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Brecht ( 1 928 r.) 

Bertolt Brecht 

TEATR, MIEJSC MARZEŃ 

Wielu uważa teatr za miejsce, gdzie 
Produkują marzenia. Wy, aktorzy, uchodz icie 
Za sprzedawców narkotyków. W przyćmionych 

domach waszych 
Przemienia się ludzi w królów i dokonuje 
Bohatersk ich czynów bezpiecznie. Przejęty zachwytem 
Nad samym sobą albo też i współczuciem dla siebie, 
Siedzi człow i ek, rozrywki miłej zażywając, niepomny 
Na powszednie kłopoty - ucieki ier. 
Przeróżne wątki wprawną mieszacie t u ręką, tak iż 
Wzruszenie nas ogarn ia. Wyzyskujecie w tym celu 
Realne wydarzen ia ze św i ata. Choć ten co właśnie 
Pojawiłby się w pół słowa . z uszami 1eszcze pemymi 

zgiełku ulicy 
I trzeźwy jeszcze, nie mógłby 
Rozpoznać na waszej scen ie świata , jaki przed chwilą 

opuścił. 
A także wychodząc na koniec z domów waszych 

nie mógłby 
Znów jako człowiek z gminu, a nie król żaden 

rozpoznać 
Znowu świata i wca le rozeznać by się 
Nie zdołał w realnym życiu . 
Lecz wielu występy wasze uważa za rzecz n iewinną 

Przy pospol itośc i 
I monotoni i życia naszego, powiadają, marzenia 
Pożądane są wielce. Bo jakże można znieść życie 
Bez marzeń? Lecz tak oto, aktorzy, ten ·wasz te tr 
$taje si ę miejscem, gdzie ludzie powszednie i jednostajne 
Zycie uczą się znosić i rezygnować z wielkich 
Czynów, a nawet z litości 
Nad sobą. Wy natomiast 
Świat przedstawiacie złudny, bezładn ie pomieszany, 
Tak jak to we snach, bywa, pragn'ieniem odmieniony 
Albo spaczony l ęk iem, o smutni 
oszuści. 

przekład Maria Kurecka 



Brec lł ( 1 48 r ) 

Bertolt B echt 

PIEŚŃ SZTUKOPISA 

Sztukopis J 5t rn Pokazu1ę 
Co w tdzi ł m Na t rg w 1 k eh lucfzk1ch 
W 1dz1a l m. 1ak hJnd luJą ludzm1. 

To 
Pokazu i~ . J - sz tukop1s. 

J k podchodz do s1 b 1e w pokoi eh z planami 
lu> z gt m wym1 pdłk m1 lub z p1er11ędzm1. 
Ja na uli c eh s lOJ 1 elek j 

Ja wz 1emnie pułapki sob1 z st· w1 J 
Petru n dz1 1, 

Jak s umaw1 J , 

Jak się wza1en ni w 1 si. J _, 
Jak s1 koch J • 
Jak bronią tui 
Jak iedzą, 
Pok zu1ę. 

S owa. które woła1ą do s1eb1e, przekazu1ę 
Co matka mówi do syna, 
Co przedsięb i orca rozkazuje przedsiębranym , 
Co zo a odpowiada mężowi -
Wszystkie słowa proszące, wszystkie władcze 
Błagalne, zmylne, 
Kłamli e. nieświadome, 
P1 knc raniące 
Przekazuję. 

W i dzę, j k pojawiają s i ę śn ieżyce, 
Widzę, jak wzbierają trzęsienia ziemi, 
Widzę, jak góry stają pośrodku drogi, 
I rz k1 w1 zę, 1ak z brzegów wychodzą 
Ale śn i ezyce noszą kapelusze, 
Trzęsienia ziemi pieniądze w kieszeniach, 
Góry z przeróżnych wysiadły pojazdów, 
A rwące rzeki komendę mają nad policją. 
To demaskuJ . 

Aoy m c 1 k zać co widzę, 
Stud1u1 p1 l Pdstaw1erna innych ludów 1 innych epok. 

i ich mod łę napis Il"' 1 k1lk sztuk, doki, ni 

8 J c k z ą tec h 111 k 1 usiłuj c sp miętać, 
.... o m1 się przyd rnoze. 

t11d1 wał ·m kr nCje w1elk1ch f udató 
t vorzone przez Anglików, bog t postaci 

Ktorym świat sfuzy po to aby mogły wspania le się rozwm c. 
Studiował m Hiszp naw - moralistów 
Oraz Hmdusow. mistrzów pięknych doznań, 
Oraz Chińczyków którzy u kazują rodziny 
I róznororlnosć losów ludzkich w miastach. 

A ak sLybko zmien i ał s ię w moich cz s eh 
Wygląd domów i mias, że wyjazd na dwa I ta 
I powrot był już podrózą do innego mia ta 
I ludzie w masie ogromne) wygląd swoi zmienia li 
W ciągu lat kilku. W1dz1ałem 

obotnikó wchodz, cych fabrycmą b ram , bram była wysoka, 
Al Jdy wy ch dzrll, chy lac się j u ż musi 11. 
I wtody rzekłem so 1e· 
Przekształca się wszy tko 1 prz znaczon jC t ty lko la czasu swego. 

Nadale te y kazdeJ sceneru znak s1czegolny 
I na t.zdym fabrycznym dz1 d rńcu 1 w k ldym poko1u 

rok 1ego ypaltł m, 
Podonni t.. J k wypała1ą p sterze cyfrę swoj n sztukach bydła, 

aby J m żna rozpoznać. 
I z J-- 111o rn również , któr µod wc1as wypo iv1 no 

ad. I m ich znak zczególny, tak że tę t ty µodobne sentencjom 
rz · 1 a '-- ych lu z 1, k tore się zapisu , 
y 1 ~h 1 •z po r 1ano 

Co powiudzmła w tych la tach kobieta kitlu roboczym 
chylona nad ulotkami. a takze jaki Ję yk1 m 

M kl rzy g 1 ełdow1 w czoraj do swych prsarków mówili 
Zsunąwszy kapelusz z czoł -

o wł sn1 opatrywałem znakiem prz mija lnośc1 
Ich roku. 

A wszystko oparłem n zdumieniu, n wet 
Sprawy na1bardzi J znan 
Fakt, z m tk podała piers swemu dzi cku 
Opowiedział m, j k coś, w co nikt m1 nie uwierzy. 
A ze odźwierny zatrzasnął drzwi przed czlowiek1em 

zmarzniętym -
Jak coś, czego ot d nie widział jeszcze nikt. 

prz kl I M aria Kurecka 



Brecht ( 1955 r.) 

Latte Lenya: „TO BYŁY CZASY!" 

(fragmenty wspomnień aktorki, żony kompozytora Kurta Weilla, 
spisane z okazji nowojorskiej premiery „ Opery za 3 grosze", 29 lat 
po prapremierze berlińskiej; w obu przedstawieniach Lotte Lenya 
grała rolę Jenny} 

Elżbieta Hauptmann, sekretarka i nieodstępny cień Bertolta 
Brechta z połowy lat dwudziestych, była pierwszą osobą, 
która przeczytała o ogromnym sukcesie wznowionej w 
Londynie Opery zebraczej Johna Gay' a. Zamówiła 
bezzwłocznie egzemplarz sztuki i natychmiast po jej 
otrzymaniu zaczęła w wolnych chwilach tłumaczyc na 
surowo tekst, oddając scena po scenie gotowe niemieckie 
tłumaczeniP Brechtowi. 8.-echt pracował wówczas 
intensywnie nad łasną sztuką - utworem o dużych 
ambicjach, przyrzeczonym Jednemu z producentów; w tym 
okresie jednak otoczony był zazwyt,za niezliczoną ilością 
rownocześnie >rowadzonych pra 1... ' :e wyrzucał nawet 
skrawka papieru, na którym zapisane były choćby dwa 
słowa). O e ra jfurki, łóczędzy i żebracy 
osiemnastowiecznego Londynu t orzyli świat, który 
zachwycił Brechta; dlaczegoż nie dać im przemówić językiem 
jego ojczyzny? W przerwach pracy zaczął Brecht - dla 
zabawy, dla rozrywki - majsterkować przy tej czy innej 
scenie, usuwać rzeczy, które mu nie odpowiadały, zmieniać 
i dodawać własne pomysły. 
Tak postępował zawsze. Jest to (jak twierdzili wielbiciele) 
adapto anie, własne interpretowanie, współtworzenie, 

aktualizowanie czy też (ten pogląd reprezentowali 
przeciwn icy Brechta) rozbój, plagiatorstwo, bezwstydne 
przywłaszczanie sobie tworów dawnych mistrzów -



Marlowe'a, Shakespeare'a, Villona, czy na et prawie 
współczesnych pisarzy, jak Kipling, Gorki i Klabund. Nad 
krótko ostrzyżoną głową Brechta rozpętały się wzniecone 
przez krytyków burze, które trwały bez przerwy przeszło 
trzydzieści lat; jedni nazywali jego twórczość genialną, inni -
podłą szarlatańską prowokacją „Dlaczego mieli yśmy 
twierdzić, że Brecht nie kradnie? - powiedział ostatniego lata 
jeden z berlińsk i ch przyj · ciół. - Są to jednak genialne 
kradzieże" . - Brecht nie ronił się z zasady rzed żadnymi 
zarzutami, zachowując tajemnicze, obojętne i potne wzgardy 
milczenie.( ... ) 
Jednakże chodz i tutaj nie o skład egzotycznej mieszanki 
ziarna, które ulegało przetrawieniu w twórczym procesie. 
Faktem jest, że nikt nie ma już dzisiaj najmniejszej 
wątpliwości, iż E l żb i eta, tłumacząc owej zimy 1927-1928 
roku tekst Opery żebraczej, wykazała wspaniałe wyczuci . 
Brecht zaprosił do siebie natychmiast Kurta Wei lla 
i oświadczył mu, że znalazł sztukę, do której Weill będzie mógł 
skomponować ,,ilustrację muzyczną". Oczywi ście partytu ra 
Pepuschy nie wchodziła w rachubę, pot rzebne było coś tak 
oryginalnego, jaskrawe o, mocnego i współczesnego, co 
wyraziłoby to samo, co język Brechta - muzyka o podobnej, 
co Brechtowskie środki wyrazu, nośności. Nie m -
powiedział - pośpiechu, żadnego ostatecznego ter inu. 
Wystarczy, jeżel i będą mogli pokazać jakiemuś producentowi 
kilka statecznie wykończonych scen. 
Była to druga współpraca Brechta z Weillem - i pierwszy 
ws ólny pełnospektaklowy utwór muzyczny. O ile pamiętam, 
Kurt jako pierwszy odwiedził na początku 1927 roku Brechta. 
Znał ki lka jego w ierszy, które w trząsnęły nim głęboko -
wyrażały słowam i to, co Kurt chciał wypowiedziać muzyką. 

Wiedział również, że Brecht napisał sztukę Mann ist Mann, 
wystawioną w Darmstadt, która wywołała całą eksplozję 
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sprzecznych opinii - wyrażała ona bliskie Wei llowi załozenia 
teatralne. ( .. ) W czasie pie szego spotka ia z Brechtem 
Weill doszedł do przekonania, ze ten młody poeta nosi 
w sobi pomysly, które wymagałyby napisania muzyki. Brecht 
grywał na gitarze, śpiewał - po amatorsku, ale z ogromnym 
zarem stare ballady, skomponował nawet prym itywny 
akompaniament do pisanych prze siebie ballad. 1e miał 
wówczas Jeszcze niczego dla Weilla - ale przyrzekł, ze 
postar się coś wymyślic; ( ... ) 
Na początk 1928 r. dowiedzieliśmy się pr ypad ie111 ze 
młody niemiecki Aktor, Ernst - Josef Aufncht, który 
postanowił zostać prod centem, wyna1ąl Theater am 
Sch1fibauerdamm. Był to - cudem 1ak1mś zachował si do 
iziś - dzi aczny, czerwono-biało żółty, upiękslony 

gipsowymi nimfami, trytonami, cherubinami 1 podobnymi 
kiczami stary dom. Położony w ~a ym środku dz1elr 1cy 
teatralnej, o ilka krokó od ruch li vej Fr ednchstrnss , !::ita, 
jakby przez nikogo nie auważony, wśród otacz J'4CY h go 
z wsząd olbrzymich budynków. robi c wrazer i por luconej 
tu przez kogoś zabawki. Auf nch . ełen optymizml, 
rozpoczął poszukiwania sz uk i ~ o~ uś1 1 tniłaby 

uroczystość powtórn go otwarcia tego przybytku 
teatralnego. Jako kierown 1 llterdck1 zaangazowany zos 
Heinrich Fischer, jako rezyser - Er'ch Engel, J ko scenogrnf 
Caspar Neher. Rozpoczęło się polowanie na sztukę -
u wydawców, agentów wydawniczych, w legendarnych 
kawiarniach, gdzie zbierała się cyganeria artystyczna. 
U Schlichtera udało się Aufrichtowi wyłowić Brechta. Tak, 
rzeczywiście, Brecht pracował intensywnie nad nową sztuką. 
Była 1ednak jeszcze nie gotowa - prócz tego przyrzekł ją już 
innemu producentowi. Trudno - ale, zaraz, jest dru a, z której 
sześć scen pisanych od ni chcenia, jest wykończonych; 
oczywiście, Aufricht może sobi to wszystko przejrzeć. Kilka 
dni poźniej, pewnego deszczowego wieczoru, słuząca 
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Aufrichta zgłos i ła się do pracowni Brechta po rękopis, który 
przemoczony kompletnie, odniosła krótce z powrotem. 
Przeczytał go i Aufricht i Fischer - i obaj stwierdzili 
natychmiast, że jest to sztuka, jakiej poszukują! Na pierwsze 
przedstawienie! Potrzebna będzie oczywiście muzyka. 
Aufricht opow i edział mi ostatniego lata, co się działo, gdy 
Brecht, przynosząc dalsze sceny, napomknął o tym, że jest 
już i muzyka napisana przez niejakiego Kurta Weilla . Aufrich t 
prze raził się. Czy to ten Weil l, który ma op i nię en f an t 
t e r r i b Ie muzyki atonalnej? „Dobrze, iech będzie" -
powiedział Brechta vi. tajemnicy zaangażował młodego 
muzyka Theo Makkeben, który przejrzał oryginalną partyturę 

puschy, by przygotować ją zamiast tego, co napi ał W eill. .. 
Data otwarcia teatru została wyznaczona przez Aufrichta na 
dzień 28 sierpnia; konieczność dotrzymywani terminów 
przeraża ła Brechta. Z ołano pośpiesznie n radę, na której 
stwierdzono, że jedynym wyjściem z sytuacj i byłby 

natychmiastowy wy1azd z Berlina - by Brecł t i Kurt mogli 
w s1 okoju wykończyć cały mat na ł. Ale dokąd? Ktoś 
za roponował spokoj ą, matą m1ejscowoś · na francuskiej 

ivicrze. Poszły w świat telegra y, rezerwujące mieszkania, 
i już 1 czerwca - Kurt i ja ociągiem, Brecht, Helena Weigel 
i ich syn Stefan sc.mochodem - wyruszyliśmy na południe. 

Brechtowie wynajęli domek w pobliżu plaży; my 
zaniieszkaliśmy w pobliskim hotelu. ObaJ panowie pisali 
i przerabiali gorączkowo sztukę- z krótkimi przerwami 
na kąpiel; pamiętam Brechta brodzącego morzu, 
z podwiniętymi nogawkami, w czapce i z cygarem w ustach. 
Dostałam rolę Spelunken-Jenny (Aufricht twierdz i dziś, że 
dopiero po przesłl:chaniu tanga-ballady w moim wykonaniu 
zdecydował s i ę wreszcie na zrezygnowanie z partytury 
Pepuschy), Weige l miała grać rolę opiekunki domu 
publicznego - pracowałyśmy zatem nad swoimi kreacjami. 
Gdy wracaliśmy do Berlina, Brecht i Kurt mieli już prawie 

całkow i cie wykończony egzemplarz dla Engla, reżysera 
przedstawienia; dekoracje Nehera były już zaprojektowane, 
rysunki czekały już od kilku tygodn i. Pierwszy etap pracy był 
zatem poza nami„. 
Spośród całego tłumu wytwornych kibiców przyg lądających 

się próbom pamiętam tylko jednego: powieściopisarza 
i dramaturga Liona Feuchtwangera, któremu zawdzięczamy 
wspaniały pomysł z tytułem. Feuchtwanger zaproponował 
nowy tytuł sztuk i: Die Dreigroschenoper, na co Brecht zgodził 
się bez chwili zastanowienia, wprowadzaj c tę nazwę 
natychmiast na afisze. (.„) Jak byto do przewidzenia, ostatnia 
próba kostiumowa przeciągnęła się do piątej nad ranem. 
Wszyscy byli wykończeni nieustannymi krzykami i kłótniami 
(.„) wydawało się, że widowisko trwa o całe godziny za długo . 

Aufricht dopytywał s i ę na prawo i lewo, czy ktoś nie zna 
j ak i ejś innej sztuki, którą można by w ciągu kilku najbliższych 
dni przygotować. Wśród szacownych kół berl i ńskich 

rozeszła się pogłoska, że Brecht i Weill zamierzają zrobić 
pub l iczności afront jakąś śmieszną mieszaniną opery, 
operetki, kabaretu, teatru bulwarowego, obcego 
amerykańskiego jazzu i czegoś tam jeszcze; dlaczego 
przedstawienie nie zostało zdjęte przed premierą? 
(.„) A · do sceny w stajni publ i czność zachowywała się zimno 
i apatycznie, jakby przekonana, że przyszła na murowaną 
klapę. Dopiero później, po „kanonowym'' songu, podniosła 
się nieopisana wrzawa - i odtąd wiedzieliśmy już na pewno 
(było to wspaniałe!), że publiczność jest z nami. Jednak 
astępnego rana, gdy czekaliśmy na pierwsze sprawozdania, 

opanowała nas jakaś głupia niepewność co do rzeczywistego 
przebiegu ubiegłego ieczoru; wcale nie byliśmy tak bardzo 
pewn i sukcesu. Również i sprawozdania nie zdołały nas 
przekonać - zdania były podzie lone. Hollander napisał, że 
przespał całe przedstawienie. Alfred Kerr, najbardziej 
wpływowy, był oczarowany; wyrażał co prawda wątpliwość 



co do tego, czy przedstawienie to zadecyduje w jak i mś 

stopniu o rozwoju be r l ińskich teatrów., („.) 
Od tego dnia ogarnęła Berlin gorączka Opery za trzy grosze. 
Na ulicach nie gwiz~ano już innych melodii. Otwarty został 
„Bar Za Trzy Grosz~', w którym grano wyłącznie nasze 
melodie. „Styl Brechta" i „styl Weilla" znalazł natychmiast 
oiewolniczych naśladowców wśród innych dramaturgów 
i kom pozytorów. A przepowiednia Kerra sprawdziła się 
z oszałamiającą szybkością. Spacerując po park Tiergarten 
minęłam w pewnej chwili zamyślona ś lepego żebraka, który 
zawołał za mną: „Fraulein Lenya, czy tylko na scenie zwraca 
pani uwagę na ślepych żebraków?" Najlepiej o całej 

późn i ejszej atmosferze mówi to, iż wszyscy i, którzy pełni 
św iętego oburzenia zlekceważyli naszą premierę, zaczęli 

teraz ut rzymywać, że uczestniczyl i w pierwszym 
przedstawieniu, że byli na sali, że wiedzieli z góry, jaką 
sensacją stanie s ię Opera za trzy grosze. Nawet dziś każdy, 
kto był w owych latach w Berlinie, przychodząc obejrzeć 
mnie po 28 latach w nowojorskim Theatre de Lys, czuje się 
obowiązany pokrzykiwać: „Ależ oczywiście, w i działem waszą 

premierę!" I choć pam iętam, że sala teat ru przy 
Schiffbauerdamm miała niespełna 800 m iejsc, przytaku j ę za 
każdym razem. Bo właściwie dlaczego m iałoby być inaczej? 

„Theatre Arts", 195 7 

ProJekty kostiumów BARBARA HANICKA 
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OLGIERD RODZI WICZ 

kie rownictwo pracownr 
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ei ktryczneJ Andr j Boch nek 
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ślusarskie j Ryszard Lipiński 

tapicersk iej Wiesław Dalba 

garderoby Hahna Piłkowska 

brygadier sceny Zbigniew Romankiewicz 
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KRYSTY A RETKE 

wydawca. CENTRU SZTUKI „STUDIO" im. St.I . W1tkiew1cza 

Warszawa. luty 1 986 

Sprzedaz biletów na dwa tygodnie przed przedstawieniem. 

Zamówienia na bilety zb1orow przyjmu1e ORGAN IZACJA WIDOWNI, tel. 202-102 

w godz 9-16, oprócz olnych sobót, ni dzie l i wiąt. 

KASA TEATRU tel. 200-211 w. 29-41 czynna w godz. 10-14 i 15.30-19. 

Przed przedaź bile .ów prowadzi również ZASP, Al. Jerozolimskie 25. tel. 21 -93-83 

wgodz Q. 7.30orazSYRENA, ul. Krucza 16/22,tel.25-72-0 1 wgodz. 10-17 .30 

GALERIA STUDIO 

wystawy czasowe 1 zbiory sztuki wspólczesn 

czynna codzienn ie oprócz pon1edzjałków w godz. 11 .30- 17, 

w wolne soboty, niedziele i święta godz. 14-1 7 .30 

oraz przed każdym spektak lem i w czasie przerw 

opracowanie programu Ewa Wrońs a 

opracowanie graficzne Elżbieta agner 

zdjęcia Zygmunt Rytka 

d Mele Poltg alii La 1 k/ W wy n 10 OOO P-2 
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Bertolt Brecht 

OPERA 
ZA TRZY 
GROSZE 

Dyrektor naczelny WALDEMAR DĄBROWSKI 

Dyrektor artystyczny Teatru Jerzy Grzegorzewski 

zastiąpcy dyrektora: Krzysztof Kosma la. Jerzy Tacza Iski 

Wydawca Centrum Sztuki STUDIO im. S. I. Witkiewicza. I Isto pad 1989 



Grzegorzewski kocha teatralność samą w sobie. I wl aśnie ta milość zwróciła jego 
uwagę n utwór Brechta. Boć w ,Operze" -mimo obumierania jej jako nośnika pro
blemów społecznych nadał żywy jest pierwiastek parodii i pas is u . Oba, odpo
wiednio potraktowane. mogą stać się źródlem rozpasanei teatralności , Grzego 
rzewskiernu udalo się ów żyw1ot wyzwolić . I -- co równie ważne~ zapanować nad 
nim. 

Marek Jodło~1sk i - Teatr do potęgi 
„Trybuna Opo lskan, 19.10.1986 

Pomysl wystawienia ,.Opery" przez Grzegorzewskiego wydawal się szalony. Deli 
katna. wyraf inowana ironia Grzegorzewskiego ma się do krzepkiej dosadności 
Brechta jak koronka brabancka do kutej kraty. Cóż jednak znaczy sila szluki. W że 
laznym u· cisku sztuki Grzegorzewskiego kuta krata zamieniła się po prostu w bra
bancką koronkę. Jakież piękne . dosłown i e, wyszło przedstawienie! Gęste od nie 
zwykłych pomyslów, czarodziejstwa kompozycji aktorskich i plastycznych. zasem 
odnosilem wrażenie, że tkwię w ś rodku bajki, gdzi nawet śmierć woli żyć . Jak to 

Bertolt Brecht 

OPERA ZA TRZY GROSZE 
(Die Dreigroschenoperer) 

muzyka : KURT WEILL 
przeklad : BRUNO WINAWER, BARBARA WIT K-SWINARSKA 
song i w przekładz ie : WŁADYS WA BRONIE SKIEGO. WITO DA w RPSZY. ACKA BURASA 

Mackie Majcher '/{I. ~Io/ IJ71qjc)IP'4J: 
Pl&FA~ . GeEW,S (gościnnie) 
Jenny 
TERESA BUDZISZ-KRZYŻANOWSKA 
Jonathan Peachum 
MAREK WALCZEWSKI 
Cella Peachum 
MALGO ZATA NIE IRSKA 
Polly 
MONIKA Ś'N I TAJ 
Brown 
JACEK JAROSZ 
K-A :i(.SZTOI= AJCHRZAK (gościno· 
Lucy 
~A Tor 
Lamentacja a Mackie Majchrze 
ANNA-GHODAKL A 
Śpiewaczka 
JOLA H A HANISZ 
Fi Ich 
ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI 
Baronowa 
ANNA ROMANTOWSKA 
Żebraczka 
WIESLAWA NIEMYSKA 
Smith 
J AZY DOMINIK 

1 „ 

;Banda 
STANISŁAW BRUDNY 
DARIUSZ JAKUBOWSKI 
TOMASZ MARZECKI 
WOJCIECH MALAJKAT 
PIOTR POLK 
ALEKSANDER WYSOCKI 
Ladacznice 
OLGA BI LSKA 
DOROTA KAMIŃSKA 
H:.ż ł KIJ~ 

wt,:)jt;~~MAGNIYS;~I 

KRZYSZ OF STRUŻYCKI 
TOMASZ TARASZKIEWICZ 
JÓZEF WIECZOREK 
Konstab,le 
ANDRZEJ BOGUSZ 
JERZY DOMINIK 

opracowanie muzyczne i vokalne oraz muzyk do Ili aktu IRENA KLUK-DROZDOWSKA 

reżyseria JERZY GRZEGORZEWSKI 

scc;no~rafia BARBARA HANICKA 
nakrycia głowy Zofia Hejne-Bregulla 
asystenci reżysera Wiesława Niemyska. Joanna Bącal 
asys e t scenog afa Kasper Ko czyński 

Premiera 9 lutego 1986 roku 

d u)>. RAS f; ~ICHALOWICE 

Cena 600 zł 



ju · zwyk e u Grzegorze vskiego , ws ystk dz ieje się tyleż w ,życiu'', co teatrze . 
ystarczylo na począ ek potrakto Nać serio tytuL Potem dolożyc cudzys lów. I to 

kurwy śpiewają prawd iwą pe rę R zmównicą w1ę ienną (pamiętacie Państwo : 
• ackie r ajc 1er z donosu Jenny siedzi w kiciu. odwied· ają go Poiły i ucy) będzie 

budka sullera Górą , na linie. prze1dzie operowy deus ex machina w postaci 
lalk1- l1erolda na bialym kon·u-zabawce . 
Chc1al recł1t elektu obcości P oszę bardzo. Boda1 nikt dotąd nie potraktowal tego 
tak do slow ie Prawie każdą scenę Grzegorzewski prowadzi 1akby podwójnie , two 
rząc jej awers 1 rewers : o. co dzieje się na planie pierwszym, jest ró nocześrne 
unktowanc jakąs drugop lanową akcyjką , całkowicie wymyśloną przez reżysera , 

blidącą przekorną antytezą ta tej glownej 
JJbardLiej niezwyklej rzeczy dokonal Grzego ewski aktorami zadko się dz iś 

spotyka taką konwencję-antyk nwencj : g1a i pelnym ciałem, na luzie wykorzy 
si ując do końca satysfakcje plynące z mo.ll iwośc 1 demonstrowania wl snych umie
jt,:tnośc . wyobraźni. emploi wreszcie . Aktorzy w tej ,.,Operze· grają 1akby bardz 'ej . 
jt"l by wolno 1m bylo pozwolić sobie na więce1 niż przewiduje tradycyjny scenari sz 
ro li. 
Grzegorzewski , tradycyjnie już . tekst pociąl i poprzekladal. miejsce romantycz
nej ag itl--i po stala okrutna baśń o spoi czenst ie, której mora! brzm . wladzo 1a
ka"o1..., i k je steś 1 1ak1holwiek chcesz zrobić w poleczeństwie (czy ze spoleczeń 
st ve 11} p rządek , w edz że póki życie i póki rodzaju ludzkiego mieć będL1esz do 

czynienia z b ndą chytrusó , łobuzów , inteligentnych c aniaków oral pokąt ych 
h ndlarzy czymkolwie . 1-.tórych mar eniem będz ie tylko j edno:uratować myś l i 
brzuch kosztem twoim i bl iźnich . A im większego będziesz wymagać posluszeń 
stwa, tym większy wyw lasz bardak. bo taka jest ludzka natura . 

Tadeusz Nyczek, „ Dialog" 711986 

Armia Zbawieni tańczy wesoło przy dźwiękach banjo. 
Roznieca Grzegorzew ki faj rwerki r · żnoro ny h gag· w , gdzie zgoła ord Nelson 
unosi się jako posłaniec nad scenicznym niebem. a sam „księżyc z labamy'' , który 
wcale nie należy do tej sztuki, jest tu w najlepszych rę ach. Doskonale opracowana 
eh reograficznie muzyka porywa nie tylko pub l icznosć . Gdy w siedmioosobowym 
ze pole muzycznym rozbrzmiewa banjo wywolując nieskrępowany nastrój dzixie
lendu, w scenicznym Londynie tańczy nawet Armia Zbawienia. 

Warszawski Teatr Studio z , , Operą za trzy grosze" w MWheim' ', 
,Rheinische Post 11 20.5.1989 



Bertolt Brecht 

TEATR, MIEJSCE MARZEŃ 

Wielu uważa teatr za miejsce, gdzie 
Produkują marzen ia . Wy, aktorzy, uchodzicie 
Za sprzedawców narkotyków. W przyćmionych 

domach waszych 
Przemienia się ludzi w królów i dokonuj 
Bohaterskich czynów bezpieczn ie. Przejęty zachwyte 

ad samym sobą albo t ż i współczuciem dla siebie, 
Siedzi człowiek , rozrywki m iłej zażywając , niepomny 
Na powszednie klopoty - ucieki i r. 
Przeróżne wątk i wprawną mieszacie tu ręką. tak iż 
Wzr szenie nas ogarnia. Wyzyskujecie w tym cel 
Realne wydarzenia świata. Choć ten , co właśnie 
Pojaw iłby si w pół slowa, z uszami jeszcze pelnymi 

zgiełku ulicy 
I trzeźwy jeszcze, n·e mógłby 
Rozpoznać na waszej scenie świa a. jaki przed chwi lą 

opuścił. 
A także wychodząc na koniec z domów waszych 

nie mógłby 
Znów jako cz łowiek z gminu, a nie król żaden 

rozpoz ać 
znowu świata i wcale rozeznać by si 
Nie zdolał w rea nym życiu. 
Lecz wielu występy wasze uważa za rzecz ni winną 

Przy pospolitości 
I monotonii życia naszego, powiadają, marzenia 
Pożądane są wielce . Bo jakże można znieść życie 
Bez marzeń ? Lecz tak oto aktorzy, ten wasz teatr 
Staje si ę miejscem , gdzie ludzie powszednie i jednostajne 
Życie uczą się z nosić i rezygnować z wielkich 
Czynów, a nawet z l itości 
Nad sobą. Wy natomiast 
Świat przedstawiacie zludny, bezładnie pomieszany, 
Tak jak to we snach bywa, pragnieniem odmieniony 
Albo spaczony lękiem , o smutni 
oszuści. 

prz ekład Maria Kurecka 




