Tezy XIII Plenum Komitetu Centralnego PZPR zoklodojq przekształcenie naszego kroju w
5 O ·Ie ci o w I o dz y I ud owej - w kraj należący do przodujących państw świo
lo. Przodujących nie tylko pod względem bazy materialnej, lecz także stosunków spolecz„ych,
rozwoju nauki i kultury, kraj zaspokajający wsuJkie potrzeby materialne i duchowe Poloków.
Wyjście n o p r z e c i w 5 O - I e c i u stanowi także podstawowe zależenie cyklu publikac-ji
„Głosu", no klóry składają się wypowiedzi prz~dstawicieli różnych dziedzin kultury i nouki, życia
społecznego i gospodarczego.
W naszym cyklu zabiera z kolei głos Izabello Cywińska, dyrektorka i kierowniczko artysty-:zna Teatru Nowego w Poznaniu.
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O bowiązek ryzyka
główny wyróżnik socjalizmu jest, jak mi
wydaje, gwarantem szczęścia.
2Jromną rolę ma tu do spełnienia ~zt~ka,
I-tora pozwala !uazTOm 1\a przektaczam_ę__ ~
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teatr nie i>opr:ie.s tawaTna funkcji rozr"ywkoweJ, turs pehrtł J.r.IB:..Q J!~ _ r0zuriiiii)ir0:1ę -popufaryzatora, dając tzw. przcdstawi~ni!I
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fflez" wszystkich zrozumiany, <1lbo że wy wo;
ls kontrowersyjne oplnie. --~
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..,.eatr według mnie to miejsce dla ludzi wra7li~ myŚlących, których jest Coraz Wl~-
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swoją prywatną definicj~ szczc:ścla. Szczęście człowieka
Jest to według mnie pełne wykorzysta-
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nie zdoino~ci !1,D~.IT_h-l_ umysłowych dla
a zi~ll!._ ~~~10v;i<jcego szczyt lna1'Wr0uaJn@
mo:d1wo~c1.
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warunki, w ktfu:y_sli ludz!L_~LffiOgli br§
~m\\·i... tlziski JU2rJ".m tkwiące w_c;zl.o~e_:
ku r.icogranlC'zone ~encjalne możliwo~ c i
"Znaj d'! pc!:ią szan~c: realiiacji. Przecież_ nie
rak wieleao- tegO" potrzeba: praca musi byc
dobrze zorganizowana. l{azay- po\\'m1en móc
C!Uc si!;: oc.l.!.!.:.w 1edilalnym:- wsze!Ka m1cJaty~ w inna znajdowac na ~weT arod:Ze'Zielone
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Scibie i inny~zczc_JedllQ,, \\'WTh:l cjC:K:.pansji dóbr ~rialn,ych~ kµlLlł!a w naszym ~~!!,U!l ~l~C"?eD
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Kf0rasw1ado e opowie z1a
?iKreSlonym a19Jenlam1 aa ~ny, od kt6ie innyc1:__~~~
~ _oczeku~. Q_ a_ t"ikich,
rnteleKfualnlch artys zn eh./ - Obserwuję już d i;;i'ejszą widownię - mnm
moje życzenia na
że
więc prawo sądzić,
pięćdziesięciolecie nie są utopijne.
A wracając do spraw ogólnych: tak .ie I
n ad al w pięćdziesięciolecie polskiej socj<tlistycznej Ojczyzny zasadniczą sprawą bę•j 7. ie
uczciwoś(· działania człowieka. I jego walka o
absolutna, auten7 mianę świata na lepsze t~·cma i każdego dnia.
Albert Camus powiedział kiedyś: .J!Ioże tu
~aśnje jest wielko ść sztuki: w nieusta · C''m
•
ll!PiC:ciU pomi@J: r1ę mem I Cler 1emem
~.!I. Hiazl1 -sUilenstwem kreacji, samotnp$.S!:1 nie do zniesienia i udręką zbiorowośd,
oamową i zgodą. 'Artysta porw;za się P2mi:ky dwiema pr~et:!a~ciam,L l<tór,rmi ~Il bezt,ui~ 1..12.rornanda.-~~ej_~skie(3cicżce kB ~k.Olfil\<lZa , erzygodc: i ryzyko. Ale w r1~u i~t wąlnosc sz1Uk1''..7
Tak pojęte ryzyko uważam za własny oboteraz i na każdą roc:miwiązek działania -
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