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P- ri.edstawienle „Opery za trzy 
grosze" Lidii Zainków·$Jom

. ceyńsf(; ej, WYt~łysdowiuie tv 

Teatru Slowackie:tJ, nie jł!st 'l'V I Jj I ' n t u K:ra~owie prapremiera\ tej , z1łakó. . ,f 1 'C ·!, 
nllteJ sztuki. Niektórzy wldżowie . · • 
Płmięt3ją jeszcze HPewile „d. ' 
iJftę„ Zofii .J~rl:my ,ł Lidii Min- ł szy, ie obudow t obyczajówo~- głębi, jak tł już próbowano ro-
tłW:z w ,,Grate~e". Ocaywiście, a .J:i ił . Patr:iiąc n L. uerdegcnA, bić. Mc:il '.wo ci mit•sżczą się więc 
})tlt;i'etyb teehniCl:jYCb nie móal kli>ty W roli .kicldego ~la- W v1acblarz od pa.fodii i tnałO• 
to . by.· ć Brecht teatru. eplek. ieg,l.1 cheatha, zwane te:i: Mackie wnlc:iości w dowiska r óinorotlnie 
Ob~nie ótrayinaliiimy, d&ięki Majchrfm dwoił , 9fę i troił, mio- stylizowatieg do owego tonu 
maj4Cej już W PoPttlar)'&OW:tniu dzicńr.zy i pełc. wigoru, rn~3· „tealistyczni groźnego" i filozo
ńł~ie~klego dra!Wlłurga ząsłllgi tem przed ocz~,1· tamtego Ma· (ującego, kt ry w swoim czasie 
za,ntkow-Sło~c.-:~1iskiej i iC~n?"° cheatha z powł . "i - . dobrodusż- zarzucił. Sch'1llcrowi Boy, krYLY-
&'l'ałafn L. M1ntJcs i ~. Skarzyn. nego, nien1łod~· Jut p&ńa, o kUJąc pierwszy w l'olsce spektakl 
sll ~ema. „oper'" w pelnynt sce- m.efitczańskiin ~-)fglądzle i po- ,10pery" w 1923 r. Słomcitńikli 
niemym wymiarze, eo wi-c~j ..... k1tźnym brzus:if,u. Szkod:i wlaA- pokil!bJ;\c t e móżlil\fo~c.l n!e eks-

. ~nedit~w1enie, k.tóre zape1irae aa, ciwie, że trad~cja wystawiania ploatuje . ie~' do kd~cn, Jakby się 
płdie Il~ W dlUtja~h ł~ceJ>cji Brechta tale D\ llft> bleh~ pod U• hala prietł ~ sfrtitię; przei;ty. 
Bt!cbt~ w.' ~asrryłtt . ktaJu, , jak I ~<acę tamtego""';~~nego n~leszcz;1- ~izawać w :; k.tmkoiw:ek kierun· 

i'.a1J1iały się spektakle J, RritlbJ· J nina, opisan~ł -.. cłiwUi, gdy ku. Toezt się wi~c przedstaMetHe 
ma i K. Swi11ank:e16, żeby Y.1y- staje się z rzc fuieslka reklri,efti w i'l1foych 1toifacjac!i. Po,vłe\v 

M. lenić. tttko . rlOwsż~ inseeńii!acJe. I city. l\łaćhe.· at te śztuki j~st łuite!itfczneg9, , , cłidć I~kkie. gó 
Byt• tftote kti.Oto\\-·skłe przedst:I• znaczn .e tardlll j m•tównicty l •bldtkt.t, gfyząCej ironii coraz to 

. \\·fłfłl~ tlił! jest at tik ihdywl· eks~resjonłstyc ny, ten E powieś- tnrbzł łm ! tt łt . . wi6:r6w. I to Jt?st 
duallstyci:ne ja.U fab1te, ·ale Jiria- ci r:ll to prawc(ziwszy. Slomczyt\- ~ii'1ba ~en fb Jptal\;Htlw9zy tir~ctit, 
c :~ż ttz: ęki staranności i łózffia· skll zdeeyttow,lll ~;ę sr~s•tą pełen wdziękh, tubas:rno~ci iudo
ctiowl zasłti~uje na uwagę. '.hk· pójść Unii\ żupeł'9ie odnitenn;\, ..WeJ, pa!;tiszow@J ptec;iizji i pdwa. 
~e ftżlłki teńni, te J~st wierne cawiązującą ~ - wielu tJUnktaeh li . W oknśl&ąitł stitiH1 śWiata . g6 
JSrethło,vi. do poetyk, w jlłkich Jui „operfł" •taeaJąccgo 'f świata, "'" klOry1n 

X..f'ttył:y uwa~~ją, ~e „Pbwfość Q nas wystawla&a. ni_ed~u~? fJ(j Pt~ihidse _berliń~k!eJ 
ztt ttfy groize'• jest gorsii . oćl Jeśli kazano ~ mi określić w „Opery" ·narobi filę tabyiin. 
situki i>od łym samym tytate'•l\. sposób zdecytiot any i Jednoini- To barćłłd clo~~ze, te r@alfutórzy 
C? do . mnie s~ttzę, t~ _ acttoJI. cżny prz~s~wieni~, n11pisał~ym J'i~e~śta~ieni_~ ~łe. :t&i'8n:lii.łeti, ii 
Wieli „0t1~n•• IJJa w sbtih! \Yię· r.hyba, że Jest apeJitaklem w1P.lu •r.zeitaj~ee wUUhn.slM Jest tnkte 
c~j o?·n 1a i z ~:i~:1ty rtf~!Y tłr.i· 1nłJ:::1~~ołcI. Chec iile ."'szyst'klch, dfa~teirl .• s,~ol~H~;yfti, c~6~ li.lf· 
maty~nrn. pon uc nosi w sollie 1 np. rełY.ser ani trochę nie us iła· e~ntY . t~ rozi°'i•l! C:(jk, ol\\t, @~ n~e
u1womby ła'1unek Brecł:ltowskłego ' ; . '!•ł w tłumek bollate.-6w zna,<t r6whótńi~rn!e, , ~ ie~~l!ćzeHie~ ,\i 
tjadll~ece ńaHmau. tym Wleli· I TaliliZY pomJ>OWać psych~lo%ie keńćott\'!j v.trtU flrźet1s ~3;,v1enla. · 

'ealru ldm, puryta~skint pastorze. Jego 
era Jest powłc ;~gliwa, n1oie nil-'" 

• l\-~t zł>S--t pbfiłcią~llwa. z poiu~ . eo· 0 stałych wy.konawc61\t bta~a na-. .„ · lełll iię, iwłahcia za takł~ s~eny l Jiii....., •' ja~ song dziewćzyfty.,łUł![c!°eJ ho• 
~ tefo\\·~j. :kryśtyiiie Kr~ł6wni~. Du• 

„opera" \\. Teatrze im. sio· tp ti•c :a wndsią ~ 11ttecłstaWle
wackitlg(, jest batdzo malow- ole, ~tórego tempo bUtłtJ chtrlłll
nicza. PrzyczynHa się do te~ mi niepokój (jest •byt .. wolnP.J 
go sc'enografia; talt wielkiej pr~tytutki . i bandyci 1'!ajcbra. 
iiości z113kdinitycli, aoweip~ Wokół nich koncentruje śię ni&-
nych kostium6w już dawno Str6J jarmarczno-ludowe~o pried-
nie widz.i eł '. śiny na scenie. Malo· &tawienia, na ich he Herdcgen 
wnicze gru1>~ są nieomalże Ma• Wtgl!\da jak :i bałlitdy - :i~lJy 
Iarsko kunsztowne a świeże po~ n ie szukać daleko i odwołać ~:ę 
mysty gonią jederl drll~l. Słóm- do rodzimych. trad)'Cji - lip, 'it; 
czynska nic boi si~ materii p<I• Gnesiuka. Wplecione ~u . i ÓW• 
m.eszania, i nłeile na tyin wy- dzie „polon:c'l" wskazują, ,ieę te· 
c;hodd. ,~k więc i>ołtatettiwie żyser brał ·to pod uwałł· 
łpłt!wają '.włJJe sdngi . ~yta•'flie Wydaje się, że „Opera u . tny 
pod ~Iii r b Quo I tai'!ill\ „b~l~e grosze" p~winna naie~ duie po
epoqnł!" • . , H~l'tleten .i~a wą11k wodzenie il pbbl!ctnośCi • .tuż da
ftyzJetctyka, cr.y r~U:fej amanta 
międz)-wbJcnhych rilmOw roman-
1u>wycb, cliły zaś Jest uStylizowa· 

wilo w Teatrze im, Slowackiegó 
rlie byio widovtri~ka tak matowni· 
czego i dalekiego ód stty\viteAci. 
to rlF! clowodki, jakoby żywiólo
wości byJb źbyt duto. W każdym 
rezie czołowa scena kriikewlika o• 
hl':b'a t'iezon rod dobrą gwiazdą. 
Oby tak dalej. 

. n~ na &P1~~i frabcu~ko-nadwl-
4łlltiSk ' eiu. era t wilzł~kiem, i 
•ongi w Jego wykołiih!u blUłz'.\ 
najwięcej .srtn11aHi ~ w Jl'rte«!l-
11r!eftśfWie <1łJ ttiękstt1śti pózbsta
ł}'ch wykdh•wCÓ\ł, 1Ci6hy ·(Io 
pro!ltu nit untiej4 l~i~1Vać, jak 
zd 1101\ritift:tnie wtiił8tiib, nawet I Teatr ji'n. J, $lówa~kieat0. B. 
~o · parildH, pt>iiaebtif! Jest ftlihi- I 13retfit. bpera f~ tr~ gro~ze. 
mum witahk~w 11.di&wfcą. 1'M1 tłum. $. w1tiąwer t :8. Wit~~
!~a~~u~1 lt t ~~-~lo _z tiJ~iH~łą f.ti~- ! 5'.~lrlir~!t3. . 'Ret . . ~·· Zśm\t~)\v
ntlśc!ą pt.@mysit:rw~ łta i'ibi· · Śiornc··yń sl<a. ~c:?~ogt~ł. L. Miń· 
c~ł~w Ubf,aii ~śki, nió~ib)t . łlyć ł ticź i j, Skartyf.$~l. l'.fot.ykd Ki!rt 
posiac!l\ • . c!tahiy ó ptottsfanc- Weill. 


