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SALOMON BYŁ TO MĄDRY KRó L 

Kiedy czyta się dzisiaj Operę za trzy grosze, łatwo dostrzec w niej 
sprzeczność , nad którą jakoś Brechtowi nie udało się zapanować. Oto 
z jednej strony mamy widzenie świata tak ostre w swojej bezkompromi
sowości , że nieomal cyniczne. Złodzieje kradną, szpicle donoszą , kurwy 
się kurwią, pan ienk~ z dobrych domów też , policjanci biorą łapówki. 
nędzarze na swej nędzy robią nie najgorsze interesy. Romantycz"Y bar.dyta 
Mackie Majcher postanawia na starość zostać przyzwoitym bankierem, 
a swoich ku mpłl i przyjaciół odd ć w ręce połlcji, oczywiście, nie za 
darmo. Najdzielniejszy po licjant w mieście jest bowiem jego kolegą i: woj
ska i wszystkie poważn iejsze operacje finansowe przeprowadzają razem. 
„Przyjaciel żebraków", Peachum, zarabiając na l udzkłeJ nędzy, nie roz
staje się z Biblią i z niej czerpie całą swoją Ideo logię. Bo z tego żyje 
człek, że co godzina innego dławi, dusi, gnębi, nie daje mu żyć/ .. . 
Mądrość zabija Salomona, piękność K leopatrę, dzielność Cezara. Bohate
rowie Brechta zdają s ię bowiem wyznawać jasn ą i prostą zasadę; większa 
ryba zjada mn iejszą . Inaczej być nie może . Mu szą być biedni I bogacJ. 
Dobrzy i źli. Mądrzy i głupi. Tylko w komforcie warto żyć . 
Drugą stroną tej sprzecznośc i jest diagnoza, którą Brecht zdaje s ię widzieć 
mniej więcej tak: wszystkiemu, oo złe, winien jest sys em społeczny. 
Ohy.dny kapita lizm. Pien iądz, który rządzi tym przebrzydłym światem. 
Wyzysk człowieka przez człowieka . Mieszczuch. Burżuj . Po to , aby świat 
stał się piękny r wspaniały, powl da, należy go zrewolucjonizować. Zmie
nić zły system społeczny na dobry. A wówczas, ach, zniknie wyzysk czło
wieka przez człowieka , ludzie przesta ną s ię dzi I ć na biednych i bogatych, 
dobrych i złych , mądrych ~ głupich . ie będzie gangsterów, prostytutek, 
policji , szpiclów, złodziei i żebraków. Praca stan ie s ię !:ródłem radości 
i szczęścia. A małe rybki wszystkich krajów, gdy się połączą I zjedzą 
wszystkie duże ryby , będą szczęśłlw i woln niczym an ioły w raju ... 
Jednakże kiedy się czyta dzisiaj Operę za trzy grosze wszystko zdaje się 
wskazywać na to. że ów świat, którym rządzi pieniądz i wyzysk, fascynuje 
Brechta. że nienawidząc go z głęb i duszy J krytykując do upadłego, nfe 
może się jednak oprzeć pokusie analizowania go w kategoriach logicznych 
ł racjonalnych. że w wykpiwanych przez niego ludziach istnieje szereg wad 
I słabości , któ re w Jakiś sposób c ynłą wszy kich eh gangsterów, że
braków i prostytu k1 postaciami zupełnie sympatycznymi. Zaś ich smutny 
ros upadłych an iołów pobrzmlew tu I ówdzie nutą pełną melancholljnej 
zadumy nad tragizmem ludzkie o Istn ienia. Brutalne reguły gry o miejsce 



w świecie nie wyzwalaj ą w ludziach potrzeby buntu, ale koniecznośc walki 
o swoje indywidualne szczęście, odrębność swego losu, wyjątkowosć 
Wyśmiewając i parodiując mieszczucha w Operze za trzy grosze Brecht 
jednocześn i e aprobuje go I stawia na piedestale. Krytykując i druzgocąc 
jego świat , ukazuje zawarty w nim sens: dynamizm rozwoju, dialektyczny 
ruch, energię społeczeństwa, które buduje podstawy swego bytu . Wszystko 
to w Operze ... wychodzi Brechtowi nie wprost. Widoczne jest w psycho
logii jego bohaterów, w przebiegu sytuacji, a zwłaszcza w owych pełnych 
poezji i zwyczajnej mądrości songach, które pod działaniem czasu nabrały 
urody, jak każde dzieło talentu i straciły swój doraźny dydaktyzm. 
Jak więc grać Operę za trzy grosze dzisiaj? Co począć z ową sprzecz
nością między poezją i ideologią, cynizmem i naiwnością? Czy udawać, 
że tej sprzeczności , tego figla, który czas spłatał Brechtowi, nie ma? 
Wydaje mi się , że trzeba zaufać przede wszystkim poecie. Nie ideologowi. 
Bowiem tej mieszaninie cynizmu i naiwności towarzyszy muzyka Weilla, 
która sprawia, że Opera za trzy grosze brzmi dzisiaj przede wszystkim 
jako pochwała życia i jego magicznej właśc iwośc i trwania. Wszak Salomon 
był to mądry kró l .„ 

JAN KONIECPOLSKI 

BERTOLT BRECHT - kronika życia i twórczości 
~~~~~~~~~ 

1898 1 O lutego urodził się w Augsburgu, w Bawarii. 
1916 Po zdaniu matury w Augsburgu rozpoczyna 

studia medyczne w onachium. Zmobilizowany 
otrzymuje skierowanie do pracy w szpitalu 
wojskowym. Pisze swoje pierwsze dojrzałe wiersze 
m.in. Legendę o poległym żołnierzu . 

1918 Pisze pierwsze swoje sztuki: Baal (prapremiera w 
w 1923 w Lipsku) oraz Werble w nocy (prapremie
ra w 1922 w Monachium). Współpracuje jako recen
zent teatralny z prasą skrajnie lewicową Der 
Volkswille 

1922-1923 Brecht otrzymuje nagrodę im. Kleista za rok 1922. 
Trzecia sztuka Brechta W gęstwinie miast wysta
wiona w 1923 w Monachium. 

1924 Współpraca literacka w monachijskim Teatrze Ka
meralnym. Reżyseruje tam Erwarda li wg Marlowe·a 
w przeróbce własnej przy współpracy Liona 
Feuchtwangera (premiera 18 marca). Jesienią prze
nosi się do Berlina, gdzie jako doradca literacki 
rozpoczyna współpracę z Deutsches Theater Rein
hardta. 

1925-1929 31 siepnie 1928 w Theater am Schiffbauerdamm 
prapremiera Opery za trzy grosze. Współpraca z 
teatrem E. Piscatora. 

1929-1933 Początek wielkiego kryzysu. Brecht tworzy Lehr
stucke (sztuki pouczające): Moralitet badeński, 
Ten, który mówi tak i ten , który mówi nie, Decyzja, 
Wyjątek i reguła. Matka wg Gorkiego, której pra
premiera berlińska odbyła się 1932 oraz święta 
Joanna szlachtuzów, nadana w kwietniu 1932 przez 
radio. W styczniu 1933 Hitler dochodzi do władzy. 



Brecht wraz z rodz·ną uc·eka o Prag i, d przez Wiedeń 
I Z urych udaje się do Paryża. Hitlerowcy umieszczają na in
deksie wszystkie j ego prace, zaś w 1935 pozbawiają go 
obywatelstwa Niemiec. 

1933-1939 Na emi~racji rozwija wszechstronną dzi łalność pisarską i po
lityczną w w lee z f szyzmem. Pisze Powieść za trzy grosze 
(1934) or z s t ki, wśród których n jwybi niejsze to: Krągło 
i szpiczastoglowi, Karabiny pan; Carrar, Strach i ędza Trzeciej 
Rzeszy. P ryska premiera tej sztuk i w 1937 stała się potężną 
manifestacją antyhitlerowskiej emigracj i niemieckiej. Brech , 
Feucł twanger i Willi Bredel wydają w M oskwie pismo emi
grantów Das Wert. 

1939-1942 Pobyt w Finlandii i Jazd do Stanó Zj dnoczonych. Po -
tają: Dobry człowiek z Seczuanu (1938-42), Zycie Galileusza 

(1938-39), Matka Coumge (1939)., ąd nad Lukullusem (1939), 
an Puntilla i jego sługa Matti ( 1940), Kariera Artura Ui (1941). 

W izje Simony Machard (194 -43). W końcowym okresie po
bytu w Fln l ndii pisze Brecht dialogi t. Rozmowy uchodźców, 
tragiczny dokument emigracj i zasz zutej przez hi leryzm. 

1942-1948 Po staj K uk kie koło kr dowe, najwyb"tn'ej sz dzieło tego 
okresu (1945). W 1947 Brecht opu zeza USA. Osiedla się 
w Zurychu. Wystawia w Chur przeróbkę Antygony Sofoklesa, 
następnie Pana untillę. Opracowuje Male Organon dla teatru. 
W październi ku 1948 wraca do Niemiec, do Berl ina wschod
niego. 

1949--1956 W styczn iu 1949 w Deutsches Theate r premiera Matki Courage 
w reżyserii utora. W I.i top dzie 1949 powst je Berliner 
Ensemble, w którym Brecht pracuje jako reżyser, pedago 
1 teoretyk t atralny. Pisze wiersze, dramaty: Dni Komuny 
( 1949), Ksiązniczka Turandot czyli Kongres lakierników (1954), 
zajmuje si ese i styką i aforystyką . W 1955 o rzymuje Między-

orodow N grodę Len inowską. Zma rł 14 sierpni 1956. 



Panowie, co uczycie nas uparcie, 
Jak żyć cnotliwie, jak się grzechu strzec, 
Zechcijcie pierwej dać nam wszystkim żarcie 
Bez tego nic. To najważniejsza rzecz. (.„) 
Niech nędzarz może wpierw, k iedy potrzeba, 
Z wielkiego bochna uciąć kawał chleba. 
Bo z tego żyje człek, że co godzina 
Innego dławi, dusi, gnęb i, nie chce mu dać żyćl 
Bo z tego żyje człek, iż zapomina, 
że i on także mógłby człekiem być. 
Panowie, po co puszczać w oczy dym? 
Człek żyje tylko dzięk i zbrodniom swymi 

Na karku głowę masz 
I nią się rządzić chcesz, 
Lecz spróbuj, czy wyżywi się 
Z twej głowy choćby wesz. 
Swe szczęście ści gasz wciąż, 
Lecz czasem powiedz: nlel 
I wtedy właśnie szczęście 
Do ciebie uśmechn ie się. 

Niedobry człowiek jest, 
Więc bij go pięścią w łeb, 
A może wtedy zmien i się 
Gdy pozna, żeś nie k iep. 

Dziewczyny, co się w noc w óczycle 
I piersi macie obnażone , 
Łobuzy, co je uwodzicie, 
By c ieszyć się ich grzechu plonem, 
Włóczęgi, dziwki, złodziejaszki, 
Bandyci, unurzani w krwi, 
Al fonsy i niebieskie ptaszki 
Ja proszę was, przebaczcie ml. (Z 110pery za trzy grosze" ) 

Bertolt Brecht - AFORYZMY 

GDYBY REKINY BYŁ V LUDtMI 
„Gdyby rekiny były ludźmi - zapytała pana K. córeczka jego gospodyni 
- czy byłyby milsze dla małych rybek?" „Zapewne -powiedz ał. Gdyby 
rekiny były l udźmi, kazałyby zbudować w morzu dla małych rybek ogromne 
klatki pełne pożywienia, zarówno roś l in, jak i zwierząt. Dbałyby o to, by 
w klatkach była zawsze świeża woda i wydałyby szereg wszelkiego rodzaju 
zarz dzeń sanitarnych. Jeśli na przykład rybka zra niłaby się w płetwę, zro
biono by jej natychmiast opatrunek, by ni umarła przedwcześn ie rekinom. 
Aby zaś rybki nie były smutne, organizowano by co pewien czas wielkie 
festyny wodne, bo wesołe rybki smakują lepiej niż smutne. W wielkich 
klatkach istniałyby oczywiście także szkoły . W tych szkołach uczyłyby się 
rybki, jak pływać w paszczach rekinów. Uczyłyby się na przykład geografii~ 
by móc odna l eźć wielkie rekiny, leżące sobie gdzieś leniwie. Najważn iejszą 
sprawą byłoby oczywi śc ie moralne wychowanie rybek. Uczono by je, że 
najpi ękniej i naj lepiej jest, kiedy rybka poświęca się radośn ie , i że 
wszystkie powinny wierzyć w rekiny, a przede wszystkim w to, że troszczą 
się one o ich świetlaną przyszłość. Nauczono by rybki , że ow przyszłość 
jest zapewniona tylko wtedy, kiedy nauczą się posłuszeństwa. Rybki muszą 
wystrzegać się wszelkich niskich, materialistycznych, egoisycznych i mark
sistowskich skłonnośc i i natychmiast donos i ć rekinom, jeśl i któraś z nich 
takie skłonności by zdradzała. Gdyby rekiny były ludźmi , prowadziłyby 
oczywiście także wojny pomiędzy sobą, o obce klatki z rybami, by zdobyć 
cudze rybki. Te wojny kazałyby prowadzić własnym rybkom, ucząc je, że 
pomiędzy nimi a rybkami należącym! do innych rekinów istnieje ogromna 
różnica. Rybki, mówiłyby im, są - jak wiadomo - nieme, ale milczą 

zupełnie innych językach i dlatego nie mogą się w żaden sposób ze sobą 
porozumieć. Każda rybka, która zabije w czasie wojny kilka innych rybek, 
oczywiście wrogich, mi l czących w innym języku, otrzyma mały order z mor
szczynu i tytuł bohatera. Gdyby rekiny były ludżml , istn ałaby u nich oczy
wi ście także sztuka. Istn iałyby piękne obrazy, na których zęby rekinów 
przedstawiono by w przepysznych barwach , a ich paszcze wyglądałyby Jak 
ogrody rozkoszy, w których można cudownie si ę bawić . Teatry na dnie 
morza pokazywałyby, jak bohaterskie rybki płyną pełne zachwytu w pasz
cze rekinów, a muzyka byłaby tak urzekająca, że rybki płynęłyby przy jej 
dźwiękach, z orkiestrą na czele, rozmarzone i pogrążone w najprzyjemniej
szych myślach do krtani rekinów. Gdyby rekiny były ludźml, Istniałaby 



ta~e u nich religia. Nauczałaby, że prawdziwe życie rybek rozpocznie sie 
dopiero w brzuchu rekinów. Poza tym, gdyby rekiny były ludźmi, skończyła 
by się równość wszystkich rybek. Niektóre z nich ot rzymałyby urzędy i sta
łyby ponad innymi. TrQszkę większe mogłyby nawet pożerać mniejsze. To 
byłoby dla rekinów bardzo przyjemne, pon i eważ1 ot rzymywałyby częściej do 
zjedzenia większe sztuki. A większe, zajmujące odpowiedzialne stanowiska, 
dbałyby o porządek wśród rybek. Byłyby nauczyclelaml, oficerami, i nżyn ie
rami przy budowie klatek td. Krótko mówiąc, gdyby rekiny były l udżml, na
stałaby wreszc ie kultu ra w morzu". 

A rekiny w oceanie 
Mają zębów pełen pysk. 
Mackie ma w kieszen majcher, 
Lecz kto widział jego błysk? 

* * • 
Człowiek hołduje chętnij dobru niźli złu, 
Ale w runki nie sprzyjają mu. 

• * * 
Wpierw żarcie, potem moralność . 

* * • 
Tylko w komforcie można mile żyć. 

* • * 
Na co ci wolność, ki dy jesteś głod ny! 

* * * 
O ludzie , którym po nas przyjdzie żyć, 
Nie m1e ·c1e dla nas serc zbyt twardych_ 
Nie trzeba z naszej szubienicy drwić, 
Niech zn ikn ie z ust ten uśmiech wzgardy, 
Nie trzeba nas przekli nać przed skonaniem, 
Nie bądźc ie dla nas gorsi niźli sąd 
Bo w każdym z was nietrudno znaleźć błąd 
I każdy z was po trosze też j est dran iem. 

tłum. Roman Szydłowski 



Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zgłoszenia od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, tel. 315-33 

Kierownik techniczny - MIEClYSŁAW KOWALSKI 
Prace maior kle I modelatorski - BOGDAN NOWICKI 
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Prace fryzjerskie i perukarskie - WIESŁAWA MOGIELIŃSKA 
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Główny elektryk - LECH ZGAGACZ 
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