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PRZEDSTAWIAMY 
. AUTORA 

BERTOL T BRECHT 
Do mtcLst przyszecJ!em, gdy by! czas c l1ar>st1 , 
Gdl/ olód tam l.Jyl panem. 
M iędzy tudzi przvszccttem, klccl 11 by! 
czas buntlL, 
I ja stę burzvlem wraz z nim !. 
Tak p r z1.1szed t mó:J c.ws, co b 11 f ml d any 
na z lemt. 

Jl.Tl . 0160B . Jn:, ,; 

Kal'ierę tea tralnq rozpoczą ! od drama
tycznej ballady „Baal". Za swoją sztuk c;. 
„Werble w nocy", otrzymał nagrodę Klei -

•sta, którą w Niemczech co roku wyróż
niano najwybi tnie jsze osiągnięcia młode.i 
dramatmg!i. „Opera za trzy grosze" przy
niosla mu sławę światową . 

W roku 1933, nazaj utrz po podpaleniu 
przez hitlerowców Reichstagu, potajemnie 
opuścił Niemcy. Emigracyjny szlak wiódł 
przez Danię, Finlandię , Stany Zjednoczo
ne, Szwecj ę. Do kraju wrócił po pi<;tna 
stu latach. W Demokratycznym Berlini<' 
razem z Heleną Weigel założył sławny ze
spół ; Berliner Ensemble. Umarł przed
wcześnie, w pełni sil twórczych. 

Życiowa droga Brech ta obfitownla w 
gwałtowne skręty. Jak zaprezentować jego 
sztukę'/ Zaczynał od potyczek z panującą 
modą artystyczną i z samym sobą . Wcze
śnie zainteresowl:1ł się polityką i nie zna j
dując odpowiedzi na szereg dręczących gu 
pytań uwierzył, że jest świadkiem trwa
łego rozkladu ludzkich wartości („W gę
stwinie miast"). W miarę jednak, jak 
zwiększało się jego doświadczenie i zna
jomość świata, zmieniał punkt widzen ia. 
Studia klasyków marksizmu pozwoliły mu 
dociec społeczne przy czyny zła i wtedy 
wystąpił z oskarżeniem ustroj u , w J{ tó
rym „z tego żyj e człowiek , że co godzina, 
Innego dusi, gnębi, nie daj e mu żyć!" P i 
sząc „Operę" i „Wzrost i upadek miasta• 
Mahagonny" - miasta, w którym j edy~ 

• nym prze5tępstwem b:>ło nieposiadanie 
pieniędzy .„ nie tylko stworzył podstawy 
no woczesnego musicalu; w sztukach tych 
element zabawy idzie o lepsze ze zjadli
wą k ry t yk ą spo leczną. 

W latach kryzysu , gdy w 1 iemczech 
brunatne niebezp:eczeńst wo przybie ra 
kształ t coraz bardziej realny , napisze se
rię sztuk na poły agitacyjnych. Up!·ośti 
:;ię tutaj jego widzenie świata, obniży loty 
jako dra1m1turg. Lecz potem przyjdą w iel
kie sztuki emigrac · jne; ich sukces będzie 
potwierdzemem rangi artysty, który ni
gdy nie chciał być obojętny i nie by ł. 

„S trach i nędza Trzeciej Rzeszy", „Ka
riera Artlira Ui" - historia dojścia do 
wladiy gangstera Ui-Hitlera - były od 
powiedzią na t riumfy nazistów w oj czy
źn ie . „Karabinami pan i Carrar" zareago
\Val na ofensywę faszyzmu w Hiszpani i. 
Swój stosunek do wo jny wy raził poprzez 
ws trząsającą „Malkę Comage", dt·ama t 
ukazujący spustoszenia , jakie wojna czyn i 
w lu<lzkiej c yce. W życi u Galileusza" pod -
iął problem odpowiedzialności uczonegn 
:w swo je praee. Afirmacja sprnwiedliwo
~\c i spolecmcj i tęsknota za pełnią czło
wieczc11stwa najdoskonalszy bodaj w :;r;v: 
1.n3Jazly w „Kaukaskim [{ redow~ m kole" . 

l\:I ija s i ę jednak z celem ustalenie, kt\i 
r y z dramatów Brechta był najlepszy , niC' 
ma potrzeby oC'cnić tutaj jego dorażnych 
programów estetycznych i ostrożno,;ci ' ;. 
dze1ih historycznego. Żeby w pełn i poją{· 
tę bogatą i dynamiczną dzję świata , trze
ba na początki twó czo:Sci rzut wać rezul
tc.t. dojrzałośc i artystyczne j i zarazem n ·1 
artystę do irzałego spoglądając przez pryz
mat pierwszych zmagań . Bez tego nie ma 
Brechta - wielkiego hL1manisty, po prost ll 
człowieka , który burzył się wraz z ludź
m i, ponieważ był czas btmtu, i temu pa 
swięcił całe swoje życ ic . Jest to cllybn 
najdoskonalej wyrażone credo pisarza . 
najsltromniej i najpełniej ujmujące isto
tę jego działan i a art •stycznego, którego 
siła leżała w posta> ·ie zawsze otwarte j n:i 
sprawy ludzkie. 

Odchodziła poka, a Brecht pomagał jej 
odejść. Pragnął przy tym być sumieriem 
s\l.'O i ~h zasóv.; i jednocz<'< nic het uldein 
nowej spr.1w'edliwości . Wyznaczy! sztuce 

't:'= • ••• ,. """ ,• . "'"" -- „.. ' 



zadania, Jakim nie zawsze mógł sprostać 
teatr oparty na poetyce Arystotelesow
skiej. Choć więc niekiedy pozostaje mu 
wierny, tworzy własny teatr, który nazwie 
epickim. 

Tradycyjny dramat mieszczar'lski bvl 
krainą iluzji. W światłach rampy usiłował 
imitować prawdziwe życie. Niepisana u
mowa między aktorem a widzem zakłada
ła, że ten pierwszy bez reszty wciela się 
w przedstawioną postać, widz zaś udaje, 
iż wierzy w autentyczność odgrywane hi
storii i „przeżywa" ją. Brecht odrzucił t~ 
konwencję, razem z jej psychologizmem, 
który uznał za niewystarczający do gło
szenia prawd ideologicznych i prezento
wania walki klasowej, ra-zem ze skłonno
ścią do ułatwionego i Sl'.'nt~·mentalnego 
moralizatorstwa. Zrobił rewolucję formal
ną przewształcając dramat w sceniczną 
opowieść i do teatru wprowadził teatr. 
Na czym ten chwyt polega, najlepiej mo
że ukazać przykład .. Kaukazkiego kredo
wego koła". Oto grupa kołchoźników do
ści swoich sąsiadów. Aby uczcić ten fakt, 
gospodarze inscenizują starą ludową le
gendę o sędzim Azdaku i k redowym kole. 
Aktorzy grają więc aktorów, sposób zaś 
interpretacji opowiadanych zdarzeń i na
kładający się na akcję komentarz wew
nętrzny - pełnią funkcję komentarza 
autorskiego. Takim komentarzem w in
nych sztukach będzie chór, w jeszcze in
nych song - integralna część di·amatu 
i zarazem poetycka „wstawka" uogólnia
jąca sens zdarzeń. 

Wprowadzenie tej wieloplanowej struk
tury przypominającej epicką narrację roz
biło jedność czasu dramatycznego, umożli
wił ukazywanie wypadków przeszłych i 
przyszłych. wzbogaciło teatr o cały arse
nał nowych środków ekspresji. Nie to jed
nak jest najważniejsze; komentarz pada
jący ze sceny ma zachęcać widza do wy
wyciągnięcia własnych wniosków. do po
lemiki, pomagać w sformułowaniu filo
zoficznego morału. 

Aby teatr podołał tak określonym za
daniam, Brecht usiłował zespolić pracę 
dramatopisarza, reżysera, scenografa i 
kompozytora. Znalazło to swój wyraz w 
praktyce: gdy powstał Berliner Encemble, 

połączył pisarstwo z reżyserią. Nareszcie 
mó~ł ~ez przeszkód wcielać swoją teorię 
w zyc1e. 

Dzisiaj Brecht jest prawie klasvkiem 
teatru. Nie przepadam za klasvkam{ Bre
chta natomiast ogromnie i'ubię. ' Stąd 
chyba płynie moja niechęć do uczonej 
Dreclltologii. Odczuwam przewrotną sa
tysfakcję, kiedy komentatorzy jego dra
matów zajmują krańcowo odmienne s ta -
1.10wiska, . ciesz~ mnie, że inni się kłócą. 
ze uparcie drąząc tkankę Brechtowskiego 
•estru, aby ws:i:ystko „zważyć i policzyć'' , 
stwarzają wokół autora „Opery za trzy 
grosze" aurę dyskusyjnośc i i bezwiednie 
wskazują względno:\ć dotychczasowych in
terpretacji estetycznych. 

Spotkanie z teatrem, jeśli ma być uda
ne, musi opierać się na osobi:;t~·m przeżv -
cilt; a co może bardziej zakłócić intym
ność takiego randez-vous niż natrętne e
cho cudzych doznat'l i sądów? W zabiegach 
krytyki widzę zamach na żywotność Bre
chta: raz na zawsze opisany, wtłoczony na 
nieodpowiedni piedestał, ze sceny współ
czesnej odejdzie do lamusa historycznych 
znakomitości. Posągowy i nieskazitelny. 
będzie uczył, może bawił, czy zdoła jednak 
wzruszać? 

J. B. 

, 



• 
BERTOLT BRECMT 

PERA Z T ZYG O ZE 
(Dreigroschenoper) 

S7 lt1ka z muzyką w ośmiu brazach z prologiem 

Przekład: BRUNO WINAWER 

M1..1zvka: URT WEILL f.ATI. ARA WI'I'EK-SWINAR 'KA 

Prz<'klad songów: ŁADYSŁAW BRONIEWSKT 
VlTOLD WIRPSZA 

.Jonatan J eremiasz Peachum 
Celia, jego żona . 
Polly, ich córka . . . . . 
Ma rche th, zwany Macltic Ma jcher 

Brown, Szef Policj i Londyr'lsk iej 
Lucy, jego córka . . 
Walter „Karawaniarz" 
Matyjas „Kikut" . 
Robert „Piła" . 
.Jimmy „Wyskrobek" 
Pastor „Kimball . 
Filch, Żebrak . . 
.Tenny, prostytutki'\ 
Smith, policjant 
Spiewacy uliczni 

Żebracy uliczn i 

Prostytutki 

Konstablf' . 

Reżyseria : 
JAN SKOTNICK 

Asyr.'.ent reżysera: 
ANDRZEJ LĄGWA 

WŁADYSŁAW LASO:f.r 
BARBARA GRUDZIŃSKA 
HALINA KOWALSKA 
MACIEJ GRZYBOWSKI 
JAN PAWEŁ KRUK 
ANDRZEJ ŁĄGWA 
I~RYSTYNA NIEMCZYK 
FELIK,' SZAJNERT 
iVIAREK KOŁACZKOWSKI 
WŁODZIMIERZ NOWAK 
STANISŁAW STANIEK 
WŁODZIMIERZ DOBRZA~ KI 
J ERZY ŁAPIŃSKI 
HALINA PR.USZYŃSKA 
KAZIMIERZ GA WĘDA 
KRYSTYNA NIEMC2YK 
ANDRZEJ ŁĄGWA 
WŁADYSŁAW MADEJ 
WŁODZIMIERZ DOBRZAŃSKI 
WŁODZIMIERZ NOWAK 

ELIKS SZAJNERT 
ALINA ZBIERZYŃSKA . "' . 

JAN KRUK 
MACIEJ GRZYBOWSKI 

Scenografia: 
EWA CZUBA 

Opracowanie muzyczne: 
ROMAN GORZELNIAK 



ROMAN SZYDŁOWSKI 

OPERA ZĄ _3 GROSZE 
DAWNIEJ I DZIŚ 

„Opera za 3 grosze" należy wciąż do 
na jpopularnie jszych u tworów Bertol ta 
Brechta. Już przed wojną obiegła sceny 
całej Europy, grana była między innymi 
\ · Warszawie (w reżyserii Leona Schille
ra), w Łodzi i we Lwowie. Po wojnie zaś 
dotarła także do Nowego J orku, gdzie szla 
na Broadwayu z ogromnym powodzeniem 
przez 7 lat. 

Cz mu zawdzięcza!a swe sukcesy? O
czywiście prz de wszystkim talentowi 
Brecht.a , jego genialnym songom, to zna
czy świetnym wierszom, które z muzyk4 
Kurta Weilla są po dziś clzier1 jedynymi 
z najpopularniejszych przebojów. Ale by
ły i inne przyczyny jej popularnoś..;i . 
Brecht uchwycił znakomicie pewne ten
dencje w sztuce i a tmosferze a rtyst;1-·cznej 
lat dwudziestych i oparł „Operę za 3 gro
sze" na niezwykle wnikliwej analizie gu
stów i zaiteresowat'l publiczności. Zorien
tował się szybko w popularności powieści 
kryminalnych, k tóre zalewały w tym cza
sie niemiecki rynek wydawniczy i posta
nowił wykorzystać tę obserwację w swoj<!j 
sztuce. Kiedy wpadła mu w rękę „Opera 
żebracza" Johna Gaya uprzytomnił sobie, 
że historia szefa bandy gangsterów, w do
datku gentelmana-wlamywacza , zdobyw..:y 
serc niewieścich, zaprawiona erotyką i 
jazzem może liczyć na wielkie powodzenie. 
Aby zaś pozostać wiernym swym przeko
naniom zawarł w tym efektownym opa
kowaniu ostrą krytykę panujących w ów
czesnych Niemczech stosunków społecz
nych i mieszczańslł iej moralności, miesz
czat'lskiej obyczajowości. Opracowując sta
ry utwór Gaya, z k tórego zachował tylko 
kanwę fabularną, dopisując nawet scenę 
weselną, której u Gaya wogóle n ie było, 
bawił się sam doskonale, parodiując mod
ne podówczas utwory, wyśmiewając sic: 
z przedstawień operowych i różnych ro
dzajów bezwartościowej jego zdaniem 
sztuki, którą nazywał „kulinarną". 

• Brechl nie przywiązywał wielkiej wagi 
do „Opery za 3 grosze". Uważał ją potro
i na afiszu prapremiery figurował zaled
wie małym druczkiem u dołu, jako twór
ca opracowania Ernest Aufricht dyrektor 
i właściciel teatru am Schiffbauerdamm, 
w którym odbyła się prapremiera „Opery 
za 3 grosze" wspomina w swoich niedawno 
w ydanych pamiętnikach: „Nasze poszuki
wania u wydawców nic przyniosły rezul· 
tatu. Zaczc:liśmy więc odwiedzać drama
turgów zamieszkałych w Berlinie, byl!~my 
u Tollera, Feuchtwangera i innych ale 
żaden nie miał niczego gotowego na war-
6ztacie. Zaczęliśmy więc obchodzić knaj
py artystyczne. W jednej z nich natknęli
śmy się na Brechta. Zapytany, czy ma coś 
dla naszego teatru, opowiedział nam treść 
utworu, nad którym właśnie pracował. 
Nie budziło to większego zainteresowania. 
Na odchodnym Brecht rzucił od niechce
nia: - Mam jeszcze inny pomysł , nad 
którym rozpocząłem pracę. Jutro możecie 
panowie otrzymać większą część tekstu. 
.Test to trawestacja „Opery żebraczej" 
.TohnaGaya. Dałem temu tytuł „Hołota·• 
(„Gesindel"). Następnego dnia poszedł do 
Brechta po obiecany rękopis mój wspól
nik, Fischer. Nie zabrał teczki, wrócił z 
rękopisem mokrym od deszczu, słabo czy· 
telnym. Po odcyfrowaniu zuchwałego te
kstu przepojonego oschłym zjadliwym hu
morem, powziąłem z miejsca decyzję, że 
tą Brechtowską „Hołotą" otworzę sezon 
teatra lny. Po rozlicznych perypetiach do
szło do premiery, której niebywały sukces 
wszystkich zaskoczył. Aufricht pisze: „Ani 
przez chwilę nie zdawałem sobie sprawy, 
że ów wieczór otworzył serię sukcesów 
na całym świecie. 

Prapremiera „Opery za 3 grosze" od
była się w roku 1928, a więc przed blisko 
40 laty. Wiemy, czym była wtedy: zu-

. chwałym wyzwaniem, rzuconym miesz
czańskiemu Berlinowi. Ale czym jest dzi
siaj, szczególnie w kraju, w którym prze
miany ustrojowe usunęły w przeważającej 
mierze tę warstwę społeczną, jaką Brecht 
w swej sztuce atakował i jej obłudną mo
ralność, jej odrażającą obyczajowość, Na 
to pytanie musi odpowiedzieć sobie każdy 
inscenizator, który dziś bierze na war-



~z t;it tę sztukę. h.1cdy· Brecht zastanawial 
się nied ł ugo przed śmiercią nad je j w y 
stawieniem w Berlinie, doszcdł do wnio 
sku , że jeśli jego teatr ma ją zagrać , trzE'ba 
j ą na nowo opracować i zaktllalizować . 
Dokonał tego Giorgio S t rehler w ystaw:a
jąc „Operę za 3 grosze" na scen ie P iccolo 
Teatro d i Milann, przenosząc je j akcję 
z Angli i do Ameryki , prze uwaJąc j ą ' " 
czasie i dokonując poważnych zmian w 
tekśc ie . Spotkało się to z pełną aprobatą 
Brechta . Je: tekst zaadaptowany dla po
trzeb włosk ich . a więc dla publi czn<lś c:i 
kra ju k a pitalistycznego, nie mógłby wy 
~tai'czać nam, którzy żyjemy w lua ju so--

. cjal is tyczn. m . Skoro zaś Brecht już n ic 
i~·.i e i n ic może napisać nowe j \ c.rsj i 
, Oper~· za 3 grosze" dla pot r z.cb ludzi, ż .1 · 

.iącyc n w naszych warunkach ustrojo
wych, t rzeba przyjąć jej pierwotn ą we r~ję 
i zastanow i ć się nad tym , jalta może b\'(· 
je j funkcjonalność dziś u nas. 

Bez i; •ątpien ia pozosta je nadal w mocy 
kry tyczn ~· sens „Opery za 3 grosze" wo
bec świata burżuazyjnego i jego mora1n -
ści. Ten ś" iat istnieje przecież po dziś 
dziet'l realn:I.!, obejmuje znaczną część glo 
bu ziemsk iego, a pewne zjawiska tam za 
chodzr; ce, zaobsewowane przez John ;<, 
Gaya w t . nglii XVI! wieku i zaktualizo
wane pncz Brechta w latach dwudzie
stych naszego stulecia, n ie ty lk o n ie zni
kły w latach ~ześćdziesiątych, lecz n~.wct 
nabrały nowych aspektów. I tak np. po
wiązani a między światem amerykańs:dch 
gangsterów i poli cją, wyfm iane p rzez 
Brechta w „Operze za 3 gn?,:;ze" pod osta
cią przyjaźni, łączącej szefa bandy gang
sterów Mack'e Majchra z szefem Io 1clyt1-
skiej policji „tygrysem" Brownem, s~ałv 
się szczególnie uderzające w świetle za 
bójstwa prezydenta Kennedy'ego i roli , 
jaką odegrała wtej sprawie amerykai1-
ska policja, FBI , IA i bohaterowie 1iod
ziemnego świata gangsterów i alfonsów 
w rodzaju właściciela lokalu o b ardzo 
podejrzanej r eputacji, jakim był R11by. 
Czyż nie przypomina on uwspółcześnione 
go Mackie M jchra? Pozostał więc m1c~l 
aktualnv oskarżycielski sens , Opery za •. l 
~rosze" · \l.robec §.wiata burżuazyjnego. 

'.' " ·:.\ 

A co bawi najbardliej w tym u twor zi:: 
nas Chyba rozrywkowe funkcje tej zna
komitej sztuki, jej walory literackie i te
atralne . Pamiętajmy, że „Opera za 3 gro
sze" b y ła pierwszym musicalem w histor:i 
ś wiatowego teatru. Na wiele lat przed su
kce3ami „My F a ir Lady", „\Vest Side Sto
ry" i ,.Kiss me Kathe" napisał Brecht u
twór, odpowiadający wszystkim w ymo-

om tego popularnego dziś gatunku. S4 
w n im melod yj ne piosenki, zwane przez 
Brechta songami, jest żywa akcja i jest 
hu mor ba rdzo przE'dn i. Współczesny insce
nizator powinien więc chyba w Polsce 
pnlożyć głó\vny n acisk na tę wa rs twę 
sz tuki.· Ticch j przeds tawienie „Opery za 
3 grosze " cieszy ucho i oko widzów, nie 
cha j spr a vi im rzetclną przyjemność , 
sk lania .ic} C jednocześnie clo myślen ia n d 
temat spraw współczes nego świata , a 
v.:6wczas speł ni napew no swe zadanie. Nie 
dopa trn· emy się ci z i ~ w „Operze za 3 grn
:;ze" ś ~1 ia toburczych i rewolucy jnych ten 
dencj i. Te zna jdziemy w innvch sztukach 
Brec hta. Ale jest to znakomit a i mądr : 1 
rozrywka o poważnych walorach li tera
ck ich i ;irty. tycznych. A to ,i uż bard 1.o 
wie Ir> . 

Rom a 1 Szyd łowsk i. 

• 



z.ca O~EKTORA: LUCJAN PASIK 

Kierownik Techniczny: 
MIECZYSŁAW MONTELA TYC 

Sufler: 

Maria Siu.da 

Inspicjent: 

l rena Do brzy1i skn 

Kierownicy działów łechnlczn~·ch : 

PRACE KRA WIECKIE: 
Anna. Kawczyńska i Andrzej Strzyt 

PRACE STOLARSKIE: 
Stanislaw Bialczak 

PRACE TAPICERSKIE: 
Hen ryk Kubiaszczyk 

Prace malarskie i modelatorskie: 
Jerzy Soliński 

PRACE FRYZJERSKIE: 
Wlady.,Zaw Pawlak 

SWIATŁO: 

Henryk Wawrzyniak 

REKWIZYTOR: 
Jan Janczak 

BRYGADIER SCENY: 
Michal Tworkiewicz 

Kasa Teatru czynna codziennie prócz po

niedziałków od godz. 11-13 i 16,30-19,30. 

Telefon: 30-57 i 30-58 

Cena 11 2,50 

KOA 2198. n. 700 szt. - ~- 67 - A-1.5/544 
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