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Co tu wprowadzać Brechta? 
Umarł 26 lat temu i nadal żyj e , walczy, mówi 
albo krzyczy głosem nie ściszonym i nie liczą
cym się z obyczajami kawiarni, z obłudnymi 
konwencjami małych czy dużych sitw i rozma
itych saloników. Nadal spogląda szyderczo 
i prowokuje tych, którzy na nic lepszego nie 
zasługują. 
Nieraz i przez wielu pokazywany bywał od nie
najlepszej strony. Bo miewał w swym olbrzy
mim dorobku i takie rzeczy, które łatwo było 
po lizusowsku obcmoktać, rozmienić na drobne 
i w rezulta;cie uzyskać efekt mniej zachwy
cający. 

Ale nadal trwa i nawet nasila się proces wy
łuskiwania prawdziwego Brechta z tych najroz
maitszych fałszów, którymi go przez kilkadzie
siąt lat oblepiano. 
Aż po dzień dzisiejszy ukazują się z jego 
nie wydanej lub nie zgromadzonej dotąd spuś
cizny liczne utwory, aż dotąd zakłamywane lub 
trzymane w ukryciu m.in. z przyczyn tzw. oby
czaj owych. 
Są takie również i w tym programie. 
Nie pierwszy to geniusz, z którym się próbowa
no uporać przez zakłamanie go: i nie udało się. 
Oto próba ukazania najprawdziwiej mówiącego 
Brechta, bez patyczkowania się i bez figowych 
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listków. K to ma na to zbyt delikatny słuch, 
niech przyjmie od nas wyrazy szczerego ubo
lewania i niech wyjdzie, a my zostaniemy 
we włei snym towarzystwie: Brecht i tacy, 
do których mówił i wiedział, że mówić warto . 
Mimo wszystko nie ma tu ani słowa, którego 
celem byłaby tania bulwersacja. W każdym 
wyrazie i zdaniu, jakie słyszymy , chodzi o coś 
po stokroć głębszego. Ale objaśniać to i dysku
tować ... po co? Brecht sam robi to najlepiej. 
Wystarczy mu oddać głos i uważnie posłuchać. 
A oddajemy tym razem głos Brechtowi w jed
nej z tych form, które jemu też były szczegól
nie bliskie. Czy ktoś_ uzna to za kabaret, czy za 
widowisko ludowe? Znajdują się tu songi z pa
ru słynnych sztuk, a także z paru mniej zna
nych. Są nawet osobne wiersze, które pieśniami 
stały się tu po raz pierwszy. 
W każdym razie ma to być dialog pomiędzy 
wykonawcą a słuchaczem i wzajemne dopowia
danie sobie. 
Prawda i mechanizmy życia tym bardziej poru
szają nas, im dokładniej rozumiemy je. A że 
tkwimy w nich wszyscy po uszy, więc też ma
rny się czym przejmować. 
Lepsze rozumienie spraw i przez to dotkliwsze 
przejmowanie się nimi: o to szło Brechtowi 
i nam też o to chodzi. Rober t Stiller 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny: 
J -~ NUSZ W AR.MIŃSKI 
Z-ca Dyrektora: STANISŁAW T ERLECKI 
Kierownik Literacki: JAN KŁOSSOWICZ 
Kierownik Muzyczny: TOMASZ BAJERSK I 

Organizat or pracy artystycznej: BARBARA SWIRSKA 
Dział organizacji widowni: MARIA NOWOCIEŃ 
Inspicjent: REGINA DĄBROWSKA 
Kier.ownik techniczny: ANTONI POROS 
Swiatło: MARIAN SLĘZAK 
Kierowni k pracowni elektr.oakustycznej: 
ANDRZEJ BURIAN 
Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej: 
ANT ONIPOROS 

T<Ci e rownik pracowni fryzjersko-perukarskiej: 
DANUT A FUKSIEWICZ 
Kierownik pracowni stolarskie j: 
ALEK SANDER KORNACKI 
Y.: ierownik pracowni tap icerskie j : 
WOJCIECH CHOJNACK I 
Kierownik pracowni ślusarskiej: JAN TEODORCZYK 
Bryga dier sceny: J ÓZEF DĄBROWSKI 

Opra cowanie grafi czne programu: J an Bok·iewicz 
Wyda wca : Tea tr „Ateneum" w Wa r szaw ie 
WDA - Zakład Ty pograficzny. 
Zam . 3596. 5000. M - 58 

Cena zł 12 



Bertolt Brecht PRZEŁOŻYŁ ROBERT STILLER 

Gdzie bęben kazał iść, 

Idą bydlęta, 

A skóra na bęben 
Też z nich ściągnięta. 

„ . 

Na rzeź, na rzeź! Przy patriotycznej pieśni, 

Nie widząc nic, bydlęta pędzą gdzieś. 
Bydlęta, których krew już nieraz ciekła w 
Ruszają znów, na jeszcze jedną rzeź. 

rzezn1, 

Co jeden, to większy lew, 
A idą równo, 
Na rękach mają krew, 
A w rękach gówno. 

Na rzeź, na rzeź! Przy patriotycznej pieśni, 

Nie widząc nic, udomowiona dzicz, 
'Bydlęta, których krew już nieraz ciekła w 
Ruszają znów, niech tylko świśnie bicz. 

Na krwawych sztandarach krzyż 
Widoczny z daleka, 
A na nim są haki 
Na biednego człeka. 

N a rzeź, na rzeź! Przy pa trio tycznej pieśni, 
Nie widząc nic, hyle kopnięto w zad, 
Bydlęta, których krew już nieraz ciekła w 
Ruszają znów, gdziekolwiek świsnął hat. 

„ . 
rzezn1, 

„ . 
rzezn1, 


