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Skąd ja to wiem, towanyszu, 

że budynek dm postawiony 

Przydatny JE!Sl i będzie zeń pożytek? 

l że nie widziane dotqd konstrukcje, 

now K lóre wyskakują z Ua ulicy 

I których cel nie Je5l rni znany, 

Tak przemawiają do mnfo? 

no 
Bo wiem: 

Nowe zawsze jest lepsze 

Nli stare. 
Kto sir: ubrał w no~ kosntlę, 

Ten Jest nowym człowiekiem, 

n 
Ni pr wdat? 

Kobieta śwież.o umyta 

Staje się nową kobietą. 

I ten jest nowy. 

Kto wskutek całonocnych zebrań w uidymionym lokalu 

Odezwie się po nowemu. 

Nowe zawsze jest lepsze 

Niż stare. 

. , 

W niekompletnych statystykacli, 

Nie rozclętyclt ksiąikacli, fabrycznie nowych maszynach 

Widzę przyczyny waszego zrywania się skoro świt. 

Ludzie, którzy nanoszą 

Na wykresie nową linlę nn białej plamie, 

Towarzysze rozcinający książkę, 

Weseli męiczytni 

Oliwiący pierwszy raz nową maszynę, 

To cl, którzy rozumieją: 

Nowe za wsze jest lepsze 

Niż stare. 
Ta powierzchowna chciwa nowinek hołota, 

Co nie zdepcze do końca swych butów, 

Nie doczyta książki 
I z powrotem zapomni swych myśli, 

Ona z natury jest 

Nadzieją świata. 

A choćby nie była nią, 

\Vszystko, co nowe 

Zawsze jest lepsze niż stare. 

BeTtolt Brecht 
(w: AntologU wierny poc!l6w N1cmlccklcj 

ltopubillu llcmclbatycmeJ, Wyd. Poinańlkfe 
11nv, tł Robert Slłllor) 
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•• 
• mpołecseńltwa (na widowni). Bdyp, ktllry wyboczył prze-„ c:iwb •-dom ~ podpol'ę .połecumtwa 

łlsweco c::zuu, mUje m"'"cziony, bosowie dołotyli do teao .ta
raA. a om atoJ, pora ~· Wleky .-cpotaiey Sabpira, 
ktlny ~w p " gwdady swego-..~ niem~. 

• .zab6~ dla nich dros' mordu i padaj' sami; to tycie, nie 
Gnittć, jest w ich katutrot.ch bezecne, ketastrofa z:U stoi 
poa kryt~. Wezędz.ie ofiary i lud.de! Barbarzy611tie zaba
wy! Włt!my, te ~ maj4 swq otu.kę. Stwórzmy ~ 
ar.tuki:! 

48 

w t.adnym momencie aiotor nie mote posunąć •• \ak daleko, 
aby calkov.oicłe pneobnził się w ~..Wa114 posta~. Ocena: 
„On me grał Lira, on był Lirem„ - byłaby dla niego d:ruz.gQ.. 
qai. z.daruem Jego jest tylko pc*au(: przecbta.wimą ~tać, 

albo tri - by Jepjej to powie<hitt - nie tylko J' prużyć. 
Nie znaczy to, żeby akłoT knuJitCY lud%i namiętnych miał 
sam poz.os11ać zimnym. Ale Jt!8o uczuoJ.a rrie powinny być za
sadnia:ymi uczuciami ~wmnej postaci, aby j UC7.UCia 
publicznoicl nie stały się ~ymi uczuciami 'lej:te po
staci. Publiczność ID\.IBi tu mi~ zupelnit swobodt:. 

'lO 

Komentowanie fał>uJy i jej upnystępnienie drogą stQeownych 
efektów obcości jest głównym zadaniem teatru. ( nie ~yst.ko 
musi U'Obić aktor, chociai niczego nie wołnc> robić bez myśli 
o rum. „Fabuła" jest .interpretowana, twut:amn i pnedsta'NU
na pruz teatr jako całość, Jr7.e% aktorów, dekOl'atorów, cha
rakteryuito.rów, krawców szyj,cych kostiumy, m\1'%fków i ch<r 
rł!IOtll'afów. Ws:z.yecy oni jednoczą swe sztuki dla wspólnego 
pneds1~wzięoia, rue rezygnu1ąc pny tym oczywiście :z.e swej 
samodzielnaici. 

Bertolt Bredll 
(w: ,,P~u Tl!l8t.rałnym" lllSS. 

i. J, 1 . 3~2; U. A.dol( Sowu''5ki 

LioTl F.uch hocnagey-

... Wiadomo, że obaj - Didttot ł Brecht - . cmiU ,,dJfJ1a"'''. 
Ałe czv obu im chodrllo o t.o 1amo? W11łła1'czy pne~ tck-
1ty, aby odpowiediieć, że nifl. Prnde wny.rtkim ,.Paradolu'' 
Diderota je1& w pnnua..iajqccj macrzc opiłem, z któTtgo wyd1-
dukowane 1q poiiuJat111 a B recht nłe t11le opiłu;e, ile po1&uJujc, 
żqda, wymaga. Diderot opinał nc 714 ob1enoacji teatru z.a1ta
nego, a Brecht z iltniejqcym teatrem walczył. Diderot J>OWlO
dal : naprawdę wielcJI ak&o\'zy majq mnie; ucZ"Uciou>oJci, niż 

ak&orzy malł, a za to polia.da}q b111&'11 um11łł 1 rozłc9ł'1 fanca.
z;ę , ponoaZajqc im iugeJt~ie imitować uczudo. I z tego 
tomo1kotoal, ze ;czeli cktOT pTagnie zbłliyć .się do wielkoki, po
toinim Qztalcić w sobie taki włamie tw reagotoCmia. BTecht 
nie tnttTuował rif tym, jak po.ttępujq konkretni wielcy akto
rzy, bo w ogóle p'l'zekrdlał dary teatr a chciał twony~ 

nowy. 

„.Nie ulega wqtpUwolci, że Mailu bJlł wielkim filozof~ 

XIX wieku, ani też co, ie Brecht aytal Marlua ł poznał bflr
dzo dobnt dzido filozofa . Jednakże nic ulega również wq&pli
woJci, ie u tniejc pięć1tt TOnnait11ch inttTpTctacji MarkM. Dla
cugo ;ednaJc ucnymuje rię, że zadanitm teatru ;ert u k a z a -
n ie, 1koro ni~ je1i lię pnonym, co powinien on ukazywać. 

To znaczy, je.żeli tcat„ ma lię ograniczył do paru Te/leQjL, do 
uwypuklenia kilku rodvmenca.rnych myili, jokie znajdzaemy 
w dziele Mark.la, najpTO$łłZJITn, co dopniwdy nie wid~ potrze
by 1twaT%4nia % tego powodu dt1.ttan1t1.. Jeżeli zd teatr powi
nien -pó;Jć dale;, to należy powiedzie~. o co chodzi i co powin
no lię nam pokazat. Kto nas zapewni, że nfe będ.riem11 ponadać 
pewnej iło.łci teatrów epickich majqcych TOzmaite zaloiema, 
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boioif'fn różnka międ.a11 teołrem epickim o dramałJIC2'n!/"1 polt
"9 „ tp, żł aułoT upnnołajqcv utukę cfnnnalJICZ'l4 mówi „ """" M'llhł, -t'1'Jłlł opo1Dłada nta ddjlfe jcdnoczcmt. 1We 

dame tnlnpretac1-, t~ tm płcnNzy - pned.N\Didd 
& tru t picldcgo - w nacrich m uJcach J>T%Cdnawio, "~ przc
mawłG wla.mJlmi słotoamł, u.nnoa ri4 w cid podkrdlajqc, że 
tołdz f•n niC'Z'fl"' 1.00bt c ttgo, co on, autoT, mu pokazuje. Jtm 
to na'1łraJne na etapie .mnikonaa pe1.0ncgo ~eczeMłtoa, kitd11 
pTzyj'mujc łłł punkt tojdztnia jedn.e; % klat, na PTZJłklad ltj, 
ke6nJ lię WJlbłja, albo ltj, Jcfdra Pf'agnie lię Wfłb~, kfdra wybi
je d4 ponad innt; je" co zupd mc nołuralne w okr t1it, w k&ó
rym np Brtcht moie u.wa.tut rię za rzeczni.lca kw ucllkanycll 
ł ,„ędzicgo" WJl:jclinia;qccgo owym kla1om, czym jut burżu
azja. ( ... ) A załt'm można .stwitrdzit, że w twórczołei tp«kitj 
iovrałnic cztgoł frrokuje, c:ego Brecht nie TOzwiqz.ał w ramach 
marknzmu, ftie mf.ał ZTłnłq powodów, aby to uczynić, chodzi 
o FObłem .ubitktlfU71l0iei i obie.Jctywnołci. Toteż nigdy nic 
mogło byt mit;1ca w jego twÓTczołci 114 tttbit.Jctywnołć taką, 
jakq powinna ona byt. 

Jeon-Paul St1Tt.re 

... Brtcht ltawiał 1obie borcbo lconbetne ecie polit11czn.e i kłe

ologłczne. Ponęp ro~umł4ł pny tym także l tu jako pol'łfPO
toanie naprzód, nie za.i rtprutn.eowonłe po.rtępow11ch pogl.q
dów, kładł naC'Uk na nich. Sztuka mł4ła byt! ,,tuUco'' motorem. 
Ale ta jej funkcjo dopunaaZ11 róŻ'n01'odnolc! ł rozległołc! łlo.so
wanvch łrodk610. Dlatego też Brecht nłe 1tał dę prek u.r.sorrm. 
jokłegol „1t11l u0 czy „kien.m1cu." artylłJlcrnego. 
Kaid11, kto jego prace ro.rpatrywa~ będzie pod kqtem fonnfł, 
zapominając FrJI cvm o prymacie funkcji, wJlda ocenę kT%1fw
dzqcq. &danła pMZcztgólnych tltm~t6w formalnych, tak jak 
t.o CZJ171łq litłTałuroznowcy, a więc - pot.DftdzmSI - komizmu, 
tragizmu, „ohoortrj fonnJ/', techniki epbodycrnej łub, w od
nitłWnłu do teatru, c.echniJcł burznaia ihajl ( ... ), d111tann.c do 
TOłi ( •.. ) takie badania P"~Oszq nłł\Dielkt t11Uco potytek. Każde 
z nich mu.ri njeuchronnłe doprowadzić do wypaczenia intencji 
autora. 

( , 

.. .Jert rziczq ~j nU wqcpłi'°" cą .rarówno jąo (Bred&

ła - J>TZllP. M. G.) "'IOOl"r· jak ł &eh lt~ ~ btd4 ml 
wlrttj nU drobnq Io.i. na głcbokkh tDOdcr.ch lwiGCOWCfO ,„_ 
macu ( ... ). Na ogdl 1nudtn11 poweed.zU~. że jego u.'100r1ł co rccaj 
bał4dn11 crmalgamat •ł.m\41 wnvnkłeh •tvl6to plft•Jqcwch 
w ccutne lat choud.%°lutJJch i Cf'Z'Jldziutych. ( .. .) Wiele Pf'Zll.kł 
z• ( ... ) ntuk cklprujonilłyczn11ch; nereg ;ego utuk zo.banołajq 
idee marknrmu. a jego apel do rowm.u WJIPłflWCI z CnadJłCj& 

mpoczqtkowancrj pnez Zolę i innJICh. W1ZJłłłko to jut bard.ro 
nowe, aJe zaraztm ł bardm naroiwtecktt. 

Alla.rdJICł N~U 

Moina. przepowłtd:itt bu wi(luzego rvz11ka, że dzido BrcchC4 
bfdzi• %Sl•khoało na .m4CZeniu nie t11lko d lat ego, te jut to dzłr. 
ło wulkit, ale ca.kte dlatego, żt mc ono charakttT" wzorco1D11; 
;amłeje d~U nit.iwykZvm blaakicm międrJI d U>01na J>Ultvnia
mi - pwtvnłq wlpCSłczernego teatru, gd.złe poza Br echtem 
n~na dzU 1.0Jlniłmłt .tadnego tOłrUcłego n.azwł&Jca, a pu
ftJlftłq .tztukt f'ewolucvjnej, jałowej od. poczqtku impa.ru noa.q
%41\łgo z ceoriamł Zdanowa (Autor ma tu na. my.łli pn>gTa
mowe założenia sOCTeali.imu w utuce - prZllJ>. M. G.). Ktokol
witk %tchce za.nanowiat rię nad teatrem i nad nwoluc;q, mun 
nieuchronnie trafit na BrtchC4. ( ... } Trzeba nłenrudzmie po-. 
wtaruć tę prawdę: zaznajomieiiie rię z Brechtem to col inncrgo 
niż zaznajomienie li( z Szek.tpirem ł Gogolem, bo Brecht pUał 
wla.łnłe dla na•, nit zał dła witcznolci. 

Roland Bart.hu 

W7konys1ane lu op!nle o BndM:le w: Brecht w ocuch laJ'tJld łwia
towej , PIW, Waruawa 1977; Walęa> do Dra.matów Bwtolta Bncbta, 
Ouolineum, Wrocław une. 11 tom Ddej6w dramatu AJ.Ludyce'a Nlcolla, 
PIW, Warnawa 19~; Edwarda Csat6 .Paradok.11 o retyxne, WAJ.F, 
Warszawa UrJO. 
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Do miasta przybyłem w epoce zamętu, 
Kiedy panował głód. 
Mięcb.y lud-zi wszedłem w epoce buntu 
l wraz z nami się buntowałem. 
Tak minął móJ czas 
Który dnny mi był na zienu. 
Posiłki spozywałem pomiędzy bitwami, 
Spać kładłem się między morderców, 
Miłość uprawiałem byle jak 
1 niecierpliwie spoglądałem na przyrodę. 
Tak minął mój czas, 
Który dany mi był na ziemi. 

dopoton 
Ulice za moich czasów prowadziły na bagno. 
Język mnie wydawał na rzeź . 
Mogłem niedużo. Ale spodziewałem się, 
że l,td)'lby mnie nic było, wła<ky byliby Jednak pewniejsi. 
Tak minął mój czas, 
Który dany mi był na ziemi. 

Siły miałem niewiele. Cel 
Był bardzo daleko, 
Ale wyrafn1e widoczny, jakkolwiek dla mnie 
Nie do osiuruc:eia. 
Tak mmął mój cz.as, 
Który dany mi był na ziemi. 



do potom 
lll 

Wy, co sl~ ~nurzycie z powodz:J, 
W której myśmy zginęli 
M6wiąc o nanych słaboŚdach 
·ret pamiątajcie 

1 

O tych mrocznych czasach, 
Z których wam sic udało wymkną,~. 
Pn:_eciet my, unieniaj~c a,dcleJ k raje nit buty, 
Sili.śrny pncz wojny 1dasowe -z f02'IP8C%11 
Ody tylko nieprawość była i ~c było bun

1

tu. 

A przccici wiemy: 
Nienawiść do nikczemności tez 
Wykrzywia rysy. 
Od gniewu wobec ni~rawości głoa tci slę robi 
Ochrypły i zdarty. Ach, my, 
Pragnący grunt przygotować dla :tyczllwoścl 
Somi nic mogliśmy być fyc:zliwi. ' 
Ale wy, skoro już do tego dojdzie. 
2.c człowiek człowiekowi s.i~ stanie pomocny 
Bqdł.clc ' 
Wspominajqr: nas 
Wyrozumiali. 

Bertolt Brecht 

• .Cw: Antologii wierny poetów NlemieckieJ 
Rcpubhk1 Dcmokratycincj, Wyd. Pomaresk1e, 1979, 

'tł. Robert Stiller) 
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