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L011( LEH'IA P•\lE: 
Elżbieta Hauptmann. sekretarka i nieodstępny 

cień Bertolta Brechta z połowy lat dwudziestych. 
była pierwszą osobą. która przeczytała o 
ogromnym sukcesie wznowionej w Londynie 
Opery iebraae; Johna Gaya. Zamówiła bezzwłocznie 
egzemplarz sztuki i natychmiast po j ej otrzymaniu 
zaczęła w w olnych chwilach tłumaczyć na 
surowo tekst, oddaJąc scena po scenie gotowe 
niemieckie tłumaczenie Brechtowi. Brecht 
pracował wówczas intensywnie nad własną 
sztuką - utworem o dużych ambicjach. 
przyżeczonym jednemu z producentów; w tym 
okresie j ednak otoczony był zazwyczaj niezliczoną 
ilością równocześnie prowadzonych prac (nie 
wyrzucał nawet skrawka papieru. na którym 
zapisane były choćby dwa słowa) . Owe raj furki. 
włóczędzy i żebracy osiemnastowiecznego 
Londynu tworzyli świat. który zachwycił Brechta; 
d laczego nie dać im przemówić językiem jego 
ojczyzny? W przerwach pracy zacząl Brecht - dla 
zabawy. dla rozrywki - majstrować przy tej czy 
innej scenie. usuwać rzeczy. które mu nie 
odpowiadały. zmieniać i dodawać pomysły. 

Tak postępował zawsze. Jest to Uak twierdzili 
wielbiciele) adaptowanie, własne interpretowanie 

współtworzenie. aktualizowanie czy też (ten 
pogląd reprezentowali przeciwnicy Brechtaj 
rozbój. plagiatorstwo. bezwstydne 
przywłaszczanie sobie utworów dawnych 
mistrzów - Marlowe·a. Shakespeare·a. Villona. czy 
nawet 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 j ego twórczość 

genialną, inni - podłą szalratańską prowokacją. 
"Dlaczego mielibyśmy twierdzić. że Brecht nie 
kradnie? - powiedział ostatniego lata jeden z 
berlińskich przyjaciół - Są to jednak genialne 
kradzieże" . - Brecht nie bronił się z zasady przed 
żadnymi zarzutami. zachowując tajemnicze, 
obojętne i pełne wzgardy milczenie. Ktoś kiedyś 

krążył od stolika do stolika w Romanische Cafe. 
opowiadając . że udało mu się wreszcie zgłębić 
tajemnicę Brechta. której rozwiązanie odkrył na 
nocnym stoliku autora: w okładce Kapitału leżał 
kryminał Edgara Wallace. Na co ktoś powiedział. 
że mogła to być jedynie pułapka zastawiona na 
wścibskich znajomych przez lubiącego różne 
kawały i zagadkowe historie Brechta. 

Jednakże chodzi tutaj nie o skład egzotycznej 
mieszanki ziarna. które ulegało przetrawieniu w 
twórczym procesie. Faktem jest. że nikt nie ma już 
dzisiaj najmniejszej wątpliwości, iż Elżbieta. 

tłumacząc owej zimy 1927-1928 roku tekst Opery 
żebraae;. wykazała wspaniałe wyczucie. Brecht 
zaprosił do siebie natychmiast Kurta Weilla i 
oświadczył mu. że znalazł sztu kę. do której Weill 
będzie mógł skomponować "ilustrację muzyczną· . 

Oczywiście partytura Pepuscha nie wchodziła w 
rachubę. potrzebne było coś tak oryginalnego, 
jaskrawego. mocnego i współczesnego. co język 
Brechta - muzyka o podobnej. co brechtowskie 

ś rodki wyrazu. nośnośc i ( .. . ) 
Była to druga współpraca Brechta z Weillem - i 

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

Wiedział również. że Brecht napisał sztukę Mann ist 
Mann. wystawioną w Darmstadt, która wywołała 
całą eksplozję sprzecznych opinii - wyrażała ona 
bliskie Weillowi założen ia teatralne. Kurt był już 
autorem trzech. chwalonych przez najbardziej 
surowych krytyków muzycznych. oper; Weil l, 
Krenek i Hindemith mieli opinię najbardziej 
obiecujących młodych kompozytorów 
operowych w Niemczech. Kurt jednak czuł . że 

kompozytorzy muzyki poważnej zawieszeni są 
j akby w próżni, że najważniejszą rzeczą jest 
znalezienie jakiejś nici porozumienia z najszerszą 
publicznością. "Kim chce pan zostać - jakimś 

Verdim dla ubogich?" - pytał szyderczo nauczyciel 
Weilla. Bussoni. "Czy byłoby to takie złe?" -

odpowiedział ze zwodniczym spokojem Kui t. ... ~ 
W czasie pierwszego spotkania a> Brechte~ , ~ 
Weill doszedł do przekonania. że ten mło- ~ 
dy poeta nosi w sobie pomysły. 

które wymagałyby napisania muzyki I I . [ 
Na początku 1928 r. dowiedzie- I -:i 

l iśmy się przypadkiem. że młody -::tJ 

niemiecki aktor. Ernst-Josef : '°"' 
Aufricht. który postanowił zos- ~,,~I -~ 
tać producentem. wynajął ~-;;.1 1 Dl 
Theater am Schiffba- /. . ·v. 
uerdamm. : 1 ~ 
Był to - cudem jakimś za- (J - -

chował się do dziś - dzi- n '~ 
waczny. czerwo- VJ Ó 



szony gipsowymi nimfami, trytonami. 
cherubinami i podobnymi kiczami stary dom. 
Położony w samym środku dzielnicy teatralnej. o 
kilka kroków od ruchliwej Friedrichstrasse. stał, 
jakby przez nikogo nie zauwazony, wśród 
otaczających go zewsząd olbrzymich budynków. 
robiąc wrazenie porzuconej tu przez kogoś 
zabawki. Aufricht, pełen optymizmu. rozpoczął 
poszukiwania sztuki, która uświetniłaby 
uroczystość powtórnego otwarcia tego przybytku 
teatralnego. Jako kierownik literacki 
zaangażowany został Heinrich Fischer, jako 
reżyser - Erich Engel, jako scenograf - 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 jednak jeszcze nie gotowa - prócz tego 
przyrzekł ją już ii;inemu producentowi. Trudno -
ale. zaraz. jest druga. z której sześć scen, 
pisanych od niechcenia, jest wykończonych; 
oczywiście. Aufncht może sobie to wszystko 
przejrzeć. Kilka dni później. pewnego 
deszczowego wieczoru. służąca Aufrichta 
zgłosiła się do pracowni Brechta po rękopis . 

który przemoczony kompletnie. odniosła 
wkrótce z powrotem. Przeczyta/ go i Auf
richt. i Fischer i obaj stwierdzili natychmiast. 
że jest to sztuka, jakiej poszukują! Na pier
w sze przedstawieniel Potrzebna będzie 
oczywiśc ie muzyka Aufricht opowiedział 

mi ostatniego lata. co się działo. gdy 
Brecht. przynosząc dalsze sceny. 
napomknął o tym. że jest 
już i muzyka napi-

przez niejakiego Kurta Weilla. Aufricht przerazi/ 
się. Czy to ten Weill, który ma opinię enfant 
terrible muzyki atonalnej? "Dobrze, niech będzie" 
- powiedział Brechtowi. W tajemnicy 
zaangażował młodego muzyka Theo Makeben. 
który przejrzał oryginalną partyturę Pepuscha, by 
przygotować ją zamiast tego co napisał Weill.. 

Data otwarcia teatru została wyznaczona przez 
Aufrichta na dzień 28 sierpnia; konieczność 
dotrzymywania terminów przerażała Brechta. 
Zwołano pośpiesznie naradę, na której 
stwierdzono. że jedynym wyjściem z sytuacji 
byłby natychmiastowy wyjazd z Berlina - by 
Brecht i Kurt mogli w spokoju wykończyć cały 
materia/. Ale dokąd? Ktoś zaproponował 
spokojną, małą miejscowość na francuskiej 
Riv1erze Poszły w świat telegramy. rezerwujące 
mieszkania, i już 1 czerwca - Kurt i ja pociągiem, 
Brecht, Helena Weigel i ich syn Stefan 
samochodem - wyruszyliśmy na południe. ( ... ) 
Obaj panowie pisali i przerabiali gorączkowo 
sztukę - z krótkimi przerwami na kąpiel; pamiętam 
Brechta brodzącego w morzu. z podwiniętymi 
nogawkami, w czapce i cygarem w ustach 

Dostałam rolę Spelunken-Jenny (Auf-
richt twierdzi dziś, że 
dopiero po przesłucha

niu tanga-ballady w mo-
im wykonaniu zdecydował 

Pepuscha). Weigell miała grać rolę opiekunki 
domu publicznego - pracowałyśmy zatem nad 
swoimi kreacjami. Gdy wracaliśmy do Berlina. 
Brecht i Kurt mieli już prawie całkowicie 
wykończony egzemplarz dla Engla. reżysera 
przedstawienia: dekoracje Nehera były już 
zaprojektowane. rysunki czekały JUŻ od kilku 
tygodni. Pierwszy etap pracy był zatem poza 
nami. . 

( ... )Spośród całego tłumu wytwornych kibiców 
przyglądających się próbom pamiętam tylko 
jednego; powieściopisarza i dramaturga Liona 
Feuchtwangera. któremu zawdzięczamy 
wspaniały pomysł z tytułem Feuchtwanger 
zaproponował nowy tytuł sztuki; Die Oreigroschenoper, 
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 zrezygnowania z 
finałowego chorału; "Fragment ten kłóci się 
przecież z całością utworu - brzmi przecież 
zupełnie jak Bach" . Neher opowiedział mi po 
latach. co szepnął wówczas Kurtowi; "Jeżeli 

zgodzisz się na to - wszystko między ~ 
nami na zawsze skończone" Cho-
rał nie został usunięty. Jak było do ') 
przewidzenia, ostatnia próba kos- • 
tiumowa przeciągnęła się do pią
tej nad ranem. Wszyscy byli wy
kończeni 



nieustannymi krzykami i kłótniami - wszyscy z 
wyjątkiem Kurta Weilla. Scenę w domu 
publicznym powtarza l i śmy nieskończoną i lość 

razy - i ciągle nam nie wychodziła . Było już po 
piątej. gdy zaczęłam śp iewać mój Solomon Song, 
przerywany okrzykami "Stopi Stopi" Opuściliśmy tę 

scenę; wydawało się, że widowisko trwa o całe 
godziny za długo . Aufricht dopytywał się na 
prawo i lewo, czy ktoś nie zna jakiejś innej sztuki, 
którą można by w ciągu kilku najbliższych dni 
przygotować. Wśród szacownych kół berlińskich 
rozeszła się pogłoska. że Brecht i Weill zamierzają 
zrobić publicznośc i afront jakąś śmieszną 
mieszaniną opery, operetki, 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 s ię 

zatem do jednej sprawy. N do sceny w stajni 
publiczność 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!), 
ie publiczność jest z nami. Jednak następnego 
rana, gdy czekaliśmy na pierwsze sprawozdania, 
opanowała nas jakaś głupia niepewność co do 
ubiegłego wieczoru; wcale nie byliśmy tak bardzo 

pewni sukcesu. Również i sprawozdania 
nie zdołały nas przekonać - zdania były 
podzielone. 

( ... )Od tego dnia ogarnęła Berlin gorączka Opery 
za trzy grosze. Na ulicach nie gw izdano już innych 
melodii. Otvvarty został "Bar za trzy grosze", w 
którym grano wyłącznie nasze melodie. "Styl 
Brechta" i "styl Weilla" znalazł natychmiast 
niewolniczych naśladowców wśród innych 
dramaturgów 1 kompozytorów. 

, 



KOENIG: Postanowiliśmy porozmawiać o Brechcie. O 
wynikajqcych z jego nauk pożytkach bqdż nieszczęściach. Ale 
od razu pojawiajq się kłopoty. Chyba każdy z nos, tu 
obecnych, operuje w zwiqzku z Brechtem innym językiem i w 
ogóle inaczej sobie Brechta wyobraża. Zwłaszcza dzisiaj. Bo 
należałoby zoczqć od najprostszego pytania: czy, gdyby w 
Krokowie było ulico Berto/to Brechta, to czy to nazwo dziś by 
się utrzymało? A gdyby ktoś przeciw niej zaprotestował- czy 
znalazłby się toki, co broniłby Brechta? 
Można też zaczqć inaczej; co w twórczości Brechta może 

nos, widzów, dzisiaj interesować lub fascynować? Jego teatr, 
przedstawienia, jakie kiedyś robił? Czy też sztuki, które 
pozostawił i które można różnie interpretować? Czy wreszcie 
teoria, którą sformułował, a która mnie osobiście wydaje się 
dosyć podejrzana? A może ta strono jego twórczości, która u 
nas jest najmniej znana, czyli poezja? 

KOTT: Pytać o Brechta na pewno warto. Ale niekoniecznie 
po to, by zastanawiać się, czy hardziej był obrońcq 
komunizmu, czy jego krytykiem; to chyba właściwie przestało 
nos interesować. A co do ulicy Brechta -gdyby wybychła taka 
dyskusja, to bardzo możliwe, że większość słuchaczy 
zapytałaby; Bertolt Brecht -a kto to toki? ( ... ) No, o z drugiej 
strony Brecht jest przecież wszędzie znany na świecie i wydaje 
się, że nieprędko przestanie być grany, że nieprędko to coś, 

co w nim tkwi, przestanie być dla ludzi 
ważne( ... ) 

NYCZEK: Zauważcie, że jeśli Brecht nadal jest grany na tok 
zwanym szerokim świecie, to w tym świecie nic się od jego 
śmierci tok zasadniczo nie zmieniło. Brecht, w myśl własnej 
ideologii, był antykapitalistyczny, o kapitalizm, przeciw 
któremu się zwracał, istnieje nadal, z grubsza ten sam. 
Pytanie natomiast, jak to wyg/qda w kontekście byłego 
socjalizmu? Czy Brecht w byłym socjalizmie funkcjonuje 
istotnie jako antykapitalista? Odpowiedź musi być 
dwuznaczna. Bo przecież nie był to ani Sacharow, ani 
Mandelsztam swoich czasów, nawet jakby przeciwnie. A 
zarazem dysydent kapitalistyczny, który w świecie socjalizmu 
także był używany w roli dysydenta ... Czy to nie perwersja? 
Choć nie wykluczone, że na Zachodzie młodzi lewacy nadal 
używajq Brechta w celach ideologicznych. Na przykład 
mógłby być ulubionym autorem anarchistów ... 

KOENIG: Jeśli dobrze pamiętam, Brecht chyba nigdy tak 
naprawdę nie zajmował się sprawami kapitalizmu i klasy 
robotniczej. Świat podzielił sobie dużo poręczniej: na biednych 
i bogatych. A to mu bardzo ułatwiło życie. Przypominam 
jednak, że rozmawiamy dziś o Brechcie w kraju, w którym ci, 
których kiedyś nazywało się klasq robotniaq, z wielkim 
zapolem budujq kapitalizm. A to by wskazywało, że od 
czasów Brechta coś nie coś na świecie jednak się zmieniło. 
Okazało się także -i na to, zdaje się, także nie ma rady -że 
jedynym wyjściem z komunizmu jest antykomunizm. A jeśli 
tak -to rzeczywiście nie wiadomo, czy jest tu jeszcze miejsce 
dla Brechta. 
GOLIŃSKI: A przecież, gdzieś od 1954 roku, Brecht zoczqł u 

nas funkcjonować jako odtrutka. Bo to był taki dziwny 
komunista -i dziwny też antykomunista. Ale z dzisiejszej 
perspektywy naprawdę trudno to docenić. Jak i to, że no 
przykład cola polska scenografia wzięło się z Brechta - tylko 

ć),Że dziś nas Io równie mało obchodzi, jak eksperymenty 



meiningeńayków. 
KO TT: Pod iednym względem Brecht rzeaywiście został 

zawłaszczony przez polskich antykomunistów -ioko poeta. 
Ale stosunki Brechta z Polską od początku były zawiłe. W 
1952 roku Brecht przyiechał do Polski licząc na to, że polska 
krytyka utoruie mu drogę do Rosii. To się nie stało. Zarazem 
siły przeciwne zmianom uznały wizytę Brechta za okazię do 
walki o utrzymanie status quo. Stosunek do Brechta stał się 
u nas wtedy iakby papierkiem lakmusowym. 

KOENIG: Choć awanturę o Brechta można również uimować 
nie w kategoriach ideologicznych, lecz w kategoriach realizmu 
tapicerskiego. 

KOTT: Nawet ieśli tak, ahernatywa pozostało nie zmieniona: 
albo Brecht, albo otomana. I ieśli ktoś bronił Brechta, to 
właśnie przeciw wyściełanei otomanie. 
Dziś, iak sądzę, wszystkie te sprawy ideowe przestały 

budzić namiętności. Zresztą Brecht, to nie proroctwo ani 
apokalipsa. To mateńał teatralny, obrośnięty ogromną 
praktyką, materiał na wielkie widowisko, na teatr 
kabaretowo-karnawałowy. Opera za triy grosie to 
przecież przede wszystkim muzyka Kurta Weilla ... 

KOENIG: Czyli opera po prostu. A iak to kiedyś mówiono, 
opera iest to wczoraiszy dramat w przclwczoraiszei 
inscenizacii. 

NYCZEK: (zy coś to znaay, że w ostatnich latach poiawiło 
się porę interesuiących przedstawień Opery ia trzy 
groue? W tym przedstawienie Jerzego Grzegorzewskiego. 
Bardzo przewrotnie współczesne, intelektualnie i 
interpretacyinie. Zrobione właśnie na operę: kurwy pokazane 
iako śpiewaczki operowe; arie śpiewane iako arie. A myślą 
przewodnią było chyba przekonanie, że całe życie iest 
pewnym rytuałem, w którym przybiera się różne maski i 
wszyscy coś graią wobec wszystkich. Premiera, ieśli pamiętam, 
odbyła się w osiemdziesiątym siódmym ay ósmym; z 
podskórną ideą, że żadna władza nie iest w stanie oponować 
żywiołu życia. Brecht służył wtedy za broń przeciw 
totalitaryzmowi w Polsce. Czy w każdym razie przeciw 
rozłażącei się iuż iaruzelszayżnie. 

Natomiast pół roku temu, w Teatrze Ludowym w Howei 
Hucie wystawiono iuż nie Operę za triy groue, ale iei 
pierwowzór -Operę iebraaq. Tu pokazano historię 

rodzącego się dzikiego kapitalizmu, 
gdzie mafie powstaią przeciw 
mafiom, gdzie sq żebracy i sq 

Faceci, którzy bogacą się 



na kombinowaniu z żebrakami. Nagle takie spółki Art B 
z tego wylazły. 

KOIT: Ale to tylko potwierdzenie, że Brecht dostarcza 
dobrego materiału teatralnego. Takiego, który może się 
nasycać różnymi treściami. Właśnie Opera za trzy grosze 
-przez to, że iest niepoważna, że sama iest acfaptaciq Opery 
iebraae; -tym lepiei się efo tego nacfaie. Więc mieisce 
Opery za trzy grosze w żelaznym repertuarze teatralnym 
ieszcze cfłvgo będzie nie efo podważenia. ( ... ) 

KOENIG: To co się cf ziało w sztuce republiki Weimarskiei, 
stanowiło reakcię na cfoświacfczenie woiny; Brecht był tego 
iecfnym z naicfoskonalszych świadectw. Ale iego ówczesne 
zalety mogq być cfzisiai naiważnieiszym obciqżeniem. Brecht 
próbował- i to mu się, niestety, udało -znaicfować bardzo 
proste diagnozy i proste recepty na wszystko. Próbował 
opanować świat rozumowo i racionalnie, próbował go 
roziaśniać i obiaśniać. Tymczasem znaczna część sztuki, także 
wicfowiskowei, polega cfziś na tym, żeby przekazywać 
niejasność, niepokói, strach. Żeby świat prezentować iako 
ciemny i zagadkowy. Brecht tymczasem upiera się przy 
nadziei, a iest to nacfzieia, co tu cfużo gadać, naiwniutka. 

KOTT: Dochodzimy tu chybo efo czegoś interesujqcego. 
Mianowicie, że iest w Brechcie iakaś taka 
pocfstawowa sprzeczność. Z iecfnei strony iest 
to twórczość niesłychanie ekspres;onistyczna 
i włośnie ten element ekspres;onistyczny 

nadaje jego sztukom żywotność 
teatralną. A ekspresionizm, iak 

to ekspresionizm, iest antycfrobno
mieszczańslci. Z dru-

giej zaś stro
ny widać u 

Brechta dążenie 

efo iasności, precyzii, uspokoienia„. Jawna sprzeczność: 
między materiałem ekspresionistycznym a wołaniem o 
porzqcfek, iasność, nadzieję. I ta sprzeczność - takie jest moie 
osobiste przeświadczenie - jest cfużo bardziej interesujqca niż 
oba arony, które się na niq skłacfajq. Ta sprzeczność -nie jej 
poszczególne arony -koresponduje z dzisiejszym duchem 
postmodernizmu. / to ona właśnie, być może, gwarantuie 
Brechtowi popularność. 

NYCZEK: Dodajmy, ie żyiemy w epoce, która iest na swój 
sposób postmodernistyczna. Brechta zaś, jak dotychczas, stale 
zawłaszczali ideologowie. Polityczni, teatralni, literaccy ... 
nawet ieśli chodziło tylko o dawanie świadectwa tak zwanei 
"prawdzie'; naczelnemu poięciu opozycji intelektualnej i 
politycznej. Kiedy Krynicki w latach siecfemcfziesiqtych 
tłumaczył wiersze Brechta, to była to iecfna z naibarcfziej 
antykomunistycznych ksiqżek, nie efo wydania w żadnym 
wydawnictwie oficialnym. I te wiersze krqży/y później iako 
bibuła plityczna. Ale Brecht efo żadnej ideologii tak efo końca 
nie pasuie, w żadnej się nie mieści, z każdej wyrasta. I jeśli 
jakiś Brecht nadal nadaje się efo grania, to włośnie ten, który 
się wypina na ideologie. 

Ale to też ieszcze nie jest cało prawda. Bo jest jeszcze na 
przykład Matka Courage. Mroczna, poważna. I już całkiem 
pozbawiona zwykłych Brechtowskich wygłupów. 

A właściwie o czym jest Matka Courage? 
GOUŃSKI: lastanawiaiqc się nacf naslJI clzisiejszq rozmowq 

przypomniałem sobie, jak przed laty robiłem Pana Puntr1ę 
i jego slvgę Mattiego. Wtedy sens sztuki wydawał mi się 
oczywisty: choclzi w niei o kogoś, kto się buntuje, /eto nie 
może znieść wyzysku. Przyjechała na ten spelctakl Kiithe 
Riiliclce, iecfna z tych strażniczek ~tego ognia 
brechtowskiego -i wpacflo w furię. Krzyczała, ie w tej sztuce 
nie ma żadnego buntu, ie w ogóle nie o to chodzi. Broniło 



ideologii sztuki -ale ta ideologia to wcale nie był marksizm. 
KOENIG: Pozosta;e pytanie, czy broniła lei ideologii w 

imieniu Brechta, czy we własnym. Niewykluczone, że właśnie 
Kiithe Riilicke z innymi wyznawcami do spó/l<i zrobili z 
Brechta idiotę. A zrobili właśnie przez swo;e "kanoniczne 
interpretac;e'; które każdemu artyście muszq odebrać resztki 
życia. 

A wracaiqc ;eszae do ciemności i ;asności -chciałbym 
powiedzieć, że w dzisieiszych czasach na;trudniei byłoby 
pogodzić się z twierdzeniem Brechta -bada; z Małego 
orgononu dla teatru -że teatr to rozrywka. 
Postmodernizm, nie postmodernizm, my ;ednak dzisiai 
traktu;emy teatr serio. I zawsze ;ako kuźnię ideologii. 

NYCZEK: Gdyby Brecht ograniaył się do teoretyzowania na 
temat teatru, mógłby dziś świetnie funkc;onować ;ako autor 
doktryny stosowne; dla teatrów bulwarowych. 

KOENIG: Teoretyanie prace Brechta to ;est po/ąaenie braci 
Grimmów, Hegla i typowo niemieckie; zabawy słowami: /qczy 
się wiele słów w ;edno poięcie i potem dokonu;e 
scholastyanych przakształceń. Jeśli do interpretacii takiego 
tekstu zabierze się równie scholastyanie nastawiony badaa -

to nieszaęście gotowe. Tak postępo-

~ o .,,, ''":"""" 
il~ 
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robił z niego analityka, a nie artystę. A tym czasem był to 
artysta wspa_niały, za to analityk raaej mierny. 

NYCZEK: Jeśli artystę sądzić po uaniach, to o wielkości 
Brechta świadczyć może na przykład Swinarski. Swinarski, 
który odrzucił całq doktrynę, całq ideologię. Zostawił 
natomiast całq pasję sztuki. A wtedy znalazło się miejsce i na 
seks, i na zabawę, i na jarmaraność, i nawet na politykę. 
GOLIŃSKI: Można to zresztą odwrócić. Bo niewątpliwie 

Swinarski był uaniem Brechta, był też bardzo bliskim mu 
ałowiekiem. Ale uaniom Brechta, zwłaszaa jeśli byli wierni, 
jakoś nie nai/epiej się wiodło, wystarczy za przykład 
degeneracja Berliner fnsamble. Swinarski lei chciał być 
wierny, poauwał się do lei wierności. Po powrocie z Berlina 
reżyserował w Dramatycznym Pana Puntilę i -pomiętacie tę 
anegdotę: w Dramatycznym podówaas specjalistą od Brechta 
był Ludwik Rene; gdy Swinarski przyjechał do Warszawy jako 
uznany uczeń Brechta, Rene na premierze Pana Puntili w 
pierwszym akcie usindł na drugim balkonie, po antrakcie 
zszedł na pierwszy, a na trzeci akt już swobodnie zasiadł w 
pierwszych rzędach parteru, całkiem uspokojony, bo to było 
bardzo niedobre przedstawienie. Swinarski chciał być wierny 
Brechtowi · ale zwyaajnie nie mógł. I za to mu chwała. 

KOTT: Brecht w ogóle miał dobrą rękę do 
niewiernych 

uaniów. Takie w literaturze. Bez Brechta nie byłaby 
Diirrenmatta czy Maxa Frischa · a to są najlepsze nazwiska w 
dramacie niemieckojęzyanym, oczywiście po samym 
Brechcie. A nie zapominajmy, ile zrobił dla aktorów. V-Effekt 
to był przecież przełom w sztuce aktorskiej. 

KOENIG: Z tym bym nie przesadzał. Całe to inspirowanie się 
technikami Dalekiego Wschodu, operą pekińską„. to brzmi 
pięknie. Ale aktorem opery pekińskiej człowiek nie staje się z 
dnia na dzień, to się dziedziczy z ojca na syna, a przed 
wejściem na scenę ćwiay się dwadzieścia pięć lat ... 

KOTT: Pamiętam rozmowę z którymś z aktorów 
orientalnych, chyba w Londynie, na sympozjum na temat 
teatru irlandzkiego. Chodziło o to, jak zawarł znajomość ze 
swoim mistrzem. Nie pamiętam, odparł zapytany, przecież 
miałem wtedy tylko trzy lata. 

KOENIG: Właśnie. A ćwiaenia trwają pa kilka godzin 
codziennie. I Brecht oczywiście o tym wiedział. Sztukę 
aktorską traktował jako coś niebywale ważnego, ale zdawał 
sobie sprawę, ie w Europie nie da się wprowadzić praktyk z 
opery pekińskiej. A skoro tak, skoro nie możemy osiągnąć 
takiej sprawności fizyanej, psychicznej i typologicznej, jaką 
mają aktorzy orientalni, to w takim razie aktora 
europejskiego spróbujmy przynajmniej uskromnić. Nie 
pozwalajmy mu obnosić się ze swoim rzekomym artyzmem, 
niech otwarcie pokazuje, jak niewiele umie. Do tego przecież 
sprowadza się V-Effekt, jeśli odrzucić wszystkie bzdury, jakie 
wokół niego narosły, to całe gadanie, ie aktor nie powinien 
grać, tylko pokazywać, i to z dystansem„. 

NYCZEK: Ale ta doktryna od trzydziestu lat rządzi teatrem · 
i często z najgorszym rezultatem„. 

KOTT: W każdym razie -i to wynika z naszej rozmowy -
obecność Brechta w teatrze ciqgle jest wieloraka. I czasem 
całkiem sprzeczna z tym, co sam Brecht głosił i co głoszq 

brechtolodzy. A to wystarczający dowód, ie nie należy go 
wyrzucać na śmietnik. 
GOLIŃSKI: Jeszcze słówko w sprawie aktorstwa. Chyba jed

nak Brechtowi nie chodziło tak bardzo o techniki teatralne 
Dalekiego Wschodu. Najbardziej przecież mu przeszkadzał 
zwykły, konwencjonalny psychologizm. Takie przekonanie,ie 
jeżeli jeden coś mówi,a drugi to rozumie, to wtedy stanowiq 
jedność, tworzą wspólny mechanizm, jak zegarek, w którym 
kaida część zazębia się o innq. Brecht chyba pierwszy zauwa
żył, ie kaidy idzie osobno, ie ludzie się toaą jak kule bilar
dowe, ie nigdy się nie przenikają, nie łąaą, żadna kula bilar
dowa nie ma argumentów, którymi mogłaby przekonać inną, 
kaida dąży do własnego celu i tylko czasem się zderzają. Tyle 
chyba znaczy dyrektywa Brechta: graj porządnie i nie próbuj 
włazić w skórę swego bohatera. I to chybo najbardziej 
zaowocowała. Przynajmniej w teatrze polskim. 

KOENIG: Zakończę anegdotą. Brecht zmarł w wieku 
pięćdziesięciu ośmiu lat, wcale nie był jeszcze toki story. Obie 
daty -jego urodzin i jego śmierci -są jakoś znaczące. Urodził 
się w 189B, w epoce MChA Tu, Stanisławskiego, Czechowo. 
Umarł w 1956, kiedy po raz pierwszy za mojego życia ludzie 
zaczęli wierzyć, ie świat może zmierzać ku lepszemu. Nie 
zmierzał, ale to inna sprawa. 

W rok po śmierci Brechta oglądałem w Warszawie 
Czeka;ąc na Goriota. Doszły nas wówczas słuchy, ie Brecht 
tui przed śmiercią prowadził z Beckettem intensywną 
korespondencję włośnie w sprawie tej sztuki. Namawiał 
mianowicie Becketta, żeby ten wyraził zgodę na daleko idące 
przeróbki: chodziło o to, by nadać zróżnicowanie klasowe i 
pogłębić tło społeane. 

Nie opowiadam tego, by wyśmiewać Brechta. Raczej z 
podziwem: jak doskonale umiał wybrać to, co dla niego było 
ważne. 



BERTc:lLI BRECHT 

OPERA 
ZA TRZ.-V 
6R0YZ.f 
[ Dreigro~cheno~er) 

Przeklad: Bruno Winawer, Barbara Witek·~winarsKa 

PrzeKlad songów: Wla~Yaw Broniewski, AgnieszKa OsiecKa 

Muzyka: 

KURT WEILl 

Obsado: 

Macheath - DARIUSZ SIASTAU (gośónniel 
zwany Mackie Majcher 

Jonatan Jeremiasz Peachum - TADEUSZ ZIĘBA (gośónniel 
(właśóóel firmy "Przyjaóel Żebraka") 

Celia Peachum - JOLANTA TESKA 
jego żono 

Polly Peachum - MAŁGORZATA ABRAMOWIU 
jego córko 

Brown - MAREK MILUARClYK 
szef politji 

Lucy - ANNĄMAGALSKA-MILUARClYK 
jego córko 

Dyrygent jarmarczny - WŁODZIMIERZ MACIUDZIŃSKI 

Jenny -Knajpiarka - ElŻBIETA MROZIŃSKA 

Smith - RYSZARD BALCEREK 

Pastor Kimboll - PAWEt TCHORZELSKI 
Spektakl grany jest z jedną przerwQ 



Rich - PAWEL KOWALSKI 

Banda - JACEK DZIĘGIEL, NIKO NIAKAS, BARTOSZ 
NIEBIELSKI, ZBIGNIEW PRZYBYLSKI, 
GRZEGORZ WIŚNIEWSKI, GRZEGORZ WOLF 

Burdelmama - GRAżYNA KORSAKOW 

Dziwki - MALGORZATA CHOJNOWSKA-WIŚNIEWSKA, 
MARIA KIERZKOWSKA, EWA PIETRAS, 
ANNA ROMANOWICZ-KOZANECKA, 
TERESA STĘPIEŃ-NOWICKA, 
AGNIESZKA WAWRZKIEWIU 

Policjanó - JERZY GLIŃSKI, WITOLD TOKARSKI, 

Żebracy - MIECZVSLAW BANASIK, WOJCIECH SZOSTAK, xxx 

Muzycy: Andrzej Bruner-Gulczyński (kontrabas), Paweł Dudzik (instrumenty 

perkusyjne), Andrzej Jamroży (skrzypce), Wojciech Kochanowski (klarnet, 

saksolonl, Ryszard Pietraszyński !baniol, Jan Ronkowski !tubal, Arkadiusz 
Rumiński (akordeon, klarnet) 

Reż}'seria: 

MARTA STERNICKA 
Scenografia: 
BARBARA HANICKA 
Kierownictwo muzyczne: 
ZBIGNIEW KOSMALSKI 
Choreoj!'afia: 
KRZVSZTOFJĘDRYSEK 

Asystent reżysera: 
ANNA POPlAWSKA, ZBIGNIEW PRZYBYLSKI 

r~~i~PtAWSKA . 
Sufl~r: . 
ALINA POKORZYNSKA 

Premiera 18 grudnia 1995 roku 



I ... 

„ - . \ ~ J ! Eugeniusz Bertoh Fryderyk Brecht, bo tak brzmiało właściwie nazwisko autora Opery za trzy grosze, pisarz niemiecki, jeden z najwybitniejszych 
ii'~~ ~ · dramaturgów współaesnych, poeta i prozaik; reżyser, założyciel Berliner Ensemble; nowator w dziedzinie form scenianych, twórca "teatru 
~ ·.; '-:"~ "( / J epickiego", urodził się 10 lutego 1898 roku w Augsburgu. Od 1918 roku, kiedy został ałonkiem rady żołnierskiej Augsburga, związany był z ruchem 

::-.. · \ "(""~ 1 / lewicowym. Na żyaenie rodziców podjął studia przyrodniae i medyune na uniwersytecie monachijskim. Bardziej jednak interesowa~ go literatura, 
~ ~ .,...;; teatr i kabaret. Uuęszaał na dramaturgiczne seminarium prowadzone przez profesora Arthura Kutschera. 

. - -~ : ~ ~ - ·· ZaaQI pisać bardzo wueśnie i już w 1922 roku otrzymał nagrodę im. Kleista za sztukę Werble w nocy. W 1923 roku przeniósł się do Berlina, 
~ --\ · -.. gdzie objQł stanowisko doradcy literackiego w kierowanym przez Maksa Reinhardta Deutsches Theater. 

\ 
, 

1 Po przewrocie hitlerowskim musiał jako komunisto opuścić kraj. Powrotna drogo do Berlino Wschodniego wiodło przez Danię, Szwecję, Finlandię, 
\__ . Stany Zjednouone i Szwajcarię. Sztuki napisane w Berlinie to tycie Edwarda li, W gęstwinie miast, Człowiek jak człowiek, Wzrost i 

- "- upadek miasta Mahagonny, Święta Joanna od Szlachtuzów oraz Opera za trzy grosze · pierwszy wielki sukces Brechta, który zapewnił 
rys.Vilem Reichmonn mu miejsce wśród najwybitniejszych dramaturgów tamtego uasu. 

Piętnastoletnia emigracja była najpłodniejszym w sztuki okresem. W Danii powstały: Strach i nędza Trzeciej Rzeszy, Karabiny pani Carrar, 
Siedem grzechów głównych drobnomieszczan, ukoronowaniem był traktat sceniany tycie Gameusza; w Szwecji: Matka Courage i jej 
dzieci; w Finlandii: Pan Puntffa i jego sługa Matti, Dobry człowiek z Seczuanu, Kariera Artura Ui; W Stanach Zjednoaonych: Szwejk w 
drugiej wojnie światowe;, Kaukaskie kolo kredowe. 
W 1947 roku Brecht stonQł przed komisjQ do badań działalności antyamerykańskiej podejrzany o spiskowanie przeciwko Ame~ce. Dochodzenie nie 

przyniosło żadnych dowodów obciążojQcych jego osobę i nazajutrz po przesłuchaniu Brecht wyjechał do Szwajcarii. W Zurychu natychmiast nawiQzal 
współpracę z teatrem. Tam powsto~ sztuka Dni Komuny a także Male organon dla teatru - jedna z najbardziej miarodajnych wypowiedzi 
Brechta o swoim teatrze, o miejscu i funkcji teatru w społeaeństwie i jego specylianych środkach artystya nych. 
W 1949 roku powrócił na stale do Berlina Wschodniego, gdzie kilka miesięcy waeśniej zrealizował Matkę Courage w Deutsches Theater. W 

miesiQc po utworzeniu NRD powstał zespół teatralny Berliner Ensemble. Dyrektorem zostało Helena Weigel. Brecht objął kierownictwo artystyune. W 
latach 1949-1956 spośród swoich sztuk Brecht wystawił Matkę Courage, Pana Puntilę, Karabiny pani (arrar, Kaukaskie kolo kredowe. 
Premiery t ycia Gameusza już nie doaekał. Zmarł 14 sierpnia 19 56 roku w Berlinie. Zdobył należne mu miejsce nie tylko w niemieckim 
repertuarze teatralnym. Do dzisiaj jego sztuki grane są niemal na wszystkich scenach świata. 



U T EIL 
Urodził się w Dessau w 1890 roku. Kompozytor niemiecki, od 1943 roku obywatel amerykański. Otrzymał staranne wykształcenie muzyune, o 

które dbali m.in. Humperdinck, Knoppersbuch, Bussoni, Jamach. Zadebiutował w sezonie 1922/23 baletem dziecięcym Iaubernacht i czterema 
kompozycjami symfonicznymi Im.in. Synfania sacra, Divertimento). Kolejne kompozycje to Recordare no chór mieszony i dziecięcy, Kwartet 
smyczkowy op.8, Das Stundenbuch, czyli sześć pieśni do ~ów Rilkego, Koncert skrzypcowy z towarzyszeniem instrumentów dętych. 

Lato następne przyniosły nowQ koncepcję stylu. Wydol wojnę tradycyjnej formie opery. W miejsce arii i recytatywów wprowadził prozę mówionQ, 
songi i formy tańców współczesnych. Weill stoi się niekwestionowanym mistrzem piosenki-songu. Jego muzykę cechuje ogromna różnorodność 
stylistyczna: od Monteverdiego i Haydna przez Schuberta do jazzu i muzyki koboretowej. 

W lotach 1927-33 powstały dzieło, które umocniły pozytję Weilla w muzyce niemieckiej jako drugiego po Hindemicie -ze znocznQ przewogQ w 
materii teatru. Współpraco z Brechtem zaowocowała szeregiem znakomitych dziel scenicznych. Do szczytowego okresu należQ: Opera za trzy 

....__ _______ ......._ __ _. grosze, Rozkwit i upadek miasta Mahagonny, Der Jasager, Die Burschah, Siedem grzechów głównych, Srebrne ;ezioro, Der 
Kuhhandel, Der Weg red Verlreissung. 

Weill był zwolennikiem prostoty w muzyce, wyrzekł się rozwijania warsztatu kompozytorskiego. SwojQ muzykę przeznaczał dla audytorium nie 
przygotowanego -dla większości ludzi. 

Po dojściu Hitlera do władzy Weill ze względu no żydowskie pochodzenie opuścił Niemcy. Osiedlił się we Frontji. W 1935 roku wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych gdzie spędził resztę życia. Zmori w Nowym Jorku w 1950 roku. 

Hollywood i Broadway narzuciły mu panującą tam estetykę. Różnorodność stylistyk ustQpilo miejsca technice nakładania no konwentjonolne 
podłoże gotowych elementów m.in. z muzyki ludowej, musicalu, ole również z samego Weilla. Zachował jednak przewagę nad wszystkimi 
konkurentami z Broadwayu dzięki ogromnej wyobraźni muzycznej i wyczuciu teatralnej formy. Nawet najzręczniejsze produktje Broadwayu nie 
mogły się równać z Weiłlowskimi. 

Wymarsz nędzarzy odbędzie się za pól godziny. (fi 



87-100 TORUŃ 
Szosa Lubicka 2/18 
tel. 212-21, fax 272-86 

, 
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Teatr im.Wilama Horzycy 
Plac Teatralny 1 

87-1 OO Toruń 
Tel. (48-56) 252-22, 212-45, Fax. (48-56) 237-17 

Dyrektor i kierownik artystyczny KRYSTYNA MEISSNER 
Wicedyrektor PIOTR BONIK 

Kierownik literacki ANNA BŁASZCZAK 

, , 
SPOŁDZIELNIA INWALIDOW , 
im.JANA KILINSKIEGO 
Zakład Pracy Chronionej 
87-100 Toruń 
al.Poznańska 188 
tel.200-81, centnla 200-97 
telex 555-233 



Zespół techniczny: 
Kierownik techniczny - Jacek Gajewski, brygadier sceny - Janusz Czarnecki, światło -
Waldemar Boruń, dźwięk - Tomasz Baranowski, garderobiane - Danuta Chojnacka, 
Krystyna Tadajewska. 
Kierownicy pracowni: krawieckiej damskiej - Krystyna Gajewska, krawieckiej męskiej -
Janusz Małek, elektryczno-akustycznej - Krzysztof Garstecki, stolarskiej - Józef 
Cendrowski, rekwizytorni - Maria Górna, prace farbiarskie - Maria Brozdowska. 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
czynne codziennie od 8.00 do 1 6.00. 
Telefon 255-97 

Kasa teatru czynna codziennie (oprócz poniedziałków) w godzinach 1 O.OO - 14.00 
i 1 5.00 - 19.00. Telefon 250-21. 

W programie wykorzystano: 
Bertolt Brecht "Opera za trzy grosze" - przełożyli Bruno Winawer, Barbara Witek
Swinarska. Songi i ballady Władysław Broniewski, Witold Wirpsza. Ossolineum, 
Kraków 1976. 
Dialog, 1957 nr 4. 
Dialog, 1 992 nr 7. 

Rysunek na okładce na podstawie projeku Barbary Hanickiej. 

Redakcja programu: Beata Banasik 
Rysunki, opracowanie graficzne, skład: 
Lech-Tadeusz Karczewski 
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