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BERTOLT BRECHT 

Wzrastalem jako syn 
Zamożnych ludzi. Moi rodzice 
Ubrali mnie w kol nierz, wychowali 
Na czlowieka nawykłego do korzystania z usług 

I nauczyli sztuki rozkazywa nia. Ale 
Gdy dorosłem i spojrzałem wokół, 
Nie spodobali mi się ludzie :1. mojej klasy 
Ani dawanie rozkazów, ani korzystanie z usług. 

I opuściłem moją klasę i przyłączyłem sii; 
Do pospolitych ludzi. 

Bertol ti Brecht 

Tak pisał o sobie naJw1ę1':szy dramaturg i poeta nie
miecki XX stulecia, pisarz światowej sławy, szlachet
ny humanista i nieugięty bojownik o lepszą przyszłość 
ludzkości, komunista, przyjaciel Polski i Polaków -
Bertolt Brecht. Zmarł w nocy z 14 na 15 sierpnia 195fi 
i choć zaledwie kilka lat upłynęło od jego śmierci 

z każdym rokiem widać lepiej i wyraźniej, jak ogrom
nieje jego dzieło. Do niedawna uznawany tylko przez 
entuzjastów i miłośników, znajduje dziś powszechny 
poklask w Moskwie i w Paryżu, w Berlinie, Pradze 
i Londynie, w Budapeszcie, Hamburgu , Frankfurcie 
i Nowym Jorku. 

Cóż \ iemy o jego twórczości? Niestety mało, wc1ąz 
zbyt mało. Tylko część jego wierszy przełożono na 
jęz}"k polski, tylko część z blisko 30 sztuk, które na
pisał grano w naszych teatrach. Z okazji paryskiej 
premiery „Kariery Artura Ui" w Teatrze Vilara kry
tyka francuska porównywała jego sztuki z dziełami 

Szekspira. Trudno w krótkim artykule uzasadnić to 
porównanie, a jednak tak jest. Brecht stal się Szekspi
rem nowego czasu, Szekspirem epoki socjalizmu. 

Pisarstwo teatralne Brechta zaczęlo się w Mona
chium. Tam osiedlił się w czasie pierwszej wojny 
światowej ten niedoszły lekarz i młody krytyk te
atralny autor piosenek i wierszy, które wkrótce zwró
cily na niego u vagę. W roku 1918 powstaje w Mona
chium pierwsza jego sztuka „Baal", wysta wiona po 
raz pierwszy w Lipsku, 8 grudnia 1923. Wcześniej jed
nak ukazała się na scenie jego druga sztuka „Werble 
w nocy" („Trommeln in der Nacht"), której prapre
rniera odbyła się w Monachium 29 września 1922. Już 
w tej komedii podejmuje Brecht problem konfliktu 
między życiem osob istym i obowiązkiem społecznym. 

Z woj n y pow raca żołnierz Kragler. Jego narzeczona 
zdradziła go i za1·ęczyla się z bogatym paskarzem 
i spe kulantem. Kragler kocha jednak Annę i pragnie, 
by powróciła do niego. Choć więc towarzysze wzywa
j ą go, by stanął d o w alki w szeregc:ch Związku Spar
ta kusa, on w oli v.rygodne życie z -o bietą, k tóra da mu 
osobi te szczęście i dobrobyt. 

Trzecią sztuką Brech ta jest dramat „W gęstwinie 

miast" („Im Dickicht der Stadte"), napisany w latach 
1921·- 1923, wystawiony po raz pierw szy 9 m a j w Mo
nachium. 

P ierwsze sztuk i Brech ta powstają w kręgu oddzia
ływania ekspresjonizm u, ale widać już w nich za
rc'wno wielki talent autora , jak i jego zainteresow nie 
problematyką filozoficzną i społeczną. 

W roku 1923/ 24 pisze Brecht wraz z sw ym przyja
cielem Feuchc vanger e m nową wersję „Życia Edwar
da II" M arlowe'a. Miała to być początkowo tylko 
adaptacja sztuki angielskiego pisarza. Stala się jed
nak samodzielnym dzielem. Praca ta wywarła poważ
ny wpływ na dalszą twórczość Brechta. Zetknął się on 
tu bowiem po raz pierwszy z dramatem elżbietań

skim, który stal mu się bliskim na całe życie. 18 mar
ca 1924 odbyła się premiera „Edwarda II" w Mona
chium. Było to bardzo ważne wydarzenie w życiu 

Brechta, gdyż wystąpił on tym razem nie tylko jako 
autor, lecz również jako reżyser. 

Monachijskie sukcesy Brechta zwróciły wkrótce na 
niego uwagę stolicy ówczesnych Niemiec. Wcześnie 

poznal się na jego talencie wybitny krytyk berliński 
Herbert Ihering. 29 pażdziernika 1924 odbyła się pre
miera sztuki „W gęstwinie miast" w czołowym teatrze 
Berlina, w Deutsches Theater u Reinhardta. W tym 
samym miesiącu Teatr Państwowy („Staatstheater") 
wystawia „Edwarda II", zaś wkrótce młody autor zo
staje zaangażowany na stanowisko „dramaturga" (je

dnego z kierowników literackich) teatru Reinhardta. 
Wkracza do Berlina zwycięską stopą i tu czekają go 
największe sukcesy lat dwudziestych. 



P Lze ler:1z kilka sztu · , które ni zostały opubłiko

wan . :vyslawia naw t j ną z nich bez większego 

po\vodzenia („\Vescle", premi ra w Franki urcie 11 
grudnia 1926), aż zdobywa wielki oz los i uznanie 
komedi~i „Czło iek jak człowiek" („Mann ist Mann"'), 
wystawioną po raz pierwszy w Darm tadcie, 26 wrze
śnia 1926. J est to sztuka antywojenna, ró nie pomy
slo\ya i oryginalna, co pełna treści polecznej i p li
tycznej . .Jej znaczenie w twórczości Brechta polega nu 
tym, że zastosowal on tu po raz pierwszy szereg po
mysłów, nazwanych później przez niego efektami oso
bliwości (względnie wyobcowania), które slużyć mialy 
lepszemu uwypukleniu treści sztuki, epszemu prze,{ -
zy\ aniu jej :sensu publiczności i zachęcić ją m ialy do 
przemy'leni wielu problemów, zaskakujących wi
dzów bądź nicsp dziewanym postawieniem spr awy, 
bądź jej nieoczekiwanym i niecodziennym rozwiąza

niem. „Człowiek jak człowiek" otwiera więc serię na.i
wybitniejszych ziel Brechta. 23 ma rca 1927 sztuka 
nadana z stałn przez rad io. Rol dowy Begbick (któ
ra stała si~ zalqżkiem postaci matki Cow·age) zagra
ła wtedy po raz pier. ·szy Helena Weigel, 5 sty cz
nia 1928 ' stawia komedię „Man ist Mann" lewico
wa bcr'iń.ka .,Volksbuhnc", zaś 6 lutcg 1931 odbył 
si premiera jej naw j wersj i na cenie Teatru Pań

st owego ( taatstheater"). Tym razem reżyserował ją 
sam autor. 

W r oku 1927 pisze Brecht swoją pierwszą ,,$picwo
grę" („Songspicl"). Była ni~' pera jazzow „Wzlot 
i upade miasta Mahagonny", zagrana po raz pier
wszy 17 ipca 1927 w Baden-Baden w reżyserii autora. 
Kompozytor z którym Brecht współpracował przy pi
saniu tego uLworu był podówczas czlowi kiem mało 

J, Warpechowski 
projekt kostiu.mu. 
Mac Majchra 

J. Warpechowski 
- projekt kostiu.mu. 

Celii Peach11m 

znanym. Nazywał się Kurt W ill. Swiatową ław 

przyniosła mu (podobni zreszt , jak i Brechtowi ich 
w spólna praca : „Opera za trz r osze". J j premiera 
odbyła się w Teatrze a m Schiffb auerdamm (gdzie 
mieści się dziś teatr Brechta „Berliner Ensemble" ). 
Bylo to :n sierpnia 1928 i odtąd grają tę sztukę te
atry calego świat , zawsze z ogromnym powodzeniem 
żadna ze sztuk napisanych i wystawionych przez 

Brechta w republice weimarskiej ni miała jl :i. pó:i.
niej takiego s ukcesu, ja „Opcrn z, t y gro ·ze". i a -
ciąga! już zresztą ponury czas hitl rows iego ba r ba
rzyństwa, a odgłosy maszerujących iJ talionów SS i SA 
wdzierają się coraz częściej do życia ku tur~lnego te
go kraju. Brecht pisze wtedy swoj „sztuki ouczają

ce" („Lehrstiicke"). Mają one wyraźnie dydakt ·czne. 
a nawet wręcz agitacyjne cele. Walka zaostr się . 

W si rpniu 1929 odbywa się w Teatr ze am Schi1:tbau
erd0;' mm premiera komedii muz cznej „Happy end". 
9 marca 1930 Opera Lipska wysta ·ia „ ' zlot i upadek 
miasta Mahagonny' . W czerwcu tegoż ro ukazu je 
się po raz pierw szy na scem w Berli ni ~ „Ten, k to 
mówi tak" (,,Der Jasager"), a w grudniu .,Die Ma -
snahme". 

Brecht opowiada się zdecydow ani po stronie lewi
cy, deklaruje się jej jako komun ista, z~czyna współ
pracować z Hannsem Eislerem. 16 stycznia 1931 uka
zuje się jego pierwszy artyku OI"'anie ce lralnym 
K P D „Die Rote Fahne", zaś w rol pó~niej 17 stycz
nia 1932 jeden z teatrów berliński h wysta wia jego 
adaptację „Matki" Gorkiego. J zcze zdąży nadać 

w kwietniu przez radio swoj ą nowocześnioną wersj~ 

Joanny d'Arc p.t. „Swięta Joanna szlachtuzó,, " („Hei
lige Joanna der Schlachthi:ife") i oto j uż Hitler sięg<:1 

po władzę. 27 lutego spłonął R ichstag. Następnego 

dnia Brecht znikną~ z Berlina. Uciekł w porę. Jego 
książki płonęły w III Rzeszy na stosach, a on sam. 



BERTOLT BRECHT 

OPERA ZA TRZY GROSZE 
{Di Dreigroschenope ) 

według „The Beggar's Opera" Joh n ay'a 

rzeklad - BRUNO W I A WER 
Teksty poctyck'e - WLADYSLAW BRONIE SKI 
Op r co anie dramaturgiczne -- ZDZISLA W TOBIASZ 

uzyka - KURT WEILL 
Instrum entacja - Jan Jani lrnwski 

P r em i e r d n i a 2 3 m a r c a 1 9 · 1 r. 

JONATA ' ,!EHE HASZ PEACHUM, przyjaciel żeb aków 
CELIA, jego fona 
POLL Y, ich córk 
MAC MACHEA TH, zwany Majchrem 
BROWN, szef policji londyń kiej 
LUCY, jego corka 
WALTER „KARA WANIARZ" 
l IAT JAS . KIK 'T" 
ROBERT „PIL. " 
JIMMY „WY::;KROBEK'' 
KINIBAL I, pastor 

AROL FILCH, żebrak 
JENNY, prosty tu tka 
SP IEWAK B LLADY-PROLO U 
ŻEBRAK I 
ŻEBRAK II 
ŻE A K III 
KONSTABL . 
SMITH, dozorca więz ienia 

MOLLY 
DOLLY 
BE _ y 

I I prostytutki 

j ludzie Mac'a 

.... 
OFIAR A 2 C LDACKIEJ S VA WOL 
PROWADZĄC P RZEDST AWIENIE 

s o y: 

JERZY SOBIERAJ 
JADWIGA OKOŃSK 1 
DANUTA MAR 'IEWICZ 
MIEczysLAW WISNIEWSK1 
JERZY SMYK 
KRYSTYNA DEMSKA 
TADE SZ GOCH "A 

K L EMENS MY Z OWSKI 
BOHDAN A . JANISZEWSK I 
ANTONI SZUBARCzyK 
JAN DASZEWSKI 
HILARY K LUCZKOWSKI 
HALrNA KAZIMIEROWSKA 
NINA B U RSKA 
WINCE TY W ESOWW SKI 
CZ ESLA W ROŻNOWSKI 

• * * 
ST ANI 'Ł.4. W PO S 
K ONR D STRYCHARCZYK 
JADWIGA D R.4.CÓW NA 
ZOFI A MIRSKA 
EW A KRZY . SK A 

• 
H E1 'RYK MATWI SZYN 

oraz ŻEBRAC , POLICJANCI, P RZECHOD1 IE, SPRZEDA V Y, 
DZIEWCZĘTA ULICZNE. 

~ ..:nogrof'ri - - ,l ,\ N ·sz WARPECHOWSKI Inscen izacja i r e.lyse ria - ZDZISŁAW TOBIASZ 

Inspicjent -

Kierow nictwo muzyczne - JAN .JAN IKOWSKI 
Choreografia - KRYSTYNA G RUSZKóWNA-STOPPO\<\fA 
Asystent reżysera - Bohdan A . . Ja niszewski 
Muzycy : Juliusz Broszniowski, Mieczysław Ciosek. 

Matia Komorowska 
Czesław Twarowski 

Edmund Kowolik, Henryk Precz. Zenon 
Wosiak, Henryk Zychski 

Sufler - Regina Blichewicz 



pozbawiony obywatelstwa niemieckiego znalazł się na 
jednym z czołowych miejsc listy osób poszukiwanych 
i ściganych przez hitlerowskich ludobójców. Na szczę
ście zdążył wyjechać. Odtąd pędzić będzie przez prze
szło 15 lat życie emigranta. 

Droga wiodła przez Wiedeii i Paryż, zwy cza j ny m 
podówczas szlak iem emigrantów-antyfaszystów . I a 
wiosnę 1933 spotyka się w Sa nary-sur Mer we F ran
cji grupa niemieckich pisarzy an tyh itlerowskich: To
masz i Henryk Mannowie, Feuchtwanger, Arn old 
Zweig, syn Tom asza Manna - Klaus Mann Brecht 
i Toller. W kilka tyg dn i późnie.i Brecht wyj żdż n a 
zaproszenie p isarki Karin Michaelis do Dani i i kraj 
ten sta je się pierwszą przystanią j ego wędrówkt, p ier
wszym trwałym azylem. Osiedla si ę na w spi Lan
geland w prowincji. Svendborg i wiele tym czasie 
p isze: pows~aj ą pie n ze (S ve .dborger Gedich te), 
„Powieść za 3 grosze" (beletryst czna i znaczni roz
szerzon a ver. ja jego ztuki, która wciąż cieszyła s ię 

tak wielkim pow dzen i m w śwl cie). ra wiosnę 193' 
roku pisze je zcze w P yżu w ·az z ·w eillem balet
pantomimę „Siedem grzechów głównych" , wystaw io
ne po raz pierwszy w Paryżu w Theatr des Champs
-Elysees w czerwcu tegoż r oku w inscenizacj i zespołu 
Georges Balanchine'a , uchodząc g dziś za największe
go choreograf zachodniego świata. 

Brecht zadowolony jest ze swej duńsk iej kw ateiy. 
Ma dobre warunki do pracy i \ zg lędny spokój, a jed
nocześnie utrzymuje żywy kontakt z Niemcami , skąd 

ze względu na bliskość granicy zęsto przenilrnją o 
Danii wiarygodne i prawd7i we wiadomości o tym, o 
dziej e się w III Rzeszy. Z tych skąpych informacj i 
i wiadomości prasowych powstaje powoli cykl 24 obra
zów, wstrząsający reportaż sceniczny, pod łącznym 

tytułem „Strach i nędza III Rzeszy". Pisze w ym 
czasie gorączkowo coraz to nowe sztuki: „Die Hor· -
tier und die Kuratier'', „Die Rundki:ipfe und die Spitz
ki:ipfe" (sztuka przeciw rasizmowi, wystawiona po z 
pierwszy 4 listopada 1936 w K openhadze), „K arabiny 
matki Carrar", (sztuka o wojnie domowej w Hiszpa
nii; prapremiera w Paryżu , 16 października 1937). Tu 
w Danii zaczyna się najlepszy i najpłodniejszy kres 
w twórczości Brechta . W ciągu kilku lat (193 -1940) 
szkicuje i tworzy pie rwsz wersje znakomitych sztu : 
„Dobrego człowieka z Seczuanu" i „Ma~ Courage". 

Coraz częściej zj awia się Brech t w Paryżu, to 
w Moskwie, to w Nowym J orku, opuszczając s ą duń

ską bazę, by uczestniczyć w premiera.eh S\Vych sztuk. 
załatwiając sprawy związane z now mi w dania i 
jego dziel, prowadzić o · vioną działalno ć polityczną. 

W czerwcu 1935 wygłasza przemó ~rienie na 1iędzynn

rodowym Kongresie w Obron ie Kultury w P ary.lu, 
w li stopadzie tegoż roku odbywa si premiera jego 
„Matki" w Nowym Jorku, w lipcu 1936 wychodzi 
w Moskwie pierwszy numer cza opisma literacki o 
„Das \Vort" („Sio •o '" ), ' tór e redaguje Brecht wraz 
z Feuchtwangerem i Bredlem. W maj u 1937 odbyła 

się prapr miera fr gm ntów „Strachu i n dzy III Rze
szy" w P ary;;;u , a w roku 1938 ukazuj, s ię nakład m 

wydawnictw a Malika pier wsze dwa tomy zbiorow 'go 
wydania jego dziel. Trzeci tom byt je zc1.,' p'">d P a
są , iedy h itlerowcy wkroczyli do P ragi. Tylko nie
wiel · ą część odbitek udało si uratować . 

Latem 1939 stało się jasne, że \ ojna jest nieunik
niona. Duński azyl byl bardzo niepe"l';ny. Brecht prze
nosi się więc początkowo do Szwecji a po inwazj i nie
mi kiej w Dani.i i w Norwegii w roku 194 - do 
Finlandii. J e tu gościem ·i.sklej pisark! Helli Wuo
li joki i pisz na podstawie jej opowieści w sierpniu 
i wrześniu 1940 r oku komedię „Pan P..intila i jego 
sługa Matti". Zdaje sobie sprawę, że i w Finlandii 
n ie jes na dłuższą m tę bezpieczny i podejmuje ta
ran ia o zezwolenie na wyjazd do Stanów Zjc-dnoczo
nych. Pisze jednak nadal gorączkowo. 10 arca I 941 
notuje w swym dzienniku pierwszy por1ysl .. Ni<.JpO
' trzymanej kariery Artur« Ui", sztuk· o '.ivl'ie 
Hitlerze. 28 m are cala sztuka (z wyj itkie!'l .iednej 
scen ) jest napisana. Czas jest ponury . Hitler Z\\ y
cięża w Polsce i w Danii, w Nonveg1i i we F raricj i. 
Pomyślne ' iadomosc· nadchodzą do inlandii tylko 
ze Szwajcarii. W maju rozgłośnia Beromiinster nada!e 

Sqd nad Lukullusem", za · 19 k"' ietniu. odbywa się 
~ Zurychu n a scenie słynnego Schaus1J· elhaus pra
pre ·era „I atki Courage··. 

Prawie w ostatniej chwili :3 maja 19-!l ' icekonsul 
amerykański w Helsinkach wręcza Brcx:htO\d wizę 
emigracyjną do USA. Z począlkie czen\·ca Br cht 
wraz z rodziną w yru„za z Fink ndii tra S> ber ·jskim 
ekspresem przez cały Związek Radziecki do Wlady
w ostoku. Tu ws iada na szwedzki statek i na 1 dni 
przed w kroczeniem hitlerowskich :vojs do Związku 
Radzieckiego odply wa do Ameryki. F inlandin przy ·tą
piła, jak wiadomo, o woj ny po st.ro ie III f',zeszy. 

J. WaTpechows1ci. 
projekt kostiumu 
żebraka II 



Jeszcze raz więc uratował s ię Brecht, na pięć przed 
dwunastą. 21 lipca 1941 wylądował w San Pedro 
w Ka lifor nii. 

Nie miał ta twego, ani przyjenmego życia w „ame-
rykańskim ra ju". a terialnie powodziło mu się bar- • 
dzo kiep ko. Reinhard próbował wystawić „Strach 
i nędzę III Rzeszy". Bez powodzenia. Nie smakowa-
ła m u ame ykańska uchnia i nie podobał mu się styl 
amerykańskiego życia . Próbował współpracować 
z amerykańskim filmem. Nie wychodziło. Hollywood 
miał inne wymagania. Intelektualista i pisarz miary 
Brechta nie był potrzebny, ani przyda tny konfekcyj
nej produkcji fabryki snów. Nie może też pisać. Ten 
okres jest w jego życiu twórczym wyjątkowo ubogi. 
Tylko z dalekiej Szwajcarii dochodzą nadal dobre 
wieści. Przyjaciele w Zurychu zagrali w najgorszym 
roku 1913 „Dobrego czl w ieka z Seczuanu" i osiągnę-
li znow u wielki sukces. 

Niewiel · je t krąg Amerykanów, k tórzy skupiają 
sic; wokół B hla. Są to przede wszy tkim Eric i fa

ja Bentley, ktGny tłumacz;: jego sztul i i usiłuj ą V..'Y
stawiać je na scen eh teatrów studenckich i małych 
zespołów ama torskich. Trudn o jest jednak przebrnąć 
p rzez mur ameryk ńskiej obojętności . Trudno jest do
stać się na amerykanski rynek bez poparcia potęż
n 'eh przedsiębi orców teatralnych i setek tysięcy dola
róv: nu rei lamc:. 

"vV ciągu sześciu lat pobytu Brechta w USA powsta
i ą tylk trzy sztuki : „Wizje Simonne Machard" 
uw::.półczcśnic na wersJ legendy o Joannie d 'Arc, na: 
pisan::; w raz z Feuchtwangerem w czasie od listopa
da 19-12 do \ iosn 1943, „Szwejk w czasie II wojny 
' wi.a towej" (któr go światowa prapremiera odbyła się 
w roku 1957 w Warszawie), napisany mniej więcej 
w tym samym czasie i „Ka ukaskie koło kredowe" 
powstałe w la tach 1943--45. ' 

Ost<1 tnią próbę zdobycia merykańskiej publiczności 
podejmuje Brech t w rol·u 1947. Tłumaczy wraz 
z Laughtonem na język angielski . ,Życie Galileusza" 
i wystawia je z tym · vietnym a {torem teatr alnym 
i fil mowym w r li ty tułowej. Wydawa!o się, ż sukces 
zapewniony. Tymczasem znowu przyszło rozczarowa
nie. Premiera odbyła się 30 lipca 1947. Laughton był 
znakomity. A jednak sztuka padła, nie miała powo
dzenia. Amerykanie nie zrozumieli jej rnqdrości i filo
zoficznej głębi. Byli zbyt prymitywni, ab'y móc rozko
szować się jej wyrafinowaną prostotą i pięknem jej 
poezji. 

30 październ i ka 1947 zos la je Brecht wezwany przed 
komisję do badania działalności antyamerykańskiej, 
jako podejrzany o komunizm. Oświadcza amerykań
skim obskurantom spod znaku Mac Carthy'ego; 

„Skoro zostałem wezwany przed komisję do bada
nia działalności antyamerykańskiej, uważam, że mam 
prawo po raz pierwszy powiedzieć kilka słów o pro
blemach amerykańskich. Na podstm.vie mojego 20-let
niego doświadczenia europejskiego dramaturga i poety 
pragnę stwierdzić, że wielki naród amerykański stra
ciłby wiele i dużo ryzykuje, jeśliby pozwolił komu
kolwiek ograniczyć wolne współzawodnictwo idei na 

tern przyszły lata przerwy. Ale w roku 1954 pojawiło 
się na polskiej scenie w Krakowie „Kaukaskie kolo 
kredowe", a późni.ej przyszły i inne sztuki Brechta: 
„Pan Puntila" i „Dobry człowiek z Seczuanu", „Szwejk 
w czasie drugiej wojny światowej" i „Wizje Simonne 
Machard", „Życie Galileusza" i „Matka Courage", oraz 
wystawiona przez wiele teatrów „Opera za trzy grosze" . 
Teatr Satyry w Poznaniu sięgnął po „Moralitet badeń
ski" i fragmenty „Strachu i nędzy III Rzeszy", Teatr 
Polski w Poznaniu wystawia prapremierę polską ko
medii. „Człowiek jak człowiek". W tym sezonie 15 te
atrów polskich zapowiada premiery sztuk Brechta. 
Znajdują się wśród nich jego ostatnie utwory, jak: 
„Niepowstrzymana kariera Artura Ui" i „Dni Komu
ny". Lecz jego samego może najbardziej cieszyło, że 

grali go w Polsce także studenci, którzy wystawili 
„Wyjątek i regułę" i robotnicy warszawskiego ZMB-'.l 
BOR inscenizujący w swym ochotniczym teatrze ,.Ka
rnbiny matki Carrar". 

ROMAN SZYDŁOWSKr 

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. 

A nieletnia pewna wdówka 
Której imię każdy zna, 
Raz się budzi, ach, zgwałcona 
Mackie wszak to sprawka twa. 

I Szmul Maier gdzieś zaginął, 

I nie jeden bogacz znikł, 
Jego złoto schował Mackie 
Ale o tern 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 Clite, woźnica 
Czy ujrzymy go, czy nie? 
Mackie tego nie wie wcale, 
Chociaż każdy o tern wie. 

Kiedy rekin krwią się splami 
Krew w pamięci musi trwać„ . 

Mackie nosi rękawiczki, 

:i:eby nic nie było znać. 



polu kultury, lub też ingerować w dziedzinę sztuki , 
która musi być wolną, aby być sztuką". 

Kiedy wypowiadał te słowa miał już w kieszeni bi
let samolotowy do Europy. Przesłuchanie przepełniło 

czarę gocyczy. Wkrótce po powrocie z Waszyngtonu 
do Nowego Jorku rozpoczął drogę powrotną do swej 
ojczyzny; odleciał do Europy i przeniósł się na razie 
na stałe tam, gdzie miał najwięcej przyjaciół i miłoś
ników swej twórczości, gdzie najwcześniej i najkon
sekwentniej grano jego sztuki : do Szwajcarii, do Zu
rychu. W Szwajcarii napisał nową wersję „Antygo
ny" i wystawił ją w teatrze Chur, tu napisał swoją 

podstawową pracę teoretyczną „Mały organon dla te
atru" i tu zaczął pracować nad „Dniami Komuny". 
5 czerwca 1948 uczestniczył jeszcze w premierze ,,Pa
na Puntili" w Schauspielhausie w Zurychu. Ale d j
rzewała w nim już nowa decyzja. Postanowił powró
cić do stolicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 
do miasta swej młodości, gdzie odniósł największe 

sukcesy i stoczył najtrudniejsze batalie, do Berlina. 
Przybył tam 22 pażdziernika 1948 po przeszło 15 la·· 
tach nieobecności. 

Zaczyna się ostatni okres jego życia. Zakłada wraz 
z Heleną Weigel swój własny zespół „Berliner Ensem
ble" i wystawia wraz z Erichem Englem 11 stycznia 
1949 „Matkę Courage". Zwycięstwo, jakiego od dawna 
nie pamiętały berlińskie sceny. Dzięki poparciu ludo
wego rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej 
otrzymuje teraz możliwość o jakiej marzył przez całe 
źYcie: realizuje swoje sztuki zgodnie ze swymi zamie
rzeniami, nie napotykając praktycznie na żadne prze
szkody, ani materialne, ani polityczne. Łączy teorię 

z praktyką, pisarstwo sceniczne z reżyserią. Tworzy 
własny teatr, który gra przede wszystkim jego sztu
ki. Doprowadza do jedności literatury i teatru, jak 

J. Warpechowski 
- projekt dekoracji 

„Oper·y za trzy grosze" 

kiedyś Szekspir i Molier, później Czechow we współ~ 
pracy ze Stanisławskim. Wydaje swoje sztuki i pisma 
teoretyczne, skupia wokół siebie uczniów, kładzie pod
waliny pod swój system, któcy przetrwa jego śmierć. 

Opracowuje dzieła klasyków i wystawia kolejno na
stępujące własne sztuki: „Pana Puntilę" (1949), „Mat
kę" (1951), „Karabiny matki Carrar" (1952), „Kaukaskie 
koło kredowe" (1954). Umiera w czasie prób „życia 

Galileusza". Zaabsorbowany ogromną ilością prac 
związanych z prowadzeniem teatru, wydaniem· swych 
dzieł, działalnością pali tyczną w ruchu obrońców po
koju itp., itd., pisze jeszcze tylko jedną ostatnią sztu
kę: nową wersję „Turandot", nie opublikowaną zresz
tą do tej pory. Nosi się z zamiarem napisania sztuki 
o Einsteinie. Kiedy w drodze powrotnej z Moskwy po 
odebraniu przyznanej mu Nagrody Pokoju zatrzymuje 
się w Warszawie, przeprowadza dłuższą rozmowę 

z prof. Infeldem, aby wydobyć od niego jak najwięcej 
materiału o Einsteinie. Myśli już bardzo konkretnie 
t> nowych dziełach. Umiera przedwcześnie, w pełni sił 

twórczych, u progu powszechnego zrozumienia i świa

towej sławy, widząc zaledwie w ostatnich latach życia 
niewielką część tego uznania, jakim obdarzy go 
w przyszłości ludzkość. 
Był przyjacielem Polski i Polaków. Kilkakrotnie 

bawił w naszym kraju i zawsze tu chętnie powracal . 
Czuł się u nas bardzo dobrze i miał tu serdecznych 
przyjaciół i gorących entuzjastów. Zapraszał nas na 
premiery swoich sztuk do Berlina i cieszył się kiedy 
polskie teatry wystawiały jego utwory. 

A nam stał się szczególnie bliski jego teatr i jego 
twórczość od czasu występów gościnnych Berliner 
Ensemble w Polsce w roku 1952. Leon Schiller, wielki 
propagator twórczości i teatru Brechta w Polsce, wy
stawił „Operę za trzy grosze" jeszcze w roku 1929. Po-
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