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Ballada o przyjemnym życiu 

Chcą wmówić nam, że we współczesnym świecie 

Prawdziwa wolność to bogactwo ducha 

Że warto kosztem burczącego brzucha 

Wykradać wiedzy sekret po sekrecie. 

Takie kazania budzą we mnie gniew -

Co komu winien przyzwoity wikt? 

Już w Babilonie się nie dziwił nikt, 

Że stary wróbel nie chce dziobać plew. 

Bo co z wolności, gdy wszystkiego brak? 

Kto poznał luksus, ten zna życia smak! 

Zdobywcy i odkrywcy nowych światów, 

Co dla ludzkości karku nadstawiali, 

Najczęściej w strasznej nędzy umierali, 

W przytułkach lub szpitalach dla wariatów. 

Artykuł o nich czasem znajdzie się 

W brukowcu dla rozkapryszonych żon, 

Co szybko przejdą do ciekawszych stron ... 

Nie, taką sławą nie skusicie mnie. 

Laurowy wieniec to ryzyka znak! 

Kto poznał luksus, ten zna życia smak! 

Czasami wracam do młodzieńczych planów 

I chęć do wielkich czynów znów się budzi, 

Lecz widząc zasłużonych niegdyś ludzi, 

Powiadam sobie: lepiej się zastanów! 

Gdy poznasz biedę, tę z samego dna, 

Zrozumiesz może swój życiowy błąd -

Uczone księgi trzeba rzucić w kąt, 

Bo jaki profit ci kultura da? 

Fortunę zdobądż - obojętnie jak! 

Kto poznał luksus, ten zna życia smak! 

.. Ballada o przy1emnym życiu"" jest fragmentem .. Opery za trzy grosze"" w nowym tłumaczeniu 
Romana Kołakowskiego 
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BERTOLT 
BRECHT 

Urodził się 1 O lutego 1898 roku w starym mieście niemiec
kim - Augsburgu. Właściwie miał na imię Eugen, Berthold, Frie
drich, ale gdy tylko zaczął zajmować się twórczością lite racką po
stanowił podpisywać s i ę swoim drugim imieniem. Skracał je zresz
tą i chętnie używał zdrobnienia Bert, potem zmienił końcowe „d" 
na fonetyczne „t", wykreś lił „h" i w ten sposób powstało niepowta
rza lne i m i ę Bertolt. 

Był człowiekiem niezwykłym, od wczesnej młodości prze
konanym o swoim talencie i wyjątkowej wartości. Powi edzia ł kie
dyś nawet o sobie „Bóg nie może istnieć , ponieważ inaczej nie 
wytrzymałbym, że nie jestem Bogiem " Konsekwentnie tworzy ł 

własny wizerunek , lubił wyróżniać się strojem , zachowaniem, spo
sobem bycia. Łatwo zdobywał przyjaciół, ale i szybko ich tracił. 
Impulsywny, zaborczy, wybuchowy, rzadko liczył się z uczuciami 
innych. Rozkochiwał w sobie kobiety, które potem zaraz porzucał 
lub które musiały się pogodzić z nieuchronnym istnieniem rywa
lek. Miał jednak niewątpliwie dziwną siłę przyciągania , wewnętrz

ny urok, o którym wspominają wszyscy, którzy kiedykolwiek się 
z nim zetknęli. 

Bertolt przyszedł na świat w zamożnej rodzinie. Jego ro
dzice krok za krokiem zdobywali sobie pozycję w mieszczańskim 
środowisku Augsburga. Oboje przybyli tutaj z małych miasteczek, 



nie byli rodowitymi Augsburczykami. Ojciec dramaturga był urzęd
nikiem i pochodził z katolickiej rodziny. Nie bardzo rozumiejąc syna 
zawsze starał się mu pomagać, oczywiście w miarę swoich moż
liwości. Dopiero po śmierci żony zaczęły się między nimi konflik
ty, kłótnie, niesnaski. Matka - protestantka - nie tylko przekazała 
synowi swoją wiarę, ale i specyficzną wrażliwość. Podobno ogrom
nie się kochali, prowadzili długie rozmowy, doskonale się rozu
mieli i wzajemnie wspierali. Być może dzięki niej powstała pierw
sza „sztuka" Brechta pt. „Biblia" napisana już w wieku 15 lat dla 
potrzeb domowego teatrzyku ... 

Szkoły nie lubił. Dręczyły go konwenanse, dyscyplina, ale 
i ograniczenie wolności myślenia . Szkolny mundurek zamienił 
szybko na skórzaną kurtkę, często bywał w podejrzanych knaj
pach na peryferiach miasta- podpatrywał , podsłuchiwał , zachwy
cał się tanim kolorytem odpustów i lunaparków. Z drugiej jednak 
strony dbał o swój rozwój intelektualny, zawierał przyjaźnie , które 
były niezwykle ważne dla jego przyszłości. Właśnie w szkole po
znał Rudolfa Caspara Nehera , późniejszego scenografa, który 
współpracował z nim przy inscenizacji jego sztuk (m.in . zaprojek
tował oprawę sceniczną do pierwszego przedstawienia „Opery 
za trzy grosze "). Właśnie w czasach szkolnych często spotykali 
się , aby czytać swoje pierwsze utwory, poezję, tłumaczyć klasy
ków, słuchać muzyki, dyskutować. W gimnazjum Brecht zaczął 
publikować swoje opowiadania, początkowo tylko w gazetce szkol
nej, później w lokalnych periodykach. 

W 1914 roku pierwszy raz w lokalnej gazecie ukazują się utwo
ry poetyckie i prozatorskie dotykające problemów przerażonego czło
wieka - jednostki postawionej w obliczu okropności wojny. 

Gdy wybuchła I wojna światowa, Bert miał 16 lat. Porwał 
go entuzjazm, być może dlatego, że nigdy nie zaznał „prawdzi
wej" wojny z jej okrucieństwem, brutalnością, bezwzględnością. 
Bardziej znal ją z opowiadań przyjaciół wcielonych do armii , lecz 
wspaniale potrafił o niej pisać . Jego twórczość szokowała i za
chwycała. Brecht eksperymentował z formą, bawił się językiem 
i staroniemieckim słownictwem. 

Lubił akompaniować sobie na gitarze i śpiewać swoje utwo
ry. Dużo czytał. Wiadomo również , że w 1918 roku istniał już pro
jekt, szkic dramatu „Baal" (powstały zresztą jego cztery wersje, 
różnie oceniane przez krytyków i przez amego autora). Nie ule
ga jednak wątpliwości , że był to pierwszy, dojrzały utwór drama
tyczny, w którym pojawiły się już sygnały jego charakterystycznej 
metody dramaturgicznej ... 
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Po zdaniu „wojennej matury" Brecht zdecydował się na 
podjęcie studiów na monachijskim uniwersytecie. Jako student 
medycyny i filozofii chętnie brał udział w zajęciach na wydziałach 
przyrodniczym i humanistycznym, interesowała go jednak głów
nie teatrologia (systematycznie bywał na seminariach u prof. Kut
schera, gdzie poznał samego Wedekinda). Pod koniec wojny otarł 
się w końcu o wojsko. Jako student medycyny mógł pracować 
w lazarecie, gdzie zobaczył wycinek prawdziwej wojny. Bardziej 
niż ranni wstrząsnęły nim wydarzenia rewolucyjne, które po kapi
tulacji Niemiec ogarnęły cały kraj . W tym czasie rozpoczął Brecht 
pisanie sztuki „Spartakus", która ostatecznie została zatytułowa
na „Werble w nocy". W dramacie tym pisarz wykorzystał już epic
ką zasadę napisów i symboli, która stanie się w przyszłości jego 
znakiem rozpoznawczym. 

Brecht wkroczył tym utworem w niezwykle ożywiony okres 
swojej twórczości. Pisał jednoaktówki , recenzje teatralne, nie za
niedbywał poezji. Przeniósł się do Berlina . Początkowo nie wio
dło mu się najlepiej. Miał kłopoty finansowe, żył w biedzie, ale 
właśnie w Berlinie miał okazję poznać największe osobowości ów
czesnych Niemiec (a może i całej Europy), dzięki którym osiągnął 
światowy rozgłos . Był to przede wszystkim Herbert lhering - kry
tyk, który szybko stał się największym zwolennikiem jego twór
czości (to właśnie dzięki niemu otrzymał nagrodę Kleista) . Pre
miera „Werbli w nocy" okazała się ogromnym sukcesem, dobre 
recenzje sypały się jak z rękawa. Brecht w tym czasie intensyw
nie pracował nad dramatami „Życie Edwarda li ", „ Człowiek jak 
człowiek" i „W gęstwinie miast", a także zbiorem wierszy pt. „Bre
wiarz domowy". Właśnie ten tomik zachwycił Kurta Weilla - kom
pozytora, który stał się współtwórcą największych dzieł poety. 

Brecht spotkał w Berlinie aktorkę Helenę Weigel , z którą 
początkowo prowadził ożywioną korespondencję, aby ostatecz
nie z nią zamieszkać. Helena Weigel była nie tylko wieloletnią 
przyjaciółką i żoną Brechta (ożenił się z nią po rozwodzie z Ma
rianną Zoff), ale również muzą, przy której powstały jego najważ
niejsze dzieła . 

Powodzenie w życiu prywatnym nie zawsze pokrywało się 
z sukcesami w życiu zawodowym. Dramaturg próbował współ
pracować z dwiema wielkimi osobowościami niemieckiego teatru: 
Reinhardtem i Piscatorem. Mimo, iż próby się nie powiodły, nie 
wolno zapominać, że Brecht czerpał z idei i pomysłów obu twór
ców. Stosunki Brechta z Reinhardtem od początku nie układały 
się najlepiej . Dramaturg , posiadający przecież tak niezwykle silną 
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osobowość i upór, jako doradca literacki Reinhardta chciał mieć 
wpływ nie tylko na repertuar, ale i kształt artystyczny przedsta
wień w Deutsches Theater. Na tym tle dochodziło do nieporozu
mień między artystami . W 1925 roku poeta nawiązał kontakt z dru
gim , potężnym reformatorem teatru w Niemczech - z Piscato
rem . Obiecywał on włączenie do repertuaru swojego teatru sztuki 
Brechta, który jesienią 1927 roku wszedł w oficjalny skład I Sceny 
Piscatora i uczestniczył m.in. w opracowaniu „Przygód dobrego 

·wojaka Szwejka" (scenografię do spektaklu przygotowywał sam 
George Grosz, jeden z czołowych przedstawicieli Nowej Rzeczo
wości w malarstwie, z którym Brecht szybko się zaprzyjaźnił) . 

Twórca „Opery za trzy grosze" nie chciał jednak napisać sztuki 
„w stylu teatru Piscatora", mimo iż cenił sobie jego nowatorstwo 
i czerpał inspirację z jego rodzących się idei teatru epickiego. Pró
bowali współpracować po wojnie, lecz również bez powodzenia, 
pozostali jednak przyjaciółmi i korespondowali przez długie lata. 
17 sierpnia 1927 roku w Baden-Baden odbyła się premiera „Ma
chagonny" (zwanej „ małą", w odróżnieniu od powstałej później 
opery „Wzrost i upadek miasta Machagonny"), która była pierw
szym wspólnym dziełem Kurta Weilla i Brechta. Składała się 
z 6 songów i trwała około 45 minut. Po jej ogromnym sukcesie 
następnym wspólnym dziełem Weilla i Brechta miała być „Opera 
za trzy grosze" ... 

W czasie, gdy Brecht odnosił największe sukcesy, sytu
acja polityczna w Niemczech zaczęła się gwałtownie zmieniać. 
Bezrobocie ogarnęło już miliony, kryzys państwa pogłębiał się 
z dnia na dzień . W 1933 roku władzę w państwie przejął Hitler, co 
dla wielu ludzi nauki, kultury, a nade wszystko sztuki oznaczało 
konieczność emigracji. Poza granicami Niemiec spędził Brecht 
piętnaście lat. Tułał się w tym czasie po całej Europie - mieszkał 

przez moment w Pradze, w Wiedniu , podróżował po Szwajcarii , 
Danii , Szwecji, Finlandii, odwiedził Londyn i Paryż , próbował otwo
rzyć w Moskwie niemiecki teatr, odwiedził USA. Jeszcze przed 
wojną, lecz już po opuszczeniu kraju powstała „Powieść za trzy 
grosze" - prozatorska wersja słynnego dramatu . 

Na emigracji Brecht nie współpracował z żadnym stałym ze
społem . Nie przestał jednak pisać z nadzieją na wystawienie swo
ich utworów. W 1939 roku, jak gdyby w odpowiedzi na to, co działo 
się w Europie, powstała „Matka Courage" (wystawiona dopiero 
w 1941 roku przez zespół niemieckich emigrantów i po raz drugi 
w 1949 roku , już w Berlinie, reżyserowana przez samego Brech
ta). Dramat ten był jednym ze szczytowych osiągnięć Brechta, 



a z pewnością został w nim konsekwentnie przeprowadzany sche
mat dramatu epickiego. Sam dramatopisarz nie był już w tym cza
sie obywatelem Niemiec - władze hitlerowskie odebrały mu oby
watelstwo, a jego sztuki znalazły się wśród utworów oficjalnie potę

pionych i uznanych za zdegenerowane. Obserwując z przeraże
niem „fenomen" Hitlera napisał w Finlandii „Karierę Artura Ui". Na 
emigracji powstały również inne jego istotne sztuki: przede wszyst
kim „Życie Galileusza" i „Kaukaskie koło kredowe", ale również 
„Strach i nędza Ili Rzeszy", „Dobry człowiek z Seczuanu", „Karabi
ny pani Carrar". Obok twórczości dramatycznej, Brecht pozosta
wał aktywnym teoretykiem teatru . Najistotniejszą wypowiedzą do
tykającą problemów związanych z kształtowaniem dramatu był wy
dany na emigracji esej „Małe organon dla teatru" (1948). 

Po zakończeniu wojny Brecht chciał wrócić do Niemiec. 
17 pażdziernika 1948 wraz z żoną, Heleną Weigel, wyjechał z Zu
rychu . W parę dni później przekroczyli niemiecką granicę . W Ber
linie rozpoczęli pracę nad „ Matką Courage" w Berliner Ensemble. 
Brecht szybko odnajduje się w nowej rzeczywistości, wszędzie 
witany był z szacunkiem należnym największemu dramaturgowi 
swoich czasów, miał możliwość drukowania swoich utworów, 
wystawiania ich na deskach najlepszych teatrów, w końcu podró
żowania po Europie zachodniej. Po podziale Niemiec został w czę
ści wschodniej. Jego sztuki zaczęły święcić tryumfy również poza 
krajami niemieckojęzycznymi (przedstawieniem w Berliner Ensem
ble zachwycał się np. Peter Brook, młody, dobrze zapowiadający 
się angielski reżyser) . Coraz częściej jednak Brecht zostaje po
strzegany na zachodzie jako twórca uwikłany w politykę , opowia
dający się po stronie socjalistów. Sprzyjały temu liczne nagrody, 
które dramaturg otrzymał również w ZSRR. Po wypadkach '53 
roku z niepokojem jednak przyglądał się zmianom w kraju , był 

. przeciwny kostniejącym podziałom w Niemczech. 
Zimą 1952 roku zespół Brechta przyjechał na gościnne 

występy do Polski . Dramaturg chciał pokazać w Polsce najlepsze 
przedstawienia Berliner Ensemble: „ Matkę Courage", „Rozbity 
dzban" i „Matkę", w których grali najlepsi jego aktorzy - Helena 
Weigel i Ernst Busch. Zespół odwiedził Kraków, Łódź i Warsza
wę, wszędzie zbierając entuzjastyczne recenzje . Jego przyjazd 
był początkiem licznych kontaktów zawodowych z polskimi oso-
bowościami teatru . , 

Do swoich ostatnich dni intensywnie pracował , brał czynny 
udział w życiu politycznym, podróżował. Zmarł nagle, na serce 
w 1956 roku . 

J.M. 
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Raczej myśleć niż czuć 

O dramaturgii Bertolta Brechta nie sposób mówić w oderwaniu od 
całościowej wizji teatru, którą stworzył i do urzeczywistnienia której upar
cie dążył w trakcie swego niełatwego życia awangardowego artysty. Jego 
teoretyczna refleksja nad sztuką teatru ściśle splata się z twórczością 
dramatyczną, ta zaś pozostaje w bezpośrednim związku ze sceniczną 
praktyką. Terminując u największych sław teatru początku wieku - Mak
sa Reinchardta, czy Erwina Piscatora - zbierał Brecht doświadczenia 
i, jak się wydaje, precyzyjnie je selekcjonował. Kiedy jego własna wizja 
dojrzała, wiedział dokładnie z czego czerpać i przeciw czemu występo
wać. I choć z czasem jego zdecydowany, bezkompromisowy ton stracił 
nieco ze swej czystości i siły, to jednak teatr Brechta do dziś pozostaje 
jednym z najbardziej wyrazistych zjawisk sztuki XX w. Wyrastający z buntu 
wobec zastanych konwencji, silnie osadzony w ówczesnych realiach 
politycznych i społecznych, ochrzczony został mianem teatru epickiego. 
Już pierwszy, bardzo wczesny dramat Baal (1918) zdradzał cechy kon
sekwentnie rozwijanej poetyki. Utwór stanowił czytelną parodię ekspre
sjonistycznej maniery, przesadnie egzaltowanej i żerującej na sentymen
talnej czułostkowości naiwnej widowni. By osiągnąć cel Brecht nie zawa
hał się przed użyciem drastycznych środków: na tle zdegenerowanego 
świata ostrą kreską naszkicował portret skrajnego egoisty. Moralizują
cej, ukierunkowanej na krytykę społecznych relacji tematyce pozostał 
Brecht wierny aż do końca, ale to nie ona stanowiła o specyfice jego 
teatru. Nowy język, odmienny od tradycyjnego sposób konstruowania 
akcji, a co za tym idzie i postaci dramatu - wszystko to zaistniało już 
w pierwszym utworze scenicznym. Postacie Baala przemówiły potocz
nym, pełnym wulgaryzmów językiem, przypominającym uliczny slang. 
Udało się tu Brechtowi uchwycić rytm i melodię dotąd nieujarzmionego 
języka mówionego, którego perfekcyjną już imitację usłyszeli widzowie 
o dziesięć lat póżniejszej Opery za trzy grosze. 

Zdarzenia Brechtowskich dramatów nie rozgrywały się na oczach 
widzów, ale były relacjonowane przez bohaterów. Widz nie powinien ule
gać złudzeniu, że patrzy na jakąś niezależną, żyjącą własnym życiem 
rzeczywistość. Aby przeszkodzić naturalnej skłonności do zatracania 
granic iluzji tempo akcji poddawane było ciągłym zmianom. Zwolnienia 
wytrącały widza z wygodnego rytmu percepcji, ofiarując mu czas nie
zbędny do refleksji. Ciągłość akcji zakłócał podział na odrębne, lużno 
powiązane ze sobą epizody, przeplatane songami, będącymi rodzajem 
poetyckiego komentarza. Najbardziej rewolucyjna okazała się jednak 
Brechtowska koncepcja konstrukcji postaci i gry aktorskiej. Aktor nie 
wcielał się w postać, a jedynie prezentował widzowi swojego bohatera, 
wyrażnie podkreślając dystans. Miał grać demonstrując jednocześnie wła
sną grę, stale kontrolując emocje publiczności. Podstawową zasadą tego 
teatru było wypracowanie efektu obcości, uniemożliwiającego naiwną 
identyfikację. Widz miał raczej myśleć niż czuć. 

Teatr Brechta był więc teatrem odartym z magii, a autora Życia 
Galileusza nazwać możemy Wielkim Demistyfikatorem. Warto jednak 
zdać sobie sprawę, że nie był to wybór natury wyłącznie estetycznej. 
Sztuka Brechta rodziła się w czasie wszechobecnej iluzji, której zręczni 
twórcy władali umiejętnie rozbudzanymi emocjami tłumu. Nazizm, w za
straszającym tempie powiększający rzesze swoich wyznawców, był wy
starczająco grożnym przykładem zbiorowej mistyfikacji. Brecht dema
skował fikcję, poskramiał emocje i zmuszał do chłodnej analizy. W sytu
acji obnażonej teatralności, stawiał przed widzem niewygodne pytania 
i starannie unikał podsuwania odpowiedzi. Najważniejszym problemem, 
z którym zmierzył się w swojej dramaturgii była potworność wojny, rozu
mianej w kategoriach ogólnoludzkiej katastrofy. W dramacie Człowiek 
jak człowiek i później, w Matce Courage, czerpiąc z własnych, bolesnych 
doświadczeń pokazał ogrom zniszczeń jakich wojna dokonuje w psychi
ce człowieka. Obraz starej, samotnej kobiety ciagnącej swój jarmarczny 
wóz za odchodzącym wojskiem, wciąż pozostaje jedną z najbardziej przej
mujących wizji wojennego szaleństwa. 

Nowatorskie idee Brechta nie zawsze znajdowały zrozumienie 
wśród współczesnych, jego teatr opatrywany etykietą awangardowych 
eksperymentów długo pozostawał w izolacji. Dziś doceniając wielką spu
ściznę, jaką pozostawił, skłonni jesteśmy widzieć w nim nie tylko jedne
go z największych geniuszy sceny, ale i człowieka wrażliwego na różno
rodność ludzkiego doświadczenia. 

AGATA ADAMIECKA 



Roman Kołakowski 
Brecht - ostatnie słowa - 1956 

Coś napisałem, posłuchaj Kurt ... 

Usiądźmy przy fortepianie, 

Zagraj mi parę tych krzywych nut -

Kocham to twoje brzdąkanie. 

Czy taki tekścik na song się nada? 

No, jaki rytm mi wystukasz? 

Nie, nie kuplety, raczej ballada ... 

Kurt, ty mnie wcale nie słuchasz! 

Zaraz na miejscu trafi mnie szlag, 

Pustkę mam w sercu i głowie ... 

Połam akordy, Kurt, nie wiem jak, 

Jak mam dziś pisać o sobie .. . 

A Berlold Brecht poetą był, 

Co wierzył w wierszy moc, 

O lepszym świecie umiał śnić, 

Rozjaśnić pragnął ojczystą noc, 

Choć na wygnaniu musiał żyć .. . 

Daj papierosa, Kurt, powiedz coś. „ 

Wiem, że ten wiersz się nie klei -

Dawno zgubiłem gdzieś twórczą złość , 

Ciebie mi brak i nadziei, 

To ja wznosiłem berliński mur! 

Kurt, po co ja tu wróciłem ... 

Teraz mi grają marsze w C-dur 

Ci , których pierwszych zdradziłem , 

Choć teatr mam „Am Schiffbauerdamm", 

Nie mam z pisania radości -

We własnym kraju na sobie sam 

Sprawdzi/em „Efekt Obcości"! 

Wrocław. 27 I 1999 A Bertold Brecht poetą był, 

Co wierzył w wierszy moc, 

O lepszym świecie umiał śnić, 

Rozjaśnić pragnął ojczystą noc, 

Choć na wygnaniu musiał żyć ... 

Coś napisałem, posłuchaj Kurt. .. 

Usiądźmy przy fortepianie, 

Zagraj mi parę tych krzywych nut -

Kocham to twoje brzdąkanie. 

Czy taki tekścik na song się nada? 

Ty jeden mnie nie oszukasz! 

To epitafium , a nie ballada ... 

Kurt , ty mnie wcale nie słuchasz! 

Żegnaj Kurt! 
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„Opera za trzy grosze" 
„Opera za trzy grosze" jest bez wątpienia najsłynniejszym drama

tem Bertolta Brechta. Dramatem , który właściwie z dnia na dzień przy
niósł autorowi międzynarodową sławę, a dla potomnych stał się najlep
szą i lustracją jego epickiej poetyki oraz Brechtowskiego „pomysłu na te
atr". Zachęcony sukcesem Nigela Playfaira, który wystawił „Operę że
braczą" Johna Gaya w Lyric Theatre w Hammersmith (1920-1923), Brecht 
poprosił Elizabeth Hauptmann o przetłumaczenie jej tekstu na niemiecki. 
Zajmując się w 1924 roku „Edwardem //" Marlowe'a znalazł także inną 
angielską sztukę, nadającą się do (. . .) adaptacji. Scenerię osiemnasto
wiecznego Londynu Gaya zamienił na Soho końca XIX wieku i wystawił 
wraz ze scenografem Casparem Neherem i kompozytorem Kurtem We
illem nową sztukę, która miała 400 przedstawień w Theater am Schif
fbauerdamm w Berlinie. W 1931 r. reżyser G. W Pabst [obok Murnaua 
i Langa wielki mistrz międzywojennego kina niemieckiego] nakręcił na 
jej podstawie film(. . .) , choć Brecht starał się temu przeszkodzić na dro
dze prawnej, uważając film za sztukę jarmarczną. Film Pabsta pozostał 
mimo to naszym najlepszym zapisem wczesnego stylu epickiego (. . .). 

Podczas gdy burleskowa opera Gaya miała spełnić konkretną 
funkcję polityczną, opera Brechta atakowała cały system kapitalistycz
ny(. . .). Bohaterowie dramatu Brechta stali się kryminalistami, szukając 
sposobu samoobrony. Przestępstwo to czysto kapitalistyczne zjawisko , 
a Peachum i Macheath zostali wyposażeni we wszystkie tradycyjne 
mieszczańskie cnoty. Peachum traktuje innych jako źródło własnych 
dochodów, a Macheath to człowiek interesu, który nie chce stracić swego 
przedsiębiorstwa, jak Matka Courage w jedn ej z późn iejszych sztuk. 
Istotą satyrycznego chwytu Brechta jest przeniesienie mieszcza17skich 
cnót w środowisko kryminalistów. Obrazu korupcji dopełnia / fina/, w któ
rym Macheath otrzymuje przebaczenie królowej. Widzowie uznali jed
nak sztukę Brechta za estetycznie satysfakcjonującą alegorię klas niż

szych i wyższych. a zrównanie kapitalistów z gangsterami nie odniosło 
oczekiwanego szyderczego skutku. Dlatego .,Opera za trzy grosze" cie
szyła się ogromną popularnością wśród mieszczańskiej widowni na 
całym świecie. 

Jednak w „Operze za trzy grosze'" nie brakuje śmiałych technicz
nych rozwiązań . Kwtyna to brudna szmata na drucie przeciągniętym przez 
scenę. Z tylu stoją ogromne organy. a na ich stopniach rozłożyła się jaz
zowa orkiestra. Kiedy gra muzyka, zapalają się kolorowe światła. Po obu 
stronach organów stoją ekrany w ramach z czerwonego atlasu. Wyświe

tla się na nich tytuły epizodów i satyryczne rysunki. Na ścianach sklepu 
Peachuma wiszą ironiczne religijne napisy: „Lepiej aawać niż brać" i ,, Daj, 
a będzie ci dane " Wszystko to miało zachęcić-widzów do praktykowania 
Brechtowskiego „kompleksowego widzenia " I jak Gay bawił się tradycją 
włoskiej opery, tak 19 songów „Opery za trzy grosze", wzorowanych bar, 
dziej na poezji Villona niż na pierwowzorze Johna Gaya, świadomie prze
ciwstawia się Wagnerowskiej idei dramatu muzycznego: Brecht domaga 

----



się, by dekoracje, akcja i muzyka „mieszały się bez łączenia, każde pro
ponując własne znaczenia" . Inscenizując „Operę „." Brecht kazał akto
rom mówić tekst wbrew muzyce, nalegał przy tym, by aktor (. . .) także 
„pokazał śpiewającego człowieka". Doświadczenie, jakie zdobył dzięki 
„Operze za trzy grosze", zachęciło go do skomponowania nieudanej opery 
„Happy End " (. . .) oraz „Rozkwit i upadek miasta Machagony", (. . .) obie 
opery ugruntowały współpracę Brechta z Kurtem Weillem oraz utorowa
ły drogę do pełnej integracji teatralnych elementów w dojrzałych arcy
dziełach Brechta. 

Tekst jest fragmentem książki J.L.Stayna „Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce", 
w przekładzie i opracowaniu Małgorzaty Sugiery, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich , 1995. 
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