
O sztuce "Wariatka 
z Chaillot" 
TllA.TB GIBA.UDOUX .JEST NIE· 
w~l1wie 'ZJawiskiem <>1•11 nn. Je· 
10 llńllkl. pełne ,, 11Li n<> " ba· 
6aiOW8łfO DutrodU. III\ W < r ..... 
bOko osadzo.ne w neczywlstołcl. 
A.lńOr, wy~ąo wątki mltycs
ne, bibliJne l legendarne, komentuJe 
t~wnoozahde problemy moraJnokl, 
obdarzając · ewycb bobater6w w1p6ł· 
ozeenym Jozyklem t aposob- my
łlenla. Mimo l:t Glraudoux potrafi 

• w awym teath:e doallOilalll widza 
uba wit!, Jego aztuld nJoeą ze ao
bą Jednak równoC"&Mnle 11lepok6J · tl· 
Jozoflc:r:rt'Y. Wynika to oa pewno po 
C!lr~jcl S nJejednOZIIIICZDetrO UJ~ 
probJematyld. 
POdabnłe Jest • .,Wa:rłatll:ą s 

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 pro
blem~ zasu.reraw&lllymt przez au-

łOra. Ot6waa bohaterka Jut w ne• 
czywiatMcl kobietą bardzo .-um· 
~ dostrseraJąca J!CUbę ~ącą 
łwlatu. Pxa&nle wnyltklch, kt6rycb 
kocha, ocaHt! od epodzl-anego uJe· 
bezpleczeńatwa. Warlatka li Cballlot 
łwięcl w tlnale triumf, N ooaJUa 
•wtat. 

ZelaJ81117 aobfe Jedzlall IIJr&W.. .. 
aztu.ka Jl&t JodDą wllll.ką t.rODi, bo
wtem l&ldz.le pr6buJ~y ,,zbawJd 
•wiat" traktenrant aą Q- przez 
apołeezeńatwo Jak wariad. PII'W1en 
dyata.DS wobee bob&&~ 1 zacad· 
nień ułatwiła dOlkonała kreacja Ba· 
llny Gryrl~ • .Jtd ~· 
w łrodkach l naturalna. 1(1'& pOd· 
krdlała trqbm prsed.ltewloDyoll I:Y• 
tuacJL Aktora ...,.orąla po.ta• 
petną zallv.my ruoaoa-td" llazolbo 
III.Dollywldu&IDoWMl. 

.WA. •oBUCZKO~ 
LO • li w ~Wie lt'MIIIOpollldm 

BPBltT.UU. BOZCZAaoW.U. .JAJt 
~. wtela ~ -)laJąąeh. lam 
temat aztukl m6•1 aJedna6 aułOro· 
wt .,....t141 ze WZ&lOdu D& prOlitO
Ił t DtopntłiDIIJooam~~. Przedat.a· 
wlony na Ue walki e pleDIĄcla, pro• 
biom krz:v'W'4Y pr~da, ucsclwyeh 
lUibl. znajduJe 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 pq
szanowaDte 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. 

A.RTUB DZILNB 
LO 111- 11 w ~~~ IWlel.kopollldm 

" 


