


"CI, co są spraweamt głodu na 
ealej zleml, co przygotowuJą woj
nę (._), el co demor&llzuJą mlo
d*i- R!"Z)'Jdłł l zgromadzą 'Się 
W teJ sal[' Czy JD8DlY Rr&WO zli
kwidować lc:b hurtem' u~ z 
tego świata na zawsze? JeteU po
wiecie, że tak, to ja mam odpo
wiedni sposób". 

Aurella - warłatka z Challlot, 
tytułowa bohaterka sztuki Jeana 
Giraudoux - zadaje to pyta
nie swoim przyjaciółkom, c:bc:ąe 

się upewni~ że jej plan uratowa
nia Paryża i świata, uwolnienia 
go od wszec:bwład73 pieniądza, od 
okrueleństwa, krzywdy i nlespra
wledUwoścl jest planem słusz

nym, aprawłedUwym l koolec:z
oym. 

W teJ poetyddeJ, pełnej humo
ru, subtelnej l błyskotliwej sztu
ce przedstawił Jean Glraudoux 
dwa jwfaty: świat finansowych 
.reldnów, "'YtwOI'IQ'eb pr6in1a
lrów i puoeytów, dam z póUwtat-



ka 1 salonowych lowelas6w -
oraz świat prostych, bledtQ'cb lu
dzi, naleiącydl do nizin apołecz
uych Paryża. Do tego ostatniego 

należą zarówno cztery "wartatłd" 
a I'ÓŻD7cb dzlelnJe miasta, Jak l 
zaprzyJatnleni z nimi: JIOID7-
waezka Inna, kelner, mtledar:&, 
śpiewak uliczny, robotnik kaoall
zaeyjo,y, planista, a mwet polle
Jant. UZDallil l pełnopraW!IIł 
władczynią tego świata jest "pani 
hrabina" Aurelia - wariatka 
z Chaillot - stara kobieta o nie
zwykłej, poetyckiej wyobrafm, o 
wielkim sercu i ogromnych zaao
badl depła wewnętrznego, ople
kiuDka Dleazczęśliwycll 1udzl, 
blednyc:h zwierząt, barbarzy6ako 
nlsZC'JOD7Ch drzew. Kobieta roz
miłowana w pięknie świata, vrrz
nająca zasadę, że "wsąaą ludzie 
żyjąc,- mogą być szczęjllwl", po
winni jedynie umł~ dos1rzee ra
~ i piękno świata. 

Spektakl przygotowała w kra
kowskim «*odko teł~ 
ICryBtyna Skuszanka. 8c:eJKIIndla 
- Hearr.k a- .. .Tolanta Bom
.III.At-=n\•-t'ka Opracowanie mu-

ączoe l kompozycJa - Jef"q 
Kasz.ydd. W roli główneJ - Ha
Una Geyglaazewska, w potllOIIta

tydl - Zofia NiwióUa, Irena 
Orska, Lidia Karwlcz, Maria An
druszldewlcz, Stefan Rydel, Hugo 
KrąBki, Tadeusz Szybowllkl. An
drzej Balc:erzalt, Tadeusz Buk, J6-
zef Barasiewicz. Marian Cebulakl. 
Karol Podgórskl, Marian D!tę

dziel, Jerą Kopenki, Jan Adam

ski, Wojciech Złętanki, Zbigniew 

&tor, Edward Rączkowski, Hen
ryk lliatwlsąn i iDDi. Pru!kład 

Macieja 2urowskiego. 

ZOFIA 8LIWOWA 


