


WE I LLKOMPOZYTOR NIEMIECKI 
ur. 2 marca 1900 w Dessau, zm . 3 kwietnia1950 w Nowym Jorku 

Komponował już jako 12 letni chłopiec . Studiował filozofię oraz teorię muzyki 
i kompozycję . Po ukończeniu studiów grał w synagodze na organach, uczył teorii 
muzyki, komponował utwory symfoniczne oraz pracował jako krytyk muzyczny 
w radiu niemieckim. Debiutował jako pianista na początku lat dwudziestych. 
Spotkanie z Brechtem doprowadziło do zasadniczej zmiany postawy 
kompozytora - odkrył potrzebę tworzenia muzyki lżejszej , dostępnej dla 
wszystkich . W 1934 roku opuścił hitlerowskie Niemcy. Przez Londyn i Paryż udał 
się do Stanów Zjednoczonych (od 1943 był obywatelem USA). Tu zasłynął jako 
twórca musicali bijących rekordy popularności na Broadway'u. 
Niekwestionowany sukces odniosły: "Knickerbocker", "Holiday", "Street Scene", 
"Down in the Valley", "Lost in the Stars" i "Lady in the Dark" . Wiele jego piosenek 
zyskało miano standardów do dziś wykonywanych przez największe gwiazdy. 
"Opera za trzy grosze" należy do utworów najczęściej wykonywanych na świecie . 

właściwie Eugen Berthold Friedrich Brecht 
ur. 10 lutego 1898, zm. 1956 

PISARZ NIEMIECKI Bertolt BRECHT-. 
Dramaturg, teoretyk teatru, inscenizator, poeta . Jego twórczość ma charakter buntowniczy, rewolucyjny, 
jest społecznie zaangażowana . Jedną z głównych inspiracji światopoglądowych Brechta był marksizm 
zmieszany z modernistyczną niechęcią do mieszczaństwa. Jego utwory są głosem w obronie robotników 
i pokrzywdzonych, przeciwko wojnom, atakiem na kapitalistów i filistrów. Stworzył nowe metody prze~azu „ 
teatralnego, teatr epicki. Wprowadził do teatru efekt obcości, zmierzający do refleksji głębszej niż._ 
wzruszenie wywołane przez tradycyjny teatr. Aktorom nie wolno było wcielać się w grane postacie -
ich podstawowymi środkami artystycznymi miały być ironia, groteska i dystans do własnej roli. Gdy Hitler 
doszedł do władzy Brecht udał się na emigrację - zamieszkał w USA. Po wojnie wrócił do Europy i założył 
w NRD swój własny teatr - BERLINER EN SAM BLE. 

I i 

Dorothy LANE 
Jest rok 1929. Brecht właśnie ożenił się 
z Heleną Weigel, co pogrążyło w roz
paczy jedną z jego kochanek i najbliższą 
współpracownicę Elizabeth Hauptmann 
(wspólnie napisali w 1928 "Operę za trzy 
grosze"). Brecht pociesza ją w !istach 
twierdząc, że na zawsze pozostanie jego 
"boczną drogą" i namawia do napisania 
nowej sztuki. Za tę przysługę proponuje 
10 tysięcy marek. 

Kochana Bess ( ... ) czy nie mia/abyś ochoty zająć 

się nowym przedsięwzięciem ? Ja bym ci dal fabułę 

itd., a ty zrobiłabyś z tego małą sztukę, bardzo 

lekką i niedbałą. („.) Fabula wyglądałaby mniej 

więcej tak: środowisko: Armia Zbawienia i piwnica 

złoczyńców. " 

Prace nad nowym projektem szły 
Hauptmann z wielkimi oporami, współ
pracy z Brechtem właściwie nie było . 
Trzeci akt powstawał dopiero w trakcie 
prób. Naciskany przez Hauptm~nn 
Brecht napisał tylko teksty songow. 
Nawet autor muzyki Kurt Weill nie został 
poinformowany, jak naprawdę powstał 
"Happy End" . 

autorka 
libretta 

nigdy 
nie istniała 



Biii Cracker - PIOTR DZIĘCIELSKI 
Sam Wurlltzer" muśka" - ARTUR CZERWIŃSKI 
Dr Kabura "Gubernator" - PIOTR KRÓTKI 
Jimmy Dexter "Wielebny" - ZDZISŁAW DEREBECKI 
Bob Marker "Profesor" - LESZEK ŻENTARA 
Johnny Flint "Buźka" - ANDRZEJ PLATA 
Szara Dama "Ćma" - MAŁGORZATA WIERCIOCH 
Miriam - AGATA PORCZYŃSKA 
Major Stone - KATARZYNA NIEWADZIŁ 
Kapitan Hannibal Jackson - WOJCIECH ROGOWSKI 
Porucznik Lillian Holiday "Alleluja Lillian" - AGNIESZKA PAWLAK 
Siostra Mary - ŻANETIA GRUSZCZYŃSKA-OGONOWSKA 
Siostra Jane - ANNA KONIECZNA 
Siostra Puzon - MARTA PSZCZOŁA 
Brat Ben Owens - JERZY BALBUZA 
Komisarz - JACEK PIOTROWSKI 
Glina - ARTUR PACZESNY 

reżyseria - JERZY BATYCKI 
scenografia - IZA TORONIEWICZ 

kierownictwo muzyczne - JERZY JAROSIK 

fortepian - DOROTA DAKSZEWICZ 

przygotowanie wokalno-muzyczne 

oraz 
Joe - Dorota Dakszewlcz 
Kuba - Jakub Kolos 

asystent reżysera - żanetta Gruszczyńska-Ogonowska 
inspicjent - Dorota Czerkawska 

realizacja światła - MAREK PŁOCHARSKI 

realizacja dźwięku i multimediów -
JERZY SOCHAL, JAKUB KOLOS, JANUSZ PŁAWCZYK 

efekty multimedialne: 
zdjęcia filmowe - RAFAŁ ZGUD 

DOROTA DAKSZEWICZ, EWA SZEREDA, KRZYSZTOF SKRZYPCZAK 
montaż i animacje komputerowe - ALEKSANDER LENART 
muzyka - GRZEGORZ PIOTROWSKI 



REŻYSER 

Jerzy BATYCKI 
Absolwent wrocławskiej PWST. 
Aktor, choreograf i reżyser. Pra
cował m.in. we Wrocławskim 

Teatrze Pantomimy Henryka 
Tomaszewskiego. Kierownik ar
tystyczny Sceny Polskiej Teatru 
Tesfnske divadlo (1999-2001) . 
Jeden z założycieli STOWA
RZYSZENIA SZTUKA TEATR 
(1996). Od siedmiu lat dyrektor 
Międzynarodowego Festiwalu 
Jazzowego "Bielska Zadymka 
Jazzowa". 

w swoim dorobku ma kilkadziesiąt ról teatralnych i kilkanaście wyre

żyserowanych spektakli. Wybrane przedstawienia: "Bal w operze" 
wg J. Tuwima w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej (nagrodzony w 1997 roku 
jedną z głównych nagród na Międzynarodowym festiwalu "Złoty Lew" 

we Lwowie i "Złotą Maską" w Polsce), L. M. Montgomery "Ania z Zielonego 

Wzgórza" Scena Polska Teatru Tesinske divadlo, B. Frances "Tajemniczy 
ogród" Scena Polska Teatru Tesinske divadlo, F. Durrenmatt "Wizyta 

starszej pani" Scena Polska Teatru Tesinske divadlo, R. Kołakowski "Księga 

dżungli Bairagi" Scena Polska Teatru Tesinske divadlo. 

.....i Teoria jest względnie 

.....i prosta . Przedmiotem roz-
0:::: ważań jest stosunek 
Q sceny i widowni, sposób, 
LU w jaki widz powinien 

ł- przyswajać sobie zdarze
nia na scenie. Przeżycie 

Q : teatralne powstaje przez 
:J akt wczuwania się, jak 

O N zauważył to już Arys
'-~ O toteles w swojej Poetyce. 
..1. Wśród elementów, z któ
LU <(' rych składa się przeżycie 
1--: .....i teatralne powstałe w ten 
<::( Cf) sposób nie ma miejsca na 
O O krytycyzm i jest go tym 

O ~ mniej, im lepi.ej funkcjo
..:::.. nuJe mechanizm wczu-

0 .....i wania się. Krytycyzm 

U powstaje wobec samego >- Cf) wczuwania się, nigdy zaś 
N~ wobec zdarzeń, które 
Cf) Q widz ogląda odtworzone 
> ł- na scenie. 
> C( Nie jest rzeczą w pełni 
O:::: <( usprawiedliwioną, mówić 
LU > w przypadku teatru ary
......i > stotelesowskiego o "zda-
0.. = rzcniach, które widz 

ogląda odtworzone na scenie". W samej rzeczy gra aktorów i fabuła w teatrze arystotelesowskim 
nie służą bynajmniej obrazowemu odtwarzaniu zdarzeń życiowych, lecz ich celem jest wytworzenie 
określonego przeżycia teatralnego (o pewnym działaniu katartycznym). Działania przypominające 
rzeczywiste życie są na ogół pożądane, muszą przy tym być do pewnego stopnia prawdopodobne, aby 
mogła wytworzyć się Iluzja, bez której niemożliwy jest akt wczuwania się. W każdym razie nie jest 
bynajmniej nieodzowne, aby zaznaczona została jakaś przyczynowa struktura zdarzeń, wystarcza 
całkowicie, jeśli nikt jej nie kwestionuje. Jedynie ten, kto sam istotnie interesuje się zdarzeniamiz życia, 
do których w teatrach czyni się aluzję, jest w stanie traktować zdarzenia na scenie jako odbicie 
rzeczywistości i poddać je krytyce. Tak postępując opuszcza dziedzinę sztuki, ponieważ sztuka nie 
upatruje swego naczelnego zadania w sporządzaniu odbić rzeczywistości. Jak powiedzieliśmy, jest 
zainteresowana jedynie konkretnymi odbiciami, to znaczy odbiciami o określonym działaniu. 
Akt wczuwania się wytwarzany przez sztukę, byłby zakłócony tylko przez krytyczną Ingerencję widza 
w zdarzenia. Powstaje więc pytanie, czy jest rzeczą z goła niemożliwą uczynić zadaniem sztuki 
tworzenie odbić rzeczywistych zdarzeń, a tym samym krytyczną postawę widza wobec rzeczywistych 
zdarzeń postawą właściwą sztuce. Przy roztrząsaniu tego zagadnienia okazuje się, że aby dokonać tego 
wielkiego zwrotu, trzeba zmienić sam typ relacji między sceną I widownią. 
w nowej praktyce artystycznej wczuwanie się utraciłoby swoją dominującą pozycję. Natomiast zastępuje 
się je obecnie efektem osobliwości, V-Effekt, który również jest efektem artystycznym prowadzącym 
do przeżycia teatralnego. Polega on na tym, że zdarzenia rzeczywistego życia przedstawia się na scenie 
w sposób ukazujący ze szczególną ostrością i w sposób interesujący dla widza związki przyczynowe. 
Sztuka taka może również budzić w widzu wzruszenia, a to dzięki ukazywaniu tego, jak potrafi ona 
sprostać rzeczywistości. Efekt osobliwości jest starym środkiem artystycznym, znanym z komedii, 
z pewnych dziedzin sztuki ludowej i z praktyk teatru azjatyckiego. 

2 sierpnia 1940 

Bertolt Brecht 
"Wartość mosiądzu" , 
Warszawa 1975, s. 239-240. 



Dyrektor naczelny Roman Radziwonowicz 
Dyrektor artystyczny Zbigniew Najmota 

Koordynator pracy artystycznej Anna Gliszczyńska 
Asystent dyrektora Beata Barów 

Kierownik techniczno administracyjny Tomasz Grudka 
Zastępca kierownika ds. sceny Edward Sagan 
Montażyści dekoracji Robert Ku.tmickl, Krzysztof Kotowski, Tomasz Krzyżostaniak, Tomasz Peka, Andrzej Wieczorek 
Pracownia plastyczna Krzysztof Kotowski 
Pracowania krawiecka Jan Marciniak, Anna Lickun, Teresa Radzikowska 
Pracownia akustyczna Jakub Kolos, Jerzy Sochal, Janusz Ptawczyk 
Pracownia elektryczna Jerzy Bok, Marek Płocharski, Daniel Śniadecki 
Prace sto larskie Eugeniusz Zalewski 
Prace ślusarskie Krzysztof Mariak 
Garderobiane, fryzjerki Renata Borowska, Emilia Patrzek, Mariola Sapińska, Estera Szulc 

Biuro promocji I sprzedaży Fryderyk Klyszcz (kierownik), Włodzimierz Szymczyk, Grażyna Mulczyk·Skarżyńska, 
Baszko Sosnowska, Paweł Ryfun, Dagmara Jelińska, Katarzyna Tudruj, Marek Dębski 

Projekt g raficzny programu Barbara Sosnowska 
Opracowanie literackie programu Anna Gliszczyńska 
Plakat. okładka programu Aleksander Lenart 
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