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BERTOLT BRECHT 
(1898-1956) 

Jako uczeń augsburskiego gimnazjum ogłaszał Brecht 
drukiem wiersze, opowiadania, krytyki. Studiował medy
cynę i nauki przyrodnicze w Berlinie i Monachium. Pod 
koniec pierwszej wojny światowej został powołany do woj
ska do służby sanitarnej. Z tego czasu pochodzą jego pierw-· 
sze sztuki oraz Legenda o umarłym żołnierzu, za którą fa
szyści wpisali jego nazwisko na czarną listę. Ostatecznie 
zaniechał Brecht studiów uniwersyteckich i został drama
turgiem i reżyserem w teatrze Kammerspiele w Mona
chium. Potem Max Reinhard zaangażował go do Deutcher 
Theater w Berlinie, gdzie przebywał Brecht do roku 1933. 
Werble w nocy (Monachium 1922) były pierwszym jego suk
cesem teatralnym. 

Premiera Opery za trzy grosze, odbyła się w roku 1928 
w Theater am Schiffbauerdamm. W tym teatrze Brecht 
miał możność realizować swoje teorie o dramacie i teatrze 
aż do czasu dojścia Hitlera do władzy. W roku 1933 Brecht 
wraz ze swoją rodziną musiał opuścić Niemcy. W roku 1948 
wraca z emigracji do Berlina, zakłada Berliner Ensemble 
~ kontynuuje swoją pracę w teatrzę, 
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Scena 1 i 2 - Biuro trustu kalafiorowego. 

192~1932. Swiatowy kryzys nawiedza Niemcy szczególnie gwał
townie. W jego szczytowej fazie pruscy junkrzy usiłują zdobyć 
pożyczki państwowe. Ich starania pozostają długo bez powodze
nia. Wielcy przemysłowcy Nadrenii marzą o ekspansji. 

Scena 3 - Restauracja Dogsborougha. 

Aby zainteresować prezydenta Hindenburga potrzebami I trud
nościnmi właścicieli dóbr, ofiarują mu junkrzy, jako dar hono
rowy, majątek ziemski. 

Scena 4 - Melina gangsterska w barze. 

Jesienią 1932 partia i prywntna armia Adolfa Hitlera stają 
\V obliczu finansowego bankructwa. Grozi im rychło rozwiązanie. 
Hitler rob i rozpaczliwe wyRiłki, by do.iść do władzy. Dłu;o nic 
udaje mu s ię uzyskać rozmowy z Hindenburgiem. 

Scena ; - Posiadlosć wie.iska Dogsborougha. 

W styczniu 1933 prezydent Hindenburg odmawia kilkakrotnie 
Hitlerowi s tanowis ka kanclerza Rzeszy. Obawia się jednak grożą
cego mu dochodzenia w sprawie skandalu z Pomocą Wschodnią, 
w który sam jest zamieszany. 
Otrzymał też państwowe pieniądze na zagospodarowanie ofiaro

wanego mu majątku Neudeck i nie zużył ich na wskazany cel. 

Scena 6 - Ratusz. 

Kiedy kanclerz Rzeszy generał Schleicher zagroził ujawnieniem 
sprzeniewierzenia pieniędzy przeznaczonych na Pomoc Wschodnią 
i nadużyć podatkowych, przekazał Hindenburg 30. I. 1933 władzę 
Hitlerowi. Sledztwo zostało umorzone. 

Scena 7 - Hotel l\1ammotha. 

Hitler brał podobno lekcje deklamacji I dostojnego sposobu W~· 
stę~owania u prowinejonalne~o aktora Basił-a. 
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Scena 8 - Biuro trustu kalafiorowego. 

W lutym 1933 sponął budynek Reichstagu. Hitler oskarżył swych 
wrogów o podpalenie i dał sygnał do rozpoczr;cia „nocy długich 
noży". 

Scena 9 - Proces o podpalanie spichrzów, 

W wielkim procesie o podpalenie Reichstagu sąd Rzeszy w Lip
sku skazał na kare śmierci niepoczytalnego bezrobotnego. Podpa
lacze wyszli wolni. Odtąd niemiecki wymiar sprawiedliwości praco
wał dla Hitlera. 

Scena IO - Posiadłość wiejska Dogsborougha. 

Testament. 

Scena Il - Hotel l\lammotha. 

Spodziewana śmierć Hindenburga wywoła ła w obozie hitlerow
skim zaciekle walki. Wpływowe koła domagały się usunięcia 
Ernesta Rohma. Wkrótce nastąpiło zajęcie Austrii. 

Nocą 30 czerwca 
Rohma w pewnym 
rozpocząć wraz z 
i Goeringowi. 

Scena 12 - Garaże. 

1934 Hitler zaskoczył swojego przyjaciela 
zajeździe, gdzie oczekiwał on fuhrera, aby 

nim zamach stanu przeciw Hindenburgowi 

Scena 13 Kvwiaciarnia Giwoli. 

Pod naciskiem Hitlera austriacki kanclerz Engelbert Dollfuss 
w roku 1934 zmusił austriacką prasę, by zaprzestała ataków prze
ciw hitlerowskim Niemcom. 

Scena 14 - Na cmentarzu. 

Zajęcie Austrii poprzedził mord na austriackim kanclerzu En
gelbercie Dollfussie. Hitlerowcy niestrudzenie kontynuowali wy
siłki, by zjednać sympatie w Austrii. 

Scena 15 - Zgromadzenie handlarzy Jarzynanu. 

Il marca 1938 Hitler wkroczył do Austrii. Plebiscyt, przepro
wadzony pod terrorem hitlcrC>wców, dał 98 procent głosów za Hit
lerem. Droga podbojów została otwarta. Po Austrii przyszła kolej 
na Cz~chosłowację, Polskę, Norweg_ię, Belgię, Francję, R1,1rrnmię, 
:Sułi:ane, Grec.le i związek Radz1ęck1. 

OSOBY: 

Zapowiadacz - STANISŁAW BIELIŃSKI 

Flake 
Butcher 
Clark 

1 przywódcy - JAN ADAMSKI 
- WACŁAW RYBCZYŃSKI 

ftrustu kalafiorowego_ TADEUSZ MROCZEK 

Sheet właściciel Stoczni 

Stary Dogsborough 

Młody Dogsborough 

Arturo Ul, szef bandy, gangster. 

Ernesto Roma, jego adiutant 

- RYSZARD KRZYŻANOWSKI 

- IRENEUSZ ERW AN 

- ZBIGNIEW ZAREMBA 

- JÓZEF JACHOWICZ 

- WITOLD MIERZYŃSKI 

Tedd Ragg, report. czasop. „Star" - HENRYK GOŃDA 

Dockdaisy 

Emanuele Giri, gangster 

Bowl, kasjer u Shccta 

Grcnwool 

Goodwill, z Zarządu Miejskiego 

O'Casey, z Komisji Slcdczej 

Giuseppe Givola, gangster 

Aktor 

Hook, hurtownik warzyw 

Oskarżony Fish 

Obrońca 

Sędzia 

Oskarżyciel 

Młody Inna, zaufany Romy 

Ignatius Dullfeet 

Betty Dullfeet, jego żona 

Reporterka 

Lekarz 

Obstawa Artura Ui 

Służący Dogsborougha 

Obstawa Romy 

- IREN A ANGERMAN 

- ZDZISŁAW KOZIEŃ 

- ADAM FORNAL 

- ZBIGNIEW ZAREMBA 

- TADEUSZ CZARNOWSKI 

- ANTONI KOSSOWSKI 

- STANISŁAW BIELIŃSKI 

- RYSZARD KRZYŻANOWSKI 

- ADAM FORNAL 

- TADEUSZ CZARNOWSKI 

- ADAM RACZKOWSKI 

- RYSZARD KRZYŻANOWSKI 

- LESZEK BIEŃKOWSKI 

- JERZY KULICKI 

- HENRYK GOŃDA 

- DANIELA MAKULS'KA 

- WIESŁAWA BOJADŻIJEW 

. . . . . . . . . 
- BOLESŁAW WEROWSKI 

Uzbrojeni ludzie, handlarze jarzyn z Chicago i Cicero. 

KIEROWNICY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH: Kierownik techniczny 

oraz oświetlenie: HENRYK KOPYCINSKI, Pracownic krawieckie: 

IRENA SZENDORN i TOMASZ SZCZUREK, Perukarnia: EDWARD 

TERLECKI. Stolarnia: JÓZEF NOWORóL. Malarnia i modęlatornia: 

KĄ_ZIMIERZ DRUPKA. Główny rekwizytor: KRYSTYNA NIEBt,1-

pE!(, Brygęd)er scęny: !';1IEC4?:YS:t..AW BULĄ$ 
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TEZY NSDAP 

NSDAP: „Kiedy w narodzie poszczególny obywatel prze

świadc zony jest o słusz ności zasacly : w moim państwie obo

wiqzuje reguła - każdemu cą jego - w moim państwie 

panuje socja lna sprawiedliwość i porzqclek ... to wtedy każ

dy, bez koniecz nośc i u p rawiania propagandy w tej dziedzi

nie z wewnę tr z nq radościq będzie się deklarował na rzecz 

pa iis twa " . 

Goe bbe ls; przemówienie prze dwy borcze kwiecień 

1932 r . 

NSDJ\P : „W starych Prusach kierowano się mqdrościq .„ 

h ·yć większym niż się to wydaje". 

„GoclJIJels s pr!clit. Ret.dcn aus Kampf und Sleg" 

Olde nburg, 1933 r. (s. 35). 

Jl'SDJ\P: „ Zqdamy kra j u i ziemi dla wyżywienia naszego 

narodu i osiedlenia naszych nadwyżek ludnościowych". 

(Das P r ogrumm d er NSDAP, i stota zasady ! ce le na

r o<lowo -socjał.is tycznej niem ieckiej partii rob o tntczej. 

Monacl1ium, luty 1920 r. wydanie specjalne NSDAP). 

NSDJ\P: „ Na podstawie prawa do samostanowienia na
rodów, żqclamy pol.qczenia wszystkich Niemców w jedne 

wielkie Niemcy". 

(Das l'rogrumm der NSD .'\P, op. cit.) 

NSDJ\P: „Wermacht j est zbrojnym ramieniem narodu nie

mieckiego. On ochrania Rzeszę niemiecką i ojczyznę, naród 

zjednoczony w narodowym socjaliźmie i jego przestrzeń 

życiowq. Korzenie j ego tkwiq w sławnej przeszłości, w nie

mieckiej narodowości, niemieckiej ziemi, niemieckiej 

pracy". 

(Pkt. 1 „ Obowt q::ków niemieckiego ~o!nterza" 1939) 



TEZY NPD i CDU/CSU 

NPD: „Niemcy potrzebują ustroju pa ·ństwowego i społecz

nego tworzącego poczucie jedności pomiędzy oczywistym 
autorytetem prawdziwej demokracji i osobistą swobodą de
cyzji obywateli wyrażające się w socjalnej sprawiedliwości . 

KAZDEMU CO JEGO. Niemcy potrzebują państwa bazują
cego na zasadzie BYC WIĘKSZYM NIZ SIĘ TO WYDAJE. 

(Grunds1!tze unserer Politik Hanover 1965 podkreś
lenie w oryginale) . 

CDU/CSU: „Sprawa wygląda dobrze, kiedy dobro wlasne 
i dobro ogółu są identyczne. Wted11 nie potrzeba żadnej 

ideologi.i, ażeby przekonywać innych, wtedy wystarcza 
stara zasada: każdemu co jego". 

(Narada Gospodarcza CDU /CSU, Bonn, styczeń 1967 r. 
wydane przez Radę Gos podarki CDU e V Bonn 1967 r . 
s . 31. 

NPD: „Państwo pruskie z jego obszarem i aparatem władz11 
przeminęło - nieprzemijająca jest j ednak pruska idea pań
stwowa". 

(Deutsche Nochrichter. Hanover 17 II 1967 r., s. 6). 

NPD: „Niemcy pretendują do obszarów, na których nie
miecki naród wzrastał od stuleci". 

(Grnnds1ltze unserer Politik, Hanover 1965 r.) 

CDU/CSU: ... „Niemiecki rząd federalny ma za zadanie nie 
rezygnować z żadnego z praw niemieckich . Należy do tego 
obrona roszczeń prawnych do swoich terenów nad Odrą 

i Nysą". 

(F.J. Strauss, Entwarr fur F.uropa, Stuttgart 1966 r . 
s. 81) . 

NPD: „Dzielna postawa niemieckich żołnierzy wszystkich 
czasów winna być wzorem dla Bundeswehry. Służba woj
skowa jest służbą honorową". Jak dlugo ojcowie oficjalnie 
i bezkarnie są piętnowani jako przestępcy, synowie nie mo
gą być dobrymi żołnierzami . 

(Grundsatze unserer Politik, op. cit.) 

Szara księga. Polityka ekspansji i neohitleryzm w Niem
czech Zachodnich. Cele, kulisy, metody. Dokumentacja spo
rządzona przez Naczelną Radę Frontu Jedności Narodu 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wyd. Interpress -
Warszawa 1968 r. 
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Przekład: 

R. SZYDŁOWSKI i W. WIRPSZA 

l'v!uzyka: 

HANS-D IETER IIOSALLA 

Opracowanie muzyczne: 

RYSZ ARD GARDO 

Reżys eria: 

STANISŁAW BIELIŃSKI 

Scenografia: 

WOJCIECH SIECINSKI 

Asyst ent r e żysera: 

l!ENRYK GOŃDA 

zbiorów 
„ ntac11 ZG ZASP 

PREMIERA 8 MAJA 1968 R. 

Ki e r o wnik lit e ra c ki : JERZY PLESNIAROWJCZ 

Dyrektor Teatru 

STANISŁAW BIELIŃSKI 

R ze zam. 2804 1000 M -2-4 189 
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