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J AK POWSTAŁA 
"OPERA ZA TRZY GROSZE"? 
"[ ... ] 31 sierpnia l 928r. odbyła się 

w Theater am Schiffbauerdamm prapremie
ra Opery za trzy grosze, która przyniosła 
Brechtowi za jednym zamachem pieniądze 
i rozgłos . Z dnia na dzień stal się sławny, 
nie tylko wśród fachowców. Zdobył Ber
lin. Takiego sukcesu nie pamiętały od lat 
teatry stolicy Niemiec. Opera za trzy gro
sze zdobyła Niemcy i zdobyła świat. Jak 
się to stało i dlaczego? 

Brecht szukał sukcesu finansowego. 
Chciał zdobyć niezależność, potrzebował pie
niędzy. [ ... J na tytułowej stronie programu 
premiery nie figurnjc nazwisko Brechta. Jest 
tam tylko tytuł podany jako synonim tytułu 
angielskiego oryginału (w nawiasie wydru
kowano nawet The Beggars Opera), jest na
zwisko Gaya oraz S<) nazwiska Villona i Ki
plinga, autorów ballad, wprowadzonych do 
tckst11 Opel)'. Dopiero na drugiej stronic moż
na znaleźć nazwisko Brechta po Elizabeth 
Hauptmann ( przekład), przed Kurtem Weil
lem (muzyka), Erichem Englem(reżyseria), 
Casparcm Nchcrem (scenografia), Theo Ma
kebenem (kierownictwo muzyczne) i orkie
strą - Lewis Ruth Band. Wszystkie nazwiska 
wydrukowane były czcionk<) tej samej wiel
kości. Pr1.ed nazwiskiem Brechta widniało 
skromne słowo: opracowanie. [ ... ]. 

Wybrał Operę żebraczą, gdyż wiedział , 

że wznowiona w Londynie cieszy się od 
dwóch łat ogromnym powodzeniem w stoli
cy Anglii . Elizabeth Hauptmann tłumaczyła 
tekst z angielskiego dostarczając mu w ten 
sposób surowca, a on pisał na t~j kanwie swój 
własny utwór. [ ... ] technika ich pracy była 
następująca : Elizabeth zapoznawała Brechta 
ze swym przekładem strona po stronie, on im
prowizował od razu - oparty o dawny utwór -
nowy własny tekst. Wystarczy porównać ory
ginał Gaya z tekstem Brechta, aby przeko
nać się, że ani jedno słowo z Ope1y żebracze) 
nie dostało się do Opery za trzy grosze. Brecht 
napisał ją na nowo." • 

[za: I Roman Szydłowski, Jak powstała Opera za trzy 
grosze, [w: I Dramaturgia Bertolta Brechta, Wydawnic
two Artystyczne i Filmowe, Warszawa ł 965 



D ONOSY ... 
"Około roku 1925 sytuacja ma
terialna Niemiec zaczęła się 

stabilizować. Dogasały skutki inllacji , 
mieszczaństwo zaczęło odczuwać dobro
czynny wpływ amerykańskich pożyczek 
i koniunktury. Nadchodziły najlepsze 
lata Republiki Weimarskiej. Krótka była 
owa belle epoque niemieckiej burżuazji . 

Trwała niespełna cztery lata; załamała 
się tragicznie w roku 1929, tonąc w kry
zysie, który zabił Republikę Weimarską. 

Jakiż wspaniały był rozkwit kultury 
w tych kilku latach! [ ... I Bogaty Berlin 
stawał się stolicą europejskiej sztuki, tu 
spotykali się artyści z całego świata; po
wstawał ośrodek, który mógł śmiało 
konkurować z Ho!Jywood." 

"[ ... ] potężny rozwój sportu. Boks, 
piłka nożna, kolarstwo. Masy na stadio
nach i masy w halach sportowych. Na
reszcie nowa forma circenses. Wielkie 
widowiska wywołujące entuzjazm i za
chwyt setek tysięcy. Masowa psychm.a, 
uniesienie, wzruszenie, szał. Cały sta
dion przeniknięty jednym uczuciem, jeJ
n<1 myślą [.„I Teatr miał odt<1d korzy
stać z doświadczeń sportu. 1 ... 1 Bohater 
sztuki , Mackie Majcher ma w sobie coś 
z championa sportowego; j s t silny 
i gibki, zwinny i stanowczy, może być 
wzorem tężyzny ril:yczncj. To gcntcl
man, zwolennik.fair play, który uwie l
bia walkę, którego walka podnieca. " 

"Wyłoniło się nowe zjawisko i nowe 
formy tzw . kultury masowej. Nadeszła 
wielka fala jazzu, stnowiąc jakby u1.u
pcłnienic sportu. Niemiecka młodzió 
uległa jego rytmowi. W miejsce walców, 



Hindlcrów, sztajerów przyszły charlesto
ny, foxtrolty i bluesy. W dzień groma
dzono się na stadionach, wieczorami 
i nocą tańczono w nocnych lokalach. 
Murzyński rytm odpowiadał nerwowe
mu tempu nowego czasu, przenikał już 
do kabaretu i rewii. L ... J Doceniał [ ... I 
Brecht popularność jazzu i powodzenie 
murzyńskiego rytmu . l ... ] Tak Wi<(c, 
wprowadzając do Opery za trzy grosze 
jazz, osiągnął Brecht za jednym zama
chem dwa cele: nadal sztuce charakter 
teatru muzycznego i po raz pierwszy 
wprowadził w Europie jazz na poważną 
scenę, nobilitował go niejako." 

"Nawet na Broadwayu, stolicy mu
sicalu, pobiła Opera za trzy grosze 
swych rywali. Szła tam bez przerwy 
przez siedem lat, wciqż przy wypełnio
nej sali." 

"Moi.na było zaobserwować pod(nv
czas w Niemczech jeszcze jedno zjawi
sko kultury masowej: gwałtownie rosną
c<! popularność literatury sensacyjnej. 
tzw. kryminałów. L„. I Gentefman-wla
mywacz - to 1„ . l jeden z ulubionych bo
haterów ówczesnego filmu." 

"Bardzo istotnym elementem życia 
ówczesnych Niemiec była erotyka l„. i 
inflacja i nędza sprzyjały prostytucji; po
wstawały dziesiątki domów schadzek; 
ludzie szukali zapomnienia w nocnych 
lokalach, dokąd uciekali przed sob<) 
i swoimi problemami. Miłostki rodziły 
się i umierały, jak jednodniówki, nie 
dając szczęścia, ani zadowolenia znużo
nym i znudzonym ludziom. [ ... ] Brecht 
wprowadził też erotykę do Opery. Ero-

tyka Opery za trzy grosze, tak bezczel
na i prowokuj<1ca, musiała zaszokować 
mieszczńskiego widza, lecz musiała go 
także podniecać i pociqgać. Wiele z lego 
powodu krzyczano, sztuce towarzyszy
ła atmosfera skandalu, ale to właśnie 
było też jedną z przyczyn jej ogromne
go powodzenia." 

"Opero za trzy grosze jest jednak 
czymś więcej niż tylko musicalem. 
Brecht poslui.ył się chytrym podstępem. 
Dał mieszczuchowi coś, co mu się mu
siało podohać . Ale przy okazji powie
dział mu kilka bardzo gorzkich prawd 
o mieszczańskim świecie i stosunkach 
w nim panujqcych, o jego moralności 
i metodach zdobywania majątku l ... I 
Opera za trzy grosze była utworem pro
wokujqcym i przekornym. Można sobie 
wyobrazić uśmiech Brechta i jego saty
sfakcję, że udało mu się napisać sztukę, 
która każe micszczailskim widzom pła
cić słone ceny za to, że się im mówi ja
kimi są łajdakami i złodziejami . " • 

Roman Szydłowski . Jak powstała Oper~ za trt.y gnisze. I w: I 
Dramaturgia Bcrtołta Brechta. WyJawnictwo Artystyune 
i Filmowe. Warv.awa ł %5 
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E MOCJE WOKÓL PREMIERY 
OPERY ZA TRZY GROSZE 

"Opis perypetii związanych 
z wystawieniem Opery za trzy grosze 

i samej premiery za\vdzięczamy Erne
stowi Aufrichtowi, ówczesnemu dyrek
torowi teatru przy Schiftbauerdamm, 
gdzie sztuka ta ujrzała światło rampy: 

[ „. l N adszed I dzicr\, w którym po opraco
wani u poszczególnych scen zdecydowaliśmy 
puścić w ruch cale widowisko. Trudno opisać, 
jaki chaos panował owego wieczoru na scenic, 
ile razy próbę przerywano, ile było rozmów 
między aktorami, autorem i reżyserem, ile razy 
tekst ulegał przeróbkom, zmianom i retuszom. 
W pewnej chwili Carola Neher oświadczyła: 
Nie będę gm/a, moja ro/n jest za mała' Na to 
Brecht: Zaradzimy te11111. Spu.fri( k11rty11ę.1 

Kiedy się to stało, kazał wnieść stolik, po
sadził obok siebie oporn'I aktorkę i zacz.qł pi
sać. [ ... ] Brecht pisał jak szalony. Kiedy zapro
ponowałem obojgu, by kontynuowali pracę 
w moim biurze, pani Ncher zerwała się ze swo
jego miejsca i u.ucaic1C mi pod nogi rękopis 
Brechta zawołała: Jeżeli tak, to niech /Hiii to 
sam gra' Powiedziawszy to opuściła teatr. Sta
lo się to na tydzień przed prcmicrq. Nazajutrz 
wpada Brecht i wola: Weźcie panowie lmkiPt 
róż, s11k11if !f/ubną Polly, zabierzcie ze .10IH/ 
reżysera Engla i spróbujcie ugłaska{ jako.1' C11-
ro!ę. Clryb11 orientujecie sif, jaka by to /Jy/a 
strata, gdy/Jy nie wystąpiła 1111 premierze .„ 

Ruszyliśmy więc, fertyczna sluż,1ca ode
brała róże r wprowadziła nas do skromnie urZć)
dz.oncj jadalni. Po pólgoLl!innym czekaniu od
szukaliśmy sluż. ącą i zapytaliśmy , jak długo 
jeszcze mamy czekać. D1.icwczyna oświadczy
ła po d ziesięciu minutach: Wir/1110źna pani nit' 
prz)j11111jr dzi.1' nikogo. 

Wróciliśmy do tcatrn i zacZ1;liśmy 7asta
nawiać siiy co dalej. Zmobilizowaliśmy wszy
sLkie agencje i wst.ystkich dyrektorów lcalrc\w, 
z kt(>rymi byliśmy zaprzyjaźnieni. Po kilku 
godzinach zameldowały się dt.icsi<)Lki najokrnp
nie.1szych aktorek. Ale wszystko dobrze si~' 

skończyło. Odkryliśmy jasnowłosą, niebiesko
oką, wysmuklą Romę Bahn. Była odpowiednio 
szorstka, poz.bawiona sentymentalizmu, w prze
ciągu czterech dni przyswoiła sobie niełatwy 
tekst. nic najłatwiejszą muzykę i odniosła na 
premierze wielki sukces. 

[ ... J Tuż przed premierą doszło do kata
strofy: Paulscn t.achrypł nagle. Nic prt.crazilo 
to Brechta. Uznał, że piosenka o wielorybie 
uzbrojonym w kły wypadnie lepiej, kiedy zo
stanie odśpiewana głosem zniekształconym 
przez chrypkę. 

Największy kłopot był ze sceną roz.grywa
.i<1q się w burdelu. Żona Brechta, Helena Wei
gel, miała grać burdelmamę, którq poraził pa
raliż. Wjeżdżała na scenę w fotelu na kółkach, 

kierowała całym swoim przedsięwzięciem 
z wysokiego podium. Znowu nieszczęście. Wei
gel dostała podrażnienia ślepej kiszki, lekarz 
zabronił je.i katcgoryc1.nie udawania sparaliżo
wanej i połamanej. Trzeba więc było w ciągu 
godz.iny zmienić całą koncepcję roli [ ... J 

Próba generalna trwała do szóstej rano. 
Kiedy aktorzy i personel techniczny opuścili 
teatr, zebraliśmy się na naradę, na której do
szliśmy do wnoisku, że sztuka jest o wiele z.a 
długa. Zaczęły się bezlitosne skróty i skreśle
nia, wreszcie i my, całkowicie wyczerpani, ro
z.esz.l iśmy się do dornów. Po godz.inie snu 
wróciłem do teatru. Byłem szczęśliwy, że dziś 
zobaczę moich aktorów dopiero pod wieczór. 
Ale za kulisami czekał na mnie Naftali Lehr-



mann, klóry z poleceni::i Brechta grał żchraka 
Filcha. Lehrmann, młody adept szluki księga1·
skicj, gniewny, wynędzniały proletariusz, zwró
cił się do mnie z naslępuJ'1Gl ostrą Lyradci: Zn
angażował mnie pan za przewidziane lmyjim·e 
mini111um dziesięciu marek dziennie. Nie jesre111 
akrorem i nie 111a111 za111iam nim zosla( Nie 
może 1n11ie /Hiii 11111ie.1'cic' na czarnej li.frie, 1111i 

też niczego 111ojego obłoży( sekweslrem, /Jo je
srem goły jak .{więty lu recki. Więc albo 111i /!1111 
zapłaci rrzydzie.{ci marek od wiecwru. al/Jo 
ulotnię się jak kamfora i premiery nie bę,dzie. 

Domagam sif d11 111111iesifcznego ko111rak111 i po
ważniejszej zaliczki. Zad1.wonilcm do Brechta, 
klóry załalwił sprawę kompromisowo: Lehr
mann miał dostawać dwadzieścia marek za wie
czór, po1.a tym otrzymał jakqś Lam zaliczkę. 
Jako naslępny inlcrcsanl zjawi! sii,: Eryk Pon
to, wlokqcy ze sob'! dwie walizy. Przyszedł, 
i.eby się poi.cgnać, wraca popoluclniowym po
ciqgiern do ])1·czna. Co się srało, dlaczego~ Jak 
ro dlaczego? Pu.ccici. w scenie siódmej skre
ślono mu prawic cały tekst. Nic chce zadowa
lać się ochłapami. Myślałem i.c. oszalcji;:. Bla-

gał cm, zaklina Iem na żonę i dzieci, w1-cszciL· 
Ponlo postanowił rozpakować walizy. 

Nic koniec na tym. Na tapecie pojawi la si<; 
sprawa konia, względnie rumaka. Był to ogrnm
ny bułanek o ognistych nozdrzach. Na tym 
bułanku miał spłynqć na scent;; herold królo
wej. Niestety, maszyniści Lak skonstruowali 
maszynę, po której wypchany koń miał zjechać, 
że zarówno rumak, jak i jeździec musiclihy 
wyl<1dować zamiast na scenic - na widowni. Za 
cztery godziny premiera, nic ma mowy o tym. 
aby ten zasadniczy hrak w tak krótkim czasie 

usunqć. Brecht oświadzył kategorycznie: A/bn 
bfdzie kmi, al/JO nie /1ędzie pre111iery' I znowu 
stał sit; cud 1 Wymyślili coś/, koniem, premiera 
nic została odwołana. Około godziny szóstej 
Brecht dosłownie wyrzucony ze sceny przez 
maszynistów, niezadowolony z połowicznego 
załatwienia sprawy rumaka , wpadł w furii; 
i zawołał: Po mz osratni w życ:i11 przestę p11if 
próg rego 1earn1. To samo oświadczył Kurt 
Weill. Ale ohaj hyli przcciei. ludźmi teatru, 
autorami, wii;c po godzinie zjawili sit;, by uczes
tniczyć w premierze. 

[ .„ I Uwc11ura Weilla została pr1.ywta chłod
no. Kiedy kurtyna poszła w górę i ukazała się 
czi;ść zespołu. otaczai<1ca aktora Kurta Gerro
na, omal nie doszło do katastrofy. Gemm 1.a
czyna śpiewać o wielorybie, kn;:ci korbk<1 ka
tarynki, a katarynka nie wycia.ie żadnego dźwię
ku. Prz.ei.yłcm minuty rozpaczy, wreszcie ka
tarynka o7.yla. 

Pierwsze sceny mini,:ły w nastroju lodowa
tym. Ani jednego oklasku. Rmciłem okiem 
na siedzącego obok mnie kolegę Fischera - nie 
mógł opanować dygotania kolan. \V scenic ślu
bu nikl się nawet nie uśmiechnql. Ai. tu nagle, 
po balladzie armatniej, lodowata dotąd puhlicz
ność jakhy oszalała. Rozległy sii,: hurzliwe okla
ski i nic milknqcc wołania: vis, /Jis.1 I Lak już 
było nż do przerwy. Poszedłem za kulisy , nowe 
nieszczęście. Spokojny zwykle, potulny Weill 
wrzeszczy na całe gardło: Burdel. chlew zatm
cony, żo1111111oja nie będzie grała dalej. Z11fJm-
11iwn jej' Wyt-zuciwsJ.y LO z. siebie, pokazał mi 
m1s1.q ga1.ctki;, zaslępująq program. Ku memu 
przerażeniu zobaczyłem, że żonę Weilla, która 
przed chwiici zyskała takie oklaski za swojq 
ballad~· w 1·ytmic tanga, pominięto w spisie 
osóh. Pomogła mi uspokoić m~·ż.a, po premie
rze teldonmvaliśmy do wszystkich redakcji, 
ahy naprawić przeoczenie, które mogło być dla 
premiery śmicnelnc. Ani prze1. chwilę nie zda
wałem sobie sprawy, ż.c ów wieczór otworzył 
serii; sukcesów na całym świecie." • 

I 1.a: I Roman S1.yulowski. Berlult Brecht. Pruli le. \Vicu/a 

Pmvvcchna. W-wa I '173 
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62-800 Kalisz, al. Wolności 8 
tel. 65 81 OO fax 65 83 OO 

CiRUnDICi 
made Jor you 

62-800 KALISZ. ul. LÓDZKA 149/ I 53 

Kii.:rownik lmrroariatu 
MJROSl.AWA KUDAŚ 

( )rg.i ninu:ja pracy arly~1y1..·zni.:j 

KARINA c;u/.JEl.AK 
ANITA JOACHIMKOWSKA 

01.ial lih:radi 
NATAi.JA liAllRYŚ 

Ki1:rownik ti.:chn1c1n y 

Sf.AWOMIR l'RZYBYl.SKI 

Kii.:rnwnik ~ccny 

JÓZH' Kll.(JTKllćWICZ 

Bryga<la ohslugi 'i.:cny 
ROMAN KALINOWSKI 

DARIUS/. KOl'lćl' 
TADEUSZ l.ICHOCKI 

Gll.ZEGORZ SZARY 

Kii.:rownic.:y prat:nwni: 
krawieckiej dam'ikicj 

JMJWJC:A KUIU.A\VA 
kr;twii.::d:icJ mpkii.:j 

lllćNRYK Pl1\TKOIVSKI 
sllilar.~ kii.:.i 

J M:EK \VI ·:I .K 1; 
1·ry1ji.:r.-.kicj 

WllćSLAIVA ANTCZAK 

l<i.:kwi1ytor1y 
MACIEJ G(JRNICKI 

EDIVAll.D IVAIUJl;GA 

l:kktryq 
JANUS/. Si'.YCHTA 

l'R7.l 'MYSf.AW llARTOSi'.l ćK 
MAil.iUS/. GUC;f.AS 

l\ku.Hyi.:y 
ANDR7.IJ DRU'l.illAK 
SU!ASTIAN JOCHAN 

Malar1-<ld.:11rator 
JOLANTA l'AIVl.llWSKA 

MoJy,tka 
l~l·:N0111:FA 1'1.1'.IVA 

Tilpici.:r 
JAN NOW1\K 

Kwiaty na premierę dostarcza Gospodarstwo Ogrodnicze 
Czesława Klimczaka z kwiaciarni "l O T O S" 
ul. Śródmiejska 1 O, tel. 577 235 i Śródmiejska 32, tel. 570 528 

Pr1.cdsrr1.eda'l. hilctt\w w kasie Teatru. Kasa czynna rn<.lzicnnie upr(x:z ponid1.ia lk6w i niedziel od gud1.. 

9.00du13.00 oraz od I X.OO Jo 19.00 i najeJn4 goJ1.inę rrLcJ ro1.p<x:zęl:iem kał.Jego pr1.ethtawienia. 
Zam<'iwicnia na hilcty 1.hiurmvc rrosimy kierować d" Impresariatu - tel. 572 514. 673 047. X. 9 w. 29 

\V prug_rnmic wykort.ystano ł'dj9l'. ii.1 starego Londynu l ;il hu mu London in ald photogmphs 1897-1914. 1995 
Rc<lakl:ja pnlgntmu: Mc1gtfakm1 K11walska 

Oprm.:owanic grnfio.nc: \Vojl:ic..:h Stefaniak 
Skład i łamanie: Lidia 1:.yszczak 

Wydawca: Teatr im. \Vojt:ic1.:ha Hoguslawskicgo w Kaliszu 

Druk : REMA - KALISZ. ul. St;iszirn 4.l 

Cena: 2,00 
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