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ozeenym Jozyklem t aposob- myłlenla.
Mimo l:t Glraudoux potrafi
• w awym teath:e doallOilalll widza
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Challlot" kt6reJ ł)'tul ma zabarwle·
nie lronlcme l jest .,baczykieJn"
nuconym na wl!dza. .Jełlt wł4z PGlk·
nJe haczyk, tealr. Gkaudoux ~edzle
dla ntere 6wtetną zabaw-, pełną
fantazJI. .Jdli natomiast fi!POJnymy
na warJatk41 z CbaHiot inaczeJ tneba atę będzie zastanowlt! nad problem~ zasu.reraw&lllymt przez au-
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1'021&11DY&Dl~e clzlę·

Id szlacbellneJ l pełneJ wy~
postawie wu:tał.kl • Cb&lllot. C:ey
Jeat o.oo -łoOIID•'
wydaJe atę
by6 pytaniem dramatu, lń6ry wbrew
pOZOI'OID nJe kOilaą alę ~Y - ·
dem. Pr&.l"dom.llk "wariMka" IIDIIIie
tu mł.. .woJe tradycyjne .naez.ente
wyl~e w poJ41clu owej "paewlo·
aryltokraeJl"l w Challlot J••t on
natomiast &Ureolą tej kObiety, A&•
nowaneJ sa •we -.lacbetme przymlo·
ty, .JeJ odwaltny czyD wraca Iudalom
oradołt!, dawną ch~t! do łyela l pqszanowaDte w~cl --.&Dych, Jecs
Jl\ ~ powoQ Od *Ycla odauwa.
Ta refle.UJa jeclna.k W)'llika raczej
s myśloweJ anal.by utworu, amtou
ae apektaklu. Sztuka, podana prs~
iea.łr
krakowald, sbył ollblqa od
-charakteru 4ramatu. Bos!U'wlOk po·
glęblla
JeuCH ole naJlepasa era
a.ktor6w, na &Ie kt6reJ wyr6:tntala
lllę Jedynie krea~a tyłulowej bob&•
terld. A.le l &a w inocle l!łłyt
pałetycna me mo&la wld%6W za•
cbwyclt!. Spekta.kl potraktowany :za
"Q,rd%o reaUstynnie, 'WY'Pa.d.l raczej
bhl.do.
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