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go, spontanicznego oddźwię
W najnoW1Szej wersji• tej
ku na aluzje utworu, brak
bodaj najrgłośniejszej, najbarwyzwalającego
śmiechu,
w
dziej sp()pularyzowanej - j ll'Ż
odpowiedzi 111.a .zjadliwość jechoćby
poprzez jej słynne
go satyry i na paradoksy jesongi - s1pośród sztuk Br echgo poetyckiej groteski.
ta, zrealizowanej ·ostatni<> w
k
Teatrze im. Słowacki.e·go, re,
.
żyserowi _ Lidii" zaihkow _
Przyczyny s~ 1!1oze ;podobzależy najwidocznie'j -na silne. do tych, Jakie prze_sztko~
nym podlkcreślen.iu bre.chtov.rdziły _Pełnerpu pov:o?zemu ~e~
1
skiej zasady ,p or ozumienia z
sztuki V: czasie JeJ polskieJ
1
widzem, 111.aw;ią.zania z nim
prapremi~ry w r . 1929;_ zar zu~
bezpośredniego kontaktu pocano _ wowczas
Sch1ll.eTowi
nad umownośdą teatralnej
bcr~k h~moru, trakto~~i:_ cafikcji. N) e tylko więc silnie
ł~J t~J. b~echtowskieJ. przeuwy.pukfone - są . tu wszelkie
b:e:an~i .z~yt na ~eno , obtego •r odzaju elementy, tkwiąci~zeme JeJ zby!, wielką ma. ce ii.iż w materii samego uchi~ą „doktryn! , przeikształ~
tworu - a szafuje nimi 0 _
c~me b~yiskotliweJ, skrzą·ceJ
s,t~nta<CYJ.·nie przecież sam ausi~ ?·owcipem, arY:stofanesow,:_....ior -::-- ale reżyser przydaje
skieJ. J?~ika:rady JarmarcmeJ,
do nich jeszcze „pa-zekrocze·w . cięziki, meomal d~~;ryne:nia rampy" przez aktorów w
ski „dram~t . ;rewol:i~J~ . \'Lrdia
.
.
~'ko~ Jako dzisieJiSZy :redosłownym:
Mackie
~rz ait or ,. ·
senisie
M · h
. ·
""
LeJ sz t u·k ·i, pos ł ugu. ~ aJ~ er .1 Jego par Lnerka saje się oczywiśde zupełnie ' od-----. d~wi~ się w peWIIlym momien111.ymi śr·odkami wypomenc1e, pod balustradą lóż z
wiedzi, niż Leon Schiller
dwóch stron widowni i tu
kzydzieści ki1ka lat temu; i
snują swoje refleksje; Jenny
czego innegio w niej szuka.
z jedną ze swoi.eh piosenek
Historia króla bandyckiego
- ~~ ~ ee~Qdzi ~z ~__§J_ę :wi1:6_d _ _ p~~ndy~skiego, - j e g0
publkmości. RóW!l.ież i sceżon
i · kochanek,
sprąwa
nografia Ućiii Minticz i Jeprzedsiębiorstwa,
prowadzorz.ego Sl}arżyń.sJde.go - zresznego przez bogobojnego imć
tą bardzo interesują.ca i niePeachuma, staje się dla niej
zmiernie malow,nkza - zdranie tyle obrazem światia kadza wielokrotnie tę tendenpitali!styczinegJo i obłudy „miecję: jak choćby w atrybutach
szc.zańskiej", ile zuiniwersali„przyjęcia w eselnego", z barzowaną metaforą „losu" czlodzo śmiesznym przekształcewieka. żebracy, złodziejaszki,
niem zrabowane.go fortepi:mu
- a.pas.ze, sutenerzy i dziewki
na ławę dlą gości, itp. A jedzastygają często w tym .przednark, ~ mimo tak wyraźnego
stawieniu w
obraz pełen
starania o podkreślenie owej
swoistej „gorzkiej" eks.presj r;
be.~poś1redniej więzi z widowsarkastyczny grymas, który
nią, nie occzuwa się tu praniezmiennie wykrzywia warwd.ziwego, organicznego kon, gi Jenny (granej zresztą bartark•t u grających z odibiorcadizo interesująco przez Halinę
mi: tego kontaktu, któ.ry roW:Ojitacha) mówi o ogólnym
dzi się tylko albo na grunzniechę.ceniiu do życia, o pocie wspólnej zabawy, albo na
czqciu beznadziejności, o ingiruncie wspólnego głębokietegra1nym sceptycyzmie, frugo przeżycia. Na ten spektakl
stracji itp. atrybutach filo-.
spogląda się z zainteresowazofii, wyznawanej przez odniem, cię.sto,... z podziwem dla
mianę młodych egzystencja.piękna scenerii, dla ciekawie
listów dzi:siejszej epoki. Jest
rozwiązanych sytuacji; przyjto jednak chyba _doś e odległe
muje ~się z uznam.iem zasto- -...c.:..:..- od "' s~meK6~materi.ału szt-uki
.
sowane tu środki m etaforyki ""'"~~ Brechta, nie znajduje po pro:;.,.... ,.""'=-~- teatffiTnej; ~ a[f brak ze strostu dositatecznegB pok•r ycia w
ny e>dbiorców hezpośoredniecałej ukazanej · przez autora
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