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Q szczęściu i teatrze·

Na 24 maja krakowski
lewizji

Teatr Tezapowiada
sztuki J eana Giraudoux,
"Wariatka z Chall·

pr.mierę

lot", w opracowa-

niu 1 reiy1erl1 Keystyny
Skuszanld,
kierownika
artystyezne&o (wraz z
Jerzym Kraskowsklm) Teatru lm.
Słowackiego w Kra-

kowie•
..,.. Czemu wWnle
z Chall-

,.Warfttkę

loł"

p01ta.nowłła

Pa.DJ pokaza6 łele
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- Niekoniecznie
telewizyjnej. "W-ariatka z Challlot"
jest jedn._ z niewielu aztuk społecz
nych, która zawi.ra autontyczny ła
dunek optymizmu.
Wiar~ w :tycie, wiarę

człowieka,
mo:Łliwość
szczęścia... nawet w

w

wla,.. w

warunkach. dawałoby

wy-

al• - beznadziejnych. Bo cói
mo:Łe być SDDutnlejszego nli samotna,
stara kobieta 1 A

;;,.'j;~ie -~;;e, s~re kobiety są bohaterkami tej sztuki. I grupa bezdomnych biedaków. Ci lud'Zie potrafią
byt ac:zęśliwi. Szczęściem, którego
nauczyła ich pewna wspaniała, zd'Ziwat"zała stara kobieta, Aurelia, mieszkanka Paryta, z dzielnicy Challlot.
Glraudoux za przykładem ludowych
opowieści
zabawnie schematyzuje
świat swojej ntukl, maluj~tC czarno-białe charaktery, bogactwu przypisane są jednoznacznie głupota l zło, nę
dzarze zd reprezentują wszystko co
dobre, szlachetne, wielkoduszne w
człowieku.

- J ..a Panf morallsł~f
- Nie wtem. Niektórzy krytycy tak
Wiem tylko, te uparcie szukam odpowiedzi na tak zwane pytania najprostsze. Między innymi na
pytanie czy człowiek mo:te być
szczęśliwy. Giraudoux w usta swojej
bohaterki, "Wariatki z Challlot" wkła
da taki oto pro4ciutki przepis na
szczęście: WSZYIICY ludzie mogą być
szczęśliwi. Mu~ tylko tego chcieć.
To sprawa 6wiadomej autokreacjl.
- A czy ła aulokreacJa •aczę6cla
Dfe Je•& pró~ ucieczki?
- A czy ktoś zaproponował nam inne wyjkle do przyjęc'- dla wszystkich? Swlat jest w ifUDcie rzeczy dotyć ponury.
- NiekUrzy teyłyoy awałaJił ńw
Dfeł, te Je•ł Panl pesymlsł~1
- Gdybym była pesymletk~. dawno
zanuciłabym jut twórczaić teatraln~.
Retyser nadaje tylko pewien klimat
twierdz~.

przedstawieniu. Teatr zaś realizuje sl~
stanu ducha odbiorcy. To w
jego odczuciach i my•łach padają odpowiedzi M postawione w teatrze
pytania. Szcz~le jelit kategorią lU·
blektywną. Idąc zn6w za bohaterką
sztuki Giraudoux - szczęAcle to jest
według

nasza wiara.
R02111awiała:

JANINA SZYMANSKA
W telewizYJneJ
graJą:

"WM'Iałce

a ChaWot"

R. Geygluzewau. Irena Onka,

Zofia Nlwl41ka, IJdla K.onrln, Stefan
Rydel, Rugo KrZ)'IIkł, Maria AndruszJdewłcz, Tadeues Rulr, Marłan Dz.t'ę
tlzlel, Jó'lef Ranslewlcz, Andrzej Baleeruk, Edwarcl Bllcckowllkl, Wojelech
Zlłł&l'llkl. Jerzy Kopoaewllk.l, Renryk
Matwlsąn l Inni.

