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Berto I 
Brech 

Urodził się 110 lat temu, 10lutego1898 r. w Augsburgu. 
Pierworodny nie udał się papie Brechtowi, dyrektorowi 
papierni. Za nic miał poczucie mieszczańskiej stabilizacji. 
Wdał się w matkę, kobietę delikatną i subtelną, a może i w 
babkę, staruszkę bardzo lekkomyślną, po której odziedziczył 
poczucie humoru i przekorę. 
O latach szkolnych pisał: ,,Podczas mojego 9-letniego pobytu 
w moim augsburskim gimnazjum realnym nie udało mi się w 
istotny sposób V1.rychować moich wychowawców. Podsycali 
oni stale moje zamilowanie do nieróbstwa i niezależności." 
Buntował się cale życie. Kazano mu nosić szkolny mundurek, 
a on wola! skórzaną kurtkę, zabierano do eleganckich 
restauracji, a on wolał podejrzane knajpy. Chciano 
'Arykształcić na lekarza on wolał teatr. 
Można powiedzieć, że żył w cieka'Arych czasach. Historia 
dawala o sobie znać na każdym kroku. Kiedy 'A')'buchla I 
wojna światowa, po krótk im okresie patriotycznego 
unies i nia, w gimnazjalnym \vypracowaniu „ Jak slodko i 
zaszczytnie jest umierać za ojczyznę" napisał: „nie uważam 
tego za słuszne ... " Gdy powołano go do wojska, by! wiecznie 
na bakier z regulaminem. 
Zaraz po zakończeniu wojny wybucha niemiecka rewolucja. 
Rzucił się w jej wir, choć do tej pory polityka wcale go nie 
interesowała. Rewolucja upadla. Rozczarowany Brecht 
uciekł w twórczość literacką. Od czasów szkolnych czytał 
wszystko, co mu wpadło w ręce. Nie tylko czytał. Rozmyśla!, 
pil, dyskutował, bawi! się, kocha!, grał na gitarze, śpiewał i 
pisal. Pisał ciągle. Dużo i szybko. Efekty wydawnicze były 
jednak mizerne. 
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I wreszcie w Monachium 20 września 1922r. sztukę pt: 
„Werble w nocy" wystawił Teatr Kameralny; jak się okazało z 
wielkim powodzeniem. W jednej z popremiero'A')'ch recenzji 
znalazły się znamienite słowa „24-letni poeta Be rtolt Brecht 
zmienił w ciągu nocy oblicze twórcze Niemiec. 
Jedzie zdobyć Berlin. Nie przychodzi mu to łatwo. 
Dopiero 31 sierpnia 1928 r. premiera „Opery za trzy 
grosze" przynosi mu za jednym zamachem, pieniądze i 
rozgłos, jakiego Berlin nie pamięta od lat. Jest już pisarzem 
słmvnym. Teraz pochlania go marksizm. Uważa, że w teatrze 
potrzebna jest nowa krytyka, nowe tematy, novV)' widz. Staje 
się zwolennikiem i twórcą teatru walczącego. Pokazuje zło 
kapitalistycznego świata. Komunizuje w kolejnych 
uhvorach. Szuka formy dla przedstawiania na scenie zjmvisk 
gospodarczych i wielkich procesów społecznych świata 
trawionego kryzysem . Coraz bliższe kontakty z komunistami 
idą w parze z rosnącą sympatią do Związku Radzieckiego. 
Widzi w nim najskuteczniejszą ochronę przed faszyzmem 
zagrażającym całemu światu. 

Kiedy Hitler dochodzi do władzy, Brecht ucieka z Niemiec. 
Zaczyna się dla niego okres długiej, ciężkiej wędrówki. Po 
Pradze Wiedeń, Paryż, Szwajcaria, Dania, Finlandia. 



Brecht podczas próby we własnym teatrze 
- slynnym Berlin er Ensemble 

Wybucha II wojna światowa. Tematyka wojenna pochlania 
go bez reszty. Pisze o niej wiersze i dramaty. Wyjeżdża do 
Ameryki. Mialo być cudownie, a czul się fatalnie. Wszystko 
go denerwowało, nie mógł znaleźć pracy, marnie znal 
angielski. Jego dramaty nie budziły zainteresowania, 
współpraca z Hollywood nie wychodzi la. 
Finał ame1ykańskiego rozdziału by! kiepski. Razem z 19 
scenarzystami i reżyse rami , m.in. Charliem Chaplinem, 
staną! przed Komisj<J do Działań Antyamerykańskich. 
Oskarżony o komunizm. Wyszedł z tego obronną ręka, ale 
Ameryka już mu obrzydła. \t\lyjechal do Paryża, stamtąd do 
Szwajcarii. 
W maju 1949 r. \'<Taca do Niemiec. AJe wschodnich . Tam 
otrzymuje własny teatr - słynny Berliner Ensemble. Ma 
teraz możliwości, o których nawet nie marzył. Wystawia, 
reżyseruje, wydaje drukiem, ma uczniów i wyznawców. Jego 
teatr odnosi sukcesy w kraju i za granicą . 

, 

l 
f 

Bcrtolt Brecht - i 920r. 

Bcrtolt l:lrec ht - J 946r 

Miał trzy miłości w życiu: sztukę, politykę i kobiety. 
Dzieci czworo. Żony dwie. Ta, która wytrwala najdłużej, 
Helena Weigel - aktorka, uciekała mu dwa razy. Za 
pierwszym razem w 1937 r. Pisał do niej wtedy: 7Droga 
towarzyszko, rada mężowsko-dziecięca zwraca się do Was & 

żądaniem niezwłocznego powi;otu i podjęcia przez Was 

dotychczas 1vykonywanych obowiązków. Macie jak 
najszybciej zameldować się w domil. Z rewolucyjnym 
pozdrowieniem." Wróciła. 

Drugi raz odeszła już w Berlinie w 1949 r. Jak piszą znawcy 
tematu powodem było to, że Brecht „dyma wszystko, co się 
chyżo, rączo po scenie rusza." Też wróciła. 

Umarł na atak serca 10 sierpnia 1956 r. Wcześniej polecił, by 
w jego sercu umieścić sztylet, a ciało zamknąć w stalowej 
trumnie, hy nie mogły się do niego dostać robaki. 
·:·:-·;-:: +:-

W 2003 r. Nagrodę Goncourtów w Paryżu otrzymuj e J. P. 
Amatte za książkę „Kochanka Brechta". Akcja powieści jest 

fikcyjna. Brecht wraca w niej do Berl ina, a wszechobecna 
Stasi podsuwa mu młodą aktorkę. Brecht chwyta przyn9tę , a 
przynęta pisze donosy. Pisa rz i jego żona domyślają się 

prawdy, bo już wiedzą, że NRD tak fun kcjo nuje. Autor 
powieści jest uznawany za wybitn ego znawcę życia i 
twórczości Brechta. Więc kto wie. 



Lamentacja n Mackie Majchrze 

A rekiny w oceanie 
mają zębów pe/en pysk, 
Macheath ma w kieszeni majche1„ 
Lecz kto widział jego błysk. o"E€RA 

GROSZ€ ZA TRZY 

Bardzo istotnym elementem życia Niemiec lat dwudziestych 
była erotyka. Inflacja i nędza sprzyjały prostytucji, 
powstawały dziesiątki domów schadzek, ludzie szukali 
zapomnienia w nocnych lokalach. Mężczyźni kupowali 
dziewczęta, kobiety, chłopców. W modzie był 

homoseksualizm i miłość lesbijska. Brecht wprowadził więc 
erotykę do „Opery za 3 grosze". 
Kanwę fabularną zaczerpnął z XVIII-wiecznej „Opery 
żebraczej" Johna Gaya. Muzykę napisał niemiecki 
kompozytor, syn kantora z synagogi, Kurt Weill . Był on 
nie tylko zaprzyjaźniony z Brechtem od lat młodzieńczych, 
ale także zafascynowany jego teatrem epickim. Inspirując się 
jazzem i kabaretem wchodził w muzyczną polemikę z 
tekstem, często ironiczną lub przerysowaną. Miała ona 
kierować uwagę widza na przedstawiony problem. Tak 
powstały słynne songi. Realizacji spektaklu podjął się 

berliński teatr przy Schiffbauerdamm. 
Próby były pasmem nieszczęść, awantur, zmian obsadowych 
i tekstowych, kłopotów technicznych. Cztery godziny przed 
premierą Brecht wpadł w furię: „Po raz ostatni przestępuję 
próg tego teatru" - zawołał i wyszedł. Za nim Weill. Na 
premierę jednak ·wrócil i. 

Scena z "Opery za trzy grosze" Brechta, wystawionej w 1929 roku 
w earrze Polsk 1111 przez Leona Schillera - Muzeum Teatralne 

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

tłumaczy ł W. Broniewski 

Pierwsze sceny minęły w nastroju lodowatym. Zaraz potem 
jednak nastąpily oklaski i \"liwaty. Publiczność szalała. 
Tak narodzi! się pierwszy europejski musical uderzający we 
wszystko, co święte dla mieszczucha: życie codzienne, 
miłość, uczciwość i sprawiedliwość. Musical z mocnym 
podtekstem zwierającym wiele gorzkich prawd o 
otaczającym Ś\Viecie, relacjach międzyludzkich, moralności i 
metodach zdobywania majątku. 
Sukces spektaklu był niezwykły, grano setki przeqstawień w 
Berlinie, odbyły się dalsze premiery w Niemczech oraz za 
granicą: w Warsza:wie, Moskwie, Pradze, Paryżu, Nowym 
Jorku itd .. 



Nie jest oczywiście Bertolt Brecht autorem jednego sukcesu. 

Pozostawi! po sobie bardzo bogatą spuściznę literacką jako 

poeta, pisarz, eseista, ale przede wszystkim jako dramaturg. 

Do jego najwybitniejszych dzieł obok „Opery" należą: 

„Strach i nędza III Rzeszy" (1938), „Życ i e Galileusza" 

(1938/39) , „Matka Courage i jej dzieci" (1939), „Dobry 
człowiek z Seczuanu" (1940), „Pan Puntill a i jego sługa 

Matti" (1940), „Kariera Artura Ui" (1941), „Kaukaskie koło 

kredowe" (1947). 

Polska prapremiera „Opery za 3 grosze" odbyła się za ledwie 

dziewięć mi es i ęcy po berliń skiej na deskach Teatru 

Polskiego w Warsza'Arie. Przygotował ją wybitny polski 

reżys er, krytyk i teoretyk teatralny Leon Schiller. Premiera 

wywołała skandal. Ingerowała cenzura. Część publiczności i 

krytyki protestowała przeciwko obrzydliwości, sadyzmowi, 

sutenerstwu i złodziejskiemu żargonowi na scenie. Spektakl 

zdjęto po 13 przedstawieniach. 

Premiera w Teatrze Miej skim w Łodzi odbyła się w i932 r. Po 

wojnie, w Teatrze Współczesnym w Warszawie, reżyserował 

„Operę" Konrad Swinarski, wychowanek szko ły Brechta . 

Potem wystawilyją niemal wszystkie teatry w Polsce. 

TIATV ~VICl\1 
Bertolt Brecht by! ceniony nie tylko za talent pisa rski , lecz 

może przede wszys tkim za wykreowanie nowych metod 

przekazu teatralnego. 
Mówił , że teatr bez kontaktu z pubłicznościąjest nonsensem. 

Pisał: „Fakt, że teatr nie na\'\riązaljeszcze żadnego kontaktu z 

publicznością, wynika z tego, że nie wie on, czego s ię od niego 

chce. To co umiał kiedyś, tego już dziś nie chce, a gdyby nawet 

po trafił, nie chciano by już t ego. Ale teatr \Vystawia jeszcze 

niewzruszenie to, czego już nie potrafi i czego od niego nie 

chcę." 

W opozycji do zastanych form teatralnych stworzył teorię 

teatru epickiego z wykorzystaniem tzw . efektów obcości. 

Odrzucił dramatyczną formę teatru działającego na rzecz 

epickiej formy teatru opowiadającego, wciąganie widza w 

akcję sceniczną na rzecz uczynienia z niego obserwatora . 

Zastąpił przeżycie uczuciowe koniecznością podejmowania 

decyzji i ocen, plynność sceniczną - odrębnością scen, 

narastanie akcj i montażem. 

Wprowadził dystans między widownią a sceną i w tym celu 

użyl właśnie „elementów obcośc i ". 

Był wielkim milośnikiem teat ru lalek Obrazcowa. Może 

dlatego, że już same lalki stworzyły najlepszy efekt 

wyobcowania. Nie byly ludźmi, więc nie przedstawialy 

prawdziwego życia. Ukaz)'\<Valy sytuacj ę i problem, a wnioski 

należały do widzów. 
Naczelną zasadą teat ru wg Brechta winna być możliwość 

swobodnej interpretacj i. 

Opracowanie tekstu: ; 

Urswla Raczkowska 
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