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BERTOLT B I\ E C H T 

John Gay napisał Operę żebraczą w roku 1728. Muzykę 
skomponował Johann Christoph Pepusch. Przedstawienie 
cieszyło się wielkim powodzeniem. Grano je wówczas 90 ra
zy. Motto sztuki brzmiało: „Społeczeństwo żyje nie dla 
moralności ale z moralności". 

* 

W rok u 1928 Brecht opracowuje Operę żebraczą Gay'a 
aktualizując ją. Chociaż akcja. przeniesiona jest do Londynu 
epoki wiktoriańskiej, sztuka jest współczesna , zawiera bo
wiem przej rzyste aluzje do rządów Republiki weimarskiej 
lat trzydziestych. Muzykę do Opery za trzy grosze pisze 
Kurt Weill. Premiera odbyła się w Theater am Schiff
bauerdamm w Berlinie, w roku 1928. Grano ją ponad 200 
razy w Berlinie. Obiegła wszystkie większe sceny świata. 

Polska prapremiera odbyła się w roku 1929 w Warszawie. 
ReżyEerował Leon Schiller. 

W roku 1931 G. W. Pabst nakręcił film pod tytułem Opera 
za trzy grosze w oparciu o sztukę Brechta. Film ten grany 
jest po dziś dzień. 

„ 

W roku 1934 Brecht, będąc na emigracji w Danii, pisze Po
wieść za trzy gosze. Powieść ta została przełożona na 47 
języków świata. 



BALLADA O MACKIE MAJCHRZE 

A rekiny w oceanie 
mają zębów pelen pysk. 
Macheath ma w kieszeni majcher 
Lecz któż widzial jego błysk? 

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

A ten wielki pożar w Soho: 
Czworo dziatek, jeden dziad? 
Mackie Majcher spaceruje, 
Nikt nie pyta, każdy zgadl. 

I Szmul Mei er gdzieś zaginql, 
I niejeden bogacz znikł, 
Jego złoto schował Mackie, 
Ale o tym nie wie nikt. 

Jenny Towler znaleziono. 
Z nożem w piersi, ale cóż? 

Mackie Majcher spaceruje 
I nikt nie wie. czyj był nóż. 

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

Kiedy rekin krwią się splami 
Krew w pamięci musi trwać ... 
Mackie nosi rękawiczki, 
Zeby nic nie bylo znać. -

Bertolt Brecht 
(Opera :za tr:z11 groue) 

Przełożył Władysław Broniewski 

PO LATACH 

Z okazji nowojorskiej premiery Opery za trzy grosze, 29 lat 
po prapremierze berlińskiej (1928 r.), amerykański miesięcz
nik Theatre Arts zamieścił artykuł Lotty Leyna, która w obu 
przedstawieniach grała rolę Jenny. W artykule tym pt. „To 
byly czasy", wdowa po kompozytorze Kurcie Weillu ... pisze: 
„Elżbieta Hauptmann, sekretarka i nieodstępny cień Ber
tolta Brechta z połowy lat dwudziestych, była pierwszą oso
bą, która przeczytała o ogromnym sukcesie wznowionej 
w Londynie Opery Zebraczej Johna Gaya. Zamówiła bez
zwłocznie egzemplarz sztuki i natychmiast po jej otrzymaniu 
zaczęła w wolnych chwilach tłumaczyć na surowo tekst, 
oddając scena po scenie gotowe niemieckie tłumaczenie 

Brechtowi. Brecht pracował wówczas intensywnie nad włas
ną sztuką - utworem o dużych ambicjach, przyrzeczonym 
jednemu z producentów: w tym okresie jednak otoczony 
był zazwyczaj niezliczoną ilością równocześnie prowadzonych 
prac (nie wyrzucał nawet skrawka papieru, na którym za
pisane były choćby dwa słowa). Owe rajfurki, włóczędzy 
i żebracy osiemnastowiecznego Londynu tworzyli świat, 

który zachwycał Brechta: dlaczegóż nie dać im przemówić 
językiem ojczyzny? ... 

Brecht zaprosił do siebie natychmiast Kurta Weilla 
l oświadczył mu, że znalazł sztukę, do której Weill będzie 
mógł skomponować „ilustrację muzyczną". Oczywiście par
tytura Pepuscha nie wchodziła w rachubę, potrzebne było 
coś oryginalnego, jaskrawego, mocnego i współczesnego, 

co wyraziłoby to samo, co język Brechta - muzyka o podob
nej, co Brechtowskie środki wyrazu, nośności ... 
Była to druga współpraca Brechta z Weillem i pierwszy 

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

W czasie pierwszego spotkania z Brechtem Weill do
szedł do przekonania, że ten młody poeta nosi w sobie po
mysły, które wymagałyby napisania muzyki. 

Brecht grywał na gitarze, śpiewał - po amatorsku, ale 
z ogromnym żarem - stare ballady, skomponował nawet 
prymitywny akompaniament do pisanych przez siebie ballad. 
Nie miał wówczas jeszcze niczego dla Weilla - ale przyrzekł, 
że postara się coś wymyślić; miał może już wtedy jakiś 



pomysł w stosach papieru, przywiezionych w plecionym ko
szyku z Augsburga, rodzinnego miasta w Bawarii. 

_I rzeczywiście - któregoś dnia odnalazł jakieś mate1Jały. 
Nie była to pełna sztuka, ale cykl pieśni o Mahagonny, nie 
istniejącym mieście na Złotym Wybrzeżu czy na Florydzie, 
wykonywanych przez zespół śpiewaków i aktorów, połączo
nych w pewną całość fabułą dramatyczną. Dekorację miał 
stanowić ring bokserski bez tylnej ściany, którą zastąpiłby 
ekran ze zmieniającymi się fantastycznymi malowidłami 
wykonanymi przez Caspar Nehera. Było to znane Das Kleine 
Mahagonny, wystawione na snobistycznym Festiwalu w Ba
den-Baden. Spośród nowoczesnych utworów, chyba tylko Le 
Sacre du printemps Strawińskiego wywołał podobny skandal 
na premierze. Połowa publiczności szalała z radości. Druga -
tupała i gwizdała. Brecht zaopatrzył aktorów w gwizdki _ 
aktorzy mogli „odgwizdywać" na tak żywiołowo wyrażoną 
ocenę przedstawienia. Z namowy obu autorów śpiewałam 
rolę prostytutki Jenny; dotychczas byłam tancerką i po-

„ 

czątkującą aktorką - nigdy nie uczyłam się śpiewu. Nie 
umiałam nawet czytać nut - i właśnie dlatego zostałam wy
brana. Spiewałam po raz pierwszy w życiu angielską pio
senkę, której nauczyła mnie po sylabach Greta Keller: 
Dh, moon of Alabama. 

Na początku 1928 roku dowiedzieliśmy się przypadkiem, 
że młody niemiecki aktor Ernst-Jozef Aufricht, który po
stanowił zostać producentem, wynajął Theater am Schiff
bauerdamm. Był to - cudem jakimś zachował się do dziś -
dziwaczny, czerwono-biało-żółty, upiększony gipsowymi nim
fami, trytonami, cherubinami i podobnymi kiczami stary 
dom. Położony w samym środku dzielnicy teatralnej, o kil
ka kroków od ruchliwej Friedrichstrasse, stał jakby przez 
nikogo nie zauważony, wśród otaczających go zewsząd 

olbrzymich budynków, robiąc wrażenie porzuconej tu przez 
kogoś zabawki. Aufricht, pełen optymizmu, rozpoczął po
szukiwania sztuki, która uświetniłaby uroczystość powtór
nego otwarcia te '"'o przybytku teatralnego. Jako kierownik 
literacki zaangażowany został Heinrich Fischer, jako re
żyser - Erich Engel, jako scenograf - Caspar Nehr. 

Rozpoczęło się polowanie na sztukę - u wydawców, agen
tów 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 ~ednak jeszcze nie gotowa - prócz tego przy
rzekł ją już innemu producentowi. Trudno - ale, zaraz, 
jest druga, z której sześć scen, pisanych od niechcenia, jest 
wykończonych: oczywiście, Aufricht może sobie to wszystko 
przejrzeć. 

Kilka dni później, ·pewnego deszczowego wieczoru, słu
żąca Aufrichta z~łosiła się do pracowni Brechta po rękopis, 
który przemoczony kompletnie, odniosła wkrótce z powro
tem. Przeczytał go i Aufricht, i Fischer - i obaj stwier
dzili natychmiast, że jest to sztuka, jakiej poszukują! Na 
pierwsze przedstawienie! 

,„ Spośród całego tłumu wytwornych kibiców przyglada
jących się próbom pamiętam tylko jednego: powieśc :opisa

rza i dramaturga Liona Feuchtwangera, któremu zawdzię
czamy wspaniały pomysł z tytułem. Feuchtwanger zapro
ponował nowy tytuł: Die Dreigroschenoper, na to Brecht 
zgodził się bez chwili zastanowienia, wprowadzając tę nazwę 
natychmiast na afisze. Fritz Kortner, aktor, usiłował wraz 
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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 Kur

towi: „Jeśli zgodzisz się na to - wszystko między nami na 
zawsze skończone". Chorał nie został usunięty. Jak było 
do przewidzenia, ostatnia próba kostiumowa przeciągnęła się 
do piątej nad ranem. Wszyscy byli wykończeni nieustan
nymi krzy_ci:ni i kłótniami - wszyscy z wyjątkiem Kurta 
Weilla. Sc::nę w domu publicznym powtarzaliśmy nieskoń
czoną ilość r '.•ZY - i ciągle nie wychodziła. Było już po pią
tej, gdy zar2 ęłam śpiewać mój Salomon Soną, przerywany 
okrzykami: „Stop! Stop!" Opuściliśmy tę scenę; wyda
wało się, i·,• widowisko trwa o całe godziny za długo. Auf
richt dopyt y wał się na prawo i lewo, czy ktoś nie zna 
jakiejś sztuki, którą można by w ciągu kilku najbliższych 
dni przygotować. Wśród szacownych kół berlińskich rozsze
rzyła się pogłoska, że Brecht i Weill zamierzają zrobić pu
bliczności afront jakąś śmieszną mieszaniną opery, operetki, 
kabaretu, teatru bulwarowego, obcego amerykańskiego jazzu 

• 

i czegoś tam jesz cze; dlaczego przedstawienie nie zostało 
zdjęte przed premierą? 

Wypadki związane z premierą znane są z licznych drobiaz
gowych opisów - ograniczę się zatem do jednej sprawy. 
Aż do sceny w stajni publiczność zachowywała się zimno 
i apatycznie, jakby przekonana, że przyszła na murowaną 
klapę. Dopiero póżniej po „armatnim" songu, podniosła się 
nieopisana wrzawa - i odtąd wiedzieliśmy już na pewno 
(było to wspaniałe!), że publiczność jest z nami. 

Jednak następnego rana, gdy czekaliśmy na pierwsze 
sprawozdanie, opanowała nas jakaś głupia niepewność co 
do rzeczywistego przebiegu ubiegłego wieczoru; wcale nie 
byliśmy tak bardzo pewni sukcesu. Również i sprawozda
nia nie zdołały nas przekonać - zdania były podzielone. 
Hollander napisał, że przespał całe przedstawienie. Alfred 
Kerr, najbardziej wpływowy, był oczarowany; wyrażał co 
prawda wątpliwość co do tego, czy przedstawienie to zade
cyduje w jakimś stopniu o rozwoju berlińskich teatrów. 

... Od tego dnia ogarnęła Berlin gorączka Opery za trzy 
grosze. Na ulicach nie gwizdano już innych melodii. Otwar
ty został „Bar Za Trzy Grosze'', w którym grano wyłącznie 
nasze melodie. „Styl Brechta" i „styl Weilla" znalazł na
tychmiast niewolniczych naśladowców wśród innych drama
turgów i kompozytorów. A przepowiednia Kerra sprawdziła 
się z oszałamiającą szybkością . Spacerując po parku Tier
garten minęłam w pewnej chwili zamyślona ślepego że
braka, który zawołał za mną. Fraulein Lenya, czy tylko na 
scenie zwraca pani uwagę na ślepych żebraków?" Najlepiej 
o całej póżniejszej atmosferze mówi to, iż wszyscy ci, któ
rzy pełni świętego oburzenia zlekceważyli naszą premierę, 
zaczę1 i teraz utrzymywać, że uczestniczyli w pierwszym 
przedstawieniu, że byli na sali, że wiedzieli z góry, jaką 
sensacją stanie się 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, wid7iałem 
waszą premierę!" I choć pamiętam, że sala teatru przy 
_Schiffbauerdamm miała niespełna 800 miejsc, przytakuje 
za każdym razem. Bo właściwie dlaczego miałoby być ina
czej? Niekiedy, wspominając owe dawne szaleństwa, owo 
białe miejsce w programie, tracę pewność, czy sama brałam 
udział w przedstawieniu". 

(Dialog Nr 4/1957) 



Bo z czegoż żyje człek? 
Bo z tego żyje człek, że co godzina 
Drugiego gnębi, dusi, łupi - nie chce dać żyć, 
Dlatego żyje człek, że zapomina 
Kim jest i tubi krew swych btiźnich pić. 
z powyższych slów wynika właśnie to, 
Ze człowiek musi wciqż wyrządzać zło. 

Opera za trzy grosze - ftnai aktu Il 

„ 

„ 

MARIA KOFTA 

MARZENIE A RZECZYWISTOSC 
W „OPERZE ZA TRZY GROSZE" 

Wyobraźmy sobie sytuację po I wojnie światowej, kiedy 
młody Brecht razem ze swoim przyjacielem Bronnen wy· 
najmują na czwartaku berlińskiej kamienicy czynszowej po
koik. Żyją właściwie z niczego. Ich pragnieniem jest stwo
rzenie nowego dramatu i nowego teatru, który poruszyłby 
światem. Zamieszkują w tym Berlinie, gdzie w zaułkach 

Weddingu krążyło widmo wspomnień walk „Spartakusa", 
z którym rozprawiono się wypróbowanym systemem pacy
fikacji wojskowej; w tym mieście, gdzie wszystko było nie
pewne, gdzie ciągle nie wiadomo kto wróg, a kto przyjaciel 
i gdzie na ruinach byłego porządku społecznego rosła tęs

knota używania życia obok lęku przed beznadziejną przy
szłością. Na każdym rogu ulicy oferowano nowe „religie", 
a m. in. również tą, o tysiącletniej Rzeszy. Eros we wszyst
kich swoich formach i objawach posiadał swoje zglajszalto
wane lokale, gdzie stali goście znajdowali zaspokojenie na
turalnych i nienaturalnych popędów. Wartość pieniądza 

spadała i spadała, a obok tego szaleństwo w narodzie, który 
kupował, kupował kupował co tylko byłQ do kupienia. Tym
czasem gdzieś tam już podnosiły się sztandary ze złamaną 
swastyką. W tej atmosferze fabuła staroangielskiej „Żebra
czej Opery" w umyśle Brechta nabierała żywej barwy i le
gendarne już postacie ze Soho londyńskiego ożyły nad Spre
wą. W kleszczach nędzy i braku perspektyw pogodny wątek 
operowy nasiąkał ponurą rzeczywistością berlińską, rzuca
jąc jednak na całość blask ludzkiego marzenia. 

Picasso powiedział kiedyś, że „sztuka jest kłamstwem, 
poprzez które poznajemy prawdę". O jakiej prawdzie ludz
kiej dowiadujemy się w tej sztuce, jeśli zrezygnujemy z roz
szyfrowania tkanki społecznej kapitalizmu, która zresztą 
wielokrotnie została zanalizowana, tym bardziej, że już Po· 
lacy z rocznika 1930 tamte czasy wyobrażają sobie tylko 
historycznie, mniej więcej tak, jak opisy niewolnictwa za 
Cezara. Wewnątrz tkanki społecznej przedstawiciele lon
dyńsko-berlińskiego „Soho" - Peachum, Polly, Mac Majcher, 
Brown, Jenny i inni żyją swoim indywidualnym życiem, 

swoim dążeniem do konkretyzacji marzenia, urządzając się 
jak można w ówczesnej rzeczywistości. W atmosferze Ber
lina z czasów inflacji unosi się niepewność jutra i żądza 

uciechy za wszelką cenę, bo świat może skończyć się za dwa 



tygodnie. Mac Majcher, mężczyzna pełen krzepy, fantazji 
i zawadiactwa liczy na to, że swoją zręcznością, odwagą, 
jako h2rszt bandy zdobędzie majątek, i że zdąży jeszcze go 
zużytkować dla siebie, w jego marzeniu bowiem unosi się 
epikurejski obraz życia. Swoją ;potężną energią i karkołom
nymi włamaniami, rabunkami zdobył sobie mit niepokona~ 
nego i jego gangsterski byt owiany romantyzmem czym 
z niego zarówno bożyszcze kobiet jak i jego wspólników. 
Lecz niepewność jutra, stałe chodzenie po chwiejnej kładce 
czyni go niecierpliwym, nie pozwah mu czekać, aż mająt~k 
odpowiednio wzrośnie. Używa życia a kobiety raz go ratuJą, 
a raz sprzedają. 

Jego dawny przyjaciel ze służby marynarskiej - Br?wn: 
zdobył stanowisko szeryfa i właściwie nie ma wspolneJ 
drogi życiowej z dawnym „kumplem" Mac'em, hersztem 
bandy. Lecz posada szeryfa jest trudna i rozbcB dookoła 
jego osoby samotność. Jego marzenie o przyjaźni raz tylko 
znalazło urzeczywistnienie, whśnie w zawadiace M'.łckie'm. 
Głównym przeciwnikiem Mackie'ego Jest Peachum, właś

ciciel przedsiębiorstwa, ciągnący zyski z żebraków, których 
zorganizował w misterną sieć obejmującą całe miasto. Do
stają oni od niego odpowiedni „ekwipunek'', uczy ich „za-

„ 

• 

wodu", wystudiował bowiem psychologię współczucia. Ci 
nędzarze otrzymują od niego prawo „postoju'', za co muszą 
mu płacić niekończące się odsetki od zarobionych żebraniną 
pieniędzy. Jeden Peachum, wśród bohaterów „Opery za trzy 
grosze", nie marzy, nie chce wydawać pieniędzy na „radość 
życia", zbiera pieniądze dla pieniędzy, jest p:i prostu ma
szyną do ich zbierania i to jest jego jedyny cel. Wszystko 
jest dla niego rzeczą, wartością walutową, także żona i córka 
Polly o policzkach dojrzałej brzoskwini. Polly będzie kiedyś 
nieodrodną córką swojego ojca, lecz teraz jest młoda, trys
kająca zmysłowością i księżyc wschodzący nad Soho zwo
dzi ją na „manowce miłości". Teraz jest samą zmysłowością 
i dlatego pociąga ją Mackie jako prototyp prawdziwego męż
czyzny, zdobywcy i zawadiaki. 

A o czym marzy Jenny, której start jako dziewczyny ulicz
nej rozpoczął się od miłości do pierwszego sutenera, mło
dziutkiego wówczas Mackie-ego, który porzucił ją, gdy do
robił się na tyk, że mógł stanąć sam na czele bandy? Jenny 



marzy o powrocie do godności ludzkiej. W Songu pt.: „Pieśń 
narzeczonej pirata" śpiewa o sobie jako o dziewczynie bu
fetowej w marnym hoteliku, która marzy o tym, że przy
będzie okręt o siedmiu żaglach i czterdziestu armatae!h, 
i przybędzie on, pirat, jej narzeczony. 

„W południe z okrętu piratów stu wysiądzie i zbliży 
się skrycie 

I rzucą się na was, jak na swój łup 
W kajdanach przywloką do moich stóp 
I spytają: czy daruje komu życie? 
Cisza będzie w porcie w biały dzień, kiedy zapytają 

mnie 
Kto z was umrzeć ma? 
Wtedy krzyknę głośno mą odpowiedź: wszyscy." 
I wówczas Jenny odpłynie na okręcie pirata, cała prze

szłość rozpłynie się jak we mgle, i zacznie się nowe, godne 
ludzkie życie. 

I gdyby sztuka Brechta była tradycyjnie „realistyczna", 
to wszyscy musieliby drogo zapłacić za swoje marzenia, za 
krótkie chwile ukradzionego szczęścia. Mac Majcher zgi
nąłby na szubienicy, Jenny utonęłaby w odmętach rynszto
ku, a szeryf Brown również zapłaciłby głową za krycie przy
jaciela-herszta bandy; na placu zostałby jeden Peachum, 
który zamiast serca posiada maszynkę do liczenia. Maszynki 
do liczenia nie przeżywają zamętu marzeń, pracują jedno- " 
stajnie i sprawnie. On oblicza wszystko. żeby wyleczyć swą 
córkę Polly z marzeń o „księżycowych nocach", posyła jej 
kochanka Mackie'go na szubienicę, w ten sposób Polly by-
łaby już do końca swoich dni tylko inteligentną maszyną. 

Lecz sztuka kończy się według marzeń ludzi z Soho, z1od
nie z ich poczuciem sprawiedliwości, a nie według wyobra
żeń Peachum'a. „Czymże jest wytrych wobec papierów spół
ki akcyjnej? Czymże jest włamanie do banku wobec za
łożenia banku? Czymże jest zamordowanie człowieka wobec 
wynajęcia człowieka?" Przybywa królewski jeździec w po
staci szeryfa Browna, przynoszący ułaskawienie królowej 
dla Mackie'go z okazji jej koronacji 1 nagradza ID za wierną 
służbę jako kapitana flot>: brytyjskiej tytułem azlacheckim, 
zamkiem Marmarel oraz 10-cioma tysiącami funtów do koń
ca jego życia. 

W ten sposób sztuka o herszcie Mackie'm i właścicielu 

Peachum staje się operą, lecz operą z czasów inflacji, operą 
aa trzy irosze. 



Cena 4,- zł 

1-. l~:HOWNlCY DZIAŁÓW Tł:ClL\lCZl'\YCll 
WHOWNII. TECHNICZNY: JJOCDAN IWA KOWSl\.J 

PRAC O W N I A KR A WIEC!. A I Ę <; <\. 1 1) A '·1-; il..\: 
A N TO N I H A S I ;il S IU · Z O F I A T U I\ G U Ł A 
MODYSTKA: HELENA UUHERT 
P r: R li .l A R N I A : C Z E S ł A W T U 1 C I A 1 
S 'I O L A H l A 1 y,· Ł A O Y S t . A W M A li. O W S K I 
M A L A R N A : I / A \I A l \ G U Z I K I) W .;; li; I 
TA P 1 CER N I A: ST Et A N Z A ?Io UE Ci> 1 
MOOELAl\ NIA: WŁ.lD\'SŁAW M"1C.lll!:WICZ 
PRACOWNIA OBUWNICZA: SYLWESTER KORZŁNIO\\SKI 

:=>LUSAHNIA: F LORIAN GRODZKI 
S C E N A : D I O N I / Y (, .I B H \' S I A k 
ELt; TROTECH"> I K.A: ·1 \ l> t l' 'I \l O LS K. l 

t I> \ A R I' f. !\ S " r. 1: 


