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Бертолт Брехт или Ойген Бертолд Фридрих Брехт, както гласи
цялото му име, е немски поет, белетрист, драматург, режисьор и
теоретик на изкуството, роден в Аугсбург в семейството на фабрикант.
Следва естествени науки, медицина и литература в Мюнхен, а в края
на Първата световна война е мобилизиран като санитар в аугсбургски
лазарет. После продължава следването си, но се отдава изцяло на
литературата и театъра и става драматург и режисьор в Мюнхен при
кабаретиста Карл Валентин. В 1922 г. получава литературната награда
„Хайнрих фон Клайст“, а в 1924 г. отива в Берлин и там работи като
драматург в „Дойчес театър“ при Макс Райнхард. През цялото това
време пише стихове, а като противодействие на буржоазния си
произход се увлича от учението на Маркс за класовата борба, но
никога не встъпва в Германската комунистическа партия. Брехт
развива идеята си за „епическия театър“, в 1928 г. се оженва за
голямата актриса Хелене Вайгел и заедно жънат сценични успехи, най-
значимият от които е постановката на „Опера за три гроша“ (1928).

След установяването на националсоциалистическа диктатура в
Германия поетът емигрира в Дания, а в родината му неговите творби
са публично изгаряни и му е отнето немското гражданство. В Дания,
изпълнен „с вяра в нежната сила на разума“. Брехт създава драмата
„Животът на Галилей“ (1938) и написва прочутите си „Свендборгски
стихотворения“ (1939). През 1941 г. се преселва в САЩ с напразната
надежда да намери поприще като сценарист в Холивуд. През 1947 г. е
подложен на разпити от Комисията за антиамериканска дейност и,
набеден като комунист, едва успява да избегне затвора. В 1948 г. Брехт
се завръща в Германия и заедно с жена си създава световноизвестния
театър „Берлинер ансамбъл“, където поставя преди всичко свои
творби. Умира в Берлин и е погребан до своя учител по диалектика —
философа Хегел.

Поетическото си творчество Брехт започва с дръзки
антибуржоазни сатири и улични балади в експресионистичен маниер,
но под влиянието на Вийон, Рембо и Киплинг скоро задълбочава
художественото си светоотношение и постепенно намира своя
неповторим поетически глас. След Втората световна война стремежът
му е да създаде поезия, която „да съответства на новите обществени
отношения“, каквито смята, че открива в ГДР. В последните години от
живота си Брехт сам съставя известния сборник „Сто стихотворения“
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(1951), в който включва най-добрите си работи от всички творчески
периоди. Публикува и последната си стихосбирка „Буковски елегии“
(1953).

Славата на Бертолт Брехт като поет и драматург несправедливо
засенчва постиженията му в областта на прозата — той е също
майстор на „притчовия роман“ и социалния разказ. Във всеки Брехтов
прозаичен откъс е вложено зрънце от онова богатство на идеи, образи,
философски прозрения, житейски опит, ерудиция, които присъстват в
драматургията и лириката му. Многообразното творческо дело на
Бертолт Брехт продължава да оказва неизмеримо въздействие върху
съвременната немска и световна литература. В чест на поета родният
му град Аугсбург учредява през 1995 г. литературната награда
„Бертолт Брехт“.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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