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BRECHT [brcśt) BERTOLT ( 1898- 1956) , niemiecki dramatapisarz, poeta, teoretyk teatru, 
reżyser; ( .. . ) W twórczości swej realizował konsekwentnie zadania sztuki zaangażowanej . Anty
mieszczański buntownik w pierwszych latach twórczości , w powojennych utworach stał sic; piewcą 
nowego porządku społecznego a nade wszystko wielkim praktykiem teatru, urzeczywistniającym 
swoją, doj17,ałą już, koncepcji( teatru epickiego. Naczelną 7,asadit swej teorii - walkę z iluzjonizmem 
teatru i sztuki dramatycznej - realizował przez podkreślanie fikcyjnego charakteru wydarzeń scenicz
nych, tworzenie dystansu wobec akcji dramatycznej (tzw. efekt obcości - Vcrfrcmdungseffekt), przez 
pobudzenie myślenia widza oraz domaganie sic; wniosków i ideowej decyzji. ( ... ) W dramatach szukał 
podkreślenia wyrazu przez muzykc; (tzw. songi, komentujące akcje;}, którą tworzyli głównie K. Weill, 
H. Eisler, P. Dessau. ( .. . ) 

Encyklopedia Powszechna PWN 



Kurt VVeill 
2 Ili 1990, Dessau; 3 IV 1950, Nowy Jork 

Kształcił się w rodzinnym Dessau, potem w Berlinie (1918) u E. Hum
perdincka, R. Krasselta i F. Busoniego. Był korepetytorem i dyrygen
tem teatru w Dessau, dorabiał grą na fortepianie w ogródkowej pi
wiarni ... Jego pomysły muzyczne, szczególnie dotyczące muzyki 
scenicznej, były na owe czasy rewolucyjne. 

Świadomość - jak sam stwierdzał - iż do gatunku operowego 
nie można „nic już dodać ani nic zeń wydobyć", uczyniła go po
czątkowo fanatykiem muzyki absolutnej. Mimo to jednak nie mógł 
zdecydować się na całkowite porzucenie opery, stanowiącej dlań 
„najcenniejsze naczynie, w którym pomieścić można wszelkie for
my i gatunki muzyczne". 

Pod V\rpływem opanowujących Niemcy prądów lansujących tzw. 
Zeitkunst - sztukę funkcjonalną, odpowiadającą współczesności i ko
munikatywną, Weill - przeciwstawiając się późnoromantycznej ope
rze z końca XIX w., królującej jeszcze wtedy na scenach - próbował 
stworzyć teatr muzyczny nowego typu. Z pieśniami i balladami za
miast tradycyjnych arii, z rytmami jazzu i nowoczesnych tańców: shim
my, tanga, fokstrota, ze współczesnymi, zwykłymi ludźmi zamiast hi
storycznych, kostiumowych kukieł. 

Zapowiedzią tego stylu były już trzy pierwsze jego opery: Der 
Protagonist (1926), Der Zar lasst sich photographieren (1928; obie z libret
tami G. Kaisera) i Royal Palace (1927). 

Prawdziwy rozkwit osiągnęła jego idea nowej formuły teatru mu
zycznego w momencie nawiązania współpracy z Bertoltem Brechtem. 
I obu razem udało się-jak później sformułował Weill- „wtargnąć 
do przemysłu konsumpcyjnego". 

Brecht do jego pomysłów dodał własne: ostrą krytykę socjalną, 
moralitety i songi o agresywnym lub sentymentalnym charakterze, 
piosenki kabaretowe na operowej scenie .. . Pierwszą ich wspólną 
pracą był jednoaktowy singspiet Mahagonny (1927), przerobiony 
później na 3-aktową operę Wielkość i upadek miasta Mahagonny (Au
fstieg und Fall der Stadt Mahagonny; 1930), drugą - Opera za trzy 
grosze (Dreigroschenoper; 1928), która pobiła rekordy powodzenia. 

Źródłem i główną przyczyną niesłychanej popularności Ope
ry za trzy grosze były jej znakomite melodie. Kurt Weill, nie zważa
jąc na niezgodność, banalność czy anachroniczność, śpiewał o naj
różniejszych życiowych sprawach: o rekinie, co zęby szczerzy, o księ
życu nad Soho, o przeklętym sercu - „czujesz, jak-ono-bije", o Jen
ny, kochance piratów, która czeka na okręt z siedmioma żaglami 
i czterdziestoma armatami, o żołnierzach, co mieszkają na arma
tach, o wolności, niezbyt dogodnej, gdyż „tylko w dostatku człek 
przyjemnie żyje", i o niedoskonałości wszelkich ludzkich poczynań, 
„ wszyscy bowiem za szczęściem gonią, ale szczęście biegnie za nimi". 

I chociaż do Opery za trzy grosze nie da się mimo jej sukce
sów przykładać operetkowej miary, trudno zaprzeczyć, iż wywarła 
ona ożywczy wpływ - wprawdzie w zmienionych okolicznościach 
i z innego punktu widzenia - na skostniały i zestarzały już gatunek. 

Kolejne ich wspólne utwory to: Happy end (1929; tekst Brechta 
i Dorothy Lane), Der Ja-Sager (1930). Operę Die Burgschaft (1932) na
pisał Weill do tekstu Caspara Nehera, a Der Silbersee (1933) znowu do 
tekstu Kaisera. Nazajutrz po tej premierze podpalono Reichstag; We
ill wraz z Lottą Lenyą Blaumaner - swą późniejszą żona, odtwórczy
nią wielu ról kobiecych w jego utworach, przede wszystkim Jenny 
w Operze - wyemigrował do Paryża. 

To, co pisał na emigracji w Europie: Marie galante (1933; Paryż) 
i A Kingdom for a Cow (1935; Londyn), nie było interesujące. 

Drugi ciekawy rozdział twórczości Weilla zaczął się natomiast 
po jego przyjeździe do Nowego Jorku (1935). Po dwu pracach, któ
re nie przyniosły mu jeszcze rozgłosu za Oceanem: Johnny Johnson 
(1936) i The Eternal Road (1937; tekst Franza Werfla), napisał serię 
znakomitych musicali: Knickerbocker Holiday (1938; słynny przebój 
September Song), Lady in the Dark (1941), One Touch of Venus (1943), 
Street Scene (1947), Down in the Valley (1948; folk-opera), Love Life 
(1948), Lost in the Stars (1949). 

Kurt Weill, który w 1943 przyjął obywatelstwo USA, zmarł 
w trakcie niesłabnących sukcesów swego ostatniego musicalu na Bro
dwayu. Niemniej dla Europy pozostanie on przede wszystkim kom
pozytorem jednego z najciekawszych dzieł w historii teatru muzycz
nego i dramatycznego: Opery za trzy grosze. 

„Dzieje operetki" PWM 1974 
wg. „Przewodnik operetkowy" PWM 1997 





Roman Szydłowski 

Jak powstała Opera za trzy grosze? 

Opera za trzy grosze zdobyła Niemcy i zdobyła świat. 
Jak to się stało i dlaczego? ( ... ) Brecht musiał się zastanawiać, 
jak zapewnić swojemu utworowi jak największe powodzenie. 
Posłużył się tu dobrą znajomością owych pełnych rozmachu lat 
dwudziestych, roaring twenties, spreparował i zanalizował za
interesowania i zamiłowania mas, wydestylował je i wymieszał, 
przetworzył na swój sposób. 

A więc naprzód zainteresowanie sportem i „kryminałami". 
Bohater sztuki Mackie Majcher ma w sobie coś z championa 
sportowego.( ... ) A zarazem jest gangsterem, bohaterem podzie
mia, podobnym do wielu znanych postaci sensacyjnych filmów 
czy powieści. „Gentelmen - włamywacz" - to przecież był jeden 
z ulubionych bohaterów ówczesnego filmu. Wystarczy przypo
mnieć Douglasa Fairbanksa, słynnego „złodzieja z Bagdadu", 
czy Hansa Albersa, aby uprzytomnić sobie, jak bardzo podobał 
się wtedy widzom ów bohater podziemia. 

Bardzo istotnym elementem życia Niemiec ówczesnych 
była erotyka ( ... ).Inflacja i nędza sprzyjały prostytucji, powsta
wały dziesiątki domów schadzek, ludzie szukali zapomnienia, 
w nocnych lokalach, dokąd uciekali przed sobą i swoimi pro
blemami.( ... ) Mężczyźni kupowali dziewczęta, kobiety- chłop
ców. Nikt nie ukrywał swoich zboczeń. Homoseksualizm i mi
łość ]esbijska były nawet w modzie, szczególnie wśród snobów. 
Domy publiczne legalne i nielegalne, „kabarety" z nagimi tan
cerkami prosperowały znakomicie. 

Brecht wprowadził więc także erotykę do Opery. Jest w niej 
owa rozwiązłość Berlina lat dwudzisstych. Mackie Majcher jest 
uwodzicielem, donżuanem właśnie w tym stylu. Jest wyrachowa
ny i zimny, bierze i rzuca kochanki, jak chce i gdzie chce, jest aman
tem, jakiego pragnęły mieszczańskie damy owego czasu. Jest uoso
bieniem tej fałszywej męskości, która tak bardzo imponowała ko
bietom, przyzwyczajonym mierzyć wartość mężczyzny ilością 

dolarów, które potrafił zarobić, wyłudzić, czy zrabować. Jest cy
niczny, brutalny, kłamie jak z nut, potrafi nabić guza, wybić oko 
nie tylko rywalowi, ale i własnej kochance. Któraż kobieta po
trafiłaby mu się oprzeć? ( ... ) 

Erotyka Opery za trzy grosze, tak bezczelna i prowokują
ca musiała zaszokować mieszczańskiego widza, ale musiała go 
także podniecić i pociągać. Toteż wiele z tego powodu krzycza
no, sztuce towarzyszyła atmosfera skandalu, ale to właśnie było 
jedną z przyczyn ogromnego powodzenia. Każdy chciał skosz
tować „zakazanego owocu". I po co chodzić do podejrzanych 
lokali i narażać na szwank swoją reputację, skoro można to 
wszystko zobaczyć, lub przynajmniej o tym usłyszeć w szacow
nym teatrze. Dom publiczny na scenie stał się magnesem przy
ciągającym do gmachu am Schiffbauerdamm wielu spragnio
nych erotycznego dreszczyku widzów. 

Doceniał też Brecht popularność jazzu i powodzenie mu
rzyńskiego rytmu. ( ... )Wprowadzając do Opery za trzy grosze 
jazz osiągnął Brecht za jednym zamachem dwa cele: nadał sztuce 
charakter teatru muzycznego i po raz pierwszy wprowadził w Eu
ropie jazz na poważną scenę, nobilitował go niejako, zachęcając do 
odwiedzenia teatru tych miłośników jazzu, którzy chcąc go posłu
chać musieli dotąd chodzić do lokali nocnych, dansingów czy ka
baretów, oglądać rewie i przedstawienia wariete. 

Tak narodził się pierwszy europejski „musical", którym była 
Opera za trzy grosze. 

Ale Opera jest czymś znacznie więcej, niż musicalem. 
Brecht posłużył się tu bowiem chytrym podstępem. Dał miesz
czuchowi coś, co mu się musiało podobać. Ale przy okazji po
wiedział mu kilka bardzo gorzkich prawd o jego świecie i sto
sunkach w nim panujących, o nim samym, jego moralności i me
todach zdobywania majątku. Opera za trzy grosze była utwo
rem prowokującym i przekornym. Można sobie wyobrazić 
uśmiech Brechta i jego satysfakcję na myśl, że udało mu się tak 
napisać tę sztukę, by zmusić mieszczańskich widzów do płace
nia słonych cen za to, że się im mówi!, jakimi są łajdakami i zło
dziejami. „Dialog" 1962 nr II 





Lotte Lenya * 
To były czasy! 

Elżbieta Hauptmann, sekretarka i nieodstępny cień Bertolta 
Brechta z połowy lat dwudziestych, była pierwszą osobą, która 
przeczytała o ogromnym sukcesie wznowionej w Londynie Opery 
żebraczej Johna Gay' a. Zamówiła bezzwłocznie egzemplarz sztuki i 
natychmiast po jej otrzymaniu zaczęła w wolnych chwilach tłuma
czyć na surowo tekst, oddając scena po scenie gotowe niemieckie 
tłumaczenie Brechtowi. Owe rajfurki, włóczędzy i żebracy osiem
nastowiecznego Londynu tworzyli świat, który zachwycił Brechta; 
dlaczegóż nie dać im przemówić językiem jego ojczyzny? W prze
rwach pracy zaczął Brecht - dla zabawy, dla rozrywki - majsterko
wać przy tej czy innej scenie, usuwać rzeczy, które mu nie odpo
wiadały, zmieniać i dodawać własne pomysły. 

Tak postępował zawsze. Jest to (jak twierdzili wielbiciele) 
adaptowanie, własne interpretowanie, współtworzenie, aktuali
zowanie czy też (ten pogląd reprezentowali przeciwnicy Brech
ta) rozbój, plagiatorstwo, bezwstydne przywłaszczanie sobie 
utworów dawnych mistrzów - Marlowe' a, Shakespeare' a, Villo
na, czy nawet prawie współczesnych pisarzy, jak Kipling, Gor
ki i Klabund. Nad krótko ostrzyżoną głową Brechta rozpętały 
się wzniecone przez krytyków burze, które trwały bez przerwy 
przeszło trzydzieści lat; jedni nazywali jego twórczość genialną, 
inni - podłą szarlatańską prowokacją. „Dlaczego mielibyśmy 
twierdzić, że Brecht nie kradnie? - powiedział ostatniego lata 
jeden z berlińskich przyjaciół. - Są to jednak genialne kradzie
że". - Brecht nie bronił się z zas?dy przed żadnymi zarzutami, 
zachowując tajemnicze, obojętne i pełne wzgardy milczenie. ( ... ) 

Jednakże chodzi tutaj nie o skład egzotycznej mieszanki 
ziarna, które ulegało przetrawieniu w twórczym procesie. Fak
tem jest, że nikt nie ma już dzisiaj najmniejszej wątpliwości, iż 
Elżbieta, tłumacząc owej zimy 1927 -1928 roku tekst Opery żebra
czej, wykazała wspaniałe wyczucie. Brecht zaprosił do siebie na
tychmiast Kurta Weilla i oświadczył mu, że znalazł sztukę, do 
której Weill będzie mógł skomponować „ilustrację muzyczną". 
• Pien~·sza odtwórczyni roli Jenny 

„ 

Była to druga współpraca Brechta z Weillem - i pierwszy 
wspólny pełnospektaklowy utwór muzyczny. 

Na początku 1928 r. dowiedzieliśmy się przypadkiem, że 
młody niemiecki aktor, Ernst - Josef Aufricht, który postanowił 
zostać producentem, wynajął Theater am Schiffbauerdamm. Au
fricht, pełen optymizmu, rozpoczął poszukiwania sztuki, która 
uświetniłaby uroczystość powtórnego otwarcia tego przybytku 
teatralnego. Jako kierownik literacki zaangażowany został He
inrich Fischer, jako reżyser - Erich Engel, jako scenograf - Ca
spar Neher. Rozpoczęło się polowanie na sztukę - u wydaw
ców, agentów wydawniczych, w legendarnych kawiarniach, 
gdzie zbierała się cyganeria artystyczna. U Schlichtera udało się 
Aufrichtowi wyłowić Brechta. Kilka dni później, pewnego desz
czowego wieczoru, służąca Aufrichta zgłosiła się do pracowni 
Brechta po rękopis, który przemoczony kompletnie, odniosła 
wk~ótce ~powrotem. Przeczytał go i Aufricht i Fischer - i obaj 
stw1~rdz1h natychmiast, że jest to sztuka, jakiej poszukują! 
Na pierwsze przedstawienie! Data otwarcia teatru została wy
znaczona przez Aufrichta na dzień 28 sierpnia; konieczność do
trzymywania terminów przerażała Brechta. 

Zwołano pospiesznie naradę, na której stwierdzono, że je
~ynym wyjściem z sytuacji byłby natychmiastowy wyjazd z Ber
l~na - by Brecht i Kurt mogli w spokoju wykończyć cały mate
nał. Ale dokąd? Ktoś zaproponował spokojną, małą miejsco
wość na francuskiej Rivierze. Poszły w świat telegramy, rezer
wujące mieszkania, i już 1 czerwca - Kurt i ja pociągiem, Brecht, 
Helena _Weigel i ich syn Stefan samochodem - wyruszyliśmy na 
p~łudme_-,Brechtowie_w~najęli domek w pobliżu plaży; my za
m1~sz~ahsmy w pobliskim hotelu. Obaj panowie pisali i prze
rab1~h gorączkowo sztukę - z krótkimi przerwami na kąpiel; 
pamiętam Brechta brodzącego w morzu, z podwiniętymi no
gawkami, w czapce i z cygarem w ustach. Dostałam rolę Spe
lunken-Jenny. Weigel miała grać rolę opiekunki domu publicz
nego - pracowaliśmy zatem nad swoimi kreacjami. 



Gdy wracaliśmy do Berlina, Brecht i Kurt mieli już prawie cał
kowicie wykończony egzemplarz dla Engla, reżysera przed
stawienia; dekoracje Nehera były już zaprojektowane, rysun
ki czekały już od kilku tygodni. Pierwszy etap pracy był za
tem poza nami. 

Spośród całego tłumu wytwornych kibiców przyglądają

cych się próbom pamiętam tylko jednego: powieściopisarza 
i dramaturga Liona Feuchtwangera, któremu zawdzięczamy 
wspaniały pomysł z tytułem. Feuchtwanger zaproponował 
nowy tytuł sztuki: „Die Dreigroschenoper", na co Brecht zgo
dził się bez chwili zastanowienia, wprowadzając tę nazwę na
tychmiast na afisze.( ... ) 

Jak było do przewidzenia, ostatnia próba kostiumowa 
przeciągnęła się do piątej nad ranem. Wszyscy byli wykończe

ni nieustannymi krzykami i kłótniami ( ... ) wydawałoby się, że 
widowisko trwa o całe godziny za długo. Aufricht dopytywał 

się na prawo i lewo, czy ktoś nie zna jakiejś innej sztuki, którą 
można by w ciągu kilku najbliższych dni przygotować. Wśród 
szacownych kół berlińskich rozeszła się pogłoska, że Brecht 
i Weill zamierzają zrobić publiczności afront jakąś śmieszną 
mieszaniną opery, operetki, kabaretu, teatru bulwarowego, 
obcego amerykańskiego jazzu i czegoś tam jeszcze; dlaczego 
przedstawienie nie zostało zdjęte przed premierą?(. .. ) 

Aż do sceny w stajni publiczność zachowywała się zim
no i apatycznie, jakby przekonana, że przyszła na murowaną 
klapę . Dopiero później, po „kanonowym" songu, podniosła 
się nieopisana wrzawa - i, odtąd wiedzieliśmy już na pewno 
{było to wspaniałe!), że publiczność jest z nami. 

Od tego dnia ogarnęła Berlin gorączka „Opery za trzy 
grosze". Na ulicach nie gwizdano już innych melodii. Otwarty 
został „Bar Za Trzy Grosze", w którym grano wyłącznie nasze 
melodie. „Styl Brechta" i „styl Weilla" znalazł natychmiast nie
wolniczych naśladowców wśród innych dramaturgów i kom
pozytorów. 

"Theatre Arts", 1957 

.. 

Bertolt Brecht 

Kalendarium 
18ę9-10 lutego w Augsburgu, w bogatej mieszczańskiej rodzinie, urodził się 

Eugen Berthold Friedrich Brecht. Syn dyrektora papiemii Haindla. 
1904/1908 - uczęszcza do klasztornej szkoły powszechnej a potem do augs

burskiego królewskiego bawarskiego gimnazjum realnego 
1913- Współpracuje ze szkolnym czasopismem „Die Ernte", publikując wier

sze i teksty pod pseudonimem Berold Eugen. 
1914 - W „Die Ernte" ukazuje się dramat pt. „Biblia", Jako Berhold Eugen 

publikuje na łamach literackiego dodatku „Erzahler" do gazety „Au
gsburger Neueste Nachrichten" patriotyczne wiersze, opowiadania, 
recenzje i artykuły. 

1916 - W „Erzahler" ukazuje się pierwszy wiersz podpisany Bert Brecht. 
1917 - Wiosną zdaje przyspieszoną, wojenną maturę i rozpoczyna pomoc

niczą służbę wojskową. Powstaje sztuka „Letnia symfonia" 
- We wrześniu zapisuje się na Uniwersytet w Monachium. Obraca się 

w kręgach artystycznej bohemy. Występuje w kabarecie Maxa Valentina 
1918 - Powstaje „Baal" 
1919 - Kończy sztukę „Spartakus" (zatytułowaną ostatecznie" Werble w nocy") 

- Ze związku z Paulą Banholzer, 30 lipca rodzi się syn Frank 
- Na łamach „Der Volksville" zaczyna publikować recenzje teatralne. 

Pierwsza z „Upiorów" Ibsena ukazała się 21 października, ostatnia 
z „Judyty" Hebbla 12 stycznia 1921 r. 

1921 - Dla zdobycia pieniędzy usiłuje pisać bez powodzenia scenariusze 
filmowe. 

1922- Pracuje nad „Gargą", która otrzyma później tytuł „W gęstwinie miast" 
- W wydanictwie Kiepenheura ukazuje się książkowe wydanie 

„Baala" w nakładzie 800 egzemplarzy 
- Reżyseruje sztukę Bronnera „Ojcobóstwo" dla „Młodej sceny". Praca 
kończy się awanturą, która uniemożliwia doprowadzenie do premiery. 

- 22 września w monachijskim Teatrze Kameralnum odbywa się prapre
miera „Werbli w nocy" w reż Falckenberga. Sztuka odnosi wielki sukces 

- 5 października znany berliński krytyk Ihering publikuje artykuł pt. 
„Dramaturg Bert Brecht". Znalazły się w nim pamiętne słowa, które 
cytują wszyscy biografowie Brechta: „Dwudziestoczteroletni poeta Bert 
Brecht zmienił w ciągu nocy oblicze twórcze Niemiec" . 

- 3 listopada, ślub z aktorką Marianną Zoff 
- otrzymuje nagrodę im. Kleista za najwybitniejszy dramat roku 
- 12 marca rodzi się Hanna, córka Brechta i Marianny Zoff. 

1923 - Prapremiera sztuki „W gęstwinie miast" w Residenztheater w Mona
chium, w reż. Ericha Engela, późniejszego inscenizatora „Opery za 
trzy grosze", „Matki Courage" i „Życia Galileusza" 

- Poznaje Helenę Weigel 
- Grudzień . Premiera „Baala" w Lipsku. 



1924 - Przyjmuje propozycję stałej współpracy literackiej z Teatrem Kameral
nym w Monachium, pod warunkiem, że będzie mógł wyreżyserować 
w każdym sezonie jedną wybraną przez siebie sztukę. 

- Reżyseruje „Życie Edwarda II" Malowe'a w swoim opracowaniu dra
maturgicznym 

- Przenosi się do Berlina i zamieszkuje z Heleną Weigel 
- Zostaje zaangażowany na rok przez Maxa Reinhardta do Deutsches 

Theater w Berlinie, jako doradca literacki 
- 9 listopada rodzi się Stefan, syn Brechta i Heleny Weigel 
- Poznaje Elisabeth Hauptmann, która zostaje jego stałą współpracowniczką. 

1926 - Prapremiery sztuk „Człowiek jak człowiek" w Darmstadt i „Wesela" 
(późniejszy tytuł „Wesele u drobnomieszczan") we Frankfurcie. 

1927 - Podpisuje z Propylaen-Verlag należącym do koncernu Ullsteina ko
rzystny kontrankt gwarantujący mu stałe miesięczne honorarium. Wy
dawnictwo zdobywa w zamian prawo wyłączności publikacji jego 
utworów. 

- Kurt Weill zwraca się do Brechta z prośbą o teksty, do których mógłby 
napisać muzykę na festiwal w Baden - Baden. Brecht proponuje wier
sze z „Brewiarza domowego". W ten sposób powstaje pierwsza wer
sja „Mahagonny". 

- Rozwód z Marianną Zoff 
- Prapremiera nowej wersji sztuki „W gęstwinie miast" w Darmstadt 
- Opracowuje z Piscatorem sceniczną wersję „Szwejka" 

1928 - Za namową Elizabeth Hauptmann podejmuje pracę nad niemiecką 
wersją „Opery żebraczej" Johna Gaya. Józef Aufricht zamawia „Operę 
za 3 grosze" na otwarcie swojego nowego teatru am Schiffbauedamm 
w Berlinie. Prapremiera „Opery" 28 sierpnia 1928 r, stała się wielkim 
sukcesem jego twórców. 

1929 - 10 kwietnia żeni się z Heleną Weigel 
- Prapremiera „Lotu Lindberghów" i „Moralitetu badeńskiego" w cza

sie festiwalu w Baden Baden . Reżyseria Brechta, muzyka Kurta Wiel
la i Paula Hindemitha . 

- Prapremiera „Happy Endu" z muzyką Kurta Wiella w teatrze am 
Schiffbauerdamm. Przedstawienie nie ma powodzenia. 

1930 - Prapremiera opery „Wzrost i upa~ek miasta Mahagonny" w Lipsku 
- W Le Levandeu we Francji pisze „Swiętą Joannę szlachtuzów" i „Wy
jątek i regułę" 

- Powstaje scenariusz filmu wg „Opery za 3 grosze". Brecht zaostrza 
jego wymowę społeczną, producent nie godzi się na zmiany i obstaje 
przy pierwotnej wersji, powierzając reżyserię G.W. Pabstowi. Docho
dzi do procesu, który staje się literacką sensacją. 

- 18 października rodzi się córka Barbara 
- Prapremiera „Decyzji" w Berlinie z Heleną Weigel 

1931 - Radio Berlin nadaje „Hamleta" w opracowaniu dramaturgicznym 
Brechta 

- Premiera filmu „Opera z 3 grosze" 
- Brecht, Ottwalt i Dudow pracują nad scenariuszem do filmu „Kuhle 

Wampe" z życia berlińskich robotników - sportowców 
1932 - Film „Kuhle Wampe" zabroniony przez cenzurę, protesty intelektuali

stów. Po pewnych zmianach cenzura zezwala na jego wyśv.rietlanie 
- Radio Berlin nadaje „Świętą Joannę szlachtuzów" . Joannę gra Ca rola 

Neher, dla której Brecht napisał tę rolę 
- Wyjeżdża do Moskwy na radziecką premierę filmu „Kuhle Wampe" . 

W Teatrze Kameralnym Tairowa ogląda „Operę za 3 grosze" i nie jest 
zadowolony z jej realizacji. 

- Kończy sztukę „Krągłe i szpiczaste głowy" 
1933 - Po pożarze Reichstagu wyjeżdża z Heleną i synem do Pragi, potem do 

Wiednia i dalej sam do Zurychu w poszukiwaniu niedrogiej miejsco
wości, gdzie możnaby się osiedlić. 

- Jedzie do Paryża, gdzie z Kurtem Wiellem pisze balet - pantomimę 
„Siedem grzechów głównych" 

- Wyjeżdża do Danii, kupuje dom w Sovsbostrand na wyspie Fi.inen, 
sprowadza tam rodzinę. 

1935 - Podróż do Moskwy. Tam poznaje Gordona Craiga 
- Władze III Rzeszy odbierają Brechtowi niemieckie obywatelstwo, 
- Na Międzynarodowym Kongresie Pisarzy w Obronie Kultury w Pary-
żu wygłasza przemówienie pt. Konieczne stwierdzenie w związku z 
walką przeciwko barbarzyństwu 

1936 - Prapremiera „Krągłych i szpiczastych głów" w języku duńskim 
- W Kopenhadze premiera baletu „7 grzechów drobnomieszczanina" 

Król poleca zawiesić przedstawienie. 
1937 - Wyjazd do Paryża. Premiera „Opery za trzy grosze" w Theatre de 

l'Etaile i prapremiera „Karabinów pani Carrar" z Heleną Weigel w ro
li tytułowej 

1938 - Prapremiera ośmiu scen „Strac~u i nędzy III Rzeszy" w Paryżu, 
- Ukończenie pierwszej wersji „Zycia Galileusza" 

1939 - Wyjazd Brechtów do Sztokholmu. Z inspiracji szwedzkiej aktorki Nairny 
Wifstrand pisze sztukę „Matka Courage i jej dzieci". Rolę niemej Kattrin 
pisze dla Heleny, by mogła grać bez znajomości języka szwedzkiego. 

1940 - Pisze „Ćwiczenia dla aktorów" . Wykorzystuje je Helena, która uczy 
w szkole teatralnej Naimy Wifstrand, 

- Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Danii i Norwegii, wraz z ro
dziną wyjeżdża do Helsinek. Mieszka w majątku pisarki Helli Wuoli
joki. Na podstawie jej opowiadań pisze sztukę ludową „Pan Puntila 
i jego sługa Matti", 

- Bezskutecznie stara się o wizę amerykańską. 



1941- Pisze „Karierę Artura Ui" z myślą o możliwości wystawienia tej sztu
ki w Stanach, 

- Prapremiera „Matki Courage" w Zurychu, 
- Wyjazd do USA przez Związek Radziecki; 13 czerwca z Władywosto-

ku odpływa z rodziną do Kalifornii. Osiedla się Santa Monica . 
1942 - Premiera „Strachu i nędzy III Rzeszy" w Nowym Jorku 

- Z Langiem pracuje nad scenariuszem filmowym do „Strachu i nę
dzy". Prze realizacji filmu Lang odrzuca prawie wszystkie propozycje 
Brechta i wbrew przyrzeczeniom odmawia obsadzenia w malej roli 
Heleny Weigel. 

1943 - W Zurychu prapremiery „Dobrego człowieka z Seczuanu" i „Życia 
Galileusza", 

- 13 listopada, syn Frank, ginie na froncie wschodnim w Rosji . 
1944 - Powstaje pierwsza wersja „Kaukaskiego kredowego koła" 
1946 - Prapremiera „Księżniczki Malfi" w Bostonie 
1947 - Brecht i Helena Weigel otrzymują zezwolenie na wyjazd do Szwajcarii 

z prawem powrotu do USA. Syn Stefan zostaje w Stanach. 
1948 - Prapremiera „Pana Puntili" w Zurychu. Reżyserują Brecht i Kurt Hir

schfeld. Nazwisko Brechta nie może się jednak pojawić na afiszu ze 
względu na przepisy imigracyjne, 

- Przez Pragę jedzie do Berlina. Z Wolfgangiem Langhoffem omawia utwo
rzenie tatru Studyjnego w ramach Deutsches Theater w Berlinie. 

1949 - Premiera „Matki Courage" na scenie Deutsches Theater. W roli głów
nej Helena Weigel. Jest to piewsza premiera zespołu Berlińskiego (Ber
liner Ensemble) 

- Premiera „Pana Puntili" inauguruje działalność Berliner Ensemble, 
którego dyrektorem teatru zostaje Helena Weigel. 

1952 - Wizyta Brechta i Heleny Weigel w Warszawie. Spotkanie w Związku 
Literatów i Klubie SPATiF-u. Tu gości podejmuje Leon Schiller. Dysku
sja z Schillerem na temat „Koriolana" 

- Występy Berliner Ensemble w Polsce. Kraków - Łódź - Warszawa. 
W repertuarze: „Matka Courage" Brechta, „Matka" Gorkiego i „Roz
bity dzban" Kleista . 

1953 - Pisze sztukę „Turandot, czyli kongres wybielaczy" 
1954 - Berliner Ensemble, otrzymuje własny budynek, teatr am Schiffbauer

damm gdzie odbyła się prapremiera „Opery za trzy grosze". 
- Na zaproszenie Brechta przyjeżdża do Berlina na próbę generalną 

„Kaukaskiego kredowego koła" grupa polskich twórców: Edmund 
Wierciński, Erwin Axer, Aleksander Bardini i Roman Szydłowski. Pra
premiera „Kaukaskiego kredowego koła" była ostatnią wielką premierą 
wyreżyserowaną przez Brechta w jego teatrze. 

1955 - Konrad Swinarski zostaje stypendystą Berliner Ensemble 
1956 - Brecht umiera 14 sierpnia. Zostaje pochowany na starym cmentarzu 

hugonotów, tak jak sobie życzył, obok domu, w którym mieszkał przy 
Chaussestrasse. 
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