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A w Tamizy toń zieloną 

Wpada nagle ten i ów, 
Czy to dżuma , czy cholera? 

ie, to Mackie krąży znów. 

I Szmul Me ier gclz ieś zaginą ł, 

I niejeden bogacz zn ikł, 

J ego złoto sch ował a ckic, 
Ale o tym ni e w ie ni k t. 

J'enny Towler znal ziono 
Z nożem w piersi, ale cóż? 

Mackie Majcher spaceruje 
I nikt nie wi ::: , czyj był nóż. 

Gdzie jest Alfons Glitc , woźnica. 
Czy ujrzymy go, czy nie? 
Mackie tego ni<' wi wcale, 
Chociaż każdy o t.ym wie. 

A len wielki pożar w Soho: 
Czworo dziatek, j('den dziad? 
Mackie Majcher spaceruje. 
Nikt. nie pyt.a. każrly zg;1dL 

Kiedy rekin krwią się splami 
K r w w pamięc i musi trwrić.„ 

Mackie nosi ręka wiczki, 

Żcl:).y nic nic był~1 zn a . 

(Lamcnl<1c.1 c o Mackie M n.1ciuzc) 

John ay napisał Operę Żebra.czą w roku 1728. Muzykę 

skomponował Joh a nn Chris top h Pcpusch. P rzedstawienie cir.
. zyło się wielkim powodzeniem. Grano je wówczas 90 ra zy. 
Motto sztuki brzmiało: „Społeczeństwo żyje nie dla moral
ności. ale z moralności". 

W rok u 1928 Brecht opraco\ uje Operę Żebraczą Ga y'a aktu
al izu jąc ją . Chociaż akcja przeniesiona jes t do Londynu 
epoki wiktoriańskie j , szt uka jes t współczesna, zawiera bo
wi m i., rze j zys tc a luzje do rządów Republiki weimarskiej 
la t t z dziestych . Muzykę do Or.ery za trz11 grosze pisze 
K urt Weill. P remiera odbyła się w Theater am Schiffba ue -
da mm w Berlinie w roku 1928. G rano ją pona d 200 r a zy w 

crlinie. Obiegi· wszystkie większe sceny św i ata. 

Polska prapremiera odbyła sic; w roku 1929 w Warszawie. 
Reży E'rował L eon S chille r. 

W roku 1931 G. W. Pabst nakręcił film pod tytułem Opern 
za trzy grosze w oparciu o sztukę Brechta. Film ten gra ny 
jest po dziś dzie ri. 

W roku 1934 Brecht, będąc na emigracji w Danii, pisze Pa
wie.~ć za trzy g r osze. Po\v ieść bi zost la przelożon;i na 
47 języl ów świata. 



BERTOLT BRECHT 

OPERA ZA T Y GR sz 
(Die Dreźgroschenoper) 

Muz;Nlw: llURT WEILL 

Przekład: BRUNO WINAWER 
Teksty poetyckie: WŁADYSŁAW BRONIEWSKI 

Adaptac ja tekstu: BARBARA WITEK 

OS OBY: 
JONATAN JEREMIASZ PEACHUM, właściciel przedsiębiorstwa „Przyjaciel Żebraka" 
C , L A. jego żon a 

POLL Y, ich córka . 
MACIIEATH, zwany Mackie Maj <: hcr 
11ATYJAS, „Kikut" 
.J1MMY, „Wysk robek" 
ROBERT, „Piła" 

\VALTER, „Karawaniarz" 
) ba nda .Macheath'a 

BR TN, naczeln ik policji londyńsk iej 

LUCY, jego órka 
SZEFOW A J 

J&~NY J BETTY prostytutki 
DOL Y 
MOLLY 
ŚPIEWACZKA PODWÓR ZOWA 
F ILCH 
ŻEBHAK I 
ŻEBRAK II 
ŻEBRAK III 
OFIARA ŻOŁDACKIEJ SW A WOLI 
P ASTOR KIMBALL 
SMITH, policjant 
POLIC.TANT II . 

Inscenizacj a i reżyseria: KONRAD SWINARSKI 
Dekoracje i kostiumy: ZOFIA PIETRUSIŃSKA 

Opraco w a nie mu zycznf' : F:llW/\RD f'ALł.ASZ Układ tańca: BARBARA FIJEWSKA 

KAZIMIERZ OPALIŃSKI 

HALI NA KOSSOBUDZKA 
KALINA JĘDRUSIK - DYJłl!A ra FI eu. ka 
TADEUSZ PLUCINSKI 
JÓZEF KONDRlł T k B 
TADEUSZ ŁOMNłłl'K-'!r ~ł " l'11mltlt 
"TANISŁA W BIELIŃSKI 

MIECZYSŁAW CZE H OWICZ 
JANUSZ BYLCZYŃSKI 
HANNA ŁUBIENS!it . „.Werlll 
IRENA HOREcRlfttlina Borchardl 

ZOFIA MROZO~&ara Dra.p!ńalu 
ZOFIA MERLEAlle/• Mlgal•rrh 
ILONA STAWIŃSKA 
BARBARA WRZEsrnsKA 
STANISŁAW A PER ZANOWSKA 
WIESŁAW MICHNIKOWSKI 
TADEUSZ SUROWA 
MARIAN FRIEDMANN 
HENRYK MALECHA 
HELENA KOWALCZYKOWA 
<TAN KOEC Ftdler 
MIECZYSŁAW PA WLIK.Bij§!<j_ 
LESZEK SADZIKOWSKI 6S:tc:tglf111tt 

A~ystcn t rc :>.ysc r~ : JAN BRATKOWSKI 

DYREKTOR TEATRU: ER W I N AXER 
' 



Rheinisch-Westphal.ische lfonclscha u (25.VII .1929): 
„Brecht i Weill stoczyli się na dno bolszewickiego op;::tan ia. 
Na darm szukałbyś w tym bagnie dramaturg icznym drgn i eń 

erca ludzkiego. horał Irnńcowy rzuca wyzwa n ie p ublicz
ności - »wpier w trzeba żarcie dać, by zaspokoi głód , a po
tem będzie na moralność za s•. Brrr ... obrzydliwość!" 

Miinchen -A ugsb urger-Tageszeit un g (23 .V 11.1929): 
„Wraz z ilością bandytów, p rostytu tek i żebraków na scen ie 
mnożą się tan tie my a u tor ów. Komunizm up rawia ny we 
właściwy spa ób by ł zawsze · mprezą do hodową Publicz
ność cieszy się. kiedy w idzi na scenic kn jp , trochę r ewo
luc ji, trochę n .dzy. Dwór w Wersalu zachwycony był Wol 
te rem i Beaumarchais, ale zapłac ił za to drogo." 

W pracy doktorskie j Cecyli i Tolksdo f na temat Opery za 
trzy grosze i Opery Żebraczej czytamy : „Opera n ie świc dczy 
o św iatopoglądzi e , ona jest świ atopog lądem wyrażonym ,,. 
okre ś l nym celu . zie la sztuki zosta ło tu zniszczone przez 
zawartą 'N utworze tenden c ję . Brecht rzeciwstawi kulturze 
nihilizm, chao. , si ły bierne i ni szczycielsk ie. Bra k Brech
to wi pozytywnego stosunku do życ ia , br k mit u." 

Die Tribune - Miesięcznik po lityczno-k1.Lltural11y robolll i 
ka (kwiec i e ń 1929): 
„Sztuka ta jes t zgrabną , dowcipną parodią współczesnych 

stosunków społecznych i starych form sztuki teatralne j. 
Sa tyra jest najlep zą i najs uteczni .i szą bron ią kl asowe .i 
sztuki proletariatu." 

Miasto Kolonia, \V którym K onrad Adenauer sprawow::ił 
w latac h trzyd ziestych funkc ję prez de nt m ias ta cze ·a ło 
dwa lata na zezwolenie wysta ~ i nia Opery. Zezwolenie 
uzyskano dop iero wtedy, dy dena uer osobiście poczynił 

popra wki w tekśc i e , aby mora lności ch rześcijańskie j s tało 

i ę zadoś ć. Zami as t: „ .... i mi.; s iałam przespa ć się ni stety ... " jak 
jest w orygin<Jle , wstaw ił: .,„.i musia łam oddać się n iestety". 

Z FILMU „OPERA ZA TRZY GROSZE" 

Tak zbliżamy ii: do końca. 

Kiedy zgoda, to a fesl , 

A gdy forsy nam wystar cza, 

Koniec zwykle dobry jes t. 

J an przygania ł Mar ·inow i: 

„Łowi sz ryby w mqtne j wodzie". 

Ale w końcu ch le b biednego 

Razem jedl i w milej zgodzie. 

J edni ludzie chod zq w bta ~ku, 

Innych za:; otacza mrok. 

Więc sic: widzi tych co w b1asku, 

Tamtych próżno szuka wzrok . 

rz łożył .Vf.adyslca Broniewski 



p LATA Ił 

Z 11k.1zJ1 110\\0J11r. k1 'J pn lllll'ry Opl'rl/ u Ir fi ur„. · •'. :w hl • 
po prapn•mkrZL' ht•rliilskiL•j (lfl28 r.\, anwry)rnriski mil':;{c,: ·1.

nik T/1colrc .lrls zamiL•:i<.:ił artykuł Lotty Ll'ny.i, która ,,. oilu 
przcdslawit•n1<1ch grała rolę .knny. W urlykul tym pl. To 
hyly rwsy . wdowa po kompozytorze Kurcie Weillu „.pisz<' ; 
„F.łżbil'la Hauptmann. sckretnrk;1 i ni odslępny cień Bt>rlołt.1 
Bn•chla z polowy lat dwudzi slyt•h. była pil'rwszq osoh;1, 
która przeczytała u ogromnym sukcl' il' wznowionl'J w Lon
dynil' 011cr11 Zebraczej Johna Gay'n. Zamówiła bvzzwło ·z
n1e l'J.:ZL'mplarz :ztuki i natychmia l po JeJ otrzymaniu z,1-
cz1;ln w wolnych chwilach tłumaczyć na surowo l ·ksi, od
d.•J• c sct•na po ct·nil· go ow • ni mi 'Ckit• lłumaczcni1• 
Brl'chtowi. Brecht pracował wciwczas int •nsywnic nnd 
wlasn;1 sztuk<) - utworem o dużych ambicjach, przyrz •c;i:o
nym jt•dnlmu z proclut'L'nlcn ·: w tym okresi • jl'Clnak oto
czonr był WZ\\yt:zaJ niL•Złiczoni1 ilości:J równo 'Z(•śniL· pro
wadzonych pr.1c (nic wyrzuc;1J nawC'l • krawka papil'ru. n.i 
ktflrym z:1pi • iw llyly choćby dwa "Iowa). O\ 'L' rajfurl:i, 
wlciczt;dzy i Żl•hr<1c:y osicmna. towiec:zn •go Londynu t\• ll
rzyli swi. t, kl!iry zachwycił Brl'c:hla: dlaczl'gciż nic dać im 
prz0mo\\ ić jc,:zykil•m jego oiczyzny?„. 

Brl'chl zaprosił do. ie IJic n. tych mia ·t Kurta Wt•ill; i oświ 1cl
czyl mu, że znalazł sztukę. do któr •J Wl'ill h •clz1L' mngł 
skomponować „ilustrację muzyezną". Oczywiście partytura 
P puscha nil' wchodziła w ruch ub·. putrzl'IJnl' hylo co.' lak 
oryginalnego, ja. kra w go, mo n go i w ·p<ilczl':nl'go, co wy
raziłoby to samo, co jc.:zyk Bn·chla - muzyka o podobneJ, 
co Brechtowskie środki wyrazu, no no ' ci.„ 

B~ la to dru!!a wspolpra
ca Br •chla z Weilll'm
i pien\' ·zy wspólny peł-
nu, p •kl<1klowy utwór 
muzyczny. O ile pami<;
tam. Kurt, jako pit•rw
. zy odwiedził na pacz; l
ku 1927 roku Br,'chta. 
Znal kilka jego wi0rszy. 
które wslrz.<1snęly nim 
gli:;hol.:o - wyrażały ~ ło
wami to, co Kurt chciał 
wypowiedzieć muzyką.„ 

W czasi • pierw "z1•gu 
spotkania z Br• ht m 
W0ill doswdl do przl'
kon;rnia, ż' len młody 
pol'[a nosi w solJi • po
mysły, które wymag.1ły
by napisania muzyki. 

Brecht grywał na git;1-
fZl'. śpiewał - po ama
tor ·ku, a le z ogromnym 
żar m - stare ballady, 
skomponował na\'. d 
prymitywny akompania
ment do pisanych przl'z 
icbic ballad. Ni • miał 

wówczas jeszcze nicz ·
go dla Weilla - alt.! 
przyrzekł. 7.e post.ani 
si co' wymyśli(·; mi;lł 
mnżt· już ~vtedy nm ·et 
J:ikis pumy I w stosach 

Naczelnik policji Brown jest 
postacią na wskroś nowocze
sną. Składa się on jak gdyby ' 
z clwóch osobowości: jest in ny 
w życiu. prywatnym i inny 
j ako przedstawiciel wlacizy . 
Sprzeczno:ć ta ni e przeszka
dza mu, wręcz przeciwnie, ży 
je dzięki niej. 

(Brecht >i w skazówki dla aktorów) 

p pl ru, przy' •i zionych w plecionym koszyku z Augsburga, 
rodz11111l'go 111w t.1 w Ua\\arii. 

I rz ·c?.\'\\'isciL' - kton·gos dnia odnalazł ;akil• malt•rial.v. 
, '11· (l\·ia to pdna sztuka. alt• t•ykł pici.ni o Mahagnnny. ni• 
i lnk·j; l'Ym mic·ścil• na Złotym Wybrzeżu czy na Floryrlzi '. 
\\'Vkonvwanych pr;i:~z zespól śpiewaków i aktorów. pol,1-
l';onyc:h w ·pcwnq c<1łość fahuł<1 dramatyczną. D koracji; 
mi< I s anowić ring bokser·ki b'z tylnej ściany. którą za-
t:111iłby ekran ze zmieniającymi się fantastycznymi malo

\\'icll.1mi wykonanymi przez Ca. par Nehera. Było to znane 
Dus klcine Mnhagonny, wystawion na snobistycznym Fes
tiwalu w Bad n-Badl•n. Spośród nowoczesnych utworó'"'" 
c:ln•ha tylko Le Sucre clrt printemp · Strawiń ·kiego wywołał 
poclohny skandal na premierze. Połowa publiczności szalała 
z radości. Druga - tupała i gwizdała. Br cht zaopatrzył 
aJ·torów w gwizdki - aktorzy mogli „odgwizdywać" na lak 
żywiołowo \\'yrażonq ocen<; przedstawienia. Z namowy ol>u 
autorów śpicwalam rolę prostytutki Jenny; dotychczas by
łam t.mccrką i pocz:1t1·ującq aktork<) - nigdy nic uczyl>1m 
sit; ."piewu. Nie umiałam nawet czytać nut - i wh1śnie dia
l<' •o zn: lałam wybrnnn. Spiewalam po raz pi •rwszy w życiu 
angil'l~kq piosenlo\ę, której nauczyła mnie po sylabach Grda 
K ·ller: Oil, 1110011 of AlctbCI ma. 

Na p1wz<1tku 1928 roku dowiedzieliśmy i<: przypadki m. ż • 
miody ni0miecki aktor. Ernst-Josef Aufricht, który postano
wił zo:lac producentem, wrrn1jął Theal r am SchiffbauL·r
damm. Był to - cud ·m Jakimś zachował si<: do dziś - dzi
" aczny. czerwono-biało-żółty, upii;kszony gipsowymi nim
fami, trytonami, cherubinami i podobnymi kiczami st.iry 
dom. Położony w samym środku dzielnicy teatralnej, o kilka 
kroków od ruchliwej Friedrichslrasse. lał, jakby prz z ni
kogo ni zauważony, w'ród otaczających go zewsząd olbrzy
mich budynków. robi<1c wrażenie porzuconej tu przez kogo~ 
zabawki. Aufricht, p len optymizmu, rozpoczął poszukiwania 
sztuki, któni uświetniłaby uroczy ·tość powtórnego otwarcia 
t go przybytku teatra In ego. Jako kierownik lit.cracki zann
gażowany został Heinrich Fischer, jako reżyser - Erich 
F:ngl'ł, jako scenograf - Caspar Neher. Rozpoczęło i<: po
lowanie na sztuki; - u wydawcó\ . agentów wydawniczych, 
w kgencłarnych kawiarniach, gdzie zbierała ·ię cyganl'ria 
artystyczna. U Schlichtera udało się Aufrichtowi wyłowić 
Bn:chta. 

Tak, fil'Czywi~cie. Brecht pracowul intensywnie nad now, 
sztuka. Była jednak J •szcze nic gotowa - próc;i: kgo przy
rwkl J JUŻ innemu producl'ntowi. Trudno - ale, zaraz, 
Jest drug , z której ze 'ć scen, pisanych od niechcenia, jest 
wykończonych; oczywiście. Aufricht może sobie to wszyst
ko prze1rzeć. 

Kilka dni pófoiej, pewnego deszczowego wieczoru. ·Już..}c· 
.\ufr1chl<1 zgłosiła si.<: do pracowni Brechta po rękop1" ktory 
prze mocwny kompletnie, odniosła wkrótce z po\\TOtl'm. 
Przeczytał go i Aufncht, i Fischer - i obaj stwierd~ili na
tychmiast, ż je l to ztuka, jakiej po zukuJą! Na pierw ·ze 
przedst<iwienie1 

.„Spośród całego Uumu w:twornych kibiców przygląda1q
cych . ie; prcibom pamiętam tylko jednego: powieści<?pi ·;irw 
i dramaturga Liona Feuchtwangera. któremu zawdzięczamy 
wspani<:.ły pomysł z tytułem. Feuchtwanger zaproponował 
nowy tytuł :ztuki : Di Dreigro~che11oper, na co Brecht zgo
dził sic; b z ch\\ iii za tanowienia. wprowadzając tę naz ''<: 
natychmiast na afisze. Fritz Kortncr, aktor, usiłował wraz 
z · ufrichtem I Englem nakłonić Kurta do zrezygnowania 
z (in;1lowL·go chorału: „r'ragment len kłóci się prwcicż z l'<i

ło ci; utworu - brzmi przC'Cil·ż zupplni<' jak Bach". 

!'h• r opo\ 'il rlzinl mi po Julach, to . zqmqł \\'owt·za~ Kur-



tO\\i· „Jeżeli zgodzisz się na to - wszystko mil;dzy nami na 
zawsze skurkwnr". Chornl nie zo:-.t:il usunii;ty .• l:1k hylu clo 
przcwidzcni;i, ostatniił pr<'>lm kostiumowa przl0d<1i.:11i;ł:i si<: 
do piątej m1d ranem. Wszyscy byli wyknńczt'ni nk•u:-.lan
nymi krzykami i klólniami - wszyscy z wy j<1lkil•m Kurta 
Weilla. Scenę w domu publicznym powtarzaliśmy nit•skoń
cz.oną ilość: razy - i ciągle nic wychodziła. Było już po piq- • 
lej, gdy zacz<;lam śpiewać mój So!omo11 Song, przerwany 
okrzykami: „Stop! Stop!" Opuściliśmy t<; sccni;; wydawało 
się. że widowisko trwo o cale godziny za długo. Aufricht 
dopytywał się na prawo i lewo, czy ktoś nic zna jakieJŚ 
innej sztuki, którą można by w cią~u kilku najbllższyc'1 
dni przygotować. Wśród szacownych kół berlińskich rozsze
rzyła si~ pogłoska, że Brecht i Weill zamierzają zrobić pu
bliczności afront jak<1ś śml sznq micsz< niną opery, operetki, 
kabaretu, t ·atru bulwarowego, ohcl•go am •rylwńskicgo 
jazzu i czegoś tam jeszcze; dlaczego przedstawienie nie zo
stało zdjęte przed premierą? 

Wypadki zwi<1zane z pn•mier;1 znnne s;1 z licznyt'h dro
biazgowych opisów - ogranicz<; sit; zall'm do jl•dnt>j sprawy. 
Aż do sceny w stajni publicznosć zachowyw;d;1 si~ zimno 
i apatycznie, jakby przekonana, że przyszła na murowan<i 
kliiipę. Dopiero póżniej po „armatnim" songu, podniosła si<: 
nieopisana wrzawa - i odtąd wiedzieliśmy już na pewno 
(było to wspaniale!), że publiczność jest z nami. Jednak 
następnego rana, gdy czekaliśmy na pierwsze sprawozdania, 
opanowała nas jakaś głupia nie pewno· ć co do rzcczywist\!
go przebiegu ubiegłego wieczoru; wcale nic byliśmy tak 
bardzo pn\."ni sukcesu. Również i prawozdania nic zdołały 
nas przekonać - zdania były podzielone. lloUander napisał, 
że przespał cale przedstawienie. Alfred Kerr, najbardziej 
wpływowy, był oczarowany; wyrażał co prawda w;1lpliwość 
co do tego, czy przedstawienie to zadecyduje w jakimś stop· 

(0 prostytutka.eh) Panie te są w ca.lkowitym posiadaniu 
swoich środków produkcji. W/a.śnie dlatego nie powinny 
sprawiać wrażenia, że są niezależne. Demokra.cja n ie da.la 
im tej niezależności, jaką mają ci, których można pozbawić 
środków produkcji. 

(Brechta wskazówki dla aktorów) 

Aktor powinien pokazać J\llacheath'a jako postać mieszcza.ii
ską. Sympatia mieszczaństwa dla bandytów płynie z błęd
nego mniemania, że bandyta nie wywodzi si ę z mieszczaii
stwa. Błąd ten r odzi następny blącl: przekonanie, że miesz
czan in nie może być bandytą. 

(Brechta wskazówki dla akt orów) 

niu o rozwoJu łJl·rlinskich leatrnw. Kurt i Ja prz ·~li7.gn<;ll
śmy si<; szybko przez sprawozdanie Kerra. by dojść do 
os ta !niego akapitu, zatytułowanego. „Kto to jest?" (w pro
!;ramie opuszczono przez przeoczenie nazwisko). „Skąd ·i<: 
wzic:la'! Miękkość głosu wskazywałaby na to, że jest Au
strh1czką„." Kerr zakończył słowami: „Zwróćcie na nią 
uwagę. Już niedługo będzie sławą." 

„.Od tego dnia ogarm:ła Berlin gorączka Opery za trzy pro
s:e. Na ulicach nic gwizdano już innych melodii. Otwarty 
został „Bar Za Trzy Grosze", w którym grano wyłącznic 
nasze melodie. „Styl Brechta" i „styl Weilla" znalazł natych
miast niewolniczych naśladowców w'ród innych dramatur
gów i kompozytorów. A przepowiednia Kerra sprawdziła 
si<: z oszałamiającą szybkością. Spacerując po parku Tier
garl n min<;łam w pewnej chwili zamy'lona ślepego żebra
ka, który zawołał za mną: „Fraulein Lenya, czy tylko na 
scenic zwraca pani uwagę na :Slepych żebraków?" Najlepiej 
o całej póżniejszcj atmosferze mówi to, iż. wszyscy ci, 
którzy pełni świętego oburzenia zlekceważyli naszą pre
micrc:. zaczi;;li teraz utrzymywać, że uczestniczyli w pierw
szym przedstawieniu. że byli na ali, że wiedzieli z góry, 
jaką s nsacJą stanie się Opern zn trzy grosze. awet dziś 
każdy, klo był w owych Jatach w Berlinie, przychodz;1c 
oh Jrzeć mnie po 28 latach w nowojorskim Theatrc de Lys, 
czuje się obowiązany pokrzykiwać: „Ależ oczywiście, wi
d7.iałcm waszą premierę!" I choć pamiętam, że sala teatru 
przy Schi!!bauerdamm miała niespełna 800 miejsc, przyta
kuJę za każdym razem. Bo właściwie dlaczego miałoby hyć 
inaczeJ'I ieklcdy, wspominajqc owe da\vne szaleństwa, 
owo białe miejsce w programie, traci; pe\ ność, czy sama 
brałam udział w przedstawieniu." 

(Diuloq, Nr. 4 19~7) 



„Opem za trzy grosze" por uszy ia zagadnienie, k tóre by o ud
w ieczn ym tabu społeczeństwa burżuaz111neg o - to, że pano
wa nie b urżttazj i opiera się n a przestępstwie i nowe prze 
s tęµstwa stw arza. A tltor nie poka zał na m d la czego tak jest 
i nie wskazał drogi, jak zmienić takie stosunki spoleczn<" . 

K u rt S chumacher - Die dramaU
sclw Versu ch c Bertol t B r ec h l s 

* 
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. 

O p erct za trzy grosze - .fi nał 
a ktu II 

Skoro wa rimk i s twarzają ludz i, to trzeba •stwarza ć ludzk ie 

Karol Mar ks 


