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\V reali zacji sce nicznej OjJCIJ' ztl trzy gmsze dokonano nast<;puj<Jccgo opracowania 
partytury muzyki Kurta \Vc illa: 

- dokonano transpozycji w dół w granicach S półton6w wi<;kszości utworów 
i retuszy wewnątrz partii fortepianu oraz 

- zmniejszono skład orkiestry o fl e t, fa got, wiolonczel<; i II m1bkc;: , których 
partie przcj<;ły odpmvicdnio klarnety, saksofon y i instrume nty harmoniczne. 

Zmian tych dokonano za zgodą wyrażon<1 przez ]'lit K1111 Weill Fo1t11r!atio11 for Music 
z N owego Jorku. 
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Występku nie ścigajcie zbyt bezwzględnie, 

I nań z pewnością przy;dzie wkrótce czas. 

Bo wszystko w ko1icu marznie, schnie i więdnie 

Na tym padole płaczu wszystkich nas. 

Opera za trzy grosze, akt Ili 

BERTOLT BRECHT 
ur. 1 O lutego 1898 w Augsburgu 

zm. 14 sierpnia 1956 w Berlinie Wschodnim 

.„ 

Berlin końca lat dwudziestych: jest mało w naszym wicku czasów 
i miejsc, które obrosłyby równq legendą. Stolica przekwitającej Republiki 
·weimarskiej - państ\<va wyrosłego na gruzach cesarstwa, na klc;sce i upoko
rzeniu przegranej wojny. Rozbrojonego, okrojonego, zależnego od woli 
zwyci9zc6w, zmuszonego wypłacać im nie kończące sic; reparacje. Kraj w go
rączce, jego rządy chwiejne, społeczeństwo skłc;bione, niespokojne, chore. 
Na ulicach żebrzą inwalidzi wojenni, rosną brudne fortuny, drożyzna spycha 
większość na skraj biedy. I wszystko to - właśnie trochę zelżało. Od połowy 
dekady państwo jak gdyby złapało oddech, trochc; sic; ustabilizowało, 

związało koniec z ko1'\cem. Jaki gdyhy można teraz było odetchnąć głc;biej, 
odprc;żyć się, ucieszyć życiem za wszystkie stracone lata. Kruchy porządek 
miał się wkrótce zawalić.Już w 1929 roku nastąpi światowy krach gospodar
czy i demokratyczne Niemcy nic przetrwają go. vVśr6d głodu, inflacji, bezro
bocia do władzy dojdzie hałasująca na razie tylko na marginesie partia nazi
stowska. 

Totalitarne ruchy pozostają w tle. Nie tylko naziści obiecują radykalną 
receptę na zgniliznc; życia i na wszystkie jego ułomności; wzmacnia też 

Kwt Weill 

swoje wpływy partia komunistyczna. 
Jeszcze jest wcześnie. Dopiero po 
Procesach Moskiewskich i fali ludo
bójstwa w 193 7 roku groza sowieckiego 
systemu ukaże sic; światu bez 
parawanu; dopiero rozpc;tana przez 
nazistów wojna światowa i Holocaust 
pokażą okropności, których dotąd nic 
przeczuwano. Coś jednak daje sic; 
przeczuć. Już widać, że demokracja 
idzie w pogard<;, że instytucje życia 
społecznego się walą, że chwieje sic; 
dotychczasowa kultura pod powie
rzchnią życia wzbiera i kształtuje sic; 
coś potwornego. Widać to, jak zarodek 
przez cienką błonkc; jaja wc;ża. 

Jajo węża - tak Ingmar Bergman zaty
tułował swój głośny film o ostatnich la
rach republiki weimarskiej. Inne 
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podobne filmy: 7mierzclt bogrJw Viscontiego i chyba najpopularniejszy z nich 
wszystkich - Kabaret Boba Fossc'a. Emblematem epoki stał sic; właśnie 
berliński kabaret, na poły dom publiczny, miejsce zabawy rozpasanej, wul
garnej, gor<1czkowcj, ślepej i dekadenckiej. Tryska szampan i sperma: osta
tnie dni Pompei. Uosobieniem ducha miasta jest „asfaltowy kwiat" - jak 
nazwali poeci na pół pijaną, spoconą po cic;żkicj pracy berlińsk<1 prostytutkc;. 

\V mieście jest wtedy 
wiciu poetów i wiciu 
w ogóle artystów; całymi 
stronami można by 
wyliczać chociaż najwy
bitniejszych. Liczni osie
dli tu na stałe, niektórzy 

przeWIJ<lJ'I sic; tylko. 
\\'całym kraju, na fcr
mc1Huj<1cym podłożu 

podlanym radykalnymi, 
świeżymi prqdami, sztu
ka kwitnie bujnie, jas
krawo i oszałarniaj<1co. 

Kwitnie w ogóle wysoka 
kulwra. l\iektórzy jej 
twórcy dadzą sic; vvkrótce 

Prą/eh dekortt(/i r:asprml .Velterrt do prnnioy 
,,(Jpny za trzy grosze" fil' '/'eat1-ze 

Am Sr/Ji[fba11erdr1mm w' Her/inie w 1928 roJ:11 

uwieść hitlc..:rowskiej krzepie: to poeta Gottfricd Benn, reżyserka Leni 
Ricfcnscahl, kompozytor Richard Strauss, filozof Martin Hcidq!;ger. Inni 
komunizuj4 lub grawituj<! ku komunizmowi - dramatopisarz Ernst Tollcr, 
reżyser Erwin Piscator, filozof Ernst Bloch, grafik Georg Grosz, kompozytor 
Kurt \Vcill c:1.y skanclalizuj4cy, szukający sobie dopiero miejsca na parnasie 
poeta Bcrtolt BrecłH. 

„Picrwsz<! rzeczą, która zwróciła moj<! uwag<; u Brechta, było jego prze
branie" - warto wspomnieć o jeszcze jednym 6wc1.csnym berlińczyku. Tó 
dwudziestodwuletni pisarz, przyszły noblista, Elias Canetti: właśnie zdoby
wa szlify w stolicy środkowoeuropejskich artystów. „Zaprowadzono mnie 
w południc do Schlichtcra, restauracji, w której spotykał się intelektualny 
Berlin - wspominał Canetti po łatach. - Jcdym1 postaci~!. na którą zwróciłem 
szczcgólm1 uwagę, a to dzic;ki jej proletariackiemu przebraniu, był Brecht, 
bardzo chudy, z wygładzoną twarz<j, robi<1cą wrażenie nieco krzywej z powo
du czapki. Jego słowa brzmiały głucho i urywanie, pod spojrzeniem człowiek 
czuł sic; jak przedmiot o niewiadomej wartości, który on, właściciel lombar
du, szacował swoimi czarnymi, świdrującymi oczami.[ ... I Brecht niczego tak 
nic cenił, jak użyteczności i na wszelkie sposoby dawał poznać, jak bardzo 
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pogardza <<wyższymi ideałami>>. ! ... ] Dla niczego nic miał Brecht tyle 
czułości, co dla swojego samochodu". Malownicza postać cyganerii: czytał 
Marksa i wielbił amcrykariski rozmach, oglądał się na lewo, ale swój 
ukochany samochód dostał jako premie; za reklamowe wierszyki dla wytwór
ni Steyr. Pr6bował wsp6łpracy z bolszewickim kolcktyvvcm teatralnym 
Piscatora - nic bardzo mu to szło. \:\'ykł<lcał sic; o tantiemy. r-,,farzy ł o sławie. 

Utrzymyvvał harcmik kochanek, które ubierał u jednego krawca, w iLlenty
cznie krojone płaszcze. Miał za to u krawca stały rabat. 

Napisał już parc; anarchicznych i ekspresjonistycznych sztuk, zbiór wier
szy Postvllo domoz.c'O. Był autorem sławnej po wielkiej wojnic Ballady o mar

ivJJym :::,o/11ierz11. Wkrótce miał zostać jednym z najbogatszych i najsławniej
szych arryst<lw N iemiec. 

Oto jak do tego doszło. Wiosn<1 1928 w Berlinie pojawił sic; niejaki Ernst 
Josef Aufricht, syn bogatego śL1skicgo przcdsic;biorcY, wyposażony przez 
ojca w kapitał na początek kariery teatralnego producenta. vVynaj<1ł pocho
dzqcy z przełomu wicków budvnck Thcatcr Am Schifflnwcrdamm i zaczął 
planować sezon. Nic szło mu najlepiej. Dramatopisarz Georg Kaiser nic 
napisał umówionej sztuki. Trzeba było na gwałt szukać czegoś w zastc;psrwo. 

\~ połowic kwietnia, 
w restauracji Schlichtcra 
1\ufricht poznał Bcrtolta 

Brechta. Ten zaCZ<jł mu 
opowiadać o pisancj 
właśnie sztuce Joe 

Fleisd1hod.·er - lewicowej, 
obiecanej Piscatorowi, 
nigdy w cfckcic nic skoń
czonej; nic zainteresowa

ła ona Aufrichta. N a 
odchodncm Brecht wspo
mniał jeszcze o innej 

rzeczy: ma kilka sccn 
czegoś, co nazywa N.i[!~ 

-Raj/; a co stanowi adap

tacJc; Ope1)' /e/Jmruj 
Johna Cay'a i Johna Chri-

/,o/te Lenya - rd.·tod:a, żona Klf!trt \,11(,illa 

srophcra Pepuscha - osiemnastowiecznej brytyskicj parodii ówczesnych 
oper. J ,ibrctto Gay'a opowiadało o londyńskim królu rzezimieszków, ktciry 

uwodzi jednocześnie córki swego pasera i swego wic;ziennego strażnika; po 
liczn ych perypetiach zasrajc przez nic uwolniony. Całość stanowi teatr 
w teatrze: od -'Tywa1w rzekomo przez więźni<'iw londyńskiego Ncwgatc. 
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ivliłą te; staroć tłumaczyła właśnie na niemiecki jedna z przyjaciółek Brechta, 
Elizabeth Hauptmann. Wspólnie inkrustowali ją piosenkami, do ktc>rych 
użyli , również tłumaczonych , pieśni koszarowych Rudyarda Kiplinga i wier
szy pic;tnastowiccznego francuskiego poety-bandyty Franc;ois Villona. 

'fo spodobało sic; Aufrichtowi; mniej spodobał mu sic; fakt, że Brecht 
chciał do tyc h tekstów nowej muzyki, któr<i napisałby jego przyjacie l i kilka
krotny już współpraCO\Vnik Kurt vVeill. vVcill był trudnym , awangardowym 
kompozytorem, nic gwarantował sztuce powodzenia. Producent skrzywił sic; 
wic;c i na boku zlecił swemu dyrygentowi Theo Mackcbcnowi opracowanie 
oryginalnej partytury Pcpuscha - aby pozbyć sic; Weilla, kiedy ten przyniesie 
niezrozumiałe nwzycznc łamańn:. ' l~· mczasem Brecht spotkał sic; z \Vc illern 
w miejskim parku, gdzie na ławce zawarli decyduj<1cy o całym ich później
szym życiu koncrakt. Brecht, dzic,:ki któremu rzecz doszła do skutku, miał 
otrzymywać 62,5 procent wpływów. ~lniej znany i akceptowan y \Vciłl -
25 procent. Pozostałe 12,5 procent zostawało dla Elizabeth Hauptman n. Gdy 
z biegiem łat za tymi procentami stanc;ły milionowe sumy, nierówn y podział 
zysków był wściekle ncgocjmvan y - jeszcze niedawno przez spadkobierców 
umavviających sic,: stron. 

Póki co jednak, dzielono skór<; na niedźwiedziu. IIT1preza nic rokowała. 
Role;: Poiły miała grać najwic;:ksza w tej chwili miłość Brechta, Carola Nchcr. 
Burdelmam<; - jego przyszła Ż(ma, Helena Weigel. Jako Jenn y obsadzono 
żon<; Weilla Lotte Lcnyc;. Z Drezna przyjechał unikaj<1ey dotąd stolicy, 
charakterystyczny aktor Erich Ponto. Do roli Machcatha pozyskano 
bożyszcze berlińskich operetek- I Iaralda Pa ulscna. Nie bardzo jednak mieli 
oni co grać. Sztuka nic była gotowa. Pozostała zresztą niegotowa aż do pre
miery i później : prawdc;: mówiąc, do dziś . Brecht, Hauptmann, Weill, r ,cnya 
i reżyse r Erich Engel wybrali sic:; wprawdzie latem na południc I· rancji, by 
rzecz spokojnie kończyć, Brecht wkrótce jednak wyjechał stamtąd, podró
żował w innyc h sprawach i wrócił do Berlina 20 sierpnia, w trzy tygod nie po 
rozpoczc;ciu prób. Jedenaście dni przed praprcmicr4. 

Na próbach panował chaos nic do opisania; kłócono się o wszystko, wszy
stko sic;: też waliło. Od razu w pierwszych dniach Carol<; Nchcr odwołano do 
szwajcarskiego Davos, gdzie w sanatorium jej mąż dogorywał na gruźlicę. 
i\ifłoda wdowa powróciła po dwóch tygod niach , odkrywając, że wic;:kszość jej 
roli przypisano tymczasem innym postaciom. Brecht stropił sic;:, usiadł z Ca
rolą przy stole na środku sceny, wzic:;li scenariusz i zaczc;li przywracać jej utra
cone kwestie. Przywracali je przez kilkanaśc ie godzin, uniemożliwiając pró
bc:;; reszta zespołu była wściekła. W końcu Aufricht poprosił oboje, żeby 
prze nieś li s ię do jego gabinetu, na co gwiazda rz uciła w producenta scenariu
szem i oświadczyła, że jej rolę może w takim razie grać sam. Zabrakło Polly. 
Następnego dnia Aufricht wraz z Engelem udali się więc do mieszkania 
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aktorki, przynosząc jej w darze ślubną suknię Poiły i bukiet róż. Kwiaty 
przyjęto, interesantów odprawiono z kwitkiem. Na premierze rolę Poiły 
zagrała najęta naprędce Roma Bahn. Carola Neher powróciła zaś do tej 
postaci dopiero w późniejszym o parę łat filmie. Ideowa komunistka, wyszła 
potem drugi raz za mąż, za sowieckiego dyplomatę, i przeniosła się do Mo
skwy. Wic;;ziono ją na ł,uhiance . W 1942 roku rozstrzelano. 

Obsada zmieniała się z dnia na dzień. Helena Weigel zapadła na zapale
nie wyrostka robaczkowego, musiała poddać się operacji i jej rolę wykreślono 
ze scenariusza. Odbyła sic; dzika a'vvantura o muzykę Weilla, wygrana przez 
Brechta i kompozytora; odtąd Lotte Lenya powiększała SW<ł rolę z pomocą 
męża. Z czasem została ona legendarną, najsławniejszą z Brechtowskich 
śpiewaczek. Jej ostry głos o ograniczonej skali i wyraźnej chrypce, przez 
którą rychło przebijał się niepowtarzalny, metaliczny ton wulgarnego liryz
mu , zrósł się bez reszty z rym i „songami" - jak je w krc;;gu Brechta nazywąno 
z amerykańskiego snobizmu. To niemiecka Edith Piaf. Na emigracji w USA 
dożyła wicku osiemdziesięciu trzech lar, nagrała szereg płyt, śpiewała rolę 
Jenny na Broadwayu. 

Rosa Vałctti, obsadzona jako pani Peachum, uznała sztukę za 
„parszywą". Podobnego zdania był Paulsen, który grożąc odejściem wymógł 
na producencie, by mógł sam zadecydować a swoim kostiumie. Obstalował 
reż wieczorowe ubranie w najmodniejszym berli11skim stylu: lakierki, 
kamasze, błękitny krawat, kosztowny melonik. Brecht z Weillem naprędce 
dopisali otwierającą przedstawienie Pie.M a 111ol'kie A1ajrhrze, którą śpiewać 
miał aktor Kurt Gemm i która miała wyjaśnić zbrodniczy charakter tak 
pięknie odzianej postaci bohatera. Nikt już nic panował nad próbami, każdy 
ch1gnął w swoją stronę - „ w burdelu gdzie był dom i warsztat nasz". Brecht 
spierał się z reżyserem o szczegóły przedstawienia, tekst skracano i przedłu
żano na groźby pozbawionych kwestii, rozwścieczonych aktorów. Ostatnim, 
który po cięciach jego roli zjawił się w dniu premiery w tearrze ze spakowaną 
walizką, był Erich Ponta. Scenariusz przedstawienia złożył się z łat i kom
promisów. Na widowni stale przesiadywały grupki przyjaciół Brechta, 
komentując akcję, grę, utwór, dając swoje własne rady - po próbie wszyscy 
przenosili się do Schlichtera, gdzie pewnego razu pisarz Lion Feuchtwanger 
wymyślił przedstawieniu nowy tytuł. Spodobał sic; on wszystkim: Opera za 
trzy grosze. 

Jeszcze na próbie generalnej, kiedy już udało się rozpakować walizki 
Ponta, zaciął się mechanizm, po którym na scenę wjeżdżał w finale drewnia
ny koń. „Nie będzie konia - nic będzie premiery" oświadczył dramatycznie 
Brecht i zerwał próbę. Wkrótce udało się ją wznowić zdesperowanemu 
Aufrichtowi: w końcu to przed nim stało widmo bankructwa. Jako następny, 
ataku furii dostał Kurt Weill: w programie przedstawienia pominięto 
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nazwisko jego żerny. Ułagodzono kompozytora, ktoś zadzwonił z odpowied
nim suplementem po najważniejszyc h redakcjach; konia też udało się, jakoś 
uruchomić. Aufricht zapragnął nagle skreślić finałowy chorał, Weill go obro
nił. rvlożna było już czekać wieczoru. Najspokojniejsza ze wszystkich zdawa
ła się Rosa Vałctti: pewna klapy, już od następnego dnia zaangażowała się po 
cichu do jednego z berlińskich kabarer6w. 

Pomylono się też w kasie. Herbert lhcring i Alfred Kerr - dwaj najważ
niejsi berlińscy krytycy, niena\vidzący sic; serdecznie i starannie rozsadzani 
na wszystkich premierach, zajęli sąsiednie fotele. Kurtyna poszła w górę. 
Kurt Gemm za kręcił korbą katarynki, ale instrument zepsuł się nagle, więc 
pierwsza zwrotka pieśni o Mackie1T1 przeszła a cappella. Dopiero przy 
drugiej zwrotce w trybie nagłym wspomogła zaskoczonego śpiewaka orkies
tra. Publiczność siedziała kamienna, nic\.vzruszona, nic reagując nawet 
uśmiechem na żaden dowcip. Coraz bardziej przerażeni aktorzy dojechali aż 
do Pid11i armatniej - i wtedy, bez żadnych stanów pośrednich, widownia 
wpadła w eufori<y. Ogłuszaj4cy aplauz towarzyszył przedstawieniu do końca. 
Wyprzedano bilety na kilka najbliższych miesięcy. Po kilku dniach całe 
Niemcy nuciły pod nosem Pid1i o Mad:ie Majrhrze song Jenny Pirarki 
i Mura/nok po!fm, na;pierw dajrie jd/ 

„vVyrafi nowanc, na zimno wykalkulowane przedstawienie wspomina 
Canetti. - Obraz Berlina tamtych dni . Ludzie oklaskiwali siebie, to byli oni 
sami i podobali się sobie. Najpierw szło ich żarcie, porem moralność [ .. . ] 
teraz zostało ro wypowiedziane, żadna świnia nic mogłaby się czuć lepiej. 
Zatroszczono sic; o efektowne ułaskawienie: posłaniec przybył na prawdzi
wym koniu. vV przeraźliwe, nagie samozadowolenie, emanujące z tego spek
taklu, może uwierzyć tylko ten, kto je sam widział. 

Jeżeli zadaniem satyry jest chłostanie ludzi za niesprawiedliwość, którą 
uosabiaj4 i popcłniaj4 - ci<1 gnie Canetti - to tu przeciwnie, wszystko to, co 
zazwyczaj skrywa się wstydliwie, było gloryfikowane: najcelniej i najsku
teczniej zaś wyszydzano współczucie. f ... ] Każdy rozpoznawał w sobie natu
rę Mackie Majchra i nareszcie czuł, że może to otwarcie przyznać i że jest to 

akcepco·wam:, a on sam podziwiany" . Sukces sztuki przeraził Canettiego do 
tego stopnia, że - jak pisze - odqd nosił się z myśl4 o ucieczce z Berlina; 
sprawiedliwy opuszczający Sodomę:. Krytykował Operę konserwatywny Kerr, 
krytykowała ją też Die Rote Fahm: - oficjalny organ partii komunistycznej, 
jako że dzieło nic zawierało „nawet śladu współczesnej społecznej satyry"; 
faktycznie, było jej tu nawet mniej, niż w Gay'owskim pierwowzorze. Maks 
Brod, przyjaciel Franza Kafki i wydawca jego pism, z niepokojem zanotował 
w dzienniku, że podobna apologia brutalnej samczości - dostrzegał j4 wsze
regu ówczesnych dramat6w - może przygotować grunt pod wojn9 jeszcze 
bardziej krwawą od poprzedniej. 
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Jeśli wic;c w prapremierze widziano jakieś ideologiczne barwy, to -
osobliwie - raczej profaszystowskie, niż prokomunistyczne. Bez przesady 
jednak. 'Jym, co bez reszty porwało berlińską widownię, był brutalny, gorz
ki, musujący cynizm sztuki, cynizm doszczętnie pozbawiony jakichkolwiek 
ideologicznych mrzonek. Na scenie panowała jadowita anarchia, wprost 
wydobyta z chaosu prób. Przcdsta\vicnic było r6wnie obcesowe, zdeprawo
wane i inteligentne, jak zcsp6ł, który je stworzył. Emanow,\ło jego zbioro
wym duchcn~ i tak utożsamiając sic; z wykonawcami działało na przekór 
w~zelkim, koncypowanym wówczas przez Brechta „efektom obcości". 
Jeszcze inaczej: owa „obcość", ironiczna, autoironiczna, biorąca świat i teatr 
w wielokrotny nawias, podziałała tu na widzów jak najlepsza przyprawa. A do 
tego doszedł, śwież.o importowany zza oceanu, jazz; musicalowa forma, 
genialnie spleciona przez \Veilla w jedno z miejscowym tingel-tanglem. 
Berlin toczył sic; ku swoim przeznaczeniom, śpicwaj<JC o pirackim okrc;ctc, 

_ kt(iry podpłynie i weźmie wreszcie to cholerne miasto na cel. 

r Kiedy po kilku latach piracki 
~ okrc;t przybrał już wyraźnie 

brunatny kolor i wywiesił na 
maszcie swastykc;, Brecht 
poszedł zdecydowanie na lewo. 
Przerabiał tekst Opety, by obró
cić ją przeciw burżujom; chciał 
tego samego od filmu, który 
tymczasem na podstawie best
sellera kręcono. Nie byłby sob<j, 
gdyby nie załatwił zarazem 
kilku spraw: na pokazowym 
procesie z wytwórnią filmową 

zyskał sławę radykalnego 
lewicowego bojownika; równo
cześnie za prawa autorskie, 
tantiemy i za to, że od wyroku 
sądu nic· wniósł apelacji, zainka-

Theater Am Sdtiffba11erdmnm sował od wytwórni bajo1'\skic 
kwoty. Po 1933 roku emigrował. 

Gdy w USA nastał czas maccarthyzmu, przed senacką komisją gorąco wy
pierał się komunistycznych sympatii, radykalny ton swych wierszy 
tłumacZ<}C - ich złym przekładem na angielski. \V protokołach przesłuchania 
zanotowano salwy zbiormvego śmiechu. W tym samym czasie na powrót 
oczyszczona z lewicowych wtrętów Opem biła w Nowym Jorku rekordy 
powodzenia. Jej autor powrócił do utworzonej w jego ojczyźnie NRD, 
w budynku Am Schiffbauerdamm założył swój, działaj4cy do dzisiaj, teatr; 
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pisał sztuki i nhvnic piękne, jak dawniej, wiersze. Rafinował SW<J teatralną 
doktrynę, któr<J pogłc;bił tymczasem, studiując teatr wschodni. Jak przyznał 
nawet niechętny mu, lecz za\vsze \.viclbiący jego poezję Canetti - „za spravV<l 
Chińczyków doszedł do swego rodzaju mądrości". 

Został jedną z najważniejszych postaci dwudziestowiecznego teatru -
tyleż rewolucyjrn1 co pokrc;tną, tyle płomicnrn1 co wyrachowaną. rl)rle też 
budził swą przenikliwością fermentu, ile go potem gasił ideowym lukrem ... 
No, może jednak trochę wic;ccj. Nad lukrowaniem Opery pracowały rzesze 
marksistowskich zelantów. Ubolewali oni, że mistrzovvi nic udała się w tym 
wypadku słuszna, klasowa krytyka; lub przeciwnie - dowodzili, iż przemycił 
ją głc;:boko ukrytą przed burż.uazyjn4 cenztmi, tak że spełniła swój 
rewolucyjny cel. Jedno jest pewne: dzięki umowie zawartej na parkowej 
ławce, Brecht do końca życia nic musiał tros1,czyć się o chleb. Stworzył jedno 
z najbardziej legendarnych przedstawic1'i tego stulecia. A morał z tej historii 
naprawdc; przyszedł dużo później. 

Tomasz Kubikowski 

JACEK ST. BURAS 

tłumacz, krytyk literacki, eseista. Kieruje działem niemieckim 
w micsic;:czniku lJtcra!111t1 11a J:re1iecie. Tłumaczy poezję, m.in. 
Gottfricda Benna, Bertolta Brechta, Paula Cclana, Volkera Brauna, 
Gi.1ntera Grassa, Hansa i\I. Enzensbcrgcra; prozc; - Friedricha 
Oi.irrcnmatta, Petera I landkc, Roberta 1\ilusila i in. Jest wybitnym 
tłumaczem dramaturgii niemieckiej klasycznej i współczesnej. 
Przełożył ponad czterdzieści utworów dramatycznych, wysta
wianych przez wicie teatrów oraz Teatr TV ( /:b(Jjq i vVaflcnstein 
Schillera, Rozbi~J' dzban, Ksir;ż(; Homburg Kleista, Judyta Hcbbla, 
Emilia Galot!i Lessinga, Mahago1111y Brechta, Prepshouv 'll1boricgo, 
Ka!)(/Jte!, Fi/oktet, Misja Mi.Hlcra, Komediant, Rodze1istru10 Bernharda, 
Mamut, Pa11 Paw.:ef, Fernando Kmpp ... Dorsta i in.) 
Jest laureatem polskich i niemieckich nagród literackich. 

W Teatrze Polskim we \Vrocławiu grane s4 w jego przekładzie sztuki: 
Kasia z Hei/broww Heinricha von Kleista, Immanuel Kant Thomasa Bernharda 
i Opera za trzy grosze. 
Jacek Buras jest autorem nowego przekładu Fausta Got:thcgo (druk fra
gmentów w Literaturze 11a ft~Jiecie, nr 5/6 1996). 
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Z KRONIKI TEATRU POLSKIEQO ... 

Po raz pierwszy w Teatrze Polskim wystawiono Operę za trzy 

grosze w 1957 roku. Premiera w reżyserii Jakuba Rotbauma 

odbyła się 4 maja. W roli Mackiego wystąpił Jerzy Wójcik, 

Jenny - Halina Dobrowolska. 

Spośród aktorów, którzy grali w premierze Opery w 1957 

roku, do dzisiaj pracuje w Teatrze Polskim Bogusław 

Danielewski. 

OP/•:RA ZA TRZY GROSZE, 19.57 

OPERA ZA TRZY GROSZE 
premiera 4 maja 1957 

przekład Bruno Winawer 
songi przełożył Władysław Broniewski 

inscenizacja i reżyseria Jakub Rotbaum 
scenografia Aleksander Jędrzejewski 

kostiumy Jadwiga Przeradzka 
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Zastępcy dyrektora Cecylia Synal 

Kierownik techniczny 

Kierownik budowy dekoracji 

Główny rekwizytor 

Brygadier sceny 

KIEROWNICY PRACOWNI 

krawieckiej damskiej 

krawieckiej męskiej 
perukarskiej 

szewskiej 

modelarskiej 

stolarskiej 

malarskiej 

tapicerskiej 

ślusarskiej 

elektroakustycznej 

elektrotechnicznej 

Kierownik Działu 
Marketingu i Sprzedaży 

Kazimierz Budzanowski 

Jadwiga Zimińska 

Adam Sadura 

Jerzy Laskowski 
Marek Stapkiewicz 

Maria Stupak 
Grzegorz Ragan 
Krystyna Zbroszczyk 
Jerzy Porzyczek 
Andrzej Gemborys 
Jerzy Domżalski 
:Marian Kmieciak 
\Vłodzimicrz Pomorski 
Leszek Nowak 
Tomasz Zaborski 
Dariusz Bartołd 

Alicja Klimczyk 

Informacje i zamówienia na bilety zbiorowe i indywidualne w godz. 9 -16, 
tel. 343 87 89 oraz 343 86 53 w. 261 

Redakcja programu ~daria Dc;hicz 

Projekty kostiumów 1\Iarcin Srnjcwski 

Opracowanie graficzne Studio Crafiki Reklamowej 
lMPl"{ESJA 

TEATR POLSKI 
ul. Zapolskiej 3 

50-032 Wrocław 
tel. 343 86 53 

Fotografie Archiwum Teatru Polskiego 

SCEi\A i\A ŚWIEBOOZKll\I 
pl. Orląt Lwowskich 20 

Wrocław 

tell. 68 57 80 

TEATR KAMERALVY 
ul. Świdnicka 28 

Wrocław 

tel. 44 62 01 
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