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Tekst niemieckiego autora jest swobodnym 
unowocześnieniem starej angielskiej opery ko
micznej. Ta opera, Opera żebracza, odegrała w 
historii teatru dużą rolę, mimo że była tylko 
psotą , parodią . „kabaretem" : bo też kabaret 
miewa na bieg literatury większy wpływ niż 
się przypi.;szcza. 

Opera że bracza powstała w Londynie w !'. 

1728, wówczas gdy w operze angielskiej pano
wał wszechwładnie Haendel. Haendel był 
Niemcem , a opera była włoska ; już wtedy -
co przetrwało do dziś - podrwiwano sobie z 
jej konwencjonalizmu, dostojności, trylów i 
koloratury. Bohaterem jednej z takich naj
słynniejszych oper był Rinaldo, szlachetny 
bandyta. Otóż Gay, utalentowany wesołek lon
dyński , napisał Operę żebraczą, w której spa
rodiował obowiązujący styl opery. Akcję prze
niósł w świat miejskich szumowin, wprowa
dził na scenę żebraków i złodziei, ~okazał , że 
nie potrzeba jechać aż do Apeninów, aby zna
leźć Rinalda. W pełną uroku sielankę miłosną 
wplótł aktualną satyrę na nieśmiertelną, jak 
się zdaje, spółkę policji z bandytami, wmie
szał jeszcze inne aluzje do współczesnych 
skandalów stolicy, okrasił rzecz dowcipnymi 
piosenkami, w których muzyk również sparo
diował haendlowskie motywy, i zdobył utwo
rowi niebywałe powodzenie. Ta Opera żebra
cza, która wniosła w ówczesny teatr wiele 
świeżości, miała wpływ na kształtowanie się 
opery komicznej. 

Przed kilku laty wznowiono w Londynie ten 
staroświecki żarcik i okazało się, że nie stra
cił swego wdzięku. Wznowioną Operę żebraczą, 
grano rok czy dwa lata z rzędu. To zapewne 
dało niemieckiemu poecie Brechtowi pomysł 
odnowienia tego utworu i zaprawienia go, jak 
przystało, współczesnymi smakami naszej doby. 

Odnowienie tego motywu ma dwa niebezpie
czeństwa. W błogosławionej epoce Haendla i 
peruki, wprowadzenie na scenę mętów społecz
nych, wraz z ich jaskrawym realizmem, miało 
r.a sobą nowość, było odświeżeniem atmosfery, 

Leon Schiller i Bertolt Brecht na przyjęciu 
w Związku Literatów Polskich w Warszawie 
26.11.1952 r . 

szczęśliwym kontrastem. Zarazem widzowie 
~ogli to. brać ?iemal jako sielankę: pauperyzm 
me był Jak dztś krwawym problemem społecz
nym~ a wi.dzowie ówcześni mieli mocne nerwy. 
Zw~zmy, ze była. to epoka, gdy ludzie najmo
wali_ okna, aby się przyglądać egzekucji rozry
wan~a końmi; nie cierpieli na przerost współ
czucia. 

J?ziś te rzeczy znacznie się zmieniły. z jed
ne] strony . motywy ulicy nie są niczym no
wy~· ·: no 1 stosunek nasz do tych spraw się 
zmienił .. Społeczn~ kwadratura koła, tragizm 
przepełnionych więzień , sceptycyzm nasz w 
~tosunk1;1 do istoty wymiaru „sprawiedliwości" 
1 praw Jednego człowieka nad drugim, humani
tar.ny .wstręt . do kary śmierci, wszystko to 
utrudma brame tego rodzaju w~ażeń na we
soło. 

Mi-!llo ~o, ci z publiczności, którzy widzieli 
t~ ~idowIBko w Niemczech, mówią, że w isto
cie Jest ono lekkie i wesołe. Chcę temu wie
rzyć. .. U nas było smutne i ciężkie... Rzecz, 



którą trzeba by potraktować jako coś „na 
niby", która powinna mieć lekkość żartu -
żart ten sam przez się dość już jest maka
bryczny - stała się od pierwszej sceny posęp
na niby jakiś dramat „na dnie". Obrócił się 
przeciw sztuce i ten kierunek reżyserski, któ
ry główną baczność poświęca rekwizytom, a 
zaniedbuje istnienie aktora. Aktorzy byli wy
rażnie nie zorientowani o co chodzi, jak się 
trzeba wziąć do rzeczy. P. Samborski z p. 
Munclingrową od pierwszej sceny wzięli ton 
tak reali~tycznie groźny , że o wes-0łości tego 
wieczoru mowy być już nie mogło. Aktor ma
jący tyle nerwu komicznego, co pai; ~ominiak, 
najwidoczniej nie wiedział, z ktorei stron y 
przystąpić do zabawnej roli szeryfa. Nawet p. 
Maszyński grał ledwie połową pary. Wszyst
ldm jak gdyby nałożono tłumik, wszyscy byli 
zdemtowaini ciężkie i długie widowisko wlokło 
się jak po ~azi. Piosenki nie były wykwitem 
tekstu, ale jego naroślą. 

Nie dziwmy się naszym wybornym aktorom, 
że się nie zorientowali sami, iż to nowe mi
sterium Schillera jest po prostu - i było od 
swego powstania - kabaretem. Wprawdzie od 
pewnego czasu jesteśmy świadkami dość. wy
raźnej ofensywy kabaretu na teatry, ale I ta~ 
teatr, który wczoraj właśnie skończył grac 
Zborowskiego, a już może próbuje Legion lub 
inne wielkie dzieło, nie zawsze zdoła tak łatwo, 
równymi nogami, wskoczyć w ten specjalny 
styl. Kabaret wyrobił sobie aktorów, wyrobił 
sobie ton, nawet dla makabrycznego żartu. Ba
wiliśmy się niedawno w Quiproquo wybornym 
Radio dla ubogich, zaśmiewaliśmy się parodia
mi opery, z tego samego płynącymi natch:iie
nia, co pierwotny koncept Gaya. Wyobr~zmy 
tam sobie tę historię, skróconą do połowy I za
graną przE:z Ordonkę, Zimińską, Dymszę, Ła
wińskiego! Mimo że makabryczna, byłaby za
bawna. Tam uchwyconoby w lot o co chodzi. 
Widzę już p, Dymszę pod szubienicą, której p. 
Galewski umiałby z pewnością nadać jakiś 
fantazyjny kształt, zamiast częstować nas nią 
tak na surowo z niepotrzebnym okrucień
stwem ... 

Fragment recenz11 z prapremiery 
polskiej. „Flirt z Melpomeną" 

Wieczór dziewiąty, 1930 r. 

MARCELI RANICKI 
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Już w latach dwudziestych utu:ory młodego 
Brechta ciesz11ły się niezwykłym rozglo3em. 
Jedni podziwiali jego sztuki sceniczne, inni 
potępiali je jak najostrzej. Nigd'IJ jednak 
utwory Brechta nie spotykały się z przyjęciem 
chłodnym czy obojętnym i tak pozostało po 
dzid;, dzisiejszy. Gdy w roku 1953 gości! u nas 
kierowany przez Brechta zespół „Berliner En
semble" i wystawił jego słynny dramat „Mat
ka Courage i jej dzieci" oraz jego przeróbkę 
sceniczną ,,Matki" Gorkiego - z miejsca roz
gorzala w całej naszej prasie gwałtowna dy·
skusja. 

Brecht urodzi! się w roku 1898 w Augsburgv .. 
Jego pierwsze utwory pochodzą z lat 1918-1919. 
Są to wiersze satyryczne i polemiczne, zrodzo
ne z protestu przeciwko ówczesnej rzeczywi
stości w Niemczech. Jest to protest żywiołowy, 
pelen pasji i nienawiści, ale nie pozbawiony 
elementów anarchistycznych. Podobnie ma się 
rzecz z pierwszymi utworami scenicznym.i 
poety. Zrodziły się 011.<' .:: krytycznei postawy 
wobec burżuazyjnego społeczeństwa, nacecho
wane są pogardą dla kapitalizmu, szyderstwem 
i odkrywczością demaskatora, ale poprzestają 
na samej negacji. 
Wielką slawę zapewnia autorowi „Opera za 

trzy grosze". Publiczność widzi na scenie ludzi 
zlych i wykolejonych, ale rozumie, że stali się 
takimi przez ustrój, który ich wychowa!. Swiat 
jest zly -- oto ostateczny wniosek z „Opery 
za trzy grosze". Z późniejszej twórczości Brech
ta wyczytać można bardziej precyzyjną diag
nozę zla społecznego, która da się tak sformu
łować: świat jest zły i będzie zly tak dlugo, 
jak dlugo ludzie tolerować bi:dą panowanie ka
pitału. Wreszcie, gdy twórczość Brechta nabie
rze pełnej dojrzałości ideologicznej, poeta mó
wić będzie nie tylko o tym, z kim walczyć trze
ba, ale także jak trzeba walczyć i o co. 

Wielokrotnie Brecht przemierza! w latach 
Republiki Weimarskiej cale Niemcy, przeby
wa! w różnych środowiskach, by poznać życie 
klasy robotniczej ... Odwiedzał marksistowskie 
kursy szkoleniowe dla robotników, z uczniami 
i nauczycielami dyskutował o swoich utworach, 
są to bowiem ci odbiorcy, do których świado
mości pragnie przemówić. 

Powstają dydaktyczne utwory sceniczne 
przeznaczone dla robotniczej widowni, a także 
dla robotniczych zespołów teatralnych, powsta-



ją pieśni masowe, jak np. slynna „Pieśń o so
lidarności", w które; poeta dla mobilizujące; 
treści znajduje na.prostszą i wlaśnie dlatego 
najszlachetniejszą formę artystyczną. Już ów
czesne wiersze Brechta odznaczają się ludo
wym, naturalnym językiem, celnością lapidar
nych sformulowań i porywającym patosem. To
też mają tę zaletę, która cechuje każdą wiel
ką liryk ę, przemawiają zarówno do świado
mości czytelnika slabo przygotowanego, jak i 
czytelnika o subtelnym smaku literackim. 

W roku 1933 Brecht musial opuścić ojczyznę. 
Los em igranta politycznego zagnal go do wie
lu krajów. „Szliśmy przecież - mówi w jed
nym ze swych wierszy - częściej niż buty 
kraje zmi<!nia jąc: pr zez wojnę klas." W tych 
ciężkich latach dramat narodu niemieckiego 
jest jednym z naczelnych temat ów j'ego twór
czości. Tom wierszy emigracyjnych dedykuje 
towarzyszom w alcza_cym w Trzeciej Rzeszy. 

Obok utworów opiewających w słowach 
prostych i za wne dalekich od jakiegokolwiek 
3zablonu v:a lkę antyfaszystów niemieckich, 
Brecht pi.sze świetne wiersze demaskujące fa-
3zyzm i imperializm. Wciąż na nowo poeta za
dziwia bogactwem, oryginalnością i zarazem 
prostotą w y ra zu art.yst ycznego. W niektórych 
w ierszach poeta na wiązuje bezpośrednio do 
aktualno-polity cznych wydarzeń, w innych w y 
biera drogę porównań i alu zi i. Pragnie odbior
cę pobudzić, zmusić do myślenia. Nie formulu
je maralu, który by wynikał z jego utworu, 
l ecz ch ce, by czytelnik sam wniosek ten w y
ciągnąl. 

Na wygnaniu powstały również najsłynniej
sze utwory scen i czn e Brechta ... Nie .~ą to dra
maty we właściwym tego słowa znaczeniu, 
lecz raczej wi dow iska ep ickie. Akcję utworu 
często przerywa „songami", które odgrywają 
mniej wi ęcej taką rolę , jak chór w antycznej 
tra gedii. 

Po wo inie Brecht powrócil do ojczyzny 
i osiadl n a teren ie NRD. W jednym z pierw
szych wierszy powojennych, w „Pie.~ni o wro
gu klasowym" , z goryczą i sarkazmem przypo
mina boles ne doświadczenia, jakie przy padl'I/ 
w udzial e j ego pokoleniu. Motywem przewod
nim utworu jest zaskakująca prostotą i celno
ścią. metafora: istnienie wa ki k lasow ej jes dla 
poety tak samo oczy wist e, jak to, że : 

Nigdy z ziemi do n ieba, 
Lecz z nieba wciąż pada deszcz. 

W poezji Brechta pok o j owe budowni ctwo w 
Niemieckiej Repubiice Demokratycznej zna
lazło piękne i oryginalne odbicie. N iezrówna
n y m wdziękiem tchnie napisany w r oku 1950 
cykl „Pieśni dziecięcych" . W okresie wojny w 
Korei poeta w uroczystych, powagą chwili 
natchnionych strofach w ola do .~woich roda
ków: 

Lil iana Jan k owska - Pr ojekt ciekoracji do 
„Opery za t r zy g ro.~ze". Obraz I. 

Wy, cosc1e w miastach umarłych przeżyli, 
Sami nad sobą wreszcie się zlitujcie, 
Na nowe wojny już nie maszerujcie, 
Jak gdyby wojny dawne nie starczyły; 
Proszę, nad sobą sami się zlitujcie! 

Rewolucy jn y romanty zm rozbrzmi ewa w za
k-Ończeniu „Pieśni przyszlo:ici": 

Lecz nastał dzień i dzieje się inaczej, 
bo krzywdy czas jest po tysiącu lat 

skończony, 
I przyszedł kres cierpieniom, a nad 

spichrzem i ziemią 
wysoko wieje sztandar, a sztandar 

jest czerwony. 
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W ostatnich latach BTecht otoczon11 b11ł 
szacunkiem, jaki przypada w każdej epoce t11l
ko najwiekszym mistTzom pióra. Nawet prze
ciwnicy gioszonych pTzez poetę poglądów uzna
li wielkość jego talentu. Sztuki BTechta wy
stawiane są na calym §wiecie, jego wiersze 
są tlumaczone na nezliczone jęz11ki. 

W odezwach politycznych BTechta, wyTóżnia
jqcych się nadzwyczaj klaTOwnym i zwięzlym 
językiem, zawaTte są klasycznie lapidaTne foT
mulki. Gdy we wTześniu 1951 rok~ ~rech.t 
wzywał artystów i pisaTzy calych Niemiec do 
walki w obTonie pokoju, napisal te oto słynne 
zdania: „Wielka KaTtagina prowadzila tTzy 
wojny. Po pieTwszej byla jeszcze potęgą. !'~ 
drugiej byla jeszcze zamieszkala. Po tTzecie3 
znikła z powieTzchni ziemi". 
Smierć Bertolta Brechta okryła żalobą wszy

stkich, którym dToga jest sztuka. Albowiem 
odszedł jeden z najwspanialszych artystów na
szych czasów ... 

Fragmenty artykułu z 1957 r. 

ZBIGNIEW 
KRAWCZYKOWSKI 

Brecht w swojej pracy teatralnej prze szedł prze;z 
wiele etapów trudnych i niera z zawodnych poszu k1-
kań, czerpał z wielu źr~del, przełamywał wie~e 
przeszkód i oporów, zanim doszed ł do ustal en uo 
i skryst a lizowania formy artystycznej swojego t e a · 
tru, jego stylu i oblicza. 
Eksperymentował wiele. Nigdy jednak nie był to 

tylko eksperyment dla eksperymentu, dla ogodze
nia artystowsko-snobistycznym smaczkom... Brecht 
to pisarz I a r sta par ex c ellence poli tyczny . T e a tr 
Jego jest przede wszystkim trybuną polityezneJ ag i
tacji, narzędziem walki o postęp i sprawiedliwość . 
Wszystkie dzieła Brechta są przesycone głęboką 
treścią humanistyczną i spoleczn :i, wszystkie ukazują 
prawdę o życiu i człowieku„. 

Dydaktyzm brechtowski ni<' m a Jednak nic wspól· 
nego z tanim moralizators twem, z papierową fra
zeologią i deklaracją. Brecht Jest zbyt wielkim ar
tystą, aby stosować tego rodzaju metody pouczania 
widzów i czytelników. Nie n a rzuca „łopatologi cznie" 
gotowych definicji i sformułowań. Dzieła Jeeo WJ'
tyczaJą Jedynie w spoaób artystyczny kierunek ro-

„ 

L il iana .Ta 1zk o wska - P ro j ekt dek oracj i do 
„Op r y za trz y qro:;ze". bra z 1 l. 

zumowania , uc zą sa1n odzieln i<- sądzić wyciąg-ać 
wnioski, zmuszają do myślen ia . 

Brecht prze mawia do ma owe j w idowni po p r7.e7. 
poetyckie piękno w oich u h \ Orów. Wzrusza, porywa, 
b udzi gniew i nienaw i ść, ll~ć i współczucie. Dale
ki od płytkiego poety zowania, d a je poezję prostą, 
surową, męską, wyrosł a z pod łoża ajczy stszei ludo
wości. świadomle hołduj e raczej epickiej rozlewnoś
ci niż zwartej ko n st rukcji dramaturgiczne j, raczej 
opowiada niż „przeżywa". 

Oparcie się o wzory sztuki plebe jsk iej, d y daktycz
ny charai(ter Jego u t w orów ora z dążność do Ja k 
na jści Jejszeg ko n takt u z widownią, nak .1zują Brech
towi stosować óżnorodne środk i oddziaływania na 
widza. S p ecy fi czn a , jedyna w swoim r od za ,ju forma 
teatru Brechta, Jest ha r m on ijnym, a r tystycznym po
łączeniem n a j rozma itszych element ó w . Ob ok umow
nych d e k oracji - n ie m al natura listyczn a wierność 
szczeg ó łów, oho prozy wiersz, tekst m ó wiony prze
plata się ze ·lpie wem i muzyką, poetycka subtelność 
z brutalno ścią, karykaturą i grote ką, dramatyczna 
a kcja z źywym o brazem czy pantomimą, pros ty „ co
dzienny" kostium czy g est ze ~ ia domą stylizacją -
a wszyśtko podporządko ane logicznie myśli autora 
i Inscenizatora. 
Pragnąc właściwie zrozumieć ! ocenić działalność 

poetycką i teatralną Brechta, trzeb a pokrótc e zasta· 



nowić •ię nad momentem powstania poszczególnych 
jego utworów i nad ich adrPsem społecznym. Ju.r. 
w roku 1918, jako 20-letni młodzieniec, pisze Hrechl 
pierwsze pieśni i " 'iersze wymierzone przeciwko woj
nie i jej okropnościom, przeciwko kapitalistycznemu 
uciskowi i krzywdzie społecznej. Wiersze t.e, jak 
1 pózniejsze, powstałe w okresie międzywojennym 
utwory o charakterze zdecydowanie rewolucyjnym, 
zyskały Brechtowi miano „poety w czapce" w od
różnieniu od burżuazyjnych poetów w kapeluszach. 

w ustawicznej walce z przejawami rodzącego się 
faszyzmu, wśród ciągłych wędrówek po kraju, w 
stałych kontaktach z krzepnącym ideologicznie śro
dowiskiem robotniczym, kształtowała się i hartowała 
postawa polityczna i moralna Brechta - a Jedno
cześnie formowaly się specyficzne cechy Jego twór
czości artystycznej. Wszystkie wymienione powyżej 
cechy teatru Brechta widoczne są w całej jego 
twórczości d_ramaturgiczneJ, poczqw.:,zy od pierwsze
go dramatu „Werble w nocy" (1922), przedstawiają
cego walkę rewolucyjną Spartakusowców, poprzez 
napisany w kilka lat później typowy moralitet ludo
wy - „Lot Lindbergów", komedię „Człowiek jest 
człowiekiem", poprzez ostrą satyrę społeczną „Swtę
ta Joanna szlachtuzów", poprzez opartą na formach 
wodewilu ludowego „Operę za trzy grosze", czy te:I: 
•lynną przeróbkę „Matki" Gorkiego, aż do ostatnich 
utworów, Jak głośna uMatka Courage", „Kaukaskie 
kredowe koto", czy „Dobry człowiek z Seczuanu„ -
jeżeli wymienimy tylko czołowe, najbardziej repre
zentatywne dla teatru i dramaturgii Brechta utwory. 

w roku 1933, po dojsciu Hitlera do władzy, na IH
cie autorów umieszczonych przez hitlerowców na 
indeksie, obok nazwisk takich pisarzy, jak Lion 
Feuchtwanger, Henryk Mann, Arnold Zweig, Stefan 
Zweig i inni, znalazło się nazwisko Bertolta Brechta. 
Brecht udaje się na emigrację. Piętnaście lat prze
bywa na wygnaniu. Francja, Dania, Szwecja, Fin
landia, Związek Radziecki, Ameryka oto po
szczególne etapy jego tułaczki, nacechowane wzmo
żoną aktywnoscią polityczną i arty~tyczną . 

W czasie tych piętnastu lat Brecht ostrzega naród 
przed zgubą gotowaną mu przez hitleryzm, protes
tuje przeciwko barbarzyństwom •faszyzmu, demasku
je klasowe źródła wojen imperialistycznych. W Mo
•kwie zakłada w 1936 r . i redaguje wraz z Feucht
wangerem i Willim Bredlem postępowe pismo „Das 
Wort", wygłasza odczyty, pisze niemieckie satyry 
dla niemieckiej wolnościowej rozgłośni. W licznych 
wierszach i dramatach pisanych w tym okresie wal
czy namiętnie przeciw kapitalistycznemu wyzysko
wi, pogłębia swoją świadomość polityczną, wzbogaca 
swój warsztat pisarski i teatralny. 

Na emigracji powstają „Karabiny pani Carrar", 
jednoaktowa s:ttuka o wojnie domowej w Hiszpanii. 
powstaje „Matka courage" - wielka, wymierzona 
przeciwko wojnie tragisatyra. polityczna, w czasie 
pobytu w Finlandii rodzi się „Pan Puntilła i Jego 
słnga Matti" - utwór napisany „z zaciśniętą w kie
szeni pięścią", na emigracji powstaje również zna
komite, przesycone nienawiścią i gniewem studium 
hitleryzmu - „Strach i nędza Trzeciej Rzeszy" oraz 
poetycka parafraza starej legendy chińskiej „Kau
kaskie kredowe kc.Io". W roku 1938, w Danii, rozpo
czyna Brecht pisać nacechowaną mądrością i bolesną 
ironią komedit: „Dobry człowiek z Seczuanu". Koń
czy Ją w r. 1940 w Szwecji. 

Po wojnie w roku 1948 powraca do ojczyzny 
i osiedla się we wschodnim sektorze Berlina . .,.z daw
nych współpracownlk6w I towarzyszy walk~ poli
tycznej na emigracji oraz młodych adeptów sztuki 
teatralnej tworzy zespół teatru ,.Berliner Ensem
ble'', rozpoczynając jako autor, reżyser i insceniza
tor otywioną działalność artystyczną .. . 

„Berliner Ensemble" odznacza się Indywidualnym, 
jemu tylko właściwym stylem l wyrazem. Jest przo
dującym teatrem niemieckim, a jednym z najcie
kawszych i naJbard2'iej twórczych teatrów w skal; 
światowej, jest jednym z niepowtarzalnych zjawisk 
nas:r.ego teatralnego życia. 

Fragmenty aTtykulu z r. 1956 

I 

„TO BYŁY CZASY" 
Fragment artykułu aktorki Lotty Lenya, 
wdowy po kompozytorze Kurcie ·weillu 

Elżbiet a Hauptmann, sekretarka i nieodstęp
ny cień Bertolt;; Brechta z połowy lat dwu
dziestych , była pierwszą osobą, która przeczy
tała o ogromnym sukcesie wznowionej w Lon
dynie „Opery żebraczej" Johna Gaya. Zamó
wiła bezzwłocznie egzemplarz sztuki i natych
miast po jej otrzymaniu zaczęła w wolnych 
chwilach tłumaczyć na surowo tekst, oddając 
scena po scenie gotowe niemieckie tłumaczP
nie Brechtowi... 

Brecht zaprosił d0 siebie natychmiast Kurta 
Weilla i oświadczył mi.:, że znalazł sztukę, do 
której Weill będzie mógł skomponować „ilu
strację muzyczną". Oczvwiście partytura P e
puscha nir wchodziła w rachubę, potrzebne 
było coś tak oryginalnego. jaskrawego, mocne
go i w spólczesnego, co wyraziłoby to samo, co 
język Brechta muzyka , o podobnej, co 
Brechtowskie środki wyrazu, nośności... 
Była to druga współpraca Brechta z Weillem 

- i pierwszy wspólny pełnospektaklowy utwór 
muzyczny. O ile pamiętam, Kurt jako pierw
szy odwiedził na początku 1927 roku Brechta. 
Znał kilka jego wierszy, które wstrząsnęły 
nim głęboko - wyrażały słowami to, co Kurt 
chciał wypowiedzieć muzyką ... 

'N czasiE· pierwszego spotkania z Brechtem 
Weill doszedł do przekonania, że ten młody 
poeta nosi w sobie pomysły, które wymaga
łyby napi5ania muzyki. 

Brecht grywał na gitarze , śpiewał po 
amatorsku, ale z ogromnym żarem - stare 
ballady, skomponowł nawet prymitywny akom
paniament do pisanych przez siebie ballad. 
Nie miał wówczas jeszcze niczego dla Weilla 
- ale przyrzekł, że postara się coś wymyślić: 
miał może już wtedy nawet jakiś pomysł w 
stosach papieru przywiezionych w plecionym 
koszyku z Augsburga , rodzinnego miasta w 
Bawarii. 

I rzeczywiście - któregoś dnia odnalazł ja
kieś materiały. Nie była to pełna sztuka, ale 
cykl pieśni o Mahagonny, nie istniejącym 
mieście na Złotym Wybrzeżu czy na Florydzie , 
wykonywanych przez zespół śpiewaków i ak~ 
torów, połączonych w pewną całość fabułą 
dramatyczną. Dekorację miał stanowić ring 
bokserski bez tylnej ściany, którą zastąpiłby 
ekran ze zmieniającymi się fantastycznymi 
malowidłami wykonanymi przez Caspar Ne
hera. Było to znane „Das kleine Mahagonny". 



wystawione na snobistycznym Festiwalu w 
Baden-Baden. Spośród nowoczesnych utworów, 
chyba tylko „Le Sacre du printemps" Stra
wińskiego wywołał podobny skandal na pre
mierze. Połowa publiczności szalała z radości. 
Druga - tupała i gwizdała . Brecht zaopatrzył 
aktorów w gwizdki - aktorzy mogli „odgwiz
dywać" na tak żywiołowo wyrażoną ocenę 
przedstawienia ... 

Na początku 1928 roku dowiedzieliśmy się 
przypadkiem, że miody niemiecki aktor, Ernst
Josef Aufricht, który postanowił zostać produ
centem, wynajął Theater am Schiffbauerdamm. 
Był to - cudem jakimś zachował się do dziś 

dziwaczny, czerwono-biało-żól ty, upiększo
ny gipsowymi nimfami, trytonami, cherubina
mi i podobnymi kiczami stary dom. Położony 
w samym środku dzielnicy t eat.ralnej , o kilka 
kroków oo ruchliwej Friedrichstrasse, stał, 
jakby przez nikogo nie zauważony, wśród ota
czających go zewsząd olbrzymich budynków, 
robiąc wrażenie porzuconej tu przez kogoś za
bawki. Aufricht, pełen optymizmu rozpoczął 
poszukiwania sztuki, która uświetniłaby uro
czystość powtórnego otwarcia tego przybytku 
teatralnego. Jako kierownik literacki zaanga
żowany zestal Heinrich Fischer, jako reżyser 
- Erich Engel, jako scenograf - Caspar Ne
her. Rozpoczęło się polowanie na sztukę - u 
wydawców, agentów wydawniczych, w legen
darnych kawiarniach, gdzie zbierała się cyga
neria artystyczna. U Schlichtera udało siĘ 
Aufrichtowi wyłowić Brechta. 

Tak, rzeczywiście, Brecht pracował inten
sywnie nad nową sztuką. Była jednak jeszcze 
nie gotowa - prócz tego przyrzekł ją już inne
mu producentowi. Trudno - ale, zaraz, jest 
druga, z której sześć scen, pisanych od niech
cenia, jest wykończonych; oczywiście, Aufricht 
może sobie to wszystko prze°jrzeć. 

Kilka dni później, pewnego deszczowego wie
czoru, służąca Aufrichta zgłosiła się do pra
cowni Brechta po rękopis, który, przemoczony 
kompletnie, odniosła wkrótce z powrotem. 
Przeczytał go i Aufricht, i Fischer - i obaj 
stwierdzili natychmiast, że jest to sztuka, ja
kiej poszukują! Na pierwsze przedstawienie! 

... Spośród całego tłumu wytwornych kibiców 
przyglądających się próbom pamiętam tylko 
jednego: powieściopisarza i dramaturga Liona 
Feuchtwangera, któremu zawdzięczamy wspa
niały pomysł z tytułem. Feuchtwanger zapro
ponował nowy tytuł sztuki: „Die Dreigrnschen
oper", na co Brecht zgodził się bez ' chwiii 
zastanowienia, wprowadzając tę nazwę natych
miast na afisze ... 

Jak było do przewidzenia, ostatnia próba 
kostiumowa przeciągnęła się do piątej nad ra
nem. Wszyscy byli wykończeni nieustannymi 
krzykami i kłótniami - wszyscy z wyjątkiem 
Kurta Weilla. Scenę w domu publicznym po-

wtarzaliśmy nieskończoną ilość razy - i ciągle 
nie wychodziła. Było już po piątej, gdy zaczę
łam śpiewać mój „Salomon Song", przerwany 
okrzykami: „Stop! Stop!" Opuściliśmy tę scenę: 
wydawało się, że widowisko trwa o całe go
dziny za długo. Aufricht dopytywał się na 
prawo i lewo, czy ktoś nie zna jakiejś innej 
sztuki, którą można by w ciągu kilku najbliż
szych dni przygotow~ć. Wśród szacownych 
kół berlińskich rozszerzyła się pogłoska, że 
Brecht i Weill zamierzają zrobić publiczności 
afront jakąś śmieszną mieszaniną opery, ope
retki, kabaretu, teatru bulwarowego, obcego 
amerykańskiego jazzu i czegoś tam jeszcze; 
dlaczego przedstawienie nie zostało zdjęte 
przed premierą? 

Wypadki związane z premierą znane są z 
licznych drobiazgowych opisów - ograniczę się 
zatem do jednej sprawy. Aż do sceny w stajni 
publiczność zachowywała się zimno i apatycz
nie, jakby przekonana, źe przyszła na muro
waną klapę. Dopiero później, po „armatnim" 
songu, podniosła się nieopisana wrzawa 
i odtąd wiedzieliśmy już na pewno (było to 
wspaniałe!), że publiczność jest z nami. Jed
nak następnego rana, gdy czekaliśmy na pierw
sze sprawozdania, opanowała nas jakaś głupia 
niepewność co do rzeczywistego przebiegu 
ubiegłego wieczoru; wcale nie byliśmy tak bar
dzo pewni sukcesu ... 

Od tego dnia ogarnęła Berlin gorączka 
„Opery za trzy grosze". Na ulicach nie gwiz
dano już innych melodii. Otwarty został „Bar 
za Trzy Grosze", w którym grano wyłącznic 
nasze melodie. „Styl Brechta" i „styl Weilla" 
znalazł n2tychmiast niewolniczych naśladow
ców wśród innych dramaturgów i kompozy
torów ... Spacerując po parku Tiergarten minę
łem w pewnej chwili zamyślona ślepego żebra
ka, który zawołał za mną: „Fraulein Lenya, 
czy tylko na scenie zwraca pani uwagę na 
ślepych żebraków?" Najlepiej o całej później
szej atmosferze mówi to, iż wszyscy ci, któ
rzy pełni świętego oburzenia zlekceważyli na
szą premierę, zaczęli teraz utrzymywać, że 
uczestniczyli w pierwszym przedstawieniu, że 
byli na sali, że wiedzieli z góry, jaką sensacją 
stanie się „Opera za trzy grosze". Nawet dziś 
każdy, kto był w owych latach w Berlinie, 
przychodząc obejrzeć mnie po 28 latach w no
wojorskim Theatre de Lys, czuje się obowią
zany pokrzykiwać: „Ależ oczywiście, widzia
łem waszą premierę!" I choć pamiętam, że 
sala teatru przy Schiffbauerdamm miała nie
spełna 800 miejsc, przytakuję za każdym ra
zem. Bo właściwie dlaczego miałoby być ina
czej? 

(Dialog, Nr 4/1957) 
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