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W 1928 Bertolt Brecht dowiedział się od swojej 
współpracowniczki Elizabeth Hauptmann, że opera 
balladowa ''The Beggars Opera" (Opera żebracza) Johna 
Gaya (1685-1732) i J. Christophera Pepuscha (1667-
1752), sensacja roku 1728, wystawiona ponownie w 1920 
na scenie londyńskiego Lyric Theatre znów cieszyła 
się olbrzymim powodzeniem utrzymując się na afiszu 
niemal przez dwa lata. O takim sukcesie teatralnym 
Brecht mógł jedynie marzyć, jego własne sztuki osiągały 
w tym czasie skromniutkie liczby przedstawień. Nic tedy 
dziwnego, że zainteresował się "Operą żebraczą", 

zwłaszcza, że sam preferował utwory sceniczne łączące 
dramat z muzyką. W oparciu o surowy przekład E. 
Hauptmann powstała nowa wersja "Opery" Gaya. 
Brecht oraz Kurt Weill, który tworzył nową muzykę 
do tej śpiewogry, szybko uporali się z robotą. Sukces 
prapremiery w dniu 31 sierpnia 1928 przeszedł 

najśmielsze oczekiwania. Setki przedstawień w 
Berlinie, dalsze premiery w Niemczech oraz za granicą, 
w Warszawie, Moskwie, Pradze, Paryżu, Nowym Jorku 
itd. rozsławiły nazwiska twórców, songi z "Opery za trzy 
grosze" znalazły się na ustach wszystkich. Również w 
latach późniejszych oraz po wojnie "Opera" Brechta i 
Weilla biła rekordy powodzenia na scenach mimo groźnej 
konkurencji młodszych musicali. Na przykład w 
nowojor skim Theatre de Lys sztuka utrzymywała się 

przez siedem la t n a afiszu, osiągając od dnia premiery 
w 1954 ponad dwa tysiące przedstawień. Jeszcze w 
pierwszym dziesięcioleciu po śmierci Brechta 
zanotowano pon ad 150 premier "Opery za trzy grosze" 
w różnych częściach świata. 

"Opera żebracza" była celną, zręcznie 

zamaskowaną satyrą społeczną i polityczną 

wymierzoną przeciwko zdemoralizowanej arystokracji 
i nowobogackiej burżuazji, przeciwko rządzącemu 
stronnictwu w1gow i premierowi Robertowi 
Wolpole'owi („) Twórców "Opery za trzy grosze" nie 
interesowały porachunki Johna Gaya z ówczesną 

rzeczywistością. Brecht przejął i częściowo rozbudował 
fabułę oraz powiększył personel "Opery żebraczej", 
zrezygnował natomiast z licznych aluzji Gaya do 
współczesnych mu postaci i zjawisk społeczno
politycznych; nowe są wszystkie songi i muzyka. Inna 
musiała być również tendencja "Opery". U Gaya 
obiektem krytyki społecznej były wyższe sfery Londynu, 
których nowy sposób bycia autor przyrównał do praktyk 
i obyczajow świata przestępczego; Brecht obrał jako 
cel ataku typowego mieszczucha z epoki późnego 
kapitalizmu. Pisarz nie przyrównuje współczesnego 

mieszczanina do przestępcy, wyznaje bowiem pogląd, 

że mieszczanin jest po prostu oszustem i rabusiem. 
Tę prowokacyjną tezę stara się podbudować przez 
podkreślenie mieszczańskich cech bohaterów sztuki i 
czysto handlowego charakteru wszelkich stosunków 
między nimi - rodzinnych, przyjacielskich, miłosnych 

itp. Mieszczańskim zjawiskiem jest zarówno perfidny 
oszust i hipokryta Peachum żerujący na nieczystym 
sumieniu bogaczy, jak też odromantyzowany gentelman 
- włamywacz Mackie. Konflikt pomiędzy tymi osobnikami 
wybucha z chwilą, kiedy Mackie przez zaślubienie Polly 
zagraża interesom przedsiębiorstwa Peachuma. 



PIERWSZY FINAŁ 
"OPERY ZA TRZY GROSZE" 

O NIEPEWNOŚCI EGZYSTENCJI LUDZKIEJ 

Bo człek ma prawo na tej biednej ziemi, 

Gdzie krótko żyje, trochę szczęścia mieć. 

To święte ludzkie prawo na tej ziemi, 

By kawał chleba, a nie kamień żreć. 

To święte ludzkie prawo na tej ziemi. 

Niestety jednak, racja oczywista 

Nie spełnia się, bo w życiu jest już tak, 

Że każdy może ze swych praw korzystać, 
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Źródłem kłopotów Mackie Majchra jest w istocie jego 
nieprzystosowanie do rzeczywistości. Z lekcji 
poglądowej, jakiej mu udziela wytrawny gracz Peachum, 
wyciąga jedynie słuszny dla siebie wniosek: musi 
zerwać ze staroświeckimi metodami okradania ludzi. 
Zapowiada przejście do bardziej bezpiecznej, bardziej 
intratnej i cieszącej się powszechnym szacunkiem 
pracy, do branży bankowej, albowiem:"Czymże jest 
wytrych wobec papierów spółki akcyjnej? "Czymże jest 
włamanie do banku wobec założenia banku? Czymże 
jest zamordowanie człowieka wobec wynajęcia 
człowieka?" 

Ani prawica, ani lewica społeczna nie 
potraktowały zbyt serio społeczno-krytycznych ambicji 
autora "Opery za trzy grosze". Krytyka podana w tak 
ogólnikowej i atrakcyjnej postaci nie była groźna. Mimo, 
że Brecht zastosował szereg antyiluzjonistycznych 
środków inscenizacyjnych mających na celu pobudzenie 
krytycyzmu widowni, publiczność mieszczańska nie 
przejmując się skierowaną pod jej adresem krytyką i 
pogróżkami pobrzmiewającymi z niektórych songów 
zachwycała się "kulinarną" substancją "Opery", jej 
sensacyjną fabułą, celnie spointowanym, dowcipnym 
dialogiem, pikantnymi scenkami erotycznymi, 
przyjemnymi melodiami jazzowymi, jak wreszcie 
całym parodystycznym podtekstem widowiska, wymie-
rzonym przeciwko fałszywemu patosowi i 
sentymentalizmowi mieszczańskiego teatru 
muzycznego, opery i operetki. Brecht zdał sobie sprawę 
z ograniczonego charakteru zawartej w "Operze za trzy 
grosze" krytyki społecznej i dlatego w późniejszych 

uwagach do sztuki zachęcał inscenizatorów do 
uwypuklenia jej elementów demaskatorskich, sam 
zaś z okazji ekranizacji tego utworu w r. 1930 napisał 
nowy scenariusz. 

Dominującym motywem filmu "Die Beule" 
("Guz") miał być strach Peachuma i prezydenta policji 
przed utratą kontroli nad złowrogim żywiołem 
nieprzebranych tłumów prawdziwych nędzarzy, którymi 
Peachum zamierzał posłużyć się jako narzędziem 
szantażu wobec policji. Katastrofalne skutki mobilizacji 
tych tłumów miały być ukazane w koszmarnym śnie 
prezydenta policji. Z tych samych pobudek, dla których 
prezydent policji gotów był poświęcić swego przyjaciela, 
Peachum zrezygnował z urządzenia demonstracji nędzy. 
Istotną przesłanką pojednania między konkurentami 
miała być metamorfoza Mackie Majchra: miast 
obrabować National Deposit Bank został prezesem 
tego banku. Miejsce gońca królewskiego mieli zająć 
pracownicy banku przewożący pod eskortą policji kaucję 
za uwolnienie Macheatha. Firma Nero-Film odrzuciła 

scenariusz Brechta i postanowiła sfilmować 

łagodniejszą wersję, co doprowadziło do głośnego 

procesu sądowego, wykorzystanego przez Brechta dla 
wykazania przed opinią publiczną, jak mało znaczą 
prawa jednostki w ustroju kapitalistycznym. Pisarz 
przegrał proces i musiał zadowolić się odszkodowaniem. 
Do skądinąd świetnego filmu G. W. Pabsta odnosił się 

z nieukrywaną niechęcią. N a popularnych motywach 
"Opery za trzy grosze" oparta jest rownież "Powieść za 
trzy grosze", którą Brecht napisał w r.1934. 

Ze wstępu Kondara Gajka 
do "Dramatów" Brechta BN, 1976r. 

"OPERA ZA TRZY GROSZE" 
PIERwszy EUROPEJSKI MUSICAL 

31 sierpnia 1928 roku odbyła się w teatrze przy 
Schiflbauerdamm w Berlinie premiera "Opery za trzy 
grosze", która przyniosła Brechtowi za jednym 
zamachem pieniądze i rozgłos. Z dnia na dzień stał się 
sławny, nie tylko wśród fachowców. Zdobył Berlin. 
Takiego sukcesu nie pamiętały od lat teatry stolicy 
Niemiec. 

Bardzo istotnym elementem życia ówczesnych 
Niemiec była erotyka. Wystarczy sięgnąć po znaną 
książkę Kastnera "Fabian'', aby odnaleźć w niej 
rozwiązłą atmosferę ówczesnego Berlina. Inflacja i nędza 
sprzyjały prostytucji, powstawały dziesiątki domów 
publicznych, ludzie szukali zapomnienia w nocnych 
lokalach, dokąd uciekali przed sobą i swoimi 
problemami. Mężczyźni kupowali dziewczęta, kobiety -
chłopców. Nikt nie ukrywał swych zboczeń. 

Homoseksualizm i miłość lesbijska były nawet w modzie, 
szczególnie wśród artystów. Domy publiczne i 
nielegalne, "kabarety" z nagimi tancerkami, które 
czekały tylko na "gości", prezentując naJpierw swe 
wdzięki , a potem je sprzedając, prosperowały 

znakomicie. 
Brecht wprowadził więc erotykę do "Opery za 

trzy grosze". Erotyka ta, tak bezczelna i prowokująca, 
musiała zaszokować mieszczańskiego widza, ale 
musiała go także podniecać i pociągać. Toteż wiele z 
tego powodu krzyczano, sztuce towarzyszyła atmosfera 
skandalu, ale to właśnie było też jedną z przyczyn jej 
ogromnego powodzenia. Każdy chciał skosztować 

"zakazanego owocu". 
"Opera za trzy grosze" jest pierwszym 

europejskim musicalem, który stał się prekursorem 
''Kiss me Kate", "My fair Lady" i ''West Side Story", 
osiągając powodzenie przekraczające znacznie świetne 
wyniki finansowe swych młodszych o 30 blisko lat 
następców. nawet na Broadwayu, w stolicy musicalu 
pobiła "Opera za trzy grosze" swych rywali. Szła tam 
bez przerwy 7 lat, wciąż przy wyprzedanej sali. 

Ale "Opera za trzy grosze" jest czymś znacznie 
więcej niż musicalem. Brecht posłużył się tu bowiem 
chytrym podstępem. Dał mieszczuchowi coś, co musiało 
mu się podobać.Ale przy tej okazji powiedział mu kilka 
bardzo gorzkich prawd o jego świecie i stosunkach w 
nim panujących, o nim samym, jego moralności i 
metodach zdobywania majątku. "Opera za trzy grosze" 
była utworem prowokującym i przekornym. 

Brecht uczynił z "Opery za trzy grosze" sąd nad 
mieszczaństwem, jego moralnością i obyczajami. Pan 
Peachum jest uosobieniem mieszczańskich cnót. Nie 
rozstaje się z Biblią, wywiązuje się solidnie ze swych 
zobowiązań, dba o to, aby nie popaść w kolizję z prawem 
i ma opinię nieskazitelnego obywatela. Żyje jednak z 
wyzysku nędzarzy i tam, gdzie nikt by już nic nie 
wycisnął, on jeszcze zawsze zarobi. Inny bohater 
"Opery", Mackie Majcher, szef bandy gangsterów, jest 
początkowo głównym konkurentem pana Peachuma i 
pragnie zabrać mu nie tyle córkę, ile pieniądze. O ile 



P ach un rtprezentuje kapitalizm tradycyjny, trochę 

już niemodny i pr z atarzały, Ma ckie Majcher jest 
nowoczesnym r ekinem, który nie widzi zasadniczej 
różnicy między grabieżą a innymi bardziej legalnymi 
sposobami zdobywania pieniędzy. Mackie pracuje do 
spółki z szefem policji, zabezpiecza się jak może i ma już 
w planie wycofanie się z interesu bandyckiego i założenie 
interesu bankowego. Brecht robi znak równania między 
grabieżą i dorabianiem się pieniędzy innymi sposobami. 
Jedno i drugie jest okradaniem społeczeństwa i każdy, 
kto się dorabia, nie żyjąc z własnej pracy, jest w gruncie 
rzeczy złodziejem. Sens sztuki zawarty był w songach, 
którymi kończył się każdy akt. 

"Opera za trzy grosze" ma trzy finały. Pierwszy z 
nich mówi, że świat jest biedny, a człowiek zły. 

Bylibyśmy lepsi, gd by warunki na t o pozwalały. Krótko 
mowiąc - byt określa świadomo ść. Rozwij a tę myśl 

ballada o przyjemnym życiu, k tora mówi, że przyjemnie 
żyje tylko ten, kto żyje w dobrobycie. Myślą f 
przewodnią drugiego finału jest teza: wpierw żarcie, !i 
potem moralność. Na pytanie, z czego żyje człowiek, 
odpowiada refren: 

Bo z tego żyje człowiek, że co g odzina 
Innego dłm.vi, du si, gnębi, n ie daje mu żyć ! 

Bo z tego żyje człowiek, iż zapom ina. 
Że i on mógłby też człowiekiem być. 
Panowie, po co puszczać w oczy dym ? -
Człowiek żyje tylko dzięki zbrodniom swyrn! 

W tej sztuce "każdy wycho d zi na swoje". 
Mieszczuch ma sensacyjną akcję, gangstera, jego miłość , 

aresztowanie, dom publiczny, jazz i świetne piosenki. 
Oczywiście będzie bardzo często brał całą akcję "na serio" 
choć Brecht próbuje różnymi zabiegami skłonić go do 
krytycznego myślenia , doprowadzić go d o tego, aby śmiał 
się z samego siebie. Ironiczny sens "Opery za trzy 
grosze" odebrały tysiące widzów. Oni więc mieli także 
swoją przyjemność (. .. ) Nic dziwnego więc , że w t akiej 
koncepcji sztuki konieczny był happy end (dla miesz
czuchów) i jego wyśmianie, j ego parodia . Stą goniec 
królewski, który przybywa pod szubienicę, aby 
przywieźć Mackiemu nie tylko ułaskawienie, lecz 
także podniesienie do stanu szlacheckiego, zamek 
Marmarel, wreszcie stałą rentę w wysokości 10 OOO 
funtów rocznie aż do końca jego życia. Nie jest t o już 
zwykłe zakończenie. To happy end doprowadzony do 
absurdu, tak nieprawdopodobny, że nawet najgłupsi 

widzowie musieli w tym momencie pomyśleć , że autor 
sobie zakpił, dając zamiast prawdy (której nie lubią, gdyż 
bywa przykra) nie nieprawdę przystrzyżoną czy 
lukrowaną, ale bajeczkę zupełnie bezsensowną i 
niewiarygodną. I może wtedy niejeden z nich zrozumiał, 
że właściwie dzięki temu zabiegowi osiągnął Brecht 
swój cel: pokazał, jak nieprawdopodobny jest happy end 
w życiu, wyśmiał te wszystkie kiczowate sztuki i filmy, 
które kończyły się zawsze optymistycznie, pogodnie i 
szczęśliwie, mimo, że logika życia i sztuki domagała 
się czegoś wręcz przeciwnego. 

Roman Szydłowski 
"Bertolt Brecht", W- wa 1973 

Odszedł STANISŁAW FRANCZAK 

W dniu 9 października 1993 r. po długiej i 
ciężkiej chorobie, w wieku zaledwie 45 lat zmarł 
STANISŁAW FRANCZAK, kierownik literacki 
Teatru Dramatycznego, znany działacz kultury i 
człowiek dla walorów umysłu i serca cieszący się 
życzliwością, sympatią i szacunkiem całego środowiska 
kulturalnego w Elblągu. 

Przyszedł na świat 14 stycznia 1948 roku 
w Tomaszowie Mazowieckim. Kształcił się na 
Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując w 1971 r. 
dyplom magistra ze specjalnością teatrologa. 
Następnie podjął pracę w Towarzystwie Naukowym 
w Szczecinie w charakterze instruktora d/s 
wydawniczych. W roku 1975 skorzystał z propozycji 
organizującego w Elblągu teatr Jacka Grucy i objął 
stanowisko konsultanta programowego oraz 
specjalisty d/s upowszechniania teatru. Na stanowis
ku tym które jako stanowisko kierownika literackiego 
teatru pozwalało mu współdecydować o kształcie 
programowym sceny, wytrwał do końca, usiłując być 
uczynnym i pomocnym placówce do ostatnich swoich 
dni. Sukcesy sceny elbląskiej czasów J. Grucy, A. 
Maya, i S. Tyma były jego współzasługą. On też 
najkonsekwentniej i w sposób najbardziej trwały - bo 
dyrektorzy przecież się zmieniali - obstawał przy 
formule teatru godzącego wysokie ambicje z 
popularnością. Całe też rzetelne przygotowanie 
naukowe i ogromną pracowitość oddał teatrowi, który 
przez wiele lat był dla niego domem. Dobrej roboty 
teatralnej skutecznie bronił, i w działalności 
wewnętrznej, i w adresowanych do publiczności 
wydawnictwach teatru oraz w artykułach prasowych. 

Dla przyjaciół, ludzi kultury, nauczycieli i 
młodzieży, z którą współpracował, był uosobieniem 
kompetencji i oddania sprawom kultury. Ogromnie 
ceniono go za wiedzę i pracowitość, kochano za 
wysoką kulturę osobistą, skromność, życzliwość 
dla wszystkich oraz więź z miastem, któremu 
powierzył bez reszty swoje służby i serce. 

Jego odejście z kręgu żyjących stanowi dla 
środowiska ludzi kultury w Elblągu bolesną stratę. 

Ryszard Tomczyk 
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Dobry Duch Naszego Teatru 
czyli 

Stasiu Fra ncza k w oczach kolegów 

Określić człowieka jest bardzo trudno. 
Stasia określić jest trudno szczególnie - wszystkie 
określenia są banalne, nieprawdziwe, ogólnikowe. 

Był nieprawdopodobnie skromny. Wszystkie 
jego działania miały na celu dobro teatru. Każde 
zdanie teraz wypowiedziane wydaje mi się bez 
sensu, wobec prostego faktu, że muszę używać słowa 
''był" choć ciągle nie umiem w to uwierzyć . 
Kim był naprawdę - czas pokaże .... Dziś chyba nie 
zdajemy sobie jeszcze sprawy z jego wielkości. 

Tak, Stasiu na pewno był DOBRYM 
DUCHEM TEATRU. 

(Hilary Kurpanik) 

Dla mnie Stanisław Franczak, chociaż sam 
nie występował na scenie, był artystą teatru. 
Wszystko co robił, czego się dotknął nosiło znamię 
artystycznej roboty. Śmierć Stasia w sposób 
szczególny umniejszyła nas wszystkich. 

(Stanisław Brodacki) 

Znałam Stasia bardzo długo. Dziś wydaje 
mi się, że był bardzo zagubiony w sobie i nigdy tak 
naprawdę się nie odnalazł. Poprzez swą skromność 
nie umiał "sprzedać" swojej wiedzy„ umiejętności i 
uzdolnień. Był dobrym kolegą - chociaż miał trudny 
charakter. 

(Teresa Szulc) 

Starał się zrozumieć innych ludzi i wszystko 
co go otaczało. Poświęcał całego siebie temu co robił. 
Zawsze uparcie wierzył w niemożliwe. 

(Henryk Majcherek) 

Wspaniały człowiek. Bardzo uczciwy, 
pracowity, bliski. Mało dziś takich ludzi. Nie mogę 
pogodzić się z tym, że go tu nie ma. Ktoś powiedział, 
że był DUSZĄ TEGO TEATRU, i ja tak twierdzę. 

(Jolanta Zacher) 

Takiego człowieka spotyka się tylko raz w 
życiu. Nie znajduję słów, aby powiedzieć jakim był 
człowiekiem. Chyba nie miał wad. Pan Stanisław 
składał się z samych zalet - tak sądzę. 

(Lidia Perucka) 

Po przyjeździe do Elbląga zabrał się od razu 
do pracy. Pracował bez wytchnienia. On trzymał 
cały ten teatr - dyrektorzy się zmieniali, Stasiu 
się nie zmieniał. Ciągnął wszystko sam. Był 
wyjątkowo uczciwy, pracowity i skromny. 

(Tadeusz Sochocki) 

Bardzo kulturalny. "Dzień dobry" i 
"Przepraszam" potrafił powiedzieć kilkanaście razy 
dziennie. Niezwykle łatwo można było się z nim 
porozumieć. 

(Jadwiga Giza) 

Osobowości i specyfiki tego człowieka nie 
oddaje chyba żadne słowo. HUMANISTA. .... Jego 
uwagi na próbie czy spektaklu były podawane w 
tak specyficzny, jemu tylko właściwy sposób, że 
zawsze odnosiły pozytywny skutek. 

(Lesław Ostaszkiewicz) 

Był dla mnie wzorem prawdziwej 
chrześcijańskiej POKORY. 

(Waldemar Billewicz) 

Fachowiec. Jeden z nielicznych, który teatr 
znał naprawdę. Żył teatrem i dla teatru. 

(Bożena Neuman) 

Bardzo go lubiłam, szanowałam i 
podziwiałam. Był szlachetnym człowiekiem i bardzo 
dobrym kolegą. Szkoda, że umarł tak młodo. 

(Hanna Rokita) 

Jeden z nielicznych kierowników literackich 
z prawdziwego zdarzenia. Wspaniały człowiek -
ceniłem go przede wszystkim za to, że gdy popełnił 
błąd umiał się do tego przyznać. 

(Jerzy Nowacki) 
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