
,.Ludzie, którzy c:hc:' w te.trze Krystyna Zbijewska 
rozumieć, nie rozumiej' teatru." 
Teatr to nie formuła matematycz-
na, lec:z widowisko, nie lekcja, lec:z 
filtr. Albowiem je&o zadaniem jest 
dotrzeć nie tyle do intelektu, co 
do wyobraźni zmysłów ... " 

(Jean Giraudoux: Improwizacja 
2 razy Giraudoux .. 

paryska) odczuwało się w przec:łłtawłeniu 

R zadko sięga ostatnio teatr krA.- w pięknvm przedstawtentu - dl/
~ do twórczolei Jeana Gi- ltansu epoki, JWZeobt'a.te'l\, jakie Zlł

raudouz. A przecid wszvstkie rea- szłv w minionvch od powstania 
Iizowane na n.aszvch scen.ach spek- utukł SO latach. Przeobraże'l\ ł w 
takle jego sztuk pozostalli na trwa- samvm Żl/ciu, i w samvm teatrze. 
le w pamięci widzów jako wvdarze- Sztuka Giraudoux ukazan.a zosta
Tlia artvst11czne pierwszej rangi: od la w w11mia~ Jjełnego realizmu, z 
zapisanej na kartach historii .,Wa- ujęciem pońaci zupełnie •~; 'l Zlł
riatkt z Ch4tllat" z 1946 roku z Ma- o~~awet kolorl/fU obi/CZił
riq Dulębą w rolł tvtułotołł JIOJH'Zez ;owego. Takie w tle plastyczn11m: 
przedstawienia "AmfttrioRCI 38", lwietnie w warunicoch telewiz11;ne
,.Wojn11 trajamklej nie będzie", .,Im- go studia przedstawionv zaułek pa
prowizacji par11skiei" sprzed lat kil- r111ki; scenograf - Henr11k Ci01. 
kun.astu aż po powtórzenie .,Wariat- Poet11ckolć sztuki Giraudoux - a 
ki" z Zofią Niwińskq przed lat11 dzie- je~t w jego utworach CJń z atm~fe
sięciu. Odtąd zapomnłałv n.asze tea- Tli Czechowa i col z Sllaiawsk&ego 
trv o autorze .,Ondvu11", ch~ kilku - UWl/PUklona została rihdej w dru
jpgo sztuk widz krakowski nigdv do- glej częlcł apektaklu, toczqcej się w 
tąd nie oglądał. suterenowvm królestwie wariatki z 
W11ręcza ostatnio 1een11 dramat11- Chamot ortu - w jej marzeniach: 

czne - telewizja. Raz po raz mam11 bardzo intereau;ąco, także w tech
możnolc! poprzez szklan11 ekran u- nicznej · realtzac;i, zaJWezentowana 
czestnicz11c! w JWezentacjach sztuk ,.rozmowa" Aurelii z Piotrem (Ta
Giraudoux. Po ,.Apollu z Bellac" i deusz Huk) i stworzoną przez insce
"Ondvnie" ostatnio oglądali§m11 n.a- nizatorkę postacią Adolfa Bertauta 
dantl z Krakowa spektakl "War· :- (Karol Podgónki). Tu także odb11wa 
ki z Chaillot". Trzecła to więe ra- się najznakomitsza scena - rozmo
kotxmea 'UJersja tej najbardziej u wa trzech wariatek w mistrzowskiej 
nas popularnej sztuki francuskiego realizacji aktorskieQo tercetu: Hali
pisarza. Trzecia i nieco odmienna nv Grtł{1laszewskiej, Zofii Niwińskie; 
od poprzednich. Uwarunkowała tt ' i Iren11 Orskiej. · 
odmienność zarówno ~~ftO'Jc";n~r A Wl/mowa utuki? Moi:e odpoetll
konUJ_f?!tEia jak indvwid ~ cznienie "Wariatki" osłabiło walor 
tr~t~'KTl/Stllntl Skuszanki i in- jeJ ideowej metafoTV, n.cztomiast tvm 
d11widualno~ć odtw6Tcz11ni główne; wvraźnlej JWzeciwstawilo lwiat ka
rali - Haliny Grl/glaszewskiej. Nie pitalisttlcznvch rekinów JWOstvm 
ewarunkował JeJ - nowu czas. Nie szlachetnvm ludziom. I tvm silnieJ-

szczególnie pOJWze:e rozbudowanie 
finału - podkreśliło ludzkie prag
nienie szczęścia, miłoki, którego peł
na realizacja możliwa 'est tvlko w 
§wiecie bez Wl/Z'I/Sku, zbrodni, po
goni za pieniądzem. 

., W i:t/cłu istnieje tvlko jeden cel: 
milolć" - tak mówi bohater innej 
sztuki Giroudoux, "ElektTll"· Svm
patvc'll teatru eglqdat ją mogą obe
cnie na dvplomow11m przedstawie
niu 'studentów Pa~:rtwowe; W11ższej 
Szkoltl TeatralneJ (p'rzvgotowan11m 
pod pedagogiczno-reŻI/se,skim kie
runkiem JWOf. Irenv Babel). 
Po "Thermi!Jorze" Przvbvszewskiej 
(zrealizowantlm pod opieką pedago
giczno-rdvserską prof. Jerzego Kra
sowskiego) nowa to Iwietno po
%1/Cja na szkolnej scenie; lwiet
na w sensie realizac;t i w 
sl."'..ie samego doboru repertua
J;owego. W ogóle młodtl studencki 
teatr%1/k fJT%1/ ul. Warsiawskiei nie
rzadko bije na głowę nasze scenv za
wodowe W repertuarOWl/Ch poszuki• 
waniach. To tuta; QglądaUimv w o
statnich latach Wtlbitne - pod kie
runkiem prof. Jerzego J'arockiego 
zrealizowane spektakle: "Gra. w za
bijanego" Ionesco i ,.Król Ubu" Jar
rv'ego. 
Wróćmv do zaclitowanego ,.lamen

tu" Ogrodnika, którll nibv pointa 
zamvka szkoln11 spektakl ,.Elektrv". 
Przejmującli to spektakl. Liczne akre
llenia Wl/dObtlłtl n.cJ plan J)ieTWI%1/ 
pottal łi/C1lłową; ~d nten.awłlć. ~e; 

'Poczucłe .!pra.wiedliwolci, jej sumie
nie, które jest w Żl/cłu WS%1/Itkim. 

.Likwidując wiele postaci, ogranicza
jąc tekstli pozostallich bohaterów 
sztuki (JWzecie WIZlistkim Ogrodni
ka i Zebraka, któTtl tvm sam11m tra
ci· tu swą wiodącą rolę: bóstwa? lu
dzkiego fatum?) UWl/pukla przedsta-

. wienie wątek zasadniczv: szukanie 
prawd11, pomstę zabitego ojca. Po
·~ 1<11c w ,.Hamlecie" (jakże na
gle zblii:one w ideowej W1/mowie o
kazu;q się te dwie wielkie postaci 
lwtatowe; dramaturgU: Hamlet i E
lektra!), fwoblem to o szerokim pod .. 
łożu ide~vm. Chodzi nie Ct1lko ·o 
zemstę na zabójcach króla, chodzi 
o sprawiedliwość, o przeciwstawie
nie się kłamstwu, obludzie, pogoni 
za latwvm szczęlciem. Chodzi o CZ'I/
ste sumienie i o C%1/ste ręce. ,.Oic%11-
znę ma się prawo zbawiać tvlko 
czvst11mi rękoma" - mówi Elektra, 
ko1łcząc swój scenicznu Żl/wot. Głę
boka to i piękna idea "ant11cznej" · 
sztuki pisarza nasze; epoki. 

W skromnt~ch . tDCtrunkach szkolne; 
icenki zrealłzowane przedstawieT~ie 
Wllwiera silne wrażenie. Składa się 
na nie i sama jego forma - Wllb6r 
konwlłt&C;t teatru "en roTide'', gdtl · 
widzowie okrążając aktorów czują 
sję jakbtl współuczeltnikamł akcji 
(świetne Wl/korzvstanie balkonu ;ako 
fragmentu zamku Atrvd6w w Mtl
kenach: slvnn.cz płaskorzeźba lwic, 
zachowana. do dzisiaJ' n.a jednvm z 
portal(. stanowł głównJI akcent pla-



ttliC2mll tpektaklu - ,tcenografiCJ 
kończqcef studia w ASP uczenntcv 
prof. Stopki, Elibietll KrliWIZll). 
SklCJd4 si~ dCJle; cłekCJ'Włe powiqza- . 
na z trdcłq sztuki muZlika (ltuden
tki IV roku PWSM, Malgorzatll Cho
choł). Sklada;q też zaskaku;ące może 
nieco, ale •wieże i Sllmpatllczne po
mlltly imcenizatortkie - jCJk choł
bll potraktowanie Eumenid Jako tu
rllstek z aparatem fotograficznllm, 
notesem i folderem w rękCJCh, opo
wiadającliCh o MykenCJCh i ich wład
cach 1przed dziesiątków wieków. l 
wreszcie tugestvwna gra więktzo•ct 
mlodllch wukonawc6w. Przede WIZli
stkim godzi się tDtlmł~i~ realizator
kę roll tlltvlowe; - Czesławę Mon
czkę. 
Sledząc Eumenidll-przewodniczkł 

po dzie;CJch Atrvdowego rodu, zada
wałam sobie w czasie przedstawie
nia PlltCJnłe: CZll też dzisieJsi młodzi 
widzowie, bardzo ;ak wiadomo tła
bo zbratani z antliczną kulturą, od
czu;q w pełni utukę (sztuki!) Girau
doux? Jednego z czołoivllch płlarzv 
nasze; współczesno§ci, rięga;ącego do 
nidmiertelnllch wątków Sofokleso
WliCh ł Eurllpidesowllch trage · • 
Szeroki to problem - humani cz
nego Wllkształcenia dzisi~jsz mło
dego Polaka. 


