ... ć w_p' nego ze spor
tem? Wspólną cech4 tea tru i :.portu p owi nr. a być • rzyje. -
noś ć, zabawa. („.) A tym ·zasem wsz/!>tkich og2. n ia nuda. 
Jeśli Judzie przestaną rzy hodzić - 1eatr będz i e musiał 
się ,_mie n · ć . Na r::iz;e ch odzą ·eszczc z przyzwycza jen ia. Ale 
i to p :iwoli us tan ie ! ,\ .nowi j uż n:e przyjdą. ~· mczase, na 
nich opiera Brecht swoje n dzieje i na dz ie~,., nowego t eatru. 
Publiczncść t catrn ilEI m s i utr"l'ić swó i mieszczańs · i h:i
ra ·ter , nabrs. ć cech ludil\vych, 1usi się :-kladać z „ludzi 
wszr !kich k las i wa rstw pole zn ·eh". (. .) Dla takiej pu
bi'.czności p i-ze teraz Brecht swoj nowe sztuki. ą to 
u twor y, k tóre nazwał „"':i1 gsp iel", co można by przetłuma
czyć na język po ski ja ·o śp iewogra (termin chęt ie i czę-
sto uż. w:my p~zez ~na ~ chill !"::I ) . Wprowadza do n'c 
p ioser.k i, muzykę, o vc „~o g"', które tak bardz zwi ę szy
ły ich crakcyjno ć, sto jąc si~ p zebojami dn ia. Kons ru uj 
źywą akc-ję , pe ną sc•nsacyj ny ch zdC1rzeń, studiu ·e gust.a pu
blicznoś ci, aby uczyn i.'· im zadość. Widzi w;elką poczyt ność 
literatu ry sensacyjndj i ·mina nej . Nie waha s ię więc 
skorzysta ć t ak i z jej doświ a czenia. Bo ater em „Opery za 
trzy grosze" .czyni gangst ra , szef ban y, pos ać często 
spot • kaną w różnych b<~ adach d órzowych i apns zow
ski h p iosenek. Ale ni jest to jego jedyny cel. Posługu
je s '.ę tym skompl ikowa nym aparatem, tym zesp<>łem nie
zawodnych środków dla zdobycia widzów. To prawda. Ale 

•) Bertolt Brecht - DRAMATY - wyd. P. I. W. 1962. 

y „Przyjaciel .Żebrak.a''. 

(proj. M. Wenzel) 
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BERTOLT BRECHT 

,,OPERA ZA TRZY GROSZE" 
(„DIE DREIGROSCHENOPER ") 

Sztuka w ośmiu obrazach wg tekstu 
„Opery żebraczej" Johna Gay'a. 

MUZYKA - KURT WEILL 

PRZEKŁAD - BRUNO WINAWER I BARBARA WiITEK

SWINARSKA 

Przekład songów i ballad - Władysław Broniewski i Wiitold 

W ir.psza 

INSCENIZACJA - REŻYSERIA- SCENOGRAFIA 

MARIAN GODLEWSKI I MARCIN WENZEL 

OPRACOWANIE WOKALNE 

DANUTA ALCZEWSKA 

OPRACOWANIE MUZYCZNE 

JULIUSZ BORZYM 

ASYSTENT REŻYSERA 

Janina Bocheńska 

CHOREOGRAFIA 

Alicja Tela.tyeka 

ASYSTENT SCENOGRAFA 

Ja.n KlossowJcz 
K os ti um z k olekcj i f-my „Przyjaci el Żebra,ka". 

(proj. M. Wen zel) 
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O S O B Y: 

ŚPIEW A CZKA PODWÓRZOWA 

JONATAN JEREMIASZ PEACHUM, zwany PRYSZCZ, 

właściciel firm y „Przyjaciel Żebraka" 

CELIA PEACHlJlM, jego żona 

POLI.. Y PEACHUM, jego córka 

FILCH 

MACHEATH, zwany MACKIE MAJCHER 

WALTER „Karawaniarz" 

MATYJAS „Kikut" 

ROBERT „Piła" 

JIMMY „Wyskrobek" 

BROWN, szef policji l ndyńsk•iej 

LUCY, jego córka 

SMITH, policjant 

PASTOR KIMBALL 

JENNY - KNAJPIARKA 

MOLLY 

DOLLY 

OFIARA ŻOŁDACKIEJ SW A WOLI 

ŻEWlAK 

DRlJGI ŻEBRAK 

TRZECI ŻEBRAK 

Ja•nina· Bocheńska 

Mar~an Godlewski 

Maria Godlewska 

{ 
Barbara Więckowska 

Al·ina Lipnicka 

Władysław Bułka 

{
Winicjusz Więckowski 

Janusz Horodniczy 

Waldemar Starczyński 

Jarema Drwęski 

{
Janusz Horodniczy 

Winicjusz Więckowski 

Henryk Tarczykowsk·i 

Wiiktor Fronczyk 

J.zabella Bilska 

Władysław Bułka 

Ryszard Urba.nowicz 

Janusza Skubiejska 

{ 
Alina Lipnicka 

Barbara Więckowska 

Alicja Telatycka 

Mariia Tylczyńska-Leśniowska 

Franciszek Bay-Rydzewsk·i 

Waldemar Łabędzki 

Ryszard Urbanowicz 

Policjanci, żebracy, prostytutki, tłum. 
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:>:a t m pit r wszym celem kryje się dr ugi, znacznie ważniej
szy. Brecht chce jednocześn ie bawić i pou czać. „Opera za 
a y grosze" i „·wzr ost i up dek m iasta Mahagonny" są 

prekursorami współczesnego rn u s i c l u, n jpcp uiarnicj 
;;zego gC\tunku teat ralne;s o la t pięć ziesiqtych w Ameryce, 
l'i. agli i i pewnej części zachod nicij E:urnpy. Ale róin l ą się 
od „ . ' i'"-s m0, Ka te", „My F ai r Lady" czy „·w est Side Sto
ry" tym, że o\:ta świetnej zabawy, znakomitej m uzy ki, za
wic;aj ą t::.kże bardzn mądrą i pouc.:za j cą t»eść spoleczną . 

ck mM ującą zło i :espr:i.wied11v: ść świa ta., w którym r:z:ądzi 
p:cni~•1-, ••kaznJ:i jego ollrlii j · ~ą moraln · ii 1:z źa dn~ch 

o ł ni:k. 

4 wr;;:cśn i8. 1928 r. ukazal si ę w bcrliń :»kiej „W ltbilh 1~" 
;~rt k ł Fe u ~h t ngera, k tórego ce!e:n było p ncd:;ta w i nic 
Brech ta An" .ko . F cuch!. >1 ang r pisa ł : „P oeta Bertol 

re_h t n ie zdobył jeszeze ~icmicc". - Te sło a by y j· ż 
właściwi e w c hw :li w ·drukowa nia n iepr<iwdą . 31 s ierpni., 
1928 r. od b~•l c s ię w t eatrz~ om ...:chi.ffbc:iu -rd·· m m pr.:tp r e
•.1iera. ,.~.pery za trzy grosze·', „tórą Brecht zdobył nie tyl
lrn ! - iemt:y, a le i św in Ł . Z dnia na dzle11 s tal s,: ę sławny i 
311any. Ptzc:; t a ł by ć jedyn:e ul bi on:; m tem atem dy sk usji 
n rack;ch wśród fa.::h-0wcó•.•:. Stał się auto . be t seller a . 
To k iego sukcesu n ie p:-!miętaly cd l t t eatry berl iń 0 ~ i e. 
P . ypal · iq d<: 1sze p rcm;c;:-y: Lipsk, Monaclli' m, Warsza 
,. a 1 \" re:życc ;:ii L rn na Sch iilera w Teatrze P olskim) 
Lwt'.·.1.1, J\ ·· h.~.va (Te<'t r KamernL;y, reż}seria Tairowa}, 
Par~·..! (T he h" 1.Ion tpainass", reiyser ia Gas tona Baty ), 
1\!o-,,· J or'. - ("':npi e Th - ater) i P raga (Teatr BLlr i:rn. c). Po 
'· .·ojnlc znowu BrrlL (wsch-ctln i i zachodn i), .i\fon chium, 
Kallen;, he, St:.it~g:ut , Bochum, Me :'liolan, L on dy n, J cponia, 
Skan dyna \ria ; w Nowym Jo1' -u !'Zt ka s zła b:z p rzerwy 
od r:>.m 1954 do 1961, bij <1c wszelkie 1ck r dy. P o raz dru;; i 
Prag (zno• u u E:.iriana ). W Pvls c \7::.rszawa (Teatr 
\; ~po łczesny) i Wroc'aw, Łódź i Gdańsk , BLilJ .>tok i zcze
c-in, Kalo vk(' i Lublin. I wc; ~ ż no•xe tea t ry, które j ą z.a
pow:ad~j ą ... 

( ... ) T po vieś · o królu żebr&.kó\ '• pan PE.A -H M, 
i):'„ ; c;e lVL".C~~IE .~IAJCHRZE i jego żonie, p:ę nej POL
L.., . . pc-łn o. urzekaj ')ccgo wdzię _u rawdziwej poezji, j est 
dz:ś p-0ws cch r.ą wlasnc ścią. Powstał na je j tle fi lm , (który 
' „J się przyczyną b1rdzo cit'kawe o p ro cesu, uj w iające-
.o polit :;-cz:-,.:? cel Brechta przy jej p isa niu). Późn i ej , n. 

em ig :·<J nj i, napisa ł Brech t na je j pod aw [e „ <>w ieść za 
li'ZY grcsze", W) k orz ·:;tują c popular o ś ć sztuki · z k ol"'i 
zwiększa:j c j j zasięg popaez zdobycie dla niej setek ty
sięcy now eh czytclnikóv,r , 

Warto przypomnieć rzynajmniej sens „01J€ry". Wyraża 
s~ę on w jej trzech finałach . Pier wszy z nich mówi, że 
świat jest b iedny, a czlowiek zły. Bylibyśmy lepsi, gdyby 
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warunki na to pozwalały . A więc byt określa świadomość 
Rozw]j a tę myś l „Bal!ada o przyjemnym życiu", która po
wiada. że przyjemnie żyje tylko ten, kto żyje w dobrobycie. 
Myślą przewodnią drugiego finału jest teza: wpierw żar
cie, a porem moralność! Na pytanie, z czego żyje czło

wiek w warunkach kapitalizmu, odpowiada „Opera" refrc -
nem: 

Bo z tego żyje czlou;;iek, że co godzina 

I n nego clla wi., ·dnsi, gnębi, nie daje mu ż yć! 

Bo z tego żyje człek, iż zapomina, 

Że i on móglby też czlowiekie.m być. 

Pana u;; ie po co puszczać w oczy dym? 

Człek żyje tyLko dzięki zb rodniom swym! 

(przekład Włady - ława Broniewskiego) . 

Brecht parodiuje i wyśm i ewa w „Operze za trzy g.rosz2" 
w szys'. ko, co święte dla mieszczucha: życie rodzinne i mi
łość, uczciwość i sprawied!Iwość. Za nic ma burżuazyjne 
prawo. a policję, ową ostoję mieszczań.skiego ładu i porząd
ku, przed s:~wia jako bandę łapowników i łajdaków wcale 
nie lepszych od gangsterów. 

„Opera za trzy grosze" była n<ljostrzej szą i najbardziej 
bezwzględną krytyką mieszczańskiego świata i mieszczań
:;kiej moraln :i ści, jaką można było przeprowadzić w spo
sób docierający do świadomości mic szczań·stwa, a nie prze
kraczający granic j e50 mental ności i pojmowania. Była 
krytyką immanentną, prze.prowadzoną od wewnątrz , bo ta
ką musiała być. Trzeba s<Jbie uświadomić, k to stanowił 

większość widowni ·teatralnej ówczesnych Niemiec, aby 
zrozumieć, że Brecht musiał pamiętać, dla kogo pisze, do 
kogo się zwraca. Nigdy nie lubił pisać w próżnię, dla pu
stej widownL Uważa.I to za bezskuteczne i bezce lowe. „Ope 
ra za trzy grosze" -n :c zawiera więc żadnego pozytywnego 
programu wal'ki o zmianę ustroju itp. Nie zamierza niko
go do tej walk i zagrzewać ani porywać. Kogóż miała do 
nie j wzywać? Boga te mieszczaństwo Berlina , burżuazytiną 

inteligenctję i trochę dr-0.b nych kupców i rzemieślników 

zgromadzonych na widowni teatru am Schiffbauerdamm? 
(.„) I wtedy właśnie pada grom. Latem 1929 wybucha kry
zys , przybi erający w Niemczech szczególnie groźne roz
miary, rośnie ilość bezrobotnych i gniew ludu, pogłębia 
się z dnia na dzień nędza. Brecht rozumie coraz lepiej, co 
s ię wokół ' niego dzieje. Zastanawia się, jak znaleźć właś
ciwą formę dla ukazania wielkich przemian naszego ś·wia
ta. :m;abeth Hauptmann notuje jego wypowiedź: „Te spra
wy nie są dramatyczne w naszym tego ~Iowa zmaczeniu; 
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kłedy się je poetyzu~e. przestają być prawdziwe, a dramat 
nie nadaje się już do niczego. Kiedy się spostrzega, że nasz 
współczesny świat nie mieści się już w dramacie, to żna
czy, że dramat nie mieści się już w naszym świecie''. Oczy
wiście stary dramat, tradycyjny dramat. Brecht zaczyna 
szuk·ać nowego. Jakże daleko jesteśmy już od owych 
stadionów, sportu, boksu i jazzu, które jeszcze niedawno 
tak bardzo Brechta interesowały. Jakże daleko jesteśmy od 
zabawy, która miała być głównym cel•em jego pisarstwa. 
Zeszli ze stadionów sportowcy. Coraz częściej flagi i sztan
dary ze swastyką zaczęły tam zastępować proporce. Brecht 
jest zawsze logiczny i konsekwentny do ostateczności. Wie, 
że musi teraz pisać dla innych odbiorców. I wie, że musi 
pisać inaczej. Zmienia się treść jego sztuk, zmienia się ich 
forma . Ciężko jest pisarzowi łamać formę, do której przy
wykł, w któreij osiągnął prawie doskonałość i wielkie suk
cesy. A jednak decyduje się na to b€z wahania. Tak pow
itają jego ,.sztuki pouczające" (Lehrsti.icke). Przeznaczone 
są nie dla mieszczańskiej publiczności wielkich teatrów, 
lecz dla robotniczych zespołów amatorskich, dla chórów 
robotniczych, brygad i grup agitacyjnych. 

( ... ) Sztuki pouczające są, podobnie jak dawne sztuki 
Brechta, utworami epickimi, ale ich forma jest znacznie 
przystępniejsza, łatwieljsza, bardziej zrozumiała. Zmieniła 
się także ich muzyka. Znikły jazzowe melodie Weilla, nie 
zgodził się Brecht z Hindemithem, który nie doceniał roli 
tekstu i pisał muzykę zbyt trudną dla robotników. Kom
pozytorem muzyki „sztuk pouczających" został komunista, 
Hans Eisler. Coraz bliższe i ściślejsze stają się też w tym 
czasie kontaikty Brechta z partią. Hl stycznia 1931 ukazuj 
się jego pier·wszy artykuł w organie centralnym KPD „Die 
Rote Fahne". 

(. .. ) Nadchodzi tragiczny dzień 30 s•tycznia 1933. Hitler 
obe]muje władzę. 27 lutego płonie Reichstag. Następnego 
dnia Brecht znbka z Berlina. Uciekł w samą porę. Był 
jednym z pierwszych, których poszulkiwali brunatni sie
pacze. Odtąd pędzić· będzie przez przeszło piętnaścLe lat 
życie emigran.ta. 
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Bertol t Br ht 

Y lcllCJ i'Jl DL.Ifo:Cil~ A 

W Pul sce w trzydziestym dzie u; iątylll 

11 a krw a rzeź. 

Niejed r:.o .in t o opustoszało, 

N ' ej;;dna w; ś . 

Lnie przepadl mąż r. a woj nie, 

.S iostrze :.. r at. 

D.ziecko arem ni e szukalo r odziców, 

r gruzach ginąl ~lad . 

Pvtcm już z Polski n.ie było 

Zu 'n r ch !istów ni w·ieści, 

Lcrz krqży po w sch odnich. kra j ach histori . 

o aż s:ę w głowie n ie mieści. 

~.adl J.; 1 r szy §in ie , kie&y 1.udzie 

w· rJ :ci ~ li na clu n e ocay, 

Ze się pr zez Polskę 

Krucj la dzie ię a .to zy. 

To gloclne dzieci szos.am · 

W m al ych oddzia lnch szly 

I zabieraly inne 

Z porozstrzelawych wsi. 

Chcialy uciekać prz d straszną ·wojną, 

Aż dojdą pewnego dnia 

Do t ak iei)o k r aju, 

Gdzie je zcze pok ój trw.a.. 

W p oludniowo-w chodniej Po! ce 

dy śni eiJ l eża l po pa.s, 

W i dzieli t 11ch pię6d zi sięcii1 pięciu 

ostat ni raz. 

K 1edu p r z11 m111kam oczy, 

Wi>dzę ich, j a.k szli , 

Od jednej ws i zburzonej 

Do dr ugiej zbur zonej wsi. 
rzekład A . M. Swinarski). 
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P rz d s tawi e :iie pro wadzi - H enryk Ta r :!yk-0 ·sk; 

Kontrola teks tu 

l{iermv o :.k tcch r; : zn ~.- - Jan alcerek 

Pracow1 ia kr.•\\ i ka - J am na Zie' ·k 3, rzcgon: 
Biła n 

Pr acownia .f r yzj'-'r ' ka .c rtru da Kokot 

świa tł o W i!d o•r lVIac<ią;_ck 

P race nrnl~r~ kie Vitold Warmuzek 

Rek w izytr Stanisl a w C: .o lc1i 

Br ygad i r s ce 11y T a deusz Szadkow.>k ~ 

Seena dramatyczna: 

„Obrona Ksantypy" 

„Ten czwarty" 

L. H. Morstin 

K. Simonow 

Scena lalkawa: 

„Mądry osiołek Bałi" R. Długosz 

„o babuleńce i kozi-0łeczku" M. Kownacka 

Scena dramatyczna: 

„Panna mężatka" 

„Otello" 

J. Korzeniowski 

W. Szekspir 

Opracowanie literacikia pro~ramu 
Krystyna Konopacika-Csala 

Opracowanie grafiiczne 
Zygmunt Smandzilk 




