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Wiadomo, jak korzystnie wpływa na ludzi 
przekonanie, że znajdują się u progu nowych 
czasów. \Vszystko, co ich .otacza, wyda.ie się im 
czymś jeszcze niewykończonym, podatnym do 
najkorzystniejszych ulepszeń, pełnym spodzie
wanych i niespodziewanych możliwości - uleg
łym surowcem w rękach człowieka. Sami czują 
się jakby świeżo przebudzeni - wypoczęci, sil
ni, pełni pomysłowości. Dotychczasowe przeko
nania traktowane są jako przesądy; to, co je
szcze wczoraj wydawało się oczywiste, podle
ga nowym badaniom. Panowano nad nami, mó
wią ludzie, teraz my sami będziemy panować. 

żadna strofa pieśni nie natchnęła na przeło
mie stulecia tak mocno robotników jak słowa 
„Mit uns zieht die neue Zeit" z tymi słowami 
na ustach maszerowali starzy i młodzi, naj
biedniejsi, najbardziej wyzyskiwani i ci, któ
rzy sobie już coś wywalczyli. Wszyscy wyda
wali się sobie młodzi. Oszuści również wypró
bowali owego czarodziejskiego brzmienia słów 
- oni także zapowiadali nadejście nowych cza
sów. Słowa okazały się słabe i puste. Ich nie
określoność, wykorzystana następnie do wpro
wadzenia mas na błędne drogi, przekreśliła na 
długie lata ich siłę. Nowe c'.llasy„. W pojęciu 

tym tkwiło i tkwi coś, co odnosi się do wszyst
kiego, co wszystko zmienia, ale co dopiero z cza
sem ujawnia swą istotę; mieszczą się w nim wszy
stkie marzenia i fantazje, które przez zbyt okre
ślone wypowiedzi mogłyby być jedynie skrępo
wane. Lubi się poczucie, że się coś rozpoczyna, 
lubi się pionierskie sytuacje; postawa inicjato
ra działa porywająco. Lubi się mieć uczucie, że 
oliwi się nową maszynę przed jej wypróbowa
niem, że na dawnej mapie wypełnia się białe 

plamy, że kopie się fundamenty pod nowy dom, 
pod własny dom. 



Uczucie to zna badacz, który dokonuje od
krycia zmieniającego wszystko co istniało do
tychczas; mówca przygotowujący 1>rzemówie
nie, które .zapoczątkuje HO}Vą sytuację. Straszli
we jest rozczarowanie, gdy ludzie się przekona
ją - lub wierzą, że się przekonali - że padli 
ofiarą iluzji; że to, co stare, ,jest mocniejsze od 
tego, co nowe; że fakty są nie za, ale przeciw
ko nim; że ich czasy, nowe czasy, jeszcze nie 
nadeszły. Jest wtedy nie tylko tak źle, jak było 
dotychczas - jest o wiele gorzej; ludzie JJO
święciłi dla realizacji swych planów niejedno 
z tego, czego im ternz brak, w •chylili się ku 
przodowi i zostali napadnięci; to, co stare. mści 
się teraz na nich. Badacz czy odkrywca, nie
znany (ale i nie prześladowany) dopóki nie opu
blikował swego odkrycia, jest teraz, gdy dzieło 
jego zosta.je potępione lub zgoła odsądzone od 
czci i wiary, oszustem i szarlatanem; jest tym 
- sprawy to zbyt dobrze znane - który bę
dzie uciskany i wyzyskiwany; po zdławieniu 

ruchu przez niego wywołanego podlega jako mą
ciciel szczególnemu uciskowi i karze. Wysiłek 
pociąga za sobą wyczerpanie, przesadne być 

może nadzieje - przesadną być może bezna
dziejność. Tych, którzy nie wpadają w dręt

wotę i obojętność, czeka coś jeszcze gorszego; 
ci, którzy nie utracili swe.i wiary w ideały, w y 
korzystają ,ją teraz właśnie przeciwko nim! ża
den reakcjonista nie jest równie nieprzejedna.
ny ,jak zawiedziony neofita, żaden słoń nie ,jest 
okrutniejszym wrogiem dzikich słoni niż słoń 

oswojony. 

_ Niecha.i, mimo to, owi rozczarowani żyją w 
nowych czasach, czasach wielkich przewrotów. 
Nie wiedzą jednak jeszcze nic o nowych cza
sach. 

BERTOLT BRECHT 



BERTOLT BRECHT, poeta, dramaturg, insce
nizator i reżyser, twórca Berliner Ensemble, 
teoretyk teatru i powieściopisarz, urodził się 

10 lutego 1898 r. w Augsburgu w bogatej ro
dzinie mieszczańskiej. Debiutował ,jako poeta 
w roku 1914. Po zdaniu mat.nry osiedla się w 
l\Ionachium i zapisuje się na studia medyczne. 
W 1918 pisze swą pierwszą sztukę teatralną. 

Jest nią dramatyczna ballada „Baal". W latach 
20-tych pisze dramaty i próbuje swych sił Jako 
reżyser, wspólpracu,je z Erwinem Piscatorem. 
Na ten okres przypadają też systematyczne stu
dia myśli marksistowskiej. \V roku 1933, po 
dojściu Hitlera do władzy osiada w Danii, na
stępnie wy,jeżdża do Stanów Zjedno~zonych, 

gdzie w roku 1917 zosta,je wezwany przed Ko
misję do Badania Działalności Antyamerykań

skiej. \\' roku 1948 powraca do Berlina i wraz 
ze swą żoną, aktorką Helena \Veigel zakład<\ 

własny zespól: Berliner Ensemble. Jest auto
rem i zarazem, • zwłaszcza po wojnie, insceniza
torem licznych sztuk, m. in.: „\V gęstwinie 

miast" (1923), „Człowiek jak człowiek" (1926), 
„Opera za trzy grosze" (wzorowana na „Op~rze 
żebraczej" Gaya, 1928), „Matka Couragc" (1932), 
„Strach i nędza Trzeciej Rzeszy" (1937)„ „Karie
ra Artura Ui" (nap. 19U, wyst. 1959), „Pan Pun
tila" (1949), „Kaukaskie kredowe kolo" (1954), 
„Dobry człowiek z Seczuanu" (1955), „Zycie Ga
lileusza" (1956). Umiera 14 sierpnia 1956 r., w 
czasie prób „Życia Galileusza". 

Polscy widzowie poznali teatr Brechta w ro
ku 1953, dzięki wizycie Berliner Ensemble. Ze
tknięcie to stało się wydarzeniem dla. polskiego 
teatru. 

„Opera za trzy grosze" jest pierwszą sztuką 
Bertolta Brechta wystawioną przez Bałtycki 

Teatr Dramatyczny. Inscenizacja ta przygoto· 
wana została dla uczczenia 10 rocznicy śmierci 
Poety i Człowieka Teatru. 
Sięgnęliśmy po utwór wcz'iniejszy dla jego 

wielkich walorów teatralnych. \Vydaje się nam 
przy tym, że mimo pewnego przesunięcia ak
centów wymowa sztuki jest nadal a k tualna. 
Sztuka atakuje stale jeszcze żywe u nas relikty 
mieszc.zaństwa, jego sposobu życia i mental
ności. 

LILIANA JANKOWSKA, PROJĘKT SCĘ-

NOGRAFII DO OPERY ZA TRZY GROSZE 
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BERTOLT BRECHT 

Z UWAG DO „OPERY ZA TRZY GROSZE" 

„Opera za trzy grosze" zajmuje się mieszczań
skimi wyobrażeniami nie tylko w swej treści, 

kiedy je przedstawia, lecz także w swej for
mie, to znacz~', jak je przedstawia. Jest czymś 
w rodzaju referatu o tym, co widzowie chcieli
by zobaczyć z życia w teatrze. Ponieważ jed
nak widzą jednocześnie niejedno, czego by wi
dzieć nie pragnęli, skoro więc widzą nie tylko 
realizację pragnień, lecz także ich krytykę (wi
dzą siebie nie jako podmioty, lecz jako przed
mioty), mają w zasadzie możność wyznaczenia 
teatrowi nowej funkcji. 

Ilziś, kiedy powinniśmy traktować istotę lu
dzką jako „kompleksowy produkt wszelkich 
stosunków społecznych", forma epicka jest je
dyną zdolną do przedstawienia proc.esów, które 
dostarczają dramaturgii materiału dla ukaza
nia pełnego obrazu świata. Również człowieka, 
i to człowieka z krwi i kości, można dziś zrozu
mieć i ukazać, uchwycić tylko na tle procesów, 
w których tkwi i dzięki którym istnieje. Nowa 
dramaturgia musi podjąć metodologiczną „pró
bę" w dziedzinie swej formy. Musi mieć moż
ność i swobodę wprowadzania i ukazywania 
związków przyczynowych we wszystkich kie
runkach. Potrzebu,je statyki i tworzy napięcia. 

które panują między poszczególnymi jej częś

ciami a potem wzajemnie je wobec siebie „roz
ładowuje". (Ta forma nie ma więc nic wspól
neg·o z rewiową składanką). 



Kiedy aktor śpiewa songi, dokonuje zmiany 
funkcji. Nie ma nic wstrętniejs.zego nad sytua
cję, w której aktor udaje, że wcale nie zauwa
żył, iż właśnie opuścił grunt zwyczajnej mowy 
i już śpiewa. Trzy płaszczyzny: mowa zwykła, 
mowa podniosła i śpiew, muszą być zawsze od 
siebie oddzielone, a mowa podniosła nie ozna
cza w żadnym razie spotęgowania ;z.wyklej mo
wy, tak jak śpiew nie oznac7Ja wcale zwiększe
nia nasilenia mowy podniosłej. Tak więc śpiew 
nie zjawia się tam, gdzie skutkiem nadmiaru 
uczuć brak jest słów. Aktor musi nie tylko 
śpiewać, lecz także pokazywać, że śpiewa. Usi
łuje nie tyle wydobyć z pieśni jej zawartość 

uczuciową (czy można podawać innym potra
wę, którą się samemu już :z.jadło'?), ile pokazu
je gesty i ruchy, które są, że się tak wyrażę, 
obyczajami i zwyczajami ciała. W tym celu 
używa przy opracowaniu pieśni najlepiej nie 
słów tekstu, lecz potocznych, zwykłych zwro
tów, które wyrażają coś podobnego, ale pro
stym językiem dnia powszedniego. Jeśli chodzi 
o melodię, to nie idzie za nią ślepo: istnieje 
„mówienie przeciw muzyce", które może wy
wrzeć wielkie wrażenie, wynikające z twarde.i 
i powściągliwe.i, niezależnej od muzyki i rytmu, 
interpretacji. Jeśli śpiewak wpada w końcu w 
melodię, to musi się to stać wydarzeniem. Dla 
podkreślenia tego aktor może wyraźnie ujaw
nić, jak bardzo lubi tę melodię. Jest rzeczą ko
rzystną dla aktora, jeśli w czasie jego występu 
widoczni są muzycy i dobrze jest pozwolić mu, 
aby przed występem wyraźnie i w sposób wi
doczny do niego się przygotował (np. odsuwa
jąc krzesło lub szminkując się). Przy interpre
tacji pieśni jest rzeczą szczególnie ważną „po
kazać pokazującego". 
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BERTOLT BRECHT I 

OPERA ZA TRZY GROSZE 
(Dreigroschenoper) 

(przy współpracy E. Hauptmann i K. Weilla) 
przełożyli 

Bruno Winawer i Barbara. Witek-Swinarska 
songi w przekładzie 

I 

Władysława. Broniewskiego i Witolda Wirpszy 

muzyka 
KURT WEILL 

os o' 

Machcath, zwany Mackie Majcher 
Jonatan Jeremiasz Peachum 

właściciel fi r m y „Przyjaciel żebraka" 

Celia Peachum, jego żona 

Polly P eachum, jego córka 

Brown, sze~·y f policji londyńskiej 
Lucy, jego córka 

.Jenny - Knajpiarka 

Smith 
Pastor Kimball 
Fikh 

·walter - Karawaniarz l 
Robert -- Piła J 
Kuba 
.Jimmy 

I Żebrak 
Vixen 

Prostytutki 

banda 

HENRYK MAJCHEREK 

WŁADYSŁAW .JEŻEWSKI 

J WELA LAM 
l STANISŁAWA ZAWISZANKA 

MARTA WOŻNIAK 
MIECZYSŁAW WISNIEWSKI 
HANNA WOLICKA 

f TERESA W ĄDZIŃSKA 
l STANISŁAW A ZA WISZANKA 

KAZIMIERZ .JAROCKI 
EDWARD MĄCZEWSKI 
STANISŁAW IŻYŁOWSK I 

STANISŁAW ZYCH 
.JAN MIŁOWSKI 
HENRYK KLEPS 
TADEUSZ ZADORA 

EDW ARO iVI ĄCZEWSKI 

ALFREDA BA YLL 

.JADWIGA BOGUSZ 

f 
KAJ A KIJOWSKA 

l 
IRENA KOMAN-SALA 
WELA LAM 
TERESA W ĄDZIŃSKA 

Bandyci, żebrac. · konstable 

SCENOGRAFIA 

LILIANA JANKOWSKA 
ASYSTENCI R~ŻYSERA 
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Jeśli chodzi o przekazanie treści, to nie nale
ży kierować widza na drogę wczuwania się 

i współprzeżywania. Między widzem i aktorem 
nawiązuje się obcowanie; mimo całej ob{!.O;~ ci 

i wszelkiego dystansu aktor zwraca się w koli ·· 
cu wprost do widza. Przy tym powinien opo
wiedzieć widzowi o postaci, którą ma prz~dsta
wić, więcej, niż „zawiera .i~go rola". Musi oczy
wiście zająć postawę, dzięki której najlepiej l 
najdogodniej możeml' .zrozumieć akcję. Musi 
jednak mieć także stosunek do innych zdarzeń, 
które nie należą do akcji, a więc obsługiwać ni~ 
tylko fabułę. Poiły jest na przykład w scenie 
miłosnej z Macheathem nic tylko kochanką 

Majchra, lecz także córką Peachuma; i nie tyl
ko córką, lecz także urzędniczką swego ojca. 
Jej stosunek do widza mus i obejmować jej kry
tykę obiegowych wyobrażeń o narzeczonej ban
dyty i o córce kupca, itd . 
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Aktorzy powinni unikać przedstawiania ban

dytów jako zgrai smutnych i nędznych indywi
duów .z czerwonymi szalikami okręconymi w9-
kół szyi, ożywiających tandety, jarmarki i ru
pieciarnie - z którymi żaden uczciwy człowiek 
nie wypiłby kufla piwa. Są to oczywiście state
czni ludzie, po części otyli i bez wyjątku towa
rzyscy, obyci, łatwi w pożyciu - poza swoim 
zawodem. Aktorzy mog·ą pokazać tu użytecz

ność mieszczańskich cnót i bliskie powiązania 

między serdecznością i łajdactwem. 
Należy pokazać narzeczoną „na wystawie", 

jej mięsistą cielesność, jej walory w momencie 
ostatecznej d~cyzjL W tej chwili mianowicie, 
w której kończy sę podaż, trzeba jeszcze raz 
doprowadzić do szczytu popyt. \Vszyscy porzą
dają narzeczonej, narzeczony „wygrywa wyścig"" 
Chodzi więc o zdarzenia na wskroś teatralne 
i teatralny efekt. Należy także pokazać, że na
rzeczona bardzo mało .ie. Jakże często widuje 
się, jak najsubtelniejsze istoty pożerają całe 

kurczęta i ryby; narzeczone nigdy tego nie ro
bią. Jest absolutnie pożądane, aby panna Polly 
Peachum uchodziła w oczach widzów za cno
tliwą i sympatyczną dziewczynę. Jeśli udowod
niła w drugiej scenie, że .zdolna jest do całko
wicie bezinteresownej miłości, to potem okazuje 
praktyczne talenty, bez których tamto uczucie 
byłoby tylko lekkomyślnością. 

\V czasie pokazywania ,takich rzeczy jak 
przedsiębiorstwo Peachuma aktorzy nie muszą 
zanadto troszczyć się o zwyczajny bieg 
a kc .i i. Nie wolno im jednak pokazywać śro
dowiska, lecz zdarzenia. Odtwórca jednego z że
braków musi tak pokazać wybieranie odpo
wiedniej i efektownej protezy, kuli czy drew
nianej nogi, aby tylko ze względu na tę scenę 

ludzie nabierali ochoty do ponownego odwie-



dzenia teatru właśnie w momencie, w którym 
ją grają. 

Aktor grający bandytę l\facheatha powinien 
przedstawić go jako zjawisko mieszczańskie. 

Sympatia mieszczaństwa dla bandytów wynika 
z biednego mniemania, że rabuś nie jest miesz
czaninem. Ojcem tego błędu jest inny błąd: że 

mieszczanin nie jest rabusiem. A więc nic ma 
różnicy'? Owszem: rabuś czasem nie jest tchó
rzem. Pojęcie „spokojny", które kojarzy ię 

zwykle w teatrze z pojęciem mieszczanina, osią
ga się tu dzięki niechęci przedsiębiorcy l\fache
atha do przelewu krwi tam, gdzie nie jest to 
bezwzględnie konieczne do prowadzenia przed
siębiorstwa. Ograniczenie przelewu krwi do mi
nimum, jego racjonalizacja i celowość stanowi 
zasadę handlową. W razie konieczności potrafi 
pan l\facheath dać dowody nadzwyczajnych 
umiejętności walki. Wie, co jest winien swej 
sławie: pewien romantyzm, jeśli umie się go 
odpowiednio zareklamować, służy wyżej wy
mienionej racjonalizacji. 

Na kobiety działa mniej ,jako piękny męż

czyzna niż jako bogaty mężczyzna. Oryginałn:! 
angielskie rysunki do „Opery żebraczej" uka
zują przysadzistego, ale silnego mężczyznę oko
ło czterdziestki, nie bez godności, o głowic 

kształtu rzodkiewki, ,już trochę łysiejącego . .Jest 
tęgi, zupełnie pozbawiony poczucia humoru, a 
jego solidność ujawnia się w tym, że jako bu
sinessman poświęca więcej uwagi wyzyskowi 
swych pracowników niż obrabowywaniu ob
cych. Ze stróżami porządku publicznego pozo
staje w dobrych stosunkach, nawet jeśli by to 
miało spowodować zwiekszenie koszt.ów, i to 
n i e t y I k o ze względu na swe własne bez
pieczeństwo. Zmysł praktyczny mówi mu, że 

jego bezpieczeństwo i bezpieczeństwo tego spo
łeczeństwa są ze sobą ściśle związane. Krok 

skierowany przeciwko porządkowi publicznemu, 
taki, jakim grozi na przykład Peachum policji, 
wywołałby u pana l\'Iacheatha najgłębszą odra
zę . .Jcg.o stosunki z damami z Turnbridge wy
magają zapewne jego własnym z!laniem uspra
wiedliwienia, jednakże wystarczającym uspra
wiedliwieniem jest tu szczególny rodzaj jego 
~rzedsiębiorstwa. Czysto han11owe stosunki wy
korzystywrJ od czasu do czasu dla celów roz
rywkow)·Ch, do czego był zresztą jako kawaler 
w umiarkowany sposób uprawniony; jeśli chodzi 
o tę intymna stronę jego życia, ceni sobie bar
dzo regularne i z pedantyczną punktualnością 

dotrzymywane wizyty w pewnym lokalu w 
Turnbridge przede wszystkim dlatego, że są 

one przyzwyczajeniami; ich pielęgnowanie 

mnożenie stanowi nieledwie g·łówny cel jego tak 
bardzo właśnie mieszczańskiego życia. 

W każdym razie odtwórca roli l\faeheatha nie 
może pod żadnym warunkiem przy.iąć tych wi
zyt w domu publicznym za punkt wyjścia dla 
jego charakterystyki. Jest to .ieden z nierzad
kich, a jednak niezrozumiałych przypadków 
mieszczańskiej ,;,emonologii. 
Właściwe swoje potrzeby płciowe zaspoka,ja 

Macheath oczywiście najchetniej tam, gdzie mo
że to połaczyć z pewnymi korzyścfami natury 
gospodarczej, a wiec z kobietami niezupełnie 

pozbawion:rmi majątku. W małżeństwie widzi 
zabezpieczenie swojego przedsiębiorstwa. .Jego 
zawód pociąga za sobą nieuniknioną przejścio

wą nieobecność w stolicy, choćby sobie tego 
nic życzył; jego pracownicy są niepewni, nie
godni zaufania i nieodpowiedzialni. Patrząc w 
przyszłość, nie wirlzi siebie wcale na szubieni
cy, lecz nad spokojnym stawem, 1>ełnym ryb, 
będącym oczywiście jego własnością. 
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Kierownik techniczny Józef Karbowiak 

Kier. prac. perukarskiej Halina Wasielewska 

Kier. prac. krawieckiej 

Kier. prac. stolarskiej 

Slusarz 

Malarz 

Modelator 

Tapicer 

Farbiarka 

Główny elektryk 

Elektroakustyk 

Brygadier sceny 

Stefan Rogala 

Ignacy Walendowski 

Jerzy Meszyński 

Franciszek Piątek 

Tadeusz Gościniak 

Władysław Teodorowicz 

Apolonia Kuźmicka 

Stanisław Jeziorski 

Jan Laskowski 

Stanisław Kawalec 

STAŁE DNI GRANIA W KOSZALINIE 
I SŁUPSKU 

piątek, sobota, niedziela 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

'{.asa teatru (z w yj. n iedziel i poniedziałków) 

godz. 11 - 13, 
w dniach przedstawień ponadto 

godz. 18.30 - 19.30 
Orbis (z wyj. niedziel) 10 - 17 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 

Koszal in 

Słupsk 

telefon 20-58 

telefon 52-85 

Program wydaje Dyrekcja 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 

im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie. 

Rysunki układ graficzny Zbigniewa ,Szulca 
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