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B~Rl9.t! BR~~.~J 
(1898 - 1956) 

Przegnany z niebłahych powodów 

( ... ) Wzrastałem jako syn 
Zamożnych ludzi. Moi rodzice 
Ubrali mnie w kołnierz, wychowali 
Na człowieka nawykłego do korzystania z usług 
I nauczyli mnie sztuki rozkazywania. Ale 
Gdy dorosłem i spojrzałem wokół, 
Nie spodobali mi się ludzie mojej klasy 
Ani dawanie rozkazów, ani korzystanie z usług. 
I opuściłem moją klasę, i przyłączyłem się 
Do pospolitych ludzi. ( ... ) 

Tł. Stanisław Jerzy Lec 

Poeta 
w czapce 

Gdy umilkły działa po pierwszej wojnie światowej, w Euro
pie żyli jeszcze i pisali najwybitniejsi dramaturgowie starsze
go pokolenia - Shaw, Hauptmann, Rolland, Claudel. Na po
czątku lat dwudziestych pojawiła się obok nich następna ge
neracja pisarzy, którzy zrewolucjonizują teatr i staną się pre
kursorami współczesnej nam literatury scenicznej. Manifesty 
nowej sztuki pisali dadaiści, futuryści, nadrealiści, kubiści. 
Światowy rozgłos zyskał Sycylijczyk Pirandello, poeta radziec
ki Majakowski, Amerykanin O'Neill, Czech Capek, Hiszpan 
Lorca ... 

W teatrach niemieckich owych lat dominował kierunek 
zwany ekspresjonizmem. Hasło ekspresjonizm wywodzi się 
z terminologii malarskiej początków wieku. Na scenie oznacza 
prąd dążący do wywołania u widza silnych wzruszeń emocjo
nalnych poprzez deformację rzeczywistości, wydobywającą 
jaskrawo dynamikę, niezwykłość , obsesjonalność zjawisk. Na
turalizmowi usiłującemu zobiektywizować świat, ekspresjo
nizm przeciwstawił skrajny subiektywizm przeżycia artystycz
nego. Zaciążył on poważnie na sztuce wielu krajów, z jego krę
gu przybył pisarz o największym bodaj znaczeniu dla nowo
czesnego teatru. Nazywał się Bertolt Brecht. 

Dla niego ekspresjonizm stanowił jedynie punkt wyjścia. 
Z czasem doszedł on do własnych formuł teoretycznych i prak
tyki otwierającej nowe perspektywy dramaturgii (swoje tezy 
zawarł w tomie „Małe organon dla teatru", wyd. w 1948 ro
ku). Jego koncepcja teatru epickiego przeciwstawia się poety
kom klasycznym. Według Brechta dramat nie potrzebuje ucie
leśniać akcji o wzrastającym napięciu , jak to było w teatrze 
klasycznym, lecz winien opowiadać akcję rozbitą na szereg od
rębnych scen; nie trzeba, aby poszukiwał wiecznego człowieka, 
lecz by przedstawiał jednostkę i świat w rozwoju, w procesie 
dialektycznym; nie ma wywoływać reakcji uczuciowych po
przez nastroje i sentymenty, lecz działać na krytycyzm widza, 
zmuszać go do osądu sytuacji. Aktorzy w teatrze epickim nie 



przeżywają losów postaci, nie identyfikują się z akcją, lecz re
lacjonują jej przebieg, łamiąc iluzję. Bohaterowie dramatu 
stają się tylko pewnym modelem zachowań. 

Forma sztuk Brechta uderza swą odrębnością . Stałe elemen
ty charakterystyczne dla teatru epickiego stanowią napisy, ty
tuły kolejnych obrazów bądź informacje o nich, songi uogól
niające przedstawiane wypadki, bezpośrednie zwroty do wi
dzów, jawne zmiany dekoracji. Kluczowym terminem w teorii 
epickiej jest Verfremdungseffekt, efekt wyobcowania - nada
wanie znanym treściom i faktom, poprzez różne zabiegi formal
ne, piętna osobliwości, zaskakiwanie, prowokowanie do ref
leksji nad nimi. Fabuła powinna wywoływać w widzu proces 
metaforyzacji, pobudzać do konfrontowania jego własnych 
przeżyć z tym, co dzieje się na scenie. Brecht oczekiwał od wi
dza, by w dniu powszednim odnajdował te same tendencje, 
wątpliwości, konflikty; taki dramat jak w teatrze. 

W opozycji wobec tragedii antycznej, naturalistycznego 
i werystycznego dramatu, wobec estetyzujących sztuk poetyc
kich oraz psychologizmu - Brecht czerpał wzory z dramatu
rgii elżbietańskiej, teatru chińskiego, tradycji scen plebej
skich i jarmarcznych, sięgał do moralitetu i do Biichnera. Bez 
żenady brał wątki fabularne od autorów dawnych i współczes
nych, przerabiał wiele utworów, nadając im własne piętno . 

Nie interesował się metafizyką miłości i śmierci, był pisarzem 
na wskroś ziemskim i politycznym, badającym racjonalnie 
konflikty międzyludzkie, człowieka sprzedającego swego bliź
niego, jednostkę cierpiącą nie z powodu swej niezmiennej na
tury, ale przez wadliwy układ stosunków społecznych . 

Brecht całe życie związany był z obozem lewicy, nazywano 
go poetą w czapce - w odróżnieniu od mieszczańskich litera
tów w kapeluszach. W latach dwudziestych współpracował 
z teatrami o postępowym repertuarze, między innymi z Pisca
torem. Po dojściu Hitlera do władzy zmuszony był emigrować 
z Niemiec, przebywał we Francji, Finlandii, Stanach Zjedno
czonych, Szwajcarii i Związku Radzieckim. W 1948 roku osied
lił się w Berlinie Wschodnim i założył tam własny teatr Berli
ner Ensemble. 

Utwory Brechta związane są organicznie z muzyką. Pisali mu 
ją tacy kompozytorzy, jak Kurt Weill, Paul Hindemith, Paul 
Dessau, Hans Eisler. W sumie napisał około czterdziestu dra
matów i adaptacji, między innymi: „Kaukaskie kredowe koło", 
„Kariera Artura Ui", „Życie Galileusza", „Wizje Simony Ma
chard", „Dobry człowiek z Seczuanu", „Szwejk", „Strach i nę
dza III Rzeszy", „Człowiek jak człowiek", „Wzrost i upadek 
miasta Mahagonny", „Karabiny pani CaMar". Najbardziej zna
ne - „Opera za trzy grosze", „Pan Puntila i jego sługa Matti" 
oraz „Matka Courage" - stały się osnową filmów. 

Tak uj ęta kwintensencja sztuki Brechta brzmi nieco sucho 
i pedantycznie. Lion Feuchtwanger charakteryzował go nastę
pująco : „Nie cofa się przed żadną szorstkością, przed skraj
nym realizmem. Jest przedziwną mieszaniną bezwzględności , 
toporności i elegancji, zaciekłości i logiki". Nader ostre i kon
trowersyjne pisarstwo Brechta miało oczywiście także wielu 
przeciwników. Atakowali go na przykład Tomasz Mann i Alf
red Kerr. Inni, jak choćby Konstanty Puzyna, obnażali całą 
mitomanię brechtowskiego rozumowania, nieustanne naciąga-

nie tez i liczne sprzeczności w obrębie jego estetyki. Pod ko
niec życia skapitulował sam pisarz. W pasjonujących rozmo
wach z Ernstem Schumacherem mówił: „ ... nie udało mi się 
wyjaśnić , iż epickość mego teatru jest kategorią nie estetycz
no- formalną , lecz społeczną .. . i zastanawiam się poważnie nad 
tym, czy w ogóle nie zrezygnować z pojęcia: teatr epicki". Na
leżałoby raczej mówić o teatrze dialektycznym, postawie przy
rodniczej, czyli krytycznej w teatrze, której zadaniem jest 
unaocznienie niestałości społczeństwa, badanie go w wiecznej 
niezgodności z samym sobą. 

Teatr bez kontaktu z publicznością jest nonsensem. 
A więc nasz teatr jest nonsensem. 
Fakt, że teatr nie nawiązał dotąd jeszcze żadnego kontaktu 

z publicznością, wypika z tego, iż nie wie on, czego się od nie
go chce. To, co umiał, tego dziś już nie potrafi, a gdyby nawet 
potrafił, nie chciano by już tego. Ale teatr wystawia wciąż 
niewzrus:umie to, czego już nie potrafi i czego od niego chcą. 
Naszą m.dzieją jest publiczność sportowa, najmądrzejsza 

i najspra „ ~edliwsza publiczność świata. 
Zepsucie naszej publiczności teatralnej pochodzi stąd , że ani 

teatr, ani publiczność nie mają pojQcia o tym, co tu się ma od
bywać. W salach sportowych ludzie kupując bilety, wiedzą do
kładnie, co się tam odbQdzie; i jeś li siedzą na swoich miej
scach, dzieje się t am właśnie to, czego oczekiwali. Mianowicie 
dobrze wytrenowani ludzie z pełnym poczuciem odpowiedzial
ności ujawniają swoją szczególną siłę i zręczność, przy czym 
odbywa się to tak, aby każdy uwierzył, że robią to przede 
wszystkim dla własnej przyjemności w sposób najlepszy, naj
bardziej im odpowiadający. 

Nie ma żadnych powodów, aby teatr nie mógł mieć swojego 
„dobrego sportu" . 

Nie chcę powiedzieć, że mamy mniej talentów niż daw
ne czasy, ale nie sądzę, aby kiedykolwiek istniało tylu 
tak zagonionych, zużytych, zmęczonych, pełnych lęku 
i sztucznie podnieconych aktorów, jak dzisiaj. A żaden 
człowiek, którego zajęcie nie bawi, nie może oczekiwać, 
że ubawi ono kogokolwiek innego. 

Bertolt Brecht 
„Więcej dobrego sportu" 



Żywot 
mieszczucha 
poczciwego 

Balladowa „The Beggars Opera" (Opera żebracza) Johna 
Gaya i J. Christophera Pepuscha, sensacja 1728, była celną, 
zręcznie zamaskowaną satyrą społeczną i polityczną wymie
rzoną przeciwko zdemoralizowanej arystokracji i nowobogac
kiej burżuazji, przeciwko rządzącemu stronnictwu wigów i pre
mierowi Robertowi W al pole. Gay piętnował szerzącą się plagę 
korupcji, drapieżną zaborczość i rozwiązłość obyczajową mło
dego społeczeństwa kapitalistycznego. Utwór pomyślany był 
również jako parodia ówczesnej nierealistycznej sztuki drama
tycznej i dworskiego teatru muzycznego, zwłaszcza faworyzo
wanej opery włoskiej, której twierdzą był zespół kierowany 
przez Fryderyka Haendla. Autorzy sztuki wprowadzając na 
scenę realizm londyńskiej ulicy i angielski folklor muzyczny 
zjednali sobie powszechną sympatię publiczności. „Opera że
bracza" wystawiona ponownie w 1920 roku na deskach Lyric 
Theatre cieszyła się olbrzymim powodzeniem, utrzymując się 
na afiszu niemal przez dwa lata. 

Twórców „Opery za trzy grosze" - trawestacji angielskiego 
szlagieru nie interesowały porachunki Johna Gaya 
z ówczesną rzeczywistością. Brecht rozbudował fabułę i perso
nel utworu, rezygnując jednak z ' licznych aluzji do 
XVIII"wiecznych zjawisk społeczno-politycznych. Co nie ozna
cza wcale, że wyzbył się demaskatorskiego tonu. Zmienił się 
jedynie jego adresat. Zrodzona z atmosfery kabaretów i noc
nych lokali Berlina lat dwudziestych, wzorowana na teatrze 
ludowym i spontanicznych widowiskach masowych, „Opera za 
trzy grosze" ma charakter anarchistycznej - przemyconej pod 
pretekstem kryminalnego romansu - prowokacji wobec mie
szczańskiej publiczności. Zaludniając scenę tłumem żebraków, 
prostytutek, złodziei i bandytów prosperujących pod okiem 
skorumpowanej policji, Brecht przewrotnie postawił znak rów
ności między nieskazitelnymi obywatelami i wykolejoną częś
cią społeczeństwa, które brak pieniędzy uważa za największą 
zbrodnię przeciwko człowiekowi. Ten szokujący paradoks wy-

wiódł on z przekonania, że złodziejem jest każdy, kto dorabia 
się na wyzysku bliźniego, obojętne czy to kapitalistyczny re
kin, czy pospolity rabuś. Społeczność mieszczuchów dzieli się 
bowiem na złodziei wielkich i małych. Pierwsi są moralni, 
drudzy tylko źli. Pierwsi mogą zatem wieszać albo ułaskawiać 
drugich, bo prawdziwa wielkość polega na władzy. Swoją pro
wokacyjną tezę Brecht starał się podbudować przez podkreśle
nie mieszczańskich cech bohaterów sztuki i czysto handlowe
go charakteru wszelkich stosunków między nimi-rodzinnych, 
przyjacielskich, miłosnych. Mieszczańskim zjawiskiem jest za
równo perfidny oszust, hipokryta i filozof zła Peachum, żerują
cy na nieczystym sumieniu bogatych, jak też gentelman-wła
mywacz-champion, szef gangu - Mackie Majcher. 
Źródłem kłopotów Majchra jest w istocie nieprzystosowanie 

do rzeczywistości. To postać mityczna, romantyczny bohater 
apaszowskiej ballady, skazany na klęskę w konflikcie z Pea
chumem, właścicielem wysoce zorganizowanego, klasycznego 
przedsiębiorstwa kapitalistycnego, którego legalny szyld hu
manistyczny maskuje grabieżczą istotę. Z lekcji poglądowej, 
jakiej udziela mu ten wytrawny gracz wyciąga jedynie słuszny 
dla siebie wniosek: musi zerwać ze staroświeckimi metodami 
okradania ludzi. Przygotowuje się do kariery bankierskjej, 
gdzie stary proceder będzie mógł uprawiać w udoskonalonych, 
ogólnie szanowanych, całkowicie legalnych formach. Albo
wiem: „Czymże jest wytrych wobec papierów spółki akcyjnej? 
Czymże jest włamanie do banku wobec założenia banku? 
Czymże jest zamordowanie człowieka wobec wynajęcia czło
wieka?" 

„Opera za trzy grosze" zajmuje się mieszczańskimi wyobra
żeniami nie tylko w swojej treści, ale także w formie. 
W „Uwagach do Opery" Brecht pisze, że chciałby pokazać „ro
dzaj referatu o tym, co widz życzy sobie oglądać", doprowa
dzając do tego, by zobaczył on przy tym „to i owo, czego wi
dzieć sobie nie życzy". Był zbyt bystrym obserwatorem, by nie 
dostrzec w życiu artystycznym ówczesnej Europy dominacji 
pewnych ZJawisk: popularności sensacyjnych powieści krymi
nalnych, powszechnego odbioru filmu gangsterskiego, fali 
amerykańskiego jazzu i erotyki spod znaku „Fabiana" Kast
nera. Stworzył z tych elementów miksturę strawną dla prze
ciętnego mieszczucha, usiłując równocześnie rozmaitymi ele
mentami deziluzji skłonić go do krytycznego myślenia i autoi
ronii. Nic więc dziwnego, że w takiej koncepcji sztuki ko
nieczny był happy end (dla mieszczuchów) i jego wyśmianie, 
parodia. Finał z gońcem królewskim, który - niczym deus ex 
machina - przybywa pod szubienicę,aby przywieźć Mackiemu 
nie tylko ułaskawienie, lecz także podniesienie do stanu szla
checkiego, zamek Marmarel i dożywotnią rentę w wysokości 
10000 funtów rocznie, doprowadzony został do absurdu. W tym 
momencie staje się jasne, że autor zakpił sobie, dając zamiast 
prawdy bajeczkę zupełnie bezsensowną i niewiarygodną. Po
kazując jak nieprawdopodobny jest happy end w życiu, Brecht 
wyśmiał wszystkie kiczowate sztuki i filmy, które kończyły się 
zawsze pogodnie i szczęśliwie, mimo że logika życia i sztuki 
domagała się czegoś wręcz przeciwnego. 

Ani prawica, ani lewica nie potraktowała zbyt serio społecz
no-krytycznych ambicji autora „Opery za trzy grosze". Kryty
ka podana w tak ogólnikowej i atrakcyjnej postaci nie była 
groźna. Publiczność mieszczańska nie przejmując się skiero-



waną pod jej adresem kpiną i pogróżkami pobrzmiewającymi 
z songó:-V, zachwycała się „kulinarną" substancją :::~•uki, jej 
sensacyJną fabułą, celnie spointowanym, dowcipri.ym dialo
giem, pikantnymi scenkami erotycznymi, jazzem, wreszcie -
cały~ parodystycznym podtekstem widowiska, wymierzonym 
przeciwko fałszywemu patosowi i sentymentalizmowi mie
szczańskiego teatru muzycznego, opery i operetki. Brecht zdał 
sobie sprawę z ograniczonego charakteru zawartej w tekście 
krytyki społecznej i dlatego w późniejszych uwagach do sztuki 
zachęcał inscenizatorów do uwypuklenia jej elementów dema
skatorskich, sam zaś przy okazji ekranizacji tego utworu w ro
ku 1930 napisał nowy scenariusz. 
Dominującym motywem filmu „Die Beule" (Guz) miał być 

strach Peachuma i szefa policji przed utratą kontroli nad 
złowrogim żywiołem nieprzebranych tłumów prawdziwych nę
da_rzy, którymi Peachum zamierzał się posłużyć jako narzę
dziem szantażu wobec policji. Katastrofalne skutki mobilizacji 
tych tłumów miały być ukazane w koszmarnym śnie prezyden
ta policji. Z tych samych pobudek, dla których prezydent poli
cji gotów był poświęcić swego przyjaciela, Peachum zrezygno
wał z urządzenia demonstracji nędzy. Istotną przesłanka po
jednania między konkurentami miała być metamorfoza Mac
kie Majchra: zamiast obrabować National Deposit Bank zo
stał prezesem tego banku. Miejsce gońca królewskiego mieli 
zająć pracownicy banku przewożący pod eskortą policji kau
cję za uwolnienie Macheatha. Firma Nero-Film odrzuciła sce
nariusz Brechta i postanowiła sfilmować znacznie łagodniej
szą wersję, co doprowadziło do głośnego procesu sądowego 
wykorzystanego przez Brechta dla wykazania przed opinią 
publiczną, jak mało znaczą prawa jednostki w ustroju kapita
listycznym. Pisarz przegrał proces i musiał zadowolić się od
szkodowaniem. Do skądinąd świetnego filmu Pabsta odnosił 
się z niechęcią. Na popularnych motywach „Opery za trzy gro
sze" oparta jest również „Powieść za trzy grosze", którą 
Brecht napisał w roku 1934. 

... Jedni ludzie chodzą w blasku, 
Innych zaś otacza mrok. 
Więc się widzi tych co w blasku, 
Tamtych próżno szuka wzrok ... 

(fragment piosenki z filmu) 

Latte Lenya 

To były czasy! 

(fragmenty wspomnień aktorki, żony kompozytora Kur
ta Weilla, spisane z okazji nowojorskiej premiery „Opery 
za trzy grosze", 29 lat po premierze berlińskiej; w obu 
przedstawieniach Lotte Lenya grała rolę Jenny) 

Elżbieta Hauptmann, sekretarka i nieodstępny cień Bertolta 
Brechta z połowy lat dwudziestych, była pierwszą osobą, która 
przeczytała o ogromnym sukcesie wznowionej w Londynie 
„Opery żebraczej" Johna Gaya. Zamówiła bezzwłocznie eg
zemplarz sztuki i natychmiast po jej otrzymaniu zaczęła 

w wolnych c?wilach tłumaczyć na surowo tekst, oddając sce
na po sceme gotowe niemieckie tłumaczenie Brechtowi. 
Brecht pracował wówczas intensywnie nad własną sztuką -
utworem o dużych ambicjach, przyrzeczonym jednemu z pro
ducentów; w tym okresie jednak otoczony był zazwyczaj niezli
czoną ilością równocześnie prowadzonych prac (nie wyrzucał 
nawet skrawka papieru, na którym zapisane były choćby dwa 
słowa) . Owe rajfurki, włóczędzy, żebracy osiemnastowiecznego 
Londynu tworzyli świat, który zachwycił Brechta. Dlaczegóż 
nie dać im przemówić językiem jego ojczyzny? ... 

Brecht zaprosił do siebie natychmiast Kurta Weilla i oświad
czył mu, że znalazł sztukę, do której Weill będzie mógł skompo
nować „ilustrację muzyczną". Oczywiście partytura Pepuscha 
?ie wchodziła w rachubę, potrzebne było coś tak oryginalnego, 
Jaskrawego, mocnego i współczesnego, co wyraziłoby to samo, 
co język Brechta - muzyka o podobnej, co brechtowskie środ
ki wyrazu, nośności ... 
B~ła to druga współpraca Brechta z W ei Ilem - i pierwszy 

wspolny pełnospektaklowy utwór muzyczny. O ile pamiętam, 
Kurt jako pierwszy odwiedził na początku 1927 roku Brechta. 
Znał kilka jego wierszy, które wstrząsnęły nim głęboko - wy
rażały słowami to, co Kurt chciał wypowiedzieć muzyką. 
W czasie pierwszego spotkania z Brechtem, Weill doszedł do 
wniosku, że ten młody poeta nosi w sobie pomysły, które wy
magałyby napisania muzyki. Brecht grywał na gitarze, śpie
wał - po amatorsku, ale z ogromnym żarem - stare ballady, 
skomponował nawet prymitywny akompaniament do pisanych 
przez siebie wierszy. Nie miał wówczas jeszcze niczego dla 
Weilla, ale przyrzekł, że postara się coś wymyślić. Miał może 



już wtedy nawet jakiś pomysł w stosach papieru przywiezio
nych w plecionym koszyku z Augsburga, rodzinnego miasta 
w Bawarii. 

I rzeczywiście - któregoś dnia odnalazł jakieś materiały. 
Nie była to pełna sztuka, ale cykl pieśnj o Mahagonny, nieist
niejącym mieście na Złotym Wybrzeżu czy na Florydzie, wyko
nywanych przez zespół śpiewaków i aktorów, połączonych 
w pewną całość fabułą dramatyczną. Dekorację miał stanowić 
ring bokserski bez tylnej ściany, którą zastąpiłby ekran ze 
zmieniającymi się fantastycznymi malowidłami wykonanymi 
przez Caspara Nehera. Było to znane „Das Kleine Mahagon
ny" wystawione na snobistycznym Festiwalu w Baden-Baden. 
Spośród nowoczesnych utworów, chyba tylko „Les Sacre du 
Printemps" Strawińskiego wywołał podobny skandal na pre
mierze. Połowa publiczności szalała z radości. Druga - tupała 
i gwizdała. Brecht zaopatrzył aktorów w gwizdki, aby mogli 
„odgwizdywać" na tak żywiołowo wyrażoną ocenę przedsta
wienia. Z namowy obu autorów śpiewałam rolę prostytutki 
Jenny; dotychczas byłam tancerką i początkującą aktorką -
nigdy nie uczyłam się śpiewu. Nie umiałam nawet czytać nut 
- i właśnie dlatego zostałam wybrana. Śpiewałam po raz 
pierwszy w życiu angielską piosenkę, której nauczyła mnie po 
sylabach Greta Keller „Oh, Moon of Alabama". 

Na początku 1928 roku dowiedzieliśmy się przypadkiem, że 
młody niemiecki aktor, Ernst-Josef Aufricht, który postanowił 
zostać producentem, wynajął Theater am Schiffbauerdamm. 
Był to - cudem jakimś zachował się do dziś - dziwaczny, 
czerwono-biało-żółty, upiększony gipsowymi nimfami, trytona
mi, cherubinami i podobnymi kiczami stary dom. Położony 
w samym centrum dzielnicy teatralnej, o kilka kroków od 
ruchliwej Friedrichstrasse, stał - jakby przez nikogo nie za
uważony - wśród otaczających go zewsząd olbrzymich budyn
ków, robiąc wrażenie porzuconej tu przez kogoś zabawki. Auf
richt pełen optymizmu rozpoczął poszukiwania sztuki, która 
uświetniłaby uroczystość powtórnego otwarcia tego przybytku 
teatralnego. Jako kierownik literacki zaangażowany został 

Heinrich Fischer, jako reżyser - Erich Engel, jako scenograf 
Caspar Neher. Rozpoczęło się polowania na sztukę - u wy
dawców, agentów wydawniczych, w legendarnych kawiar
niach, gdzie zbierała się cyganeria artystyczna. U Schlichtera 
udało się Aufrichtowi wyłowić Brechta. 

Tak, rzeczywiście, Brecht pracował intensywnie nad nową 
sztuką. Była jednak jeszcze nie gotowa - prócz tego przyrzekł 
ją już innemu producentowi. Trudno - ale zaraz, jest druga, 
której sześć scen, pisanych od niechcenia, jest wykończonych. 
Oczywiście, Aufricht może sobie to wszystko przejrzeć. Kilka 
dni później, pewnego deszczowego wieczoru, służąca Aufrichta 
zgłosiła się do pracowni Brechta po rękopis, który, przemoczo
ny kompletnie, odniosła wkrótce z powrotem. Przeczytał go 
i Aufricht, i Fischer - i obaj stwierdzili natychmiast, że jest 
to sztuka, jakiej poszukują! Na pierwsze przedstawienie! 

... Spośród całego tłumu wytwornych kibiców przyglądają
cych się próbom, pamiętam tylko jednego: powieściopisarza 
i dramaturga Liona Feuchtwangera, któremu zawdzięczamy 
wspaniały pomysł z tytułem. Feuchtwanger zaproponował no
wy tytuł sztuki: „Die Dreigroschenoper", na co Brecht zgodził 
się bez chwili zastanowienia, wprowadzając tę nazwę natych
miast na afisze. Fritz Kortner, aktor, usiłował wraz z Aufrich-

tern i Engelem nakłonić Kurta do zrezygnowania z finałowego 
chorału: „Fragment ten kłóci się przecież z całością utworu -
brzmi zupełnie jak Bach". Neher opowiedział mi po latach, co 
szepnął wówczas Kurtowi: „Jeżeli zgodzisz się na to - wszyst
ko między nami na zawsze skończone" . Chorał nie został usu
nięty. Jak było do przewidzenia, ostatnia próba kostiumowa 
przeciągnęła się do piątej nad ranem. Wszyscy byli wykończe
ni nieustannymi krzykami i kłótniami - wszyscy z wyjątkiem 
Kurta Weilla. Scenę w domu publicznym powtarzaliśmy nie
skończoną ilość razy i ciągle nie wychodziła. Było już po pią
tej, gdy zaczęłam śpiewać mój „Salomon Song" przerywany 
okrzykiem „Stop! Stop!" Opuściliśmy tę scenę; wydawało się, 
że widowisko trwa o całe godziny za długo. Aufricht dopyty
wał się na prawo i lewo, czy ktoś nje zna jakiejś innej sztuki, 
którą można by w ciągu kilku najbliższych dni przygotować. 
Wśród szacownych kół berlińskich rozszerzyła się pogłoska, że 
Brecht i Weill zamierzają zrobić publiczności afront jakąś 
śmieszną mieszaniną opery, operetki, kabaretu, teatru bulwa
rowego, obcego amerykańskiego jazzu i czegoś tam jeszcze. 
Dlaczego przedstawienie nie zostało zdjęte przed premierą? 

Wypadki związane z premierą znane są z licznych drobiaz
gowych opisów - ograniczę się zatem do jednej sprawy. Aż do 
sceny w stajni publiczność zachowywała się zimno i apatycz
nie, jakby przekonana, że przyszła na murowaną klapę. Dopie
ro później, po „armatnim" songu, podniosła się nieopisana 
wrzawa - odtąd wiedzieliśmy już na pewno (było to wspania
łe), że publiczność jest z nami. Jednak następnego rana, gdy 
czekaliśmy na pierwsze sprawozdania, opanowała nas jakaś 
głupia niepewność co do rzeczywistego przebiegu ubiegłego 
wieczoru. Wcale nie byliśmy tak bardzo pewni sukcesu. Rów
nież i sprawozdania nie zdołały nas przekonać - zdania były 
podzielone. Hollander napisał, że przespał całe przedstawienie. 
Alfred Kerr, najbardziej wpływowy, był oczarowany; wyrażał, 
co prawda, wątpliwość co do tego, czy przedstawienie to zade
cyduje w jakimś stopniu o rozwoju berlińskich teatrów. 

... Od tego dnia ogarnęła Berlin gorączka „Opery za trzy gro
sze" . Na ulicach nie gwizdano już innych melodii. Otwarty zo
stał „Bar za trzy grosze", w którym grano wyłącznie nasze me
lodie. ,,Styl Brechta" i „styl Weilla" znalazły natychmiast nie
wolniczych naśladowców wśród innych dramaturgów i kompo
zytorów. Spacerując po parku Tiergarten minęłam w pewnej 
chwili zamyślona nędarza, który zawołał za mną: „Fraulein 
Lenya, czy tylko na scenie zwraca pani uwagę na ślepych że
braków?" Najlepiej o całej późniejszej atmosferze mówi to, iż 
wszyscy ci, którzy pełni świętego oburzenia zlekceważyli na
szą premierę, zaczęli teraz utrzymywać, że uczestniczyli 
w pierwszym przedstawieniu, że byli na sali, że wiedzieli z gó
ry, jaką sensacją stanie się „Opera za trzy grosze". Nawet dziś 
każdy, kto był w owych latach w Berlinie, przychodząc obej
rzeć mnie po 28 latach w nowojorskim Theatre de Lys, czuje 
się obowiązany pokrzykiwać: „Ależ oczywiście, widziałem wa
szą premierę!" I choć pamiętam, że sala teatru przy Schiff
bauerdamm miała niespełna 800 miejsc, przytakuję za każdym 
razem. Bo właściwie, dlaczego miałoby być inaczej? Niekiedy, 
wspominając owe dawne szaleństwa, tracę pewność, czy sama 
brałam udział w przedstawieniu. 

„Theatre Arts", 1957 



Pochować Brechta? 

O recepcji teatralnej 
„Opery za trzy grosze" 
w Polsce 

Sława i sukces „Opery za trzy grosze" są bez precedensu 
w historii nowej dramaturgii. Od sześćdziesięciu lat sztuka ta 
nie schodzi z plakatów teatralnych, grana w Berlinie i Medio
lanie, Nowym Jorku i Moskwie, Pradze i Londynie, Warsza
wie i Tokio. 

W roku 1929, zaledwie w dziewięć miesięcy po prapremierze 
światowej, Teatr Polski w Warszawie przedstawił „Operę za 
trzy grosze" w reżyserii i inscenizacji Leona Schillera, tłuma
czeniu Bruno Winawera i Władysława Broniewskiego, dekora
cjach Śliwińskiego, pod batutą Grzegorza Fitelberga. Niewiele 
brakowało, by premiera nie doszła w ogóle do skutku z powo
du nagłego zakłócenia stosunków polsko-niemieckich. 28 
kwietnia artyści opery krakowskiej, rewizytując swoich nie
mieckich kolegów, wystąpili dla ludności polskiej w Opolu 
z Halką" Moniuszki. W mieście rozrzucono ulotki podjudza
ją~e do antypolskich wystąpień, a po przedstawieniu napad
nięto i brutalnie pobito wielu polskich artystów. Incydent wy
wołał oburzenie w Polsce, na znak protestu zawieszono w kra
ju na pewien czas wszelkie imprezy kulturalne z udziałem Nie
mców, z ekranów zdjęto filmy niemieckie, a z afiszów teatral
nych i operowych utwory autorów niemi"eckich. By nie nara
żać Teatru Polskiego na wielkie straty finansowe, władze 
w końcu zgodziły się na wystawienie „Opery za trzy grosze" 
w zaplanowanym terminie. Prawdziwe kłopoty zaczęły się do
piero po premierze. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało zakaz noszenia 
mundurów przez występujących w sztuce przekupnych poli
cjantów, oczywiście angielskich; wykreślono wszelkie krytycz
ne uwagi i kompromitujące policję dowody jej powiązań z pół
światkiem. Ku uciesze zorientowanej publiczności przez pozo
stałe wieczory policja brała na scenie łapówki w cywilu. Re
cenzenci nie szczędzili władzom szyderczych uwag za chorobli
wy brak poczucia humoru i protestowali przeciwko nietole
rancji wobec postępowych tendencji w życiu kulturalnym kra-

ju. Nie doszłoby zapewne do takiego skandalu i do zdjęcia 
„Opery za trzy grosze" z afisza już po trzynastu wieczorach, 
gdyby Leon Schiller wystawił tę sztukę jako pogodny, frywol
ny obrazek z życia londyńskiego światka przestępczego, z od
powiednim wyeksponowaniem wątku sensacyjnego i erotyki. 
Schiller tymczasem, wyprzedzając niejako autora nie zrealizo
wanego filmu „Guz" oraz późniejszej „Powieści za trzy gro
sze", położył w swojej inscenizacji duży nacisk na akcenty 
krytyki i buntu społecznego, częściowo nawet kosztem rozryw
kowych walorów widowiska. Z okazji tego przedstawienia Boy 
popełnił jeden z drastyczniejszych błędów recenzenckich -
nie dostrzegłszy parodystycznych intencji autora, narzekał na 
„ton realistycnie groźny" sztuki i zalecał jej granie jako ske
czu ... kabaretowi „Qui pro quo". 

Jako sensację par exellence muzyczną przyjęto „Operę za 
trzy grosze" w Łodzi, gdzie w 1932 roku wystawiona została 
na scenie Teatru Miejskiego, w reżyserii Karola Borowskiego, 
w przekładzie i opracowaniu muzycznym Tadeusza Sygietyń
skiego. W 1933 roku sztukę wystawił Teatr Wielki we Lwowie, 
w reżyserii Wacława Radulskiego i scenografii Ottona Axera. 
Atrakcją przedstawienia była Irena Eichlerówna w roli Polly. 
Po perypetiach Schillera reżyserzy obydwu wymienionych 
spektakli maksymalnie złagodzili tendencję społeczno-krytycz
ną „Opery za trzy grosze", zajmując się „kulinarną" warstwą 
widowiska. 

Powojenna premiera tej sztuki odbyła się w 1957 roku na 
scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Według zgodnej opinii 
krytyki teatralnej była to inscenizacja przekorna wobec 
Brechta. Reżyser Jakub Rotbaum pozbawił „Operę za trzy gro
sze" jej epickiego charakteru. Zniósł plan komentarza intelek
tualnego, zrezygnował z typowych dla tej sztuki „efektów ob
cości"; songi śpiewano jak tradycyjne arie w planie akcji dra
matycznej - wtłaczając utwór w starą i ośmieszoną przez 
Brechta formę iluzjonistycznego teatru muzycznego. Psycholo-



gizm postaci budowanych „w głąb" (grali m.in. Wójcik, Adam
czak, Dobrowolska) stłumił satyryczną i parodystyczną ten
dencję „Opery" . Eksponując konflikt tłumów nędzarzy i la
kierniczych moralistów, Rotbaum potraktował arcydzieło jako 
partyturę dla nurtujących wówczas polską widownię nastro
jów. Goniec królewski przestał być symbolem niekonsekwencji 
literatury burżuazyjnej i nonsensu mieszczańskiego happy 
endu ... 
Drugą wybitną inscenizacją powojenną „Opery za trzy gro

sze" była praca Konrada Swinarskiego w Teatrze Współczes
nym w Warszawie z 1958 roku. Przedstawienie to prowadzone 
przez wychowanka szkoły brechtowskiej na bazie klasycznych, 
opatrzonych cudzysłowem, postulatów inscenizacyjnych teatru 
epickiego wydobyło po raz pierwszy parodystyczny walor dzie
ła, banalizując satyrę socjalną. Tym samym pomysłem insceni
zacyjnym posłużył się jeden z twórców światowej prapremiery 
„Opery" - Erich Engel, reżyserując ją po trzydziestu latach 
w Berliner Ensemble. Parodię opery haendlowskiej Engel ro
zegrał w nastroju jarmarczności i tandety, podkreślonym 
sztampą, sztucznością postaci rodem z teatrzyku ludowego. 
Obrazem otwierającym i zamykającym przedstawienie była od
pustna karuzela. 

Tendencja interpretacyjna Swinarskiego sprowokowała dy
skusję nad aktualnością „rewolucyjności" tekstu. Z wielu 
stron podkreślano, że w socjalizmie nie ma sensu posługiwa
nie się tym utworem jako narzędziem agitacji społecznej. Ni
hilistyczna konstatacja, iż „człowiek by dał odprawę złu, lecz 
sytuacja wciąż nie sprzyja mu" wydawała się zbyt wielkim up
roszczeniem. Sam Brecht w miarą upływu czasu i zmian 
w strukturze ekonomiczno-społecznej świata boleśnie odczu
wał niebezpieczeństwa muzealnej rekonstrukcji „Opery". Usi
łował odnawiać przestarzałe treści, a pod koniec życia podjął 
nawet decyzję napisania tekstu na nowo. Krytycy i twórcy 
teatru nawoływali do wydobywania bardziej uniwersalnych 
wartości sztuki, jej walorów humanistycznych. Pozostawała 
poza tym wciąż urzekająca swą ekspresją muzyka Weilla i ba
rokowa widowiskowość narzucająca trop metateatralny. 

Pod znakiem zapoczątkowanej przez Swinarskiego zabawy 
w teatr, konwencję, powstało w teatrze polskim szereg do
brych i mniej dobrych inscenizacji „Opery za trzy grosze". 
Z waźniejszych prac warto wymienić krakowski spektakl Ry
szarda Majora i Jana Banuchy z 1977 roku, z całym ciągiem 
zwariowanych tricków teatralnych, obnażających sceniczną 
umowność. Realizując marzenie Swinarskiego o odwróceniu 
tradycyjnego układu dwóch protagonistów, Major usiłował na
dać postaci Macheatha (Wiktor Sadecki) cechy romantyka 
karmiącego siebie i otoczenie mitem przeszłości, niezdolnego 
do zauważenia istotnych przemian, których znakiem był nowo
czesny, wyposażony w audiowizualne pomoce, gangster-przed
siębiorca Peachum (Edward Lubaszenko). W zgodzie z antyi
luzjonistyczną estetyką teatru Brechta było przedstawienie 
Jerzego Grzegorzewskiego w warszawskim Teatrze Studio 
z 1986 roku, umieszczone pomiędzy jarmarcznym kiczem kaba
retu a pastiszem operetkowym (także autopastiszem poprzez 
cytaty z poprzednich inscenizacji Grzegorzewskiego). Główne 
role zagrali Piotr Fronczewski (Macheath) i Marek Walczew
ski (Peachum). 
Trzecim kierunkiem interpretacyjnym było wyeksponowanie 

muzycznych wartości dzieła i potraktowanie całej „akcji" ja
ko umownych ram dla kabaretowo-parodystycznego kształtu . 
Istotnym etapem w formowaniu tej tradycji inscenizacyjnej 
:,Opery za trzY, ~rosze" było ~rzedstawienie Jana Biczyckiego 
1 Tadeusza W1smaka na scenie Teatru Rozmaitości w Katowi
cach z_ 1962 roku. Sztuka Brechta przestała być smakowitym 
zabytkiem atmosfery „roaring twenties". Zamieniła się we 
współczesny wielkomiejski musical bulwarowy. Na pierwsze 
miejsce wysunęła się precyzyjnie sformalizowana reżyseria ru
chu, błyskawiczna zmienność arrangements. Był to Brecht do
stosowany do nowej sytuacji „kultury masowej". Musicalową 
„Ope~ę" podbudowaną bezpardonowym atakiem w ponad
ustroJową pseudomoralność drobnomieszczańską przedstawił 
Janusz Nyczak w 1978 roku na scenie Teatru Muzycznego 
w Słupsku . 

Pod wpływem temperamentu, gustu reżyserów i aktorów, 
„Opera za trzy grosze" przeżywała kolejne mutacje na sce
nach polskich. Lidia Zamkow w Teatrze im . Słowackiego 
w 1965 roku popełniając dramatogroteskę o upozorowanej 
operowości naszego życia, sama popadła - jeśli wierzyć re
cenzentom - w operowość autentyczną, namaszczoną. Miesza
ninę kabaretu, naturalistycznego dramatu wzbogaconego o 
„prawdę przeżycia" i pastiszu operowego zaprezentował Raul 
Zermeno w poznańskim Teatrze Nowym w 1974 roku zaskaku
jąc momentami agresywną, antymieszczańską wy~ową. Na 
porzucenie oryginalnej formy musicalowej i wtłoczenie Brech
ta w staroświecką formę niemieckiego Singspielu zdecydował 
się Ryszard Peryt, wystawiając „Operę za trzy grosze" w pięć
dziesiąt lat po schillerowskiej prapremierze. Ten zabieg o in
tencji nieco muzealnej odebrał widowisku życie, ukazując 
teatr anachroniczny. „Opera" bez efektownego retro i lumpow
skiej egzotyki, z moralitetową transformacją bandyty w Chrystu
sa(!), była daniem zbyt zakalcowatym i ciężkostrawnym. 

Jak grać „Operę za trzy grosze" dziś, po sześćdziesięciu 
czterech latach od jej berlińskiej prapremiery, „skoro prze
kształca się wszystko i przenaczone jest tylko dla czasu swe
go"?* Formy dławienia człowieka przez człowieka wysubtel
niały, są inne, bardziej legalne. Gangsterstwo współczesne 
uległo depersonifikacji; przestępcy nie są już bohaterami po
dwórzowych ballad, „wysferzyli się", zmienili skórę. Strehler 
realizując „Operę" w Piccolo Teatro di Milano przeniósł akcję 
do Chicago początków stulecia i rozegrał ją w środowisku 
amerykańskich gangsterów zorganizowanych w dobrze prospe
rujące mafie. A w Polsce ... Wystarczy śledzić współczesne afe
ry gospodarcze. Więc pochować Brechta? ... Patrząc dookoła 
dręczy myśl, że tak naprawdę niewiele się zmieniło. Nędzarze, 
żebracy, prostytutki byli przecież zawsze. 

* Brecht, „Pieśń sztukopisa" 



Motto: „Cały świat jest szalony. 
Wszystko jest szalone. 
Salomon powiada, że nieskończenie 
wielka jest liczba szaleńców" 

Daj Bóg spoczynek zasłużony, 
Światłość i pokój wiekuisty, 
Temu, co pługa ani brony 
Nie posiadał, ni koszuli czystej, 
Nagi, do skóry ogolony, 
Na sposób rzepy obłuszczonej, 
Daj Bóg spoczynek zasłużony. 

Panurg 

Franciszek Villon, XV w. 

Niedrogi jest nasz przybytek, 
Nie ginie nigdy dobytek. 
Wolniśmy i od zwierzchności, 
Robót, inszych przeciwności. 
Królowie, książęta, pany 
Nie wkładają na nas dani, 
Ni nas płaty obciążają, 
Bo nasz święty żywot znają ... 
Tak więc stan nasz jest swobodny, 
Chocianie barzo nadobny, 
Nad króle, książęta, pany, 
Nad chłopy i nad mieszczany ... 

Tragedia żebracza, XVI w. 

Z swywoli, nie z potrzeby. Że się robić nie chce 
Chłopu, aż on ułomny, aż on chramie, żebrze. 
Czasem nogę obwinie i rękę zakrzywi, 
Zmyślając skaleczenie. Gnuśność to sprawuje, 
Bywa frantów niemało, bywa i przebieglców. 

Krzysztof Opaliński, XVII w. 

Społeczeństwo żyje nie dla moralności, 
ale z moralności. 

* * * 
Brat bratu chciałby łeb urwać, 
Gdzie nie tknąć, ktoś kogoś łaje, 
Mąż z żoną to łotr i kurwa, 
Profesje żrą się nawzajem: 
Jurysta szydzi z kapłanów, 
Za szmatę ma ksiądz jurystę. 
Tylko mąż stanu, pan z panów 
Myśli, że ręce ma czyste. 

John Gay, XVIII w. 



Skoro warunki stwarzają ludzi, 
to trzeba stwarzać ludzkie warunki. 

Karol Marks, XIX w. 

Człowiek hołduje chętniej dobru niźli złu, 
Ale warunki nie sprzyjają mu. " 

* * * 
Bo z czego żyje człek? 
Bo z tego żyje człek, że co godzina 
Drugiego gnębi , dusi , łupi - nie chce dać żyć, 
Dlatego żyje człek , że zapomina 
Kim jest i lubi krew swych bliźnich pić. 
Z powyższych słów wynika właśnie to, 
Że człowiek musi wciąż wyrządzać zło. 

Bertolt Brecht, XX w. 

A kiedy północ wybiła już 
Gdy spali i pan, i sługi, 
Włóczęga wyjął z zanadrza nóż 
Ostry, błyszczący i długi. 
Nóż w jego ręku tak drżał i lśnił 
Jak gwiazdy z mroźnego nieba, 
Aż wreszcie podszedł i nagle - wbił 

W bochenek świeżego chleba! 

Świtem włóczęga zniknął - bo cóż? 
Wyspał się, najadł.. . w porządku, 
Lecz w świeżym chlebie zotawił nóż, 
Zostawił go - na pamiątkę: 
Że kto ma dom swój, stragan czy sklep 
Ten może spokojnie chrapać 
Póki nędzarze mają ten chleb, 
Żeby w nim noże zatapiać. 

Julian Tuwim, XX w. 



Janusz Erenc 

Żebrak, 
prostytutka, 
włóczęga i ... ty 

Zawsze byli biedni, chorzy i wykolejeni ludzie, zawsze 
też spotykali się oni z niechęcią i współczuciem. 

Może to wydawać się dość dziwne - szczególnie dla osób, 
które z problematyką pomocy społecznej mają do czynienia na 
tyle, iż wiedzą jedynie o istnieniu takiej instytucji - ale 
w używanym oficjalnie nazewnictwie nie ma pojęcia żebrak . 
Mówi się natomiast o ubóstwie, bezdomności czy ogólnie o nie
dostatku. Czasowniki żebrać, pójść na żebry - nijako określa
jące tę „profesję" (czyt. sposób zdobywania środków do życia) 
- zastąpiono pojęciami bardziej precyzyjnymi, a zarazem ła
godniejszymi, opisującymi rodzaj niedostatku, a nie charakter 
aktywności życiowej. Jest w tym jednak i coś więcej - te 
zmiany są wyznacznikiem czasów nakazujących w przejawach 
biedy widzieć niedostatek instytucjonalnego zabezpieczenia 
i niedoskonałość form społecznego zorganizowania. 

Literatura pokazująca świat żebraków i tanich prostytutek 
dostrzegała w nim często rządząca się swoimi prawami spo
łeczność „alternatywną" . Prawa te były dziwne i tajemnicze, 
ale wymagały respektu, nawet nas - tych „lepszych". Świat 
lumpenproletariatu był zamknięty i nie podlegał penetracji 
postronnych obserwatorów. Informacji o nim dostarczała właś
nie literatura i to nie tylko ta prowokująca, brukowa, ale rów
nież literatura uznana. Czytało się ją z wypiekami i poczuciem 
zażenowania , choć niewątpliwie i z odrQ,biną litości. Jeszcze 
w okresie międzywojennym krążyły opowieści o podziemnym 
świecie żebraków , którzy - broniąc się przed zewnętrzną inge
rencją - tworzą dobrze zorganizowaną społeczność, odnajdu
jącą satysfakcję z realizowanego stylu życia. Podobno co roku 
w karnawale w jednej z podwarszawskich miejscowości odby
wał się przed wojną bal żebraków. Miał on „uroczystą opra
wę" , a jego uczestnicy bawili się długo i dobrze. Informacje 
o balu miały coś z pikanterii i to zarówno ze względu na jego 
egzotykę, jak i na oficjalny zakaz uprawiania żebractwa i włó
częgostwa. 

Subkulturowość, jaka kryła się za tak postrzeganym świa
tem nędzy , była i jest niewątpliwie fałszywa. Proponowana 
w nim „alternatywność" to zwykła konieczność; szansa na ja
kąś adaptację w społeczeństwie, znalezienie swojego miejsca, 

wkomponowanie się w takie reguły gry, z którymi dajemy so
bie radę i które pozwalają jakoś zaistnieć. W socjologii nazy
wa się to grupą odniesienia. Każda jednostka, każdy człowiek , 
takiej grupy potrzebuje, nawet wtedy gdy jest ona społecznie 
naganną. Z drugiej strony w środowiskach „alternatywnej 
subkultury" wytworzyła się reakcja obronna, uzasadniająca 
własną separację . Najogólniej rzecz ujmując polegała ona na 
odrzuceniu tych wartości, które wiązane były z życiem „czło
wieka poczciwego", spokojnego „frajera". Reprezentowany 
przez niego model społecznej egzystencji postrzegano często 
jako życiową klęskę. 

Jaki jest zatem ten świat biedy, a właściwie lumpenproleta
riatu, bo on interesować nas będzie najbardziej? Czy jego 
obraz funkcjonujący w tych „lepszych" i „jeszcze lepszych" 
warstwach społecznych jest próbą sił i wynikiem pogardy czy 
raczej współczucia? Ma leczyć społecznego kaca czy być ele
mentem miary samozadowolenia? 
Żebrak pod kościołem, szczególnie w okresie odpustu, to tra

dycja, element folkloru. Był także „dziad po prośbie", który 
pukał od drzwi do drzwi, prosząc o wsparcie, kawałek chleba 
czy znoszone ubranie. Te obrazki nędzy to prawdopodobnie 
część funkcjonalnej równowagi społecznej. Człowiek ma prze
cież prawo poczuć się lepszym, gdy spełniając chrześcijański 
obowiązek wrzuca do wystawionej czapki jałmużnę. Od 1927 
roku, zgodnie z dekretem Prezydenta RP, żebractwo i włóczę
gostwo stały się nielegalne. Według artykułu piątego do walki 
z nimi służyć miały: „1. domy pracy dobrowolnej, 2. przytułki, 
3. domy pracy przymusowej". Dekret przetrwał nienaruszony 
do czasów współczesnych i nadal obowiązuje . Władze komuni
styczne korzystały z niego wybiórczo i głównie ze względów 
ideologicznych. W państwie socjalistycznym nie było bowiem 
żebrzących i bezdomnych ex definitione. Żebraków starano się 
najczęściej przestraszyć, a nawet doraźnie im... pomóc. Dla 
przykładu w Gdyni patrole złożone z milicji obywatelskiej 
i pracowników opieki społecznej co pewien czas penetrowały 
rejony dworców, targowisk i innych miejsc, gdzie zbierali się 
żebracy. Zwykle legitymowano ich i odwożono do miejsc za
mieszkania. W większości bowiem byli oni zameldowani w przy
ległych do Gdyni małych miejscowościach . Jeszcze w latach 
osiemdziesiątych Prezydent Gdańska blokował inicjatywę budo
wy noclegowni dla bezdomnych twierdząc , że jest ona niepo
trzebna. Obecnie noclegownie w Trójmieście już są, ale mogą 
zapewnić miejsca tylko dla 10% zarejestrowanych w nich bez
domnych. 

Ostatnie lata kształtują nowy obraz ludzi proszących o wspar
cie. Są oni bardziej natrętni, a nawet agresywni. Myślę tu o no
sicielach wirusa HIV, których tabliczki prowokują w centrach 
handlowych i podziemnych przejściach, o nachalnych narkoma
nach i alkoholikach wyciągających od zagranicznych turystów 
pieniądze na „lekarstwo dla chorego dziecka" czy wreszcie 
o dzieciach rumuńskich czepiających się rąk przechodniów. 
Wzrosła liczba „żebraków okrężnych" , którzy teraz nie po mie
szkaniach, ale drogą od boutique'u do prywatnego baru syste
matycznie wypraszają jałmużnę. Pojawił się także nowy, maso
wy klient pomocy społecznej - bezrobotny. 

Zmienił się również obraz kobiety lekkich obyczajów, sprze
dającej swoje wdzięki „na rogu ulicy". W zasadzie - mimo 
stałości „najstarszego zawodu" - miejsce i rolę prostytutki 



w społeczeństwie postrzegano na przestrzeni wieków bardzo 
różnie, od hołdów dla sztuki miłości po piętnowanie i nietole
rancję. Trudno w tym krótkim eseju prześledzić dokładniej 
omawiane zjawisko. Warto jednak zacytować Norberta Eliasa, 
autora „Przemian obyczajów w cywilizacji Zachodu", który 
opisując domy publiczne w okresie Renesansu podaje na przy
kład, że „Cesarz Zygmunt dziękował w 1434 roku magistrato
wi miasta Brna za to, że tenże oddał na trzy dni dom publicz
ny do jego i jego orszaku dyspozycji .. „ co należało ... na równi 
z uroczystą ucztą do ceremoniału podejmowania dostojnych 
gości". W owym okresie zajmowano się także prostytutją jako 
przedmiotem dociekań naukowych, broniono nawet na ten te
mat prac magisterskich. Elias wspomina m.in. o dysertacji 
„De fide meretricum in suos amatores" (O wierności prosty
tutki wobec swoich kochanków). 

W czasach współczesnych bycie prostytuką stało się zdecy
dowanie bardziej naganne, a brak dla nich jakichkolwiek za
bezpieczeń prawnych czy socjalnych tłumaczy się niegodnoś
cią i nieprzyzwoitością praktyk, jakim się oddają. Obecne do
ciekania naukowe raczej rzadko podejmują problematykę pro
stytucji, koncentrując się na motywach i środowiskowych 
uwarunkowaniach podejmowania przez kobiety takiej formy 
„aktywności zawodowej". Oczywiście, i socjologowie, i psy
chologowie wskazują na różnorodność tych motywów. Począw
szy od chęci bycia kimś innym i negowania swojej dotychcza
sowej egzystencji, po wyraźnie - w ten sposób zaspakajane -
potrzeby seksualne. Najczęściej jest to jednak chęć wyrwania 
się z pewnego świata niemożności, głównie ekonomicznej; pró
ba poprawienia w sposób doraźny swoich warunków życia. 
Można to zauważyć na przykład w postawach prostytutek 
młodocianych, dla których zarobione pieniądze i otrzymane 
prezenty stanowią bardzo ważny element nobilitujący. Wystę
puje tu zresztą wyraźna stratyfikacja. Są prostytutki chodzące 
z „Kotami" - to prawdopodobnie od kształtu oczu ich klien
tów, są zwolenniczki Arabów - „Arabeski", urzędujące w ba
zie promowej „Tirówki"; tanie Rosjanki. „Upadłe dziewice" 
znaleźć można również w hotelu „Gdynia" i dwóch tutejszych 
domach publicznych zamaskowanych pod szyldem klubu (na 
przykład businessmana), tudzież agencji ułatwiającej telefo
nicznie miły kontakt międzyludzki. Poziom gratyfikacji za 
świadczone usługi jest bardzo różny i pozwala niektórym pro
stytutkom żyć rzeczywiście na wysokim poziomie finansowym. 
Charakterystyczne, że wśród nich samych postrzegane jest to 
bardziej jednoznacznie niż na zewnątrz. J?odtrzymują one tak
że w swoim środowisku mit doskonałej prostytutki, która nie 
jest wybierana przez klienta, ale to ona wybiera pierwsza. 
Prowadzone nad prostytucją badania posiadają zwykle jednak 
istotną ułomność - starają się jak gdyby nie dostrzegać nie 
tylko szerokiego społecznego ich usytuowania, ale przede 
wszystkim istnienia zapotrzebowania na te usługi. A przecież 
społczeństwo to system homeostatyczny. 
Cóż, zawsze byli „biedni", „chorzy„ i „wykolejeni" lu

dzie, zawsze też spotykali się oni z niechęcią i współczu
ciem. 

Janusz Erenc 
Socjolog 
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Lockard, McDonald, 
Clifford, Martinez 

Żebranie: podział zasobów 

Aczkolwiek dzielenie się jedzeniem oraz innymi zasobami 
środków do życia jest stale przez ludzi praktykowane, jak do
tąd nie prowadzono szczegółowych badań związanego z tym za
chowania się oraz reguł dotyczących sytuacji, w której osoba 
przypuszczalnie znajdująca się w potrzebie prosi lub błaga 
o pieniądze obcego człowieka, będącego potencjalnym dobro
czyńcą. Obserwacja kilku żebrzących osób wykazała, że płeć, 
kontakt wzrokowy, przybierana postawa, ubranie, pogoda i 
wysokość sumy, o którą się prosi, mogą mieć znaczenie dla po
wodzenia prośby. Przeprowadziliśmy eksperyment, w którym 
w roli żebraków wystąpiło kilkoro studentów. Celem ekspery
mentu było znalezienie odpowiedzi na cztery pytania: 1. Ja
kiego rodzaju zestawy osób dzielą sią z obcymi? 2. Jakie 
cechy osoby żebrzącej sprzyjają dzieleniu się z nią'? 3. Ja
kie elementy otoczenia wpływają na ten proces'? 4. Jaki 
odsetek ludzi dzieli się z innymi, kiedy dobór krewniaczy 
nie wchodzi w grę, a odwzajemnienie jest nieprawdopo
dobne'? 

W badaniu pilotażowym dwóch studentów płci męskiej prosi
ło w miejscach publicznych o 10 centów, nie podając żadnych 
wyjaśnień. „Żebracy" odnosili znacznie większy sukces, jeżeli 
zwracali się do kobiet niż do mężczyzn lub par mieszanych. 
Częściej osiągali powodzenie zwracając siQ do osób, które zaję
te były jedzeniem. Paradoksalnie, procent skutecznego żebra
nia był większy, gdy proszący był przyzwoicie ubrany i przyj
mował postawę dominacji, która polegała na podniesionej gło
wie, kontakcie wzrokowym i nie wyciąganiu ręki w geście 
proszalnym. Ogółem, żebranie zostało uwieóczone powodze
niem w 53% przypadków. 

Drugie badanie przeprowadzono pi'zy pomocy dwu studen
tek i dwóch studentów, którzy zwracali się pojedynczo do po
tencjalnych dobroczyóców, przyjmując postawę bądź podpo
rządkowania, bądź dominacji. Ubrani byli swobodnie, ani dob
rze, ani nędznie. Do zestawów osób, które uprzednio były 



przedmiotem badań, dodano grupy rodzinne. Żebrzący ponow
nie prosili o 10 centów, nie podając wyjaśnień. Żebranie ko
biet było bardziej owocne - 41 % niż mężczyzn - 26% sku
teczności. Ogółem, odsetek próśb uwieńczonych powodzeniem 
wyniósł 37%. 
„Żebrakom" udawało się względnie dobrze jedynie wtedy, 

kiedy w postawie podporządkowania zwracali się do jedzących 
kobiet. Prośby „żebraczek" były skuteczniejsze, zwłaszcza je
żeli w postawie podporządkowania zwracały się do jedzących 
mężczyzn lub w postawie dominacji do samotniej kobiety lub 
samotnego mężczyzny, który nie był zajęty spożywaniem posił
ku. Obiekty zabiegów proszalnych, składające się z więcej niż 
jednej osoby, zwłaszcza rodziny, a także pary mieszane, były 
najbardziej niechętne dawaniu jałmużny. Osoby spożywające 
posiłek często poza wręczeniem 10 centów ofiarowywały część 
s~ego jedzenia. Źródłem pospolicie przez ludzi praktykowanej 
wymiany dóbr może być prymitywna skłonność do dzielenia 
się jedzeniem. Wyniki badań sugerują również, w jaki sposób 
należy się zachowywać, by ktoś podzielił się pożywieniem (po
stawa podporządkowania i gest proszalny) oraz jakie są jego 
specyficzne reguły (na przykład kobieta żebrząca winna pod
chodzić do mężczyzny, ale nie do rodziny). Jeżeli spożywanie 
jedzenia nie miało miejsca, żebraczka o postawie dominacji 
odnosiła względny sukces, zwracając się do innej, pojedynczej 
kobiety (ale już nie dwu kobiet) albo pojedynczego mężczyzny 
lub dwóch mężczyzn. Interesujący jest związek tej pierwszej 
sytuacji z problemem dominacji i podporządkowania oraz moż

liwość seksualnego podtekstu w tej drugiej. 
Jeżeli adresatem próśb były co najmniej dwie osoby, wystar

czało to do zlikwidowania korzyści wynikającej z przyjęcia 
przez żebrzącego postawy dominacji . Tego rodzaju rezultat 
zgodny jest z wynikami wskazującymi, że grupy na ogół mniej 
chętnie udzielają pomocy niż osoby pojedyncze. Aczkolwiek 
dzielenie się pożywieniem osobników wchodzących w skład ro
dziny jest rzeczą zwyczajną i zotało udowodnione w odniesie
niu do społeczeństw zbieracko-myśliwskich, rodzina jako jed
nostka może być naturalną przeszkodą dla ogólnego podziału 
pożywienia. Gospodarka nowoczesnego społeczeństwa może 
przezwyciężać (dzięki altruizmowi odwzajemnionemu) skłon
ność do dzielenia się wyłącznie z krewnymi. Jednakże dobór 
krewniaczy może być bardziej elementarną zasadą, o czym 
świadczyłaby niechęć rodzin do dzielenia się środkami utrzy
mania z osobami całkowicie obcymi, w stosunku do których 
altruizm odwzajemniony może wymagać , pewnej znajomości 
pomiędzy stronami, które go praktykują. 

Fakt, że jałmużny udzieliło od jednej trzeciej do ponad poło
wy osób, do których zwracali się żebrzący, świadczy, że dziele
nie się zasobami środków utrzymania jest ważne dla przetrwa
nia ludzi. Jeżeli proszący może zaprezentować się jako krewny 
albo co najmniej członek tej samej, najbliższej grupy, prawdo
podobieństwo, że otrzyma wsparcie, niewątpliwie wzrasta. Tak 
jak w przypadku szympansów, znajomość reguł i przestrzega
nie odpowiednich form zachowania się we właściwym kon
tekście winno mieć wartość adaptacyjną . 
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Byłem nędzarzem ... 
Idąc w tłumie 

zauważamy coraz częściej na naszych ulicach skulonych ludzi 
siedzących z kartką na szyi, proszących, żebrzących o pienią
dze. Większość z nas patrzy na nich z pogardą, głośno komen
tując. Śmiejemy się cynicznie, niektórzy z nas spluwają. Nie
wielu sięga do kieszeni .. . 

Postanowiłem 
spróbować . 

... wyciągnąłem z „reklamówki" kartkę z napisem: JESTEM 
NOSICIELEM HIV - PROSZ~ O POMOC. Usiadłem w tune
lu na schodach, kładąc przed sobą mały kartonik na pienią
dze. Wielu przechodziło obojętnie - w ogóle mnie nie zauwa
żywszy . Moje oczy były skupione na ich twarzy. Było widać 
na nich zmęczenie, pośpiech, ale i pogardę dla mnie, a może 
i samych siebie. 

Nagle poczułem na swej twarzy krople wody; zauważyłem, 
że 

splunął mi w twarz. 
Sylwetka plującego zniknęła wśród tłumu . Nie spojrzał mi 

nawet w oczy ... Obok kobiety sprzedające kwiaty i gazety, 
mężczyźni szukający pieniędzy na butelkę wódki. Cyganie, nie
letni, samotne matki i wśród nich ja. W moim kartoniku za
częły pojawiać się pierwsze pieniądze ... Zauważyłem stojącego 
obok mnie krzyczącego starszego mężczyznę: „To ja musiałem 
40 lat pracować, aby dziś pod nogami siedział mi taki i prosił 
o jałmużnę! Co, gówniarzu - pedałem czy ćpunem jesteś?" Za
czął mnie szarpać za ubranie. „Spierdalaj stąd, gówniarzu, że
by cię tu więcej nie widział". 

„Pan go zostawi" - krzyknął jakiś chłopak. „A ty co, w obro
nie stajesz - może też masz adidasa?" 

„Pan go zostawi" 
- powtórzył mój obrońca. Tłum jakby stanął. Wszystkie twa
rze były skierowane na mnie. Mężczyzna puścił mnie i od
szedł. Ja zostałem. Tłum wrócił do swojego zajęcia - szedł da
lej. 

Co jakiś czas ktoś sięgał do kieszeni i wrzucał do kartonika 
pieniądze . Jakaś dziewczyna zrobiła mi zdjęcie, gdy twarz za
kryłem rękoma. Dwóch wyrostków zaczęło rzucać we mnie 
puszkami po „Coli" i piwie. Coraz więcej ludzi zaczęło splu
wać, coraz więcej ludzi przyglądało się mojej twarzy. 
Czułem się okropnie. Miałem dość tłumu - bezimiennych 

twarzy, spojrzeń, śmiechu, pogardy ... 

Jarosław Gojtkowski, 
Gazeta Morska nr 167, 1992 



Bertolt Brecht 
AFORYZMY 

Gdyby rekiny 
były ludźmi 

„Gdyby rekiny były ludźmi - zapytała pana K. córeczka 
gospodyni - czy byłyby milsze dla małych rybek?" „Zapewne 
- powiedział. Gdyby rekiny były ludźmi, kazałyby budować 
w morzu dla małych rybek ogromne klatki pełne pożywienia, 
zarówno roślin, jak i zwierząt. Dbałyby o to, by w klatkach 
była zawsze świeża woda i wydałyby szereg wszelkiego rodza
ju zarządzeń sanitarnych. Jeśli na przykład rybka zraniłaby 
się w płetwę, zrobiono by jej natychmiast opatrunek, by nie 
umarła przedwcześnie rekinom. Aby zaś rybki nie były smut
ne, 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 odnaleźć wielkie rekiny, leżące so
bie gdzieś leniwie. Najważniejszą sprawą byłoby oczywiście 
moralne wychowanie rybek. Uczono by je, że najpiękniej i naj
lepiej jest, kiedy rybka poświęca się radośnie, i że wszystkie 
powinny wierzyć w rekiny, a przede wszystkim w to, że tro
szczą się one o ich świetlaną przyszłość . Nauczono by rybki, 
że owa przyszłość jest zapewniona tylko wtedy, kiedy nauczą 
się posłuszeństwa. Rybki muszą wystrzegać się wszelkich ni
skich, materialistycznych, egoistycznych i marksistowskich 
skłonności i natychmiast donosić rekinom, jeśli któraś z nich 
takie skłonności by zdradzała. Gdyby rekiny były ludźmi, pro
wadziłyby oczywiście także wojny pomiędzy sobą o obce klat
ki z rybami, by zdobyć cudze rybki . Te wojny kazałyby prowa
dzić własnym rybkom, ucząc je, że pomiędzy nimi a rybkami 

należącymi do innych rekinów istnieje ogromna różnica. Ryb
ki - mówiłyby im - są, jak wiadomo, nieme, ale milczą w zu
pełnie 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, milczących w innym 
języku, otrzyma · mały order z morszczynu i tytuł bohatera. 
Gdyby rekiny były ludźmi, istniałaby u nich oczywiście także 
sztuka. Istniałyby piękne obrazy, na których zęby rekinów 
przedstawiono by w przepysznych barwach, a ich paszcze wyg
lądałyby jak ogrody rozkoszy, w których można cudownie się 
bawić. Teatry na dnie morza pokazywałyby, jak bohaterskie 
rybki płyną pełne zachwytu w paszcze rekinów, a muzyka by
łaby tak urzekająca, że rybki płynęłyby przy jej dźwiękach, 
z orkiestrą na czele, rozmarzone i pogrą·żone w najprzyje
mniejszych myślach do krtani rekinów. Gdyby rekiny były 
ludźmi, istniałaby także u nich religia . Nauczałaby, że praw
dziwe życie rybek rozpocznie się dopiero w brzuchu rekinów. 
Poza tym:, gdyby rekiny były ludźmi , skończyłaby się równość 
wszystkich rybek. Niektóre z nich otrzymałyby urzędy i stały
by ponad innymi. Troszkę większe mogłyby nawet pożerać 
mniejsze. To byłoby dla rekinów bardzo przyjemne, ponieważ 
otrzymywałby częściej do zjedzenia większe sztuki. A większe, 
zajmujące odpowiedzialne stanowiska, dbałyby o porządek 
wśród rybek. Byłyby nauczycielami, oficerami, inżynierami 
przy budowie klatek itd. Krótko mówiąc, gdyby rekiny były 
ludźmi, nastałaby wreszcie kultura w morzu". 



Ballada o Mackie Majchrze 

A rekiny w oceanie 
Mają zębów pełen pysk. 
Macheath ma w kieszeni majcher, 
Lecz któż widział jego błysk? 

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

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

I Szmul Meier gdzieś zaginął, 
I niej eden 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. 

Kiedy rekin krwią się splami 
Krew w pamięci musi trwać ... 
Mackie nosi rękawiczki, 
Żeby nic nie było znać. 
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Jeśli filozofia świata „Opery za trzy grosze" nie wy
da się Wam zbyt przerażająca, a losy bohaterów, 
panów Macheathów i Peachumów - zbyt smutne; 
jeśli zechcecie podążyć ich niechlubnym śladem -
radzimy skorzystać z mądrości wielkiego Henryka 
Fieldinga. 

Lista 
niechybnych wskazań 
dla tych, 
którzy chcą 
osiągnąć wielkość 

1. Nigdy nie czyń drugiemu więcej zła niż jest to konieczne 
do osiągnięcia celu; zło bowiem jest rzeczą zbyt cenną, by 
je trwonić. 

2. Nie wyróżniaj nikogo przez afekt, lecz wszystkich z równą 
gotowością poświęcaj dla swego interesu. 

3. Osoby, która ma wykonać twój plan, nie wtajemniczaj weń 
nigdy w stopniu większym niż jest to konieczne. 

4. Nie ufaj temu, kto cię oszukał ani temu, kto wie, że został 
przez ciebie oszukany. 

5. Nie przebaczaj żadnemu wrogowi; mszcząc się zachowaj 
jednak rozwagę i umiej zwlekać, jeśli trzeba. 

6. Unikaj ubóstwa i nieszczęść, a sprzymierz się jak najści
ślej z bogactwem i władzą. 

7. Utrzymuj stale powagę na twarzy i w zachowaniu, przy 
każdej okazji udawaj mądrość. 

8. Nieustannie podżegaj w swej bandzie jednych przeciwko 
drugim. 

9. Nigdy nie nagradzaj nikogo wedle jego zasług, lecz zawsze 
dawaj do zrozumienia, że nagroda przewyższa zasługę. 

10. Wszyscy ludzie to łajdacy albo głupcy; większość zaś jest 
mieszaniną obu tych rodzajów. 

11. Dobrego imienia, podobnie jak pieniędzy, trzeba s ię często 
zbyć, a przynajmniej na znaczne ryzyko je wystawić, aby 
uzyskać jakąś korzyść. 

12. Cnoty, podobnie jak drogie kamienie, można łatwo podro
bić. Naśladownictwa w obu przypadkach równie dobrze po
siadacza ich zdobią, a bardzo mało jest takich, którzy dość 
mają wiedzy i rozeznania, by odróżnić podrobiony klejnot 
od prawdziwego. 

13. Wielu ludzi zginęło przez to, że stali się szelmami tylko po
wierzchownie; podobnie w grze przegrać może każdy, kto 
nie gra na całego. 

14. Ludzie obnoszą się ze swymi cnotami podobnie jak kupcy 
ze swymi towarami po to, by na nich zyskać. 

15. Serce jest właściwą siedzibą nienawiści , a twarz - afektu 
i przyjaźni. 

Henryk Fielding 
„Wielki Jonatan Wilde" 



Mackie Majcher 
Dariusz Siastacz 

Panie i Panowie! 
Oto widzicie ginącego 

przedstawiciela ginącego stanu. 
Albowiem nas, małych 
mieszczańskich rzemieślników, 
obrabiających kasy sklepikarzy 
poczciwym łomem, pożerają 
wielcy przedsiębiorcy, 
za którymi stoją banhi. 
Czymże jest wytrych 

wobec papierów spółki 
akcyjnej? 
Czymże jest włamanie 

do banku. -
wobec założenia banku? 
Czymże jest zamordowanie 

człowieka -
wobec wynajęcia człowieka? 

„Opera za trzy grosze" 

Brechta wskazówki 
dla aktorów 

Aktor grający bandytę 
Macheatha powinien 
przedstawić go jako zjawisko 
mieszcza ńskie. Sympatia 
mieszczaństwa dla bandytów 
płynie z błędnego mniemania, 
że rabuś nie jes t 
mieszczaninem. Ojcem tego 
błędu jest inny błąd: 
że mieszczanin nie jest 
rabusiem. 
Na kobi ety działa mniej jako 
piękny mężczyzna niż jako 
bogaty mQżczyzna . Orygina lne 
angielskie rysunki do „Opery 
żebraczej" ukazują 
przysadzistego, ale silnego 
mężczyznę około czterdzistki, 
nie bez godności, o głowie 
kształtu rzodkiewki , już trochę 
łysiejącego . Jest tQgi, zupełnie 
pozbawiony poczucia humoru, 
a jego solidność ujawnia się 
już w tym, że jako 
businessman poświęca więcej 
uwagi wyzyskowi swych 
pracowników 
niż obrabowywaniu obcych. 
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Polly Peachum 
Katarzyna Cygan 
i Eliza Sroka 

Brechta wskazówki 
dla aktorów 

Jest absolutnie pożądane, aby 
panna Polly Peachum 
uchodziła w oczach widzów 
za cnotliwą i sympatyczną 
dziewczynę. Jeśli udowodniła 
w drugiej scenie, że zdolna 
jest do całkowicie 
bezinteresownej miłości, 
to potem okazuje praktyczne 
talenty, bez których tamto 
uczucie byłoby tylko 
lekkomyślnością. 



Brown i Lucy 
Krzysztof Kolba 
i Ewa Kuculis 

Brechta wskazówki 
dla aktorów 

Naczelnik policji Brown jest 
postacią na wskroś 
nowoczesną. Składa się on jak 
gdyby z dwu osobowości: jest 
inny w życiu prywatnym 
i inny jako przedstawiciel 
władzy. Sprzeczność ta nie 
przeszkadza mu, wręcz 
przeciwnie, żyje dzięki niej. 



Jenny 
Ewa 
Jendrzejewska
-M usiał i 
Elżbieta Mrozińska 

Brechta wskazówki 
dla aktorów 
(O prostytutkach) 

Panie te są w całkowitym 
posiadaniu swoich środków 
produkcji. Właśnie dlatego nie 
powinny sprawiać wrażenia, 
że są niezależne. Demokracja 
nie dała im tej niezależności, 
jaką mają ci, których można 
pozbawić środków produkcji. 



Salomon Song 

Pan Macheath oto wobec was, 
Spadł klęsk na niego grad! 
Jak długo rozum rządził nim, 
Co było do kradzenia-kradł 
I wielki był w zawodzie swym. 
Lecz sercu wreszcie dał się zwieść! 
I patrzcie, nim zapadła noc, 
Świat poznał skutki chuci tej: 
Zmysłowość nań ściągnęła nieszczęść moc -
Szczęśliwy, kto niP znał jej. 



Watsjajana Mallanaga 

Kamasutra 
czyli Traktat 
o miłowaniu 

Sposoby zyskiwania bogactwa (cz. VI, lekcja 3 - 4) 
Dar pieniężny, pochodzący od stałego kochanka, może być do
browolny lub wymuszony. 
Uczeni powiadają, że jeśli miłośnica otrzyma dar dobrowolny 
większy niż się spodziewała, to w takim przypadku nie powin
na już uciekać się do żadnych sposobów wymuszania. 
Watsjajana jednak uważa, że nawet jeśli otwarcie będzie sto
sowała pewne środki, to mężczyzna wtedy da dwukrotnie 
większy dar. 
Na przykład biorąc od niego pieniądze jako chwilową pożycz
kę, by kupcom zapłacić za klejnoty, jedzenie, napoje, girlandy, 
szaty i pachnidła. ' 
Dalej, chwaląc przed nim jego bogactwo lub wyłudzając dar 
miłości, bo śluby jakie poczyniła, drzewa zasadziła, sad założy
ła, kapliczkę stawia, studnie kopie, park zakłada, czy święto 
jakie świętuje. 
Poskarżyć się też może, że gdy na schadzkę z nim szła, stójko
wi lub złodzieje zabrali jej klejnoty, albo że jej cały majątek 
w domu przepadł z powodu pożaru lub włamania, łącznie z ty
mi klejnotami, których pragnie, jak i z tymi, które już była od 
bohatera dostała. Nadto przez służbę zawiadomić powinna 
o wydatkach poniesionych z okazji ich spotkania ... 
Może także przerwać czynienie tego, co się czynić godzi ... 
Przez służbę niechaj da mu do zrozumienia, jakie nadzwyczaj
ne korzyści czerpią inne, takie jak ona miłośnice. 

Im to w obecności bohatera niechaj opisze, niby zawstydzona, 
albo swe większe korzyści, albo ich brak. 
Należy też jasno i zdecydowanie odmówić dawniejszym ko
chankom, co obiecując większe korzyści znów się z nią starają 
połączyć. Po czym tych starających się i odrzuconych zalotni
ków mu wskazać. 
A gdyby miał już więcej do niej nie przyjść, to niechaj ona ni
by dziecko żebrze. Oto i sposoby zdobywania pieniędzy ... 
Miłośnica odtrącając obecnego swego przyjaciela, wycisną
wszy zeń cały majątek, może się zadawać z dawnym znajo
mym, o ile ciągle jest majętny, wpływowy i żywi namiętność 
do niej. Wtedy warto się z nim pojednać. 

Niech z rozwagą się połączy 
Z tymi, co zbliżenia godni. 
Połączonych roznamiętnia. 
U namiętnych hojność wzbudzi. 
Wreszcie się uwolni od nich -
Oto zawód miłośnicy. 

Miłośnica, która będzie 
Taką się kierować myślą 
W swoich sprawach z mężczyznami 
Niezbyt się związując z nimi, 
Majętności swe pomnoży. 



Morska Agencja Gdynia LTD. 

MAKLERZY OKRĘTOWI, 
AGENCI LINIOWI I AWARYJNI 

(SHIPBROKERS, 
LINER AND AVERAGE AGENTS) 

Member of 8.1.M.C.O . 

• 
81-368 GDYNIA, Pułaskiego 6, 

phones: 207671 (9 lines) 
telex: 054301, 
telegram: MAG 

• 
Clearing all merchant vessels 

and representation 
of Foreign shipowners 

in Poland. 
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adres teatru: 
Plac Grunwaldzki 1 81-372 Gdynia 
fax: (58) 20334 7. tlx 054 455 tm gdy 
tel. sekr. 200105, centr. 209501 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Jerzy GRUZA 
Kierownik muzyczny - Wiesław SUCHOPLES 
Z-ca dyrektora d/s adm.-tech. - Marek KRASZEWSKI 
Główny koordynator - Marek GLOC 
Kierownik literacki - Joanna CHOJKA 

Bilety: Biuro Obsługi Widzów 
tel. 216024. 216025. 217816. 20 95 21 w 222 

Kierownik - Krystyna lYLEWICZ 

Pion techniczny Teatru Muzycznego: 

Kierownik sceny- Dariusz KRUSZYNIAK 
Mistrz sceny - Mirosław NIEBODAJEW 
Kierownik sekcji oświetlenia - Piotr KUCHTA 
Kierownik sekcji akustycznej - Marek PIOTROWSKI 
Kierownik rekwizytorni - Jacek BIGUS 
Starsza garderobiana - Ewa URBAŃSKA 
Produkcja: Sergiusz KISZYCKI 

Kierownicy pracowni: 

Sylwia BOBROWSKA Krystyna JASIŃSKA 
Krystyna PAPROCKA Elżbieta RADOSZ. 
Mariusz CABAN, Sergiusz KISlYCKI. 
Edmund MERCHEL. Henryk OLBROMSKI. 
Stanisław WCISŁO 




