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John Gay napisał Opere: Żebraczq w roku 1728 . Muzykę skompo
nował Johann-Christoph Pepusch. Przedstawienie cieszyło się wi e l

kim powodzeniem. Grano je wówczas 90 razy Motto sztuki brzmiało: 

,,Społeczeństwo żyje nie dla moralnosci ale z moralności". 

'-

'vV roku 1928 Brecht opracowuje Operę Zebraczq Gay'ci aktualizują„ 

ją. Chociaż akcj,1 prLe niesiona jest do Londynu e poki wiklorjdriskiej, 

sztuka jest współCLesna, zawiera bowiem przejrzyste aluzje do u.1 -
duw Re publiki weimdf';kiej lat tr zydzicstycl1. 1vwzy kq do Ope r)' za 

rny grosze pisze Kurt \Veill. Premiera odbyła się w TlL~atcr am 
Schifil:a ucrdamm w Berlinie, w roku 1928. Ci rdno ją ponad 200 razy 
\, Ber i ni e . G biegła wszystk;e większe sc e ny świata. 

* 
Polsku pr <J prEmiera odbył<J się w roku 1929 w \Vurszawie. Reżyse

rcwał Leon Schiller. 

* 
\V roku 1931 G. vV. Pabst nakręcił film pod tytułem Opera za trzy 

grosze w oparciu o sztukę Brechta. Film ten grany jest po cl z: ś dz ic1'1. 

* 
W roku 1934 Brecht, będąc na emigracji w Danii, pis ze Powic.~ć 

rn trzy· grosze. Powieść ta została p rzełożona na 47 języków śwra~a. 

* 
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BALLADA O MACKIE MAJCHRZE 

A rekiny w oceanie 
mają zębów pełen pysk. 
Machcath ma w kieszeni majr:her 
Lecz któż widział jego błysk? 

A w Tamizy toń zieloną 
Wpada nagle ten i ów 
Czy to dżuma, czy cholera? 
Nie, to Nlackie krąży znów. 

A ten wielki pożar w Soho: 
Czworo dziatek, j eden dziad? 
lVIackie Majcher spaceruje, 
Nikt nie pyta, każdy zg<1dł. 

I Szmul Meier gdzie~ zaginął, 
I niejeden bogacz znikł, 
Jego złoto schował Mackie, 
Ale o tym nie wie nikt. 

Jenny Towler znaleziono. 
Z nożem w piersi, ale cóż? 
Mackie Majcher spaceruje 
I nikt nie wie, czyj był nóż. 

Gdzie jest Alfons Glite, woźnica, 
Czy ujrzymy go, czy nie? 
lVIaC'kie tego nie wie wcale, 
Chociaż każdy o tym wie. 

Kiedy rekin krwią się splami 
Krew w pamięci mL1si trwać.„ 

l\fackie nosi rękawiczki, 
Żeby nic nie było znać. -

Bertolt Brecht 

{Opt:rd Ztl trzy grosze) 

' 

LISTA NIECHYBNYCH WSKAZAN DLA TYCH 

KTORZY CHCĄ, OSIĄGNĄC WIELKOSć 

I. Nigdy nie czyń drugiemu więcej zła, niż jest to konieczne do 
osiągnięcia celu; zło bowiem jest rzeczą zbyt cenną, by je 

trwonić' . 

2. Nie wyróżniaj nikogo przez afekt, lecz wszystkich z równą go
towością poświęcaj dla swego interesu. 

3. Osoby, która ma wykonać twój plan, nie wtajemniczaj wen nig
dy w stopniu większym, niż jest konieczne. 

4. Nie ufaj temu, kto cię oszukał, ani też temu, kto wie, że został 
przez ciebie oszukany. 

5. Nie przebaczaj żadnemu wrogowi; mszcząc się zachowaj jednuk 
rozwagę i umiej zwlekać, jeśli trzeba. 

G. Unikaj ubóstwa i nieszczęść, a sprzymierz się jak nujściślej 

z bogactwem i władzą. 

7. Utrzymuj stale powagę na twarzy i w zachowaniu i przy każdej 
okazji udawaj mądrość. 

8. Nieustannie podżegaj w swej bandz ie jednych przeciwko dru
gim. 

9. N 'gdy nie nagradzaj nikogo wedle jego zasług, lecz zawsze da
waj do zrozumienia, że nagroda przewyższa zasługę. 

10. Wszys cy ludzie, to łajdaki albo głupc y; większość zaś jest mie
s za niną obu tych rodzajów. 

11. Dobrego imienia, podobnie jak pieniędzy, trzeba się często zbyć, 

a przynajmri~ej na znaczne ryzyko je wystawić, aby uzyskać ja
kąś korzyść. 

12. Cnoty, podobnie jak drogie kamienie, można łatwo podrobić'. 

Naśladownictwa w obu przypadkach równie dobrze posiadacza 
ich zdobią, a bardzo mało jest takich, którzy dość mają wiedzy 
i rozezna nia, by odróżnić podrobiony klejnot od prawdzi wego. 

13. Wielu lud zi zginęło przez to, że stali się szelmami tylko powierz
chownie podobnie w grze przegrać może każdy, kto nie gra na 
całego. 

14. Lud zie obnoszą się ze swymi cnotami; podobnie jak kupcy ze 
swymi towaretmi, po to by nc1 nic:h zyskać. 

15. Serce jest włc1ściwą siedzibą nienawiści, a twarz afektu 
i przyjaźni. 

llcnryk FiefcJing 
(\Vielki J onat a n \Vild c· ) 
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BERTOLT BRECHT 

Sa lomon by ł to mądry król 
I o tym każdy wie , 
Cho(: znał na wylot ca !y św ia t, 

T o przckląl w kot'lcu dzieli , gdy zrodził sic; · 

Na wszystko cic t'l zwątp ion i;i p ·-idł. 

S ;1lomon był to mądry król; 
I pa trzci':' nim zap a dł rl noc, 
Świ'l t skutki znał mąd rości t ej: 
To mądrość n a ń ś ci ą gn ę ! :>. nieszczęś ć moc -
Szczęśliwy, kto nie zaznał j e j. 

Wszak znacie K leo pa try cza r, 
T o każdy o nie j wi e ! 
Cr~s arzy miała dwóch u s tóp 
I cóż? Na śmie r ć skurwih .-; lę 

A potem prochy przyi <1l grób. 
Babilc:i słynął z m ocy swc jl 
I patrzcie nim npadł a noc. 
Już skutki zn asz piękno~ ci t e j 
T o p iękność na nią bied ściągn ęł a moc -
Szczęśliwy , kto n ie za zn a ł je j . 

Wszak Cezar dzieln ym wodze m b y t 
I każdy o tym wi e ! 
Na tronie s ie dzia ł ni rzym b r'ig 
Przypłacił j ednak śmi2 rcią cnoty swe1 
.Już wszystkie kr a je zd0by ć. mógł! 

Lepsze s to druh ów niżli s to rublów w k:ikcic 
L ecz co gorsza niet druchów bez rublów na świecie 

St efan Scruli n Jugudy ti ::> ki 

Kościół z<1wsze otwurly i przeważnie pusty; 
\\i i ęz i e nie jest zamknit.;łe zuwsze na trzy spusty 
I jes t wasze pełne, 

Jan I. e marisld 

SALOMON S .? -NG 

vVykrzyknąl: „Ty przeciwko mnie"! 
I p:i.trzcic: nim ;r,apadł::i noc, 
Już skutki zn:nz dzielności tej: 
To dzielność nań ściągnęła nie'izczęśc'.: moc, 
Szczęśliwy, klo nie zazn::ił je j. 

Wszak wiecie, kim był Bertold Brocht, 
Spragnic:iy wiedzy człek, 
Lecz że za często pyt a ł on, 
Dlaczego forsę czci nasz wiek, 
Usłyszał od was „Idźże z kraju won" ! 
Tak żądny wiedzy był mej matki $yn! 
I patrzcie nim zapadla noc, 
Świat poznał skutki żądzy tej: 
To żądza nań ściągnęła nic<>zczęść moc -
Szczęśliwy, kto nie zci. znał j e j. 

Pan Macheath oto wobPc was, 
Spadł klęsk na niego grad! 
Jak długo rozum rządził 11im. 
Co było do kradzenia krndł 
I wielki był w zawodzie swym. 
Lecz sercu wn•3zcie dal s ię zwicsć' 

I patrzcie, nim zapadła noc, 
Świat poznał skutki chuci tej: 
Zmysłowość nań ściągnęła nieszczęść moc -
Szczęśliwy, kto nic zaznał j e j . 

Bertolt Brecht 

Przy jacie! daleko, Bóg wysoko acz wszędzie 
Byle mieszek był blisko, przyjaci<'l przybędzie. 

Slf • .>iri n Se ra/ in Jagudyń s ki 

Przez bojażn szubienicy moi przyjaciele 
Albo nic nie kradnijcie, albo bardzo wiele. 

Antoni Gorccki 
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BALLADA 
O WILONIE Y GUUBEY l.HALGO CE 

kś!i iq kocham y służę z ochoty, 
Za li ż kpem przez to y pluchą :; ię zd<iw<im·> 
Ma ona w sobie, wierę, pi ękne cnoty, 
Glc;.<no iey miłoś ć y s łużby wyzr.awar11; 
Niech przydą go~cie, wn0t z:.-1 d zban iuż chwy t <i m, 
Po wino pędzę, zno s zę ser, ow·x:c, 
P odsuwoim wodę , pdpłomyki ~w i e. że, 

Gdy dobrze płilcą, żegnam r a d y witam: 
„ Wróćci e, pei nowie, pędzić chut.ne noce 
W bordclu, kędy mamy zacne !efo". 

Ale, wnet potem, Panie Jezu Chryste, 
Gdy w łoże Małgoś wróci bc3 sze ląrr:1 , 

Z wściekłości zbiera mni0 sz;ileństwo czyste, 
Chwy tam za kiecki, sa m chwytam siq drąga, 
Wołam, iż przr: chlarn icy szmaty do nitki; 
Aż ona n a to - ha , ·c icnvo sob3.czę! -
Krzyczy, przeklina, pod boki się bierze, 
Że ni tkn ąć: nic da. Wówcns siniec brzydki 
N 21 gębie pięścią s um ie. ·ni c iey zna czę 
W b c.rd clu, kędy m a rny zacne l eże . 

Iu ż zgod a. l\!I3ł"OŚ pleszczc mnie po głowic, 
P ... dnie siar .zyś cic, wzdęta ia k rop11cha, 
Śmiejąc się swoim picus iem n·nowic, 
Życz l iw i ;- nóżk , przygarn i~ d o brzucha; 
Schlani obo ie ś pimy iak b 3rcmy: 
Zasię gdy ranki rn b '..l rkni c iey w żywoci e , 

Wyłazi 113 mnie na jutrznc vicicrze , 
Aż ięknę pod ni ą, na po ły zJ3.m:rny, 
Y tak się b1wim pławiąc się w wym pocie , 
W bord lu, kędy m amy ncnc l e ż'. 

PRZESŁANIE 

Deszcz grad, wichura, marny rnóy chleb powszedni· 
Małgośln świnia, iam też św intu (' h przerlni; 
K to lcp<zy z dwo yga? pu~ty śmiech mnie bi erze, 
Iak pł3.szc:z z poszcwkq, L k m y - rzekę szczerze 
Plugastwu radzi, żyi ~m też plu gawo. 
I:.lk slawa rnmi , t J k my ga rd zim ,; bwą , 

W bordclu, kędy mamy zacne l eż e . 

frnn dS.l k Vill (J n 
(\Vi el k i Testd111 c 11 Lj 

WILLIAM HOGARTH SĘDZIOWIE 

„Zeznanie Jakuba Scout, jórysty, i Tomasza Trotter, włościanina, przed
łożone mnie, krulewskiemu sędziemu pokoju w Sommersetshire: 

Swiadkowie rzekli, a pierwszy rzeki za siebie przytomny Tomasz Trotter, 
że dnia„. października, anno domin!..„ a był to dzień sobotni, między go
dziną 2 i 4 po południu , ujżał Juzefa Andrewsa i Franciszkę Goodwill prze
chodzących poprzez pole, które ma w posiadaniu mecenas Scout. A nie szli 
oni ścieżyną wiodącą przez owo pole i Tomasz Trotter ujżat, jak Juzef 
Andrews nożem uciął gałązkę leszczyny wartą, jako rzecze, około jednego 
i pól pensa. Rzecze, iż ujżał, jak Franciszka Goodwill także szła przez owo 
pole murawą miast ścieżyny, a potem z rąk jego przyjęła i niosła ową ga
łą zkę, dając mu okazję i kusząc do złego owego Juzefa . Przytomny Jakub 
Scout rzeki za siebie, w dobrej wierze, że owa gałązka była jego własną 

gałązką" etc. 

- O Jezu! - wykrzyknął młody szlachcic - to pan chcesz zesłać 

clwoje ludzi do Bridewell dla jednej gałązki? 

- Tak - rzecze kauzyperda - to aż naclto łaskawy wyrok, bo 
gdybyśmy tę gałęź nazwali mloclym drzewkiem, oboje powinni by 

zostać powieszeni.-
Henryk Fielding 

f Przygody Józefa And re ws 
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BERTOLT BRECHT 

OPERA ZA TRZY GROSZE 
(Die Dreigroschenoper) 

przekład: Brunon Winawer; teksty poetyckie Władysław Broniewski 

opracowanie tekstu: Barbara Witek 

Spiewa k ball ad y 
Pe a c hum 
Ce lia 
Poiły 

Mackie Majcher 
Brown 
Lucy 
Pdstor Kunbdll 
\Valler „Karawaniarz." 
Matyjas „Kikut" 
Robert „Piła" 
Jimmy „Wysk ro be k" 
Kuba 
Smith 

• 

Fi Ich 

Ze brak 
Zebrnk II 
Zebrak II! 
Jenny 
!\folly 
Betty 
Dolly 
Pani Vix e n 

Policjunl I 
Policj a nt Il 

Ofiara żołdackiej swawoli 

MUZYKA: KURT WEILL 

0 Sr b y: 

J: 

Muzyc ' : 

Stanisław Michalski 

Tadeusz Gwiazdowski 

\Nandu Stanisławska 

. Elżbieta Kępi1i ska 

Eliasz Kuziemski 

Kazimierz Talarczyk 

\V ie sława Kosmalska 

Tadeusz Rosi1iski 

Bo helan W roblewski 

Zenon Dqclajcwski 

Paweł Ba/dy 

Tadeu sz Wojtych 

Zbigniew Bogdanski 

. Lech Grzmoci/isk i 

Stanisław Dąbrowski 

W łady sław Kie szczy liski 

Antoni Biliczak 

Zbigniew Zemło 

Bogusława Czosnowska 

Krystyna Jackowska 

Zoiia Czerwinska 

Zoiia Mn1·r 
Witolda Czerniawska 

Ryszard 1'-'l oskaluk 

Stefan l żylkowski 

Kazimiera Szałajska 

Mdgdu!end Zawadzka, Jerzy Gonczarowski, Kaz imierz Guzowski, J anusL Hajdun, Krzyszof Krzyżanowski, Andrzej Mundknwski 

Scenografia: Opracowanie muzyczne: Reżyseriu: 
ALI BUNSCH ZYGMUNT KONIECZNY JERZY GOLINSK! 

Kierownictwo muzyczne: Asystent reżysera: 
Wanda Dubanowicz Stanisław Michalski 



William łlo ga rth 

Portret mężczyzny 

Bra t bratu c h c iałby łeb urwać , 

Gdzie nie tkn ąć, ktoś k ogoś ła je 

Mąż z żoną to łotr i kurwa, 
Profesje żrą się nawza jem: 
Jurysta szydz i z kapł a nów, 
Za szmatę ma ksiądz jurystę 
Tylko mąż stanu, pan z panów 
Myśli, że ręce ma czyste. 

John Gay, 

Przeprowadzając kapłan złodzieja wielebny, 
Gdy go kat miał wieszać ten mu dyszkurs potrzebny 
Rzek ł : „Synu cluiaj w Bogu bo dziś na bankiecie 
Eędziesz". - Złod ziej acz smutny tak odpowie przecie : 
Ja clzis ia z postem jestem, ojcze mój wielebny 
Cl:cie j tedy sam na len bankiet za mnie iść chwalebny". 

12 

Mat e usz Kuligow s/d 

Nieźle ktoś nazwał prawo pajęczyną: 
Możnym folguje, a słabi w nim giną. 
Tak ci i z siatki pająkowej mężnie 
Bąk się przebija, lecz mucha ugrzężnie. 

Sla !lislaw N w wi cs. i 

Czasem s ię i wśród latrów 
Dobre serce tra fi, 
R az złodzi e j przed kradzieżą 

zcdi d o fo tog r a f ii 
Py t a się g o towarzy ~ z 

Na co ci t o br <1. cic 7 

Nic chcę, ż·'by w klopocic byly ilus trac je. 
A nuż cz o vicka zLlpią 
Nuż się e z ło ',v i ek przy zm1 
Dobl'ze, że już gotowa będzie podobizna . 

Ka zim 1;kr t La:;ko w s}d 

A kied y p ] lnoc wybiła już 
Gdy spa li i pan i sł u gi 

\\' l i.c:zc;ga wyjął z zan'.łdrza nóż 

O <try, bły szczący i d ł ugi. 

1iż w j ego ręku t 'l. k drżał i l ś nił 

J '1 k gwiazd y z mrożm~gn ni ?b:ot, 
A~ w r ·:: :;zcie p::dszcdt i nagl2 - wbił 

W b::ichen ck św icżcgri chle b :ot! 

Świtem włó częg,1 zniknął - bo c.'>ż? 

\ ysp1ł s ię naj a dł ... w porzą dku, 

Lecz w świeżym chlebie zostawi! nóż, 
z o,.t ·1wil gc - na p .J.mią t. kę : 

ż~ k t :· ma dom swój , s tragan, czy skl 2p 
T e n m :i i 2 s p::ikojni e chr a p'ł ć 

P óki n )za rz;:- mJi ą ten chleb, 
Żeby w nim noże zatapi ać . 

DJ.y B óg ~ poczyw~k zasl11żo n y, 

świ;,t~o ~ ć y pJkóy wiekuisty, 
T emu. co pługa ani brot'Y 
N ic p Js iad '.l t, ni k o. zuli czys tc y, 
N1 g i, d::i s k óry ogo\nny, 
N'1. sposób rz 2py obi uszczoncy, 
Day Bóg ~ p o czynek zasłu?:ony . 

Juhan Tuwim 

Fr;J ncisz c k Vi llo n 
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WILLIAM ł!OGARTH 

\IV D01'-'IU GRY 

Z okazji nowojorskie j pre mi e ry O-pery za trzy grosze, 29 lat p :J 
pra p remi e rze be rliri s kie j ( 1928 r.). umerykariski miesię cz nik Thcatre 
Arts za mi e ś c ił a rtykuł Lolly Leyna, która w obu przedstawien'ach 
grnla rolę J e nny. \V Mtykule tym pt. „To były czasy", wdowd po 
kompoLytorze Kurcie 'Neillu. „ pisze: „Elżbi e t a Hauptma nn, sekretdf
ka i niedostępny cieli 13erto lta Brechta z połowy lat dwud t ies tych, 
tyla pierwszą oso bą , która przeczy tała o ogromnym sukc ies ie wzno
wionej w Londynie Ope ry Zebraczej Johna Gc1yil. Zamówiła bEz
zw lcc znie egze mpl a rz sztuki i na ty chmittst po jej otrzymaniu zaczęła 
w wolny ch chwila ch tłum acz yć na suro\vo te kst, oddając sce rrn po 
scco n!e go towe niemiecki e tłuma cze nie Bre:hlowi. Brecht pracował 
wówczas intensywnie nad w ł ,1s ną sztuką - utworem o dużyc h am
bicjach, przyrzeczo nym jedne mu z producentów: w tym okresie jed
nak otoczony byt zazwyczaj niezliczoną iloś c i<l równocześ nie prowa
clzcnych prac (nie wyrzuca ł nawet skrawka papieru, na którym za
pisane były choćby dwa słowa). Owe rajfurki, włóczędzy i żebrncy 
osiemnastowiecznego Londynu tworzyli świat, który za c hwycttł 

Brechta: dłdCZegóż nie dać im przemówić j ęzykiem ojczyz ny? ... 

Brecht Zilprosil do siebie natyc hmias t Kurta 'Ne ill a i oświadczył mu, 
że z nalc1 z ł s ztukę, do której \Ve ill będzie mógł skomponować „ilustru
cję muzyczną". Oc zywiście pa rtytura Pe p scha nie wchodziła w rtt
chubę, potr1 eb ne było coś oryginalnego, jaskrcJwego, mocnego i współ
czes nego, co wyraz iłoby lo sa mo, co język Brechta - muzyka o po
dobnej, co Brechtowskie środki wyrazu, nośnoś c i ... 

14 

!3yła to dru gll współprace! Brechlu z vVei llem i pierws7 y wsp 1.1lny 
pc lnospektctlowy utwór mu zyczny. O il e p<1mię t.dm, Kurt. .jc1ko pier
ws;.y odwiccl zd net początku 1927 rouk Brecht,i. Zn,t! k .lk,, J 11'1 
wie~szy, któr e wstrz ąsnęl y nim głęboko - wyrażc1ly słowt1mi to , co 
Kurt chciał wypowiedlieć muzyką .. . 

w czasie pi e rwszego spotkania z Brechte m vVe ill ck>slc dl do p · 7c 

konania, że t:en młody poela nos i w sobie pomys ły, które wymcHJdly

by napisanid muzyki. 

Gre '. ht grywa ł na g itdrz,e, śpiewał - po amatorsku, ale z ogromnym 
żarem - sl<He ballady, sko mpo nowa ł nawet prymitywny akompun:d
me nt do pi sc111 yc h przez siebie bdllad . Nie mia ł w ówcZ<lS jeszcLe n!
czego dla vVeill a - ale przy rze kł, że posta ra się coś wymyśli ć ; mic1t 
może już wtedy nawet jakiś pomysł w s tosac h papieru, przywiezio 
nych w plecionym koszyku z Augsburga, rodzinnego miusta w Ba

'Narii. 

I rzeczywiście - któregoś dnia odnalazł j akie~ materia ły. Nie była 
do pełna sztuka, a le cykl pieś ni o Mahagonny, nie istni ejącym mieś 
cie na Złotym v\Tybrzeżu czy na Florydz ie, wykonywanych przez 
ze spół śpiewaków i aktorów, połączonych w pewną całośc fubułc:i d · a
maty c zną. Deko rację miał stanowić ring bokserski bez tylne j ściany, 
którą za sąpiłby ekran ze z mieniaj ącymi się fantustyc.rnymi małow '. d

łilmi wykonanymi przez Caspar Nehera. Było to znan e Das K/eine 
Mahagonny, wyst ttwio ne na snob is tycznym Fes tiwdlu w Baden-Bade n 
Spośród nowo czes nych utworów, chyba tylk o Le Sacre clu printemps 

5trawiilskiego wywołał podobny ska nd cil na premierze. Potowa pub
li cz ności sza l a ła z radości. Druga - tupała i gwizdctła. Brecht zaopa
trzy ł aktorów w gwizdki -- ak torzy mogli „ oclgwizdywdć' ' nd tak 
żywiołowo wyrażoną ocenę przeds tawienia. Z na mowy obu autorów 
śpiewałem rolę prostytutki J e nny; dotychczas byłam tan ce rką i po
czątkuj4cq aktorką - nigdy ni e uczyłam się śpiewu. Nie umiałam 
nawet czytać nut - i właśnie dlatego zostałam wybrana. Śpiewałam 
poraz pierwszy w ży iu a ngi elską piosenkę, której nauczy ł a mnie 
po sylabach Greta Keller: Oh, moon of Alabama. 

Na poCLą tku 1988 roku dowiedzieliśmy się przypttdkiem, że młcdy 
n ·emiec ki aktor Erns t-Josef Aufricht, który postanowił zostctć produ
ce nte m, wynają ł Thedte r am Schiffbauerclamm. Byt to - cudem 
jd kimś zachowctł s ię do dziś - dziwaczny, cze rwono-biało-żółty, 

upiększony gipsowymi nimfa mi, trytonami, cherubinami i podob nymi 
ki• zu mi s lary dom. Położony w samym środku d zielni cy tec1 r,t1n ·?j, 
o kilku krok ów od ruchliw e j Friedrichstr asse , stał jakhy przez nikogo 
n 'c wuważony, wśrcid o taczających go zewsząd olbrzymich budyn
ków, robiąc wrriżenie porzuco ne j tu przez kogoś 1.<1bawki. Aufricht, 
peł2n optymizmu, ro zpocLą ł poszukiwania sztuki, która uświetniłaby 
uroczystość po wtórnego otwarcia tego przybytku teatralnego. Jako 
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kierownik literacki zaangażowany został Heinrich Fischer, jako re
żyser - Erich Engel. jako scenograf - Caspar Nehr. 

Rozpoczęło się polowanie na sztukę - u wydawców, agentów wy
dawniczych, w legendarnych kawiarniach, gdzie zbierała. się cygcJ
neria artystyczna. U Schlichtera udało się Aufrichtowi wywłowić 
Brechta. 

Tak, rzeczywiście, Brecht pracował intensywnie nad nową sztuką. 
Była jednak jeszcze n!e gotowa - prócz tego przyrzekł ją już innemu 
producentowi. Trudno - ale, zaraz, jest druga, z której sześć scen, 
pisanych od niechcenia, jest wykończonych; oczywiś c ie, Aulricht 
może sobie to wszystko przejrzeć. 

Kilka dni później, pewnego deszczowego wieczoru, służąca Aufrich
ta zgłosiła się do pracowni Brechta po rękopis, który przemoczony 
kompletnie, odniosła wkrótce z powrotem. Przeczytał go i Aufricht, 
i Fischer - i obaj stwierdzili natychmiast, że jest to sztuka, jakiej po
szukują! Na pierwsze przedstawienie! 

„.Spośród całego tłumu wytwornych kibiców przygląd<1jących się 

próbom pamiętam tylko jednego: powieścio pisarza i dramaturga 
Liona Feuchtwangera, któremu zawdzięczamy wspaniały pomysł 

z tytułem. Feuchtwanger zaproponował nowy tytuł sztuki: Die Drei
groschenoper, na co Brecht zgodził się bez chwili zastanowienia, 
wprowadzając tę nazwę natychmiast na afisze . Fritz Kortner, aktor, 
usiłował wraz z Aufrichtem i Englem nakłonić Kurta do zrezygnowc1-
nia z finałowego chorału: „Fragment len kłóci się przecież z calościq 
utworu - brzmi przecież zupełnie jak Bach" . 

Neher opowiedział mi po latach, co szepnął wów czas Kurtowi: 
„Jeśli zgodzisz się na to - wszystko między nami na wwsze skori
czone". Chorał nie został usunięty. Jak było do przewidze nia, ostat
nia próba kostiumowa przeciągnęła się do piątej nad ranem. Wszyscy 
byli wykończeni nieustannymi krzykami i kłótniami wszyscy 
z '1 yjątkiem Kurta vVeiłla. Scenę w domu publicznym powtarzaliśmy 
nieskończoną ilość razy -- i ciągle nie wychodziła . Było już po p '. ą

tej, gdy zaczęłam śpiewać mój So/omon Song, przewany okrzykami: 
„Stopi Stopi" Opuściliśmy tę scenę; wydawało się, że widowisko trwcl 
o cale godziny za długo. Aufricht dopytywał się na prawo i lewo, 
czy ktoś nie zna jakiejś sztuki, którą można by w ciągu kilku na j
bliższych dni przygotować. Wśród szacownych kół berlil'lskich roz
szerzyła się pogłoska, że Brecht i Weill zamierzają zrobić publicz
ności afront jakąś śmieszną mieszaniną opery, operetki, kaburetu, 
teutru bulwarowego, obcego umerykańskiego jazzu i czegoś tam jesz
cze; dlaczego przedstawienie nie zostało zdjęte przed premierą? 

Wypadki związane z premierą znune są z licznych drobiuzgowych 
opisów - ograniczę się zutem do jednej sprawy. Aż do sceny w staj
ni publiczność zachowywała się zimno i apatycznie, jakby przekona-

16 

na, że przyszła na murowaną klapę. Dopiero później po „armatnim" 
songu, podniosła się nieopisana wrzawa - i odtąd wiedzieliśmy już 
na pewno (było to wspaniałe!), że publiczność jest z nami. 

Jednuk następnego runa, gdy czekaliśmy na pierwsze sprawozdania, 
opaoowuła nus jakuś głupia niepewność co do rzeczywistego przebie
gu ubiegłego wieczoru; wcale nie byliśmy tak bardzo pewni cukcesu. 
Również i sprawozdania nie zdołały nas przekonać - zdunia były 
podzie lone. Hollander napisał. że przespał całe przedstawien 'e. Al
fred Kerr, najbard ziej wpływowy, był oczarowany; wyrażuł co praw
da wątpliwość co do tego, czy przedstawienie to zadecyduje w jakimś 
stopniu o rozwoju berliilskich teatrów. 

„.Od tego dniu ogarnęła Berlin gorączka Opery za trzy grosze. Na 
ulicach nie gwizdano już innych melodii. Otwarty został „Bar Za 
Trzy Grosze", w którym grano wyłącznie nasze melodie. „Styl 
Brechta" i „styl Weilla' znalazł natychmiast niewolniczych naśla
dowców wśród innych dramaturgów i kompozytorów. A przepowied
n:a Kerra sprawdziła się z oszałamiającą szybkością. Spacerując po 
parku Tie rgarten minęłam w pewnej chwili zamyślona ślepego żebra
k.:i, który zawołał za mną: „Fraulein Lenya, czy tylko na scenie zwra
ca pani uwagę na ślepych i.ebraków?" Najlepiej o całej póżniejszej 
atmos[erze mówi to, iż wszyscy ci, którzy pełni świętego oburzenia 
z lekceważyli nuszą premierę, zaczęli teraz utrzymywać', że uczestni
czyli w pierwszym przedstawieniu, że byli na sali, że widzieli z gó
ry, jaką sensacją stanie się Opera za trzy grosze. Nawet dziś każdy, 
kto był w owych latuch w Berlinie, przychodząc obejrzeć mnie po 28 
!utach w nowojorskim Theatre de Lys, czuje się obowiązany pokrzy
kiwać: „Ależ oczywiście, widziałem waszq premierę!" I choć parnię· 
lum, że sali! teatru przy Schiffbauerdamm miała niespełna 800 miejsc, 
przytakuję za każdym razem. Bo właściwie dlaczego miałoby być 
inaczej? Niekiedy, wspominając owe dawne szaleństwa, owo białe 
miejsce w programie, tracę pewność, czy sama brałam udział 

w przedstawieniu". 

(Dialog Nr 4/ 1957) 
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KRONIKATFAT~ 
Teatr „vVybrzeże" wystąpił gościnnie w vVarszawie ze Sltukq 

Shelngh Delaney „Smak miodu". Sztuka cieszyła się \ ielkim po
wodzeniem i uznaniem wśród publiczności. A oto nie tórc głosy 

prasy warszawskiej: 
Publiczność wurszawska ma okazję obejrzeć przedstawienie, które 

ma już z góry ustaloną dobrą opinię: „Smak mioclu" Shelagh Del,rncy, 
w realizacji Teatru „vVybrzeże" - tea tru, który od p•?wrwgo cz<1su 
udwicd la vVnrszawę z dobrym repertuarem, uzupełniając teatralne 
~-ycie warszawskie swoją oryginalną ciekawą produkcją artys i zną. 

Aktorów znalazł Teatr ,;Wybrzeże" św ietnych. Błysnę ła tal e nt e m 
Elżbieta Kępińska, młoda absolwentka warszawskiej s z koły teatralnej 
w roli J . Wanda Stanislawska - Lothe w roli maiki pokazała burdzo 
skomplikowanq sylwetkę psycho l ogiczną rysami bard zo skrótowymi, 
nerwowymi, a jednak pełnymi. Wygrała swoją. rolę do grnnic możli
woś ci. Mężc:zyżni nie są w lej sztuce najważniejsi, ale i oni spełnili 

swoje zada nie znakomicie: vVładysłuw Kowalski jako młody pede
rasta i najczulszy opiekun Jo, Lech Grzmocir1ski w roli brutalnego 
alfonsa i Zbigniew Bogdański w epizodycznej roli Murzyna, pierws ze
go chłopca J. 

Andrze j Jare cki. m ah mio ~l:J. 

Sz la rl<hr M lud) eh 26./. 1960 r 

Młodziutka Shelagh Delaney potrafiła sumę włosnyc h prze -
żyć, doznari i spostrzeżer1 zamknąć w artystycz nym ksLldł

cie. Autorka pokazuje młod z i eż taką, j a ką ona rzeczyw iś c i e 

jest. · Z jej wadami i zaletami. Z nieukształtowanymi uczyciami, 
któr e stara się ukryć lub z których nie zdaje sobie n<1w et sprawy. 
Zobojętniałą moralnie, kierującą się · czqs lo instynktem młodego lwie
rzc;cia. Dyskretnie zaznacza. jednak, młodz ier1cze podświadome tęskno 

ty do czegoś lepszego i piękni ejszego, jakieś wartości duchowe, któr-! 
dochodzi\ do głosu nawet u młodzieży tzw. wykolejone j. Robi to 
zresztą w sposób prosty i naturalny, bez cienia mędrkowania. 

Przedstawienie teatru „Wybrzeże" zasługuje na szczególną uwagę , 

J est bogate. Prawdziwe w realiach, raczej ponurych, a przy tym 
przepojone jakąś poezją uczuć i humanizmem. 

.:. ui iu :...11.'rad1:k a. Sn.ak mi udu z goty(' L. 'l 
Glos Prec y 21 I . 1960 r. 

W dniach 13 ,i 14 lu tego Teatr „Wybrzeże" przedstawił w Warsza 
wie komediodramę Kamila Cypriana N or vida „Aktor". Po ożywio

nej dyskusji - jaka wywiązała się na Wybrzeżu wokół przeds ta wie
nia „Akora" - interesuje nas opinia krytyki i prasy warszawskiej . 

...Zrc le rt1-j.emy ją w następnej kronice. 
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Przedstawienie prowadzi: 

Barbara Zborowska 

Sufle r: 
Hanna Mioduszew sk i\ 

Swiatło: 

Bronisław Gruca 

Rekwizytor: 
Jdnusz Mi1karcwic2 

I3ryg :tdicr sceny : 
Maksymilian Kitowski 

Kierownik techniczny: 

Stanisław Matysik 

Główny elektryk: 

Tadeusz Kubacki 

Kierownicy pracowni krawieckiej: 

Olga Ludmerowa 

Konstanty Zakrzewski 

Kierownik pracowni stolarskiej: 

Władysław Majchrzak 

Kierownik pracowni malarskiej: 

Edmund Nowakowski 

Kierownik pracowni tapicerskiej: 

Stanisław Włodkowski 

Kierownik pracowni perukarskiej: 

Józef Klimczyk 

Modelator: 

Marian Kujawski 

Główny rekwizytor: 

Czesław Mederski 

Kierownicy administracy,ini scen: 

Ha I i n a Ciec ho r ińska (Gdynia) 

M ie czy s ław N o w a k (Gdai1sk) 

I I al i n a Z e rn ł o (Sopot) 
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