


(oC) nasi współc1esni 

Izabela Cywińska szturmowała wy-
,,..._--___ dtia! reżvse•ii kilkakrotnie. „Daj spokój, 

to nie dla kobiety" perswadowalr 
przyjaciele, iakby zapominaiąc. że 

współczesnego teatru nie sposób wyo
brazić sobie bez kobiety! Aktorki i ow
szem, z tym można się zgodzić . Ale 
kobieta reżyserem? Kobieta dyrektorem 
teatru? I na dobitkę łącząca obie te 
funkcje jednocześnie ... ? Po każdej z po
rażek na starcie laureatka nagrody pań

stwowej in spe wylewała babskie łzy , po 
męsku - nie składając broni. .. 

TROPEM AGNIESZKI, 
URSZULI, HELENY 

Od antyku aż po renesans scena była 
królestwem mężczyzn . Władali nią nie
podzielnie. jak to na naszym gruncie 
wykazuje chociażby prawykonanie 
„ Odprawy posłów greckich" Jana 
z Czarnolasu: w roli inscenizatora i an
treprenera - Jan Zamoyski, a wszystkie 
postacie - łącznie z piękną Heleną -
kreują młodzieńcy szlachetnego rodu; 
niewiasty - jedynie pośród widowni. 

Kobieta występująca na scenie nara
żała się na osławę. W Polsce, aż po 
schyłek XVIII wieku aktorkom odmawia
no pochówku w poświęconej ziemi. Kie
dy zatem w 1765 r. powstał w Warszawie 
Teatr Narodowy - zabrakło kandydatek 
na primadonny. Dopiero wskutek oso
bistych zabiegów króla Stasia udało się 
nakłonić do występów dwie zdespero
wane białogłowy, które odeszły od 
mężów. 

Niemniej, już w li poi. XVIII stulecia 
pierwsze z odważnych ujmują teatralne 
berła. Agnieszka Truskolaska, słynna 
amantka, po śmierci męża sprawuje rzą
dy w teatrze rodzinnym. Franciszka 
Urszula Radziwillowa rozsławia w kraju 
teatr nieświeski jako dyrektor, reżyser 
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i kierownik literacki w jednej osobie. Po 
stu kilkudziesięciu latach - o dziwo -
odwrócenie sytuacji: mężczyźni proszą 
kobietę, by władała teatrem i wychowy
wała aktorski narybek. Niestety! Ta wy
branka Helena Modrzejewska, „ najod
ważniejsza z polskich aktorek" - boi się 
„spętania skrzydeł": przeraża ją ciężar 

obowiązków oddalających od two
rzenia. 

PIERWSZY l YK 
TEATRU 

Tak czy inaczej. u startu mogłaby się 
Cywińska powoływać na prawzory sław
nych poprzedniczek. Jednak nie! W ży
ciorysie twórczym pani dyrektor - po 
wielekroć przywoływanym publicznie -
żadnych „argumentów na korzyść" po
za własną pracą, uporem. osobistymi 
plusami w zawodzie. Śladu powoływa
nia się na tradycje domu i stron, prócz 
zdawkowego napomknienia o .. atmos
f.,rze teatralnej". 

!zabela Cywińska urodziła się we 
Lwowie, w mieście i rodzinie teatroma
now. Z legendy domowej wiedziała. że 

właśnie tam, przed stuleciem. gdy jesz
cze grywano po rozmaitych budach 
i szopach - Stanisław Skarbek za włas
ne pieniądze wybudował teatr miejski 
na półtora tysiąca miejsc. łożąc potem 
bezinteresownie na rozwój placówki. 
Fama rodzinna uświadamiała wiele fak
tów zapomnianych. jak chociażby to. że 
w prowincjonalnym Lwowie po raz 
pierwszy grano po polsku Szekspira. 
Bogusławski wystawił tu „ Hamleta" 
i „ Romea i Julię", a „ Makbeta" pokazy
wał Jan Nepomucen Kamiński, dyrektor 
skarbkowego teatru . Scena lwowska 
w dobie zaborów to obszerny. arcycie
kawy rozdział historii teatru, ożywający 
mimo upływu lat wraz z całą galerią 
wybitnych postaci patriotów i artystów. 

Duch Melpomeny zagnieździł się po
nadto we wrocławskim domu Wojcie
cha Dzieduszyckiego, gdzie jako podra
stająca dziewczynka wychowywała się 
przez jakiś czas. Cywińska wspomina to 
dzisiaj jako swój „ pierwszy łyk teatru" . 
U wujostwa miała na co dzień to wszyst
ko, o czym śnią podlotki : rewię gwiazd 
i satelitów, anegdoty i ważne dyskusje, 
ma1ię i powszedniość teatru. Mimo to -
czy może właśnie dlatego - nigdy nie 
kolekcjonowała fotosów, nie marzyła 
o światłach rampy. Przeciwnie! Bunto
wała się wobec wszelkich autorytetów -
i szkoły, i rodziny. W tym okresie zatem, 
na przekór tradycji familijnej. najbar
dzie1 pasjonuje się sportem. Dowodzi 
uczniowską drużyną siatkarek i marzy 
jakżeby inaczej? - o wielkich czynach. 
Wszędzie. ale nie w teatrze' No. bo jak? 
Scena zaludniona tłumem znajomych 
nio \'11ydawała się nastolatce atrakcyj
nym ooszarem podboju. Teatr - dostę
pny w zasięgu ręki był czymś nazbyt 
zwyczajnym. Buntowniczka pragnęła 

samodzielności, niezwykłych przygód, 
nieznanych lądów. 

Z WIATREM I POD PRĄD 
Pierwszy samodzielny wybór życio

wy: studia etnograficzne w Warszawie. 
Rodzice decyzji nie aprobują. poza tym 
- drobnostka' - w domu krucho z pie
niędzmi. Świeżo upieczona studentka 
liczy tylko na własne siły . Wytęskniona 
samodzielność będzie się kojarzyć po 
Jatach z korepetycjami , uniwersytecką 
zupką i szukaniem zarobku. Ale co tam 
zupka i zarobek! Wykłady są ciekav-e. 
z;iś wbi;;i śmiałych wypraw i rewelacyj
nych odkryć gdzieś w czeluściach 
puszcz tropikalnych - na widoku. 

A jednak podczas pisania pracy dy
plomowej - pierwsza igiełka niepokoju: 
coś nie tak, miało być inaczej„. „Płuży
ce na Kurpiowszczyźnie", temat po
trzebny, na pewno, ale jakże odległy od 
nurtu współczesności . Jakżeż chłodny 

dla kogoś. kogo rozpiera ciekawość . 

Ani przygód, ani emocji, tylko wolniut
kie nanizywanie faktów - tak odległych, 
tak abstrakcyjnych, że prawie niereal
nych. Słowem - boczny tor dla „czło
wieka społecznego", żądnego wrażeń, 
przeżyć, kontaktów z ludźmi. A więc -
pomyłka, niezawiniony bląd, do którego 
trudno się przyznać, nawet przed sobą ... 
Zresztą, jest jeszcze nadzieja: doktorat, 
samodzielne badania nad budownic
twem ludowym. Może odrodzą miłość 
do etnografii? Tymczasem dyżury asys
tenckie upływały na stemplowaniu ksią
żek w bibliotece. Dzień za dniem. stem
pelek za stempelkiem - miłośniczka 
wiejskiej architektury uznała się w koń
cu za pokonaną. 

Rzuciła pracę na uczelni. zaczęła 

chodzić do teatru, coraz częściej. 
Wreszcie - olśnienie, pamiętny spektakl 
„ Dobrego człowieka z Seczuanu · · w wa
rszawskim Teatrze Współczesnym. 

Stwierdziła ze zdziwieniem, że w\aści
wie poza teatrem nic jej nie interesuje. 
Wobec tej fascynacji wszystko wyd:twa
ło się bezbarwne. - Tak, tylko w te„trze 
można zrobić coś znaczącego - myśla
ła. - Bo za pośrednictwem sceny można 
mówić o rzeczach najważniejszych. Ak
torstwo? Ależ nie, Cywińska chciała 
tworzyć teatr, urzeczywistniać własną 
wizję sztuki dramatycznej! No. i znów -
pod prąd, pod wiatr ... Na egzaminach 
wstępnych trzykrotnie oblewał ją profe
sor Kom,niewski. Trzy lata biedowania 
i dorywczych zajęć: pisania do gazet, 
układania repertuarów dla teatrów ama
torskich i zespołów ludowych. V/iele 
miesięcy udręki. dotkliwszej od niedos
tatku: myśli o zmarnowanym życiu. Była 
o krok od załamania i utraty wiary wsie
bie, gdy ją wreszcie zaakceptowano. 
Została przyjęta na wydział reżyserii 

dramatu Państwowej Wyższej Sz'wły 
Teatralnej w Warszawie. który ukończy
ła w r. 1966. 

ZABRANIA SIĘ 
OBOJĘTNOŚCI! 

„Szukanie e_ra"!2Y o czło~ jej 
pierwsze credo reżyserskie. Brzmi tó 
lrochę gÓ!nQlc::ltme; Qrawda, człowlęk 
wielki~ słowa,_Qatos niezamierzo~. 
Szlo właśnie o odbrązowienie. tych zna
czen. o ich odkłamanie. Chodziło nie 
ozewnętrznósc, o 1grasike...§.IÓw.)ę!:?. 
o dotarcie do zakamarków duszy, obna
Zante Eion_ych ob_sefilL.l motY.)VÓwpQ... 
stęQPwania.! sprzeczn~ści wewnfilrz
IJYCh_,_ Po ~UeatL-mó.wila..Cywińska, 
- !>Y _wspólnie szuk~ć ~owiedzi ~a 
najważniejsze pytania: o nas sa~ch. 
O'Sen_s n!l§.Z~stęn.91., o woln9~ 
1 zależność , o jednostkę_ i spolecz_eń
iiwo. 
~ły_to intencje szczere. wynikat~_ce 

z osobis;tei potrzeby rozmowy. autejity
lZnego d1alo~u. ktory m~ż~ byĆ ~~f~'i r wynurz~niem , l~C~!1!9.Q.Y układ_!l~ 

onwersacja. 15,o~onalną wywia
ną zdań. W „swoim teatrze" Cywińska 
me _ _przewJ_Qywała mjfilsca na obąię,!.
ność, neutralność czy mile błahostki. 
~ciała tez - za pośrednictwęm s.ce: 
ny - zabaw1aC I uko!Y_sa~ wigzaJlezel:.
wowala to miejsce dla ~r~w r@iważn.ią
fszych, poruszając:tch go_gle,bL 
--Oczyw1sc1e takie widzenie teatru rów
nież dla samej twórczyni oznaczało na
kaz ciągłego weryfikowania swoich 
prawd. stawiania sobie wciąż od nowa 

owych „oczyszczających" pytań. któ
re czasem przywracają lad wewnętrzny. 

a czasem - burzą. Zarazem, w parze 
z potrzebą samookreślenia artystyczne
go, przed początkującą w zawodzie sta
nęło zadanie opanowania warsztatu 
Trzeba było odnaleźć własne miejsce 
i styl w teatrze. teoria i dyplom niewiele 
miały do tego. Poza tym tempo. tempo. 
pogoń za utraconym czasem' 

Zadebiutowała „Dozorcą" Pintera 
w teatrze białostockim. Wkrótce po am
bitnych „otrzęsinach". dalsze próby na 

scenach Warszawy. Poznania, Nowej 
Huty. Plon pierwszych sześciu sezonów 
w teatrze: siedemnaście pozycji reper
tuarowych. Fredro i Sofokles, Goethe 
i Arbuzow, Schiller. Czechow, Strin
dberg. Żeromski. Wyspiański - odmien
ność epok. nastroju, konwencji. Obej
mując w 1970 r . teatr w Kaliszu. Izabella 
Cywińska była już reżyserem o rozległej 
praktyce i doświadczeniach zdobywa
nych w atmosferze ostrej konkurencji. 

CUD W KALISZU 
Miała więc atuty. ale przecież z po

dobnym wywianowaniem startowało 
wielu jej kolegów po fachu. Tymczasem 
tylko o teatrze Cywińskiej mówiło się: 
„cud w Kaliszu". Czemu ten cud za
wdzięczać? Co go sprawiło? Tradycje 
sceniczne grodu? 

Owszem, tradycje ma Kalisz spore. 
Żółkowski. Ledóchowska. Szymanow
ski. Rozalia Bogusławska, no i jej ojciec. 
założyciel i patron kaliskiej sceny, sam 
Wojciech Bogusławski . Za to póżntej 
długo, długo nic. dawnych wspomnień 
czar ... I dopiero za Cywińskiej - w ciągu 
jednego sezonu teatr stał się pępkiem 
kaliskiego wszechświata. Nawet pod 
budką z piwem mówiono: „ nasz teatr" .. 

Kaliski ewenement teatralny „miał 
prasę". Namnożyło się teorii. etyki Jtek, 
szufladek. Pisało się i mówiło o teatrze 
Cywińskiej, że miody, zespołowy. aktor
ski , histeryczny. zaangażowany, morali
zatorski, elitarny. popularny ... Wiele są
dów, często sprzecznej treści. Czytelnik 
mógłby sobie wyobrazić twór sztuczny 
i wydumany, praktykę naginaną do teo
rii z góry powziętej. Tymczasem w po
stępowaniu Izabeli Cywińskiej - tak jak 
i w jej sposobie bycia - uderzają natural
ność i prostota. Chciałoby się rzec. że to 
jej nawiększe talenty. Podobnie jak ży
wiołowość. jak umiejętność posługiwa

nia się intuicją. 
Co do zespołu to istotnie - był 

młody. chociaż niekoniecznie w ::.ensie 
metrykalnym. Bo z jednej strony grupa 
doświadczonych, aczkolwiek nie „ wy
palonych", z drugiej zaś - wielu debiu
tantów nie wyłączając Cywińskiej na dy
rektorskim stoiku. ł$alisz przy<'._hylal im 
nieba. V>/. rewanju 12_0traktow~tutysię
~ ośrodek jak metropolię 1 miasto 
rodzinne. ZoddanTem i przejęciem . -

Zamieszkaflrazem w Domff AKTOra -
taka dwuoiie~aroo~_obow~ ws"i?OJ; 
nota. NTcTeszcze nie dzieliło - (lni ro!U.i:, 
r1Tiiii! sPłaty, ani Konta. Łączyły ~ . 
Cele, potrZeba ~ukc:;esu. <;'.ywiń~kaL tro
Clię tej swo]e) wspólnocie mat~ 
staraslę usuwaCKfOpoty, rownieżm~ 
rlalne-:-Sardz]Qf zrazu <!Y_rę,lst9.r.We.Jlii 
reżyseruje. świadomie usuwając często 
w cTenwlasne amb19e tworcz~ 
bania. Każdemu Q!!~ sząn~ _QtO~ 
cf'ew1za. Wszyscy aktorzy, r~S.Sll:i,. 
5ceriografow1e - ws_QQ!twgr~ertua.r 
.L.illzed~tawieni'!_ _Na afiszu „Szewcy" 
Witkacego. „Wyzwolenie " Wyspiań
skiego. szekspirowska „Burza''. Aletak-
ze to kompromisy pani dyrektor 
„Trędowata". „Między ustami a brze
giem pucharu ", musical przykrojony 
z Goldoniego. Objawiają się własne ta
lenty: Milde i Kasperska, Łabonarska 
i Orzeszkowska. Kornasa, Michałowski , 
Wierchowicz, scena przyciąga indywi
dualności z zewnątrz : Macieja Prusa, 
Helmuta Kajzara, Jana Skotnickiego. 
Dbając o poprzeczkę. pani dyrektor 

nie zezwala na dorabianie w drugorzęd

nych rólkach . Hołubi zdolnych i zabie
ga, by jej „odkrycia" jaśniały w filmie. 
telewizji , renomowanych teatrach in
nych miast. Toteż jeszcze jakiś czas 
trwa wspónota złączona jednością pro
gramu artystycznego i poczuciem obo
wiązku. Raz po raz wszakże ktoś się 
wyłamuje wkraczając na osobną ścież
kę. W zespole rodzą się gwiazdy, Cywiń
ska może sobie powinszować intuicji 
1 zmysłu pedagogiczne~oro jednak 

żółtodzioby poczują się zdolne do lotu. 
trudno je zatrzymać w gnieżdzie. Trud
no Cywińskiej wyegzekwować lojalność 
wobec zespołu. Trudno bowiem hamo
wać pęd ku własnemu losowi. żądać 
ofiary z indywidualnych marzeń . 

NA LAURACH, 
BEZ SPOCZYNKU 

Po upływie trzech lat na tyle opiewał 
kontrakt rozpada się wspólnota, jak
kolwiek ludzie pozostaną sobie bliscy. 
W 1973 r. do Teatru Nowego w Poznaniu 
przejdzie przeszło połowa „ kaliszan". 
są dziś trzonem zespołu mówi Cywiń
ska. To już dojrzali profesjonaliści. Ale 
zapał ten sam. 

O poznańskim Teatrze Nowym mówi 
się teraz „u Cywińskiej" . Tak mówiło się 
przed laty w Kaliszu. Na nowym siedli
sku Izabela Cywińska z miejsca zyskała 
popularność. Zespól ma mnóstwo wiel
bicieli. kibiców i przy1aciół przesiadują
cych w teatrze również w czasie wolnym 
od przedstawień . Można tu oglądać nie
ustającą wystawę rzeżby i malarstwa 
w foyer. można przychodzić na dyskusje 
o sztuce. mini-konceny i wieczory poe
tyckie. „U Cywińskiej" bywa się też bez 
ściśle określonego celu - ot, posie
dzieć sobie. pogadać. Właściwie nic 
ważnego, żadnych konkretnych faktów. 
ale w ten sposób, jakby mimochodem. 
rodzi się wartość środowisko. klimat. 
atmosfera. 

Klimat u Cywińskiej - chciałoby się 
powiedzieć kaliski. z tych samych im
ponderabil iów. chociaż teatr inny. Nowe 
pozycje repertuarowe i pomysły artysty
czne. nowi ludzie. Odkryła utalentowa
nych reżyserów: Janusza Nyczaka. Rau
la Zermeno. Zachęciła do współpracy 
Conrada Drzewieckiego. powierzając 
mu reżyserię „Szkoły błaznów" Ghelde
rode'a. Obok wiernego od lat Kazimie
rza Wiśniaka przyciągała innych ambit
nych scenografów: Urszulę Kenar, Zofię 
Pietrusińską. Krzysztofa Pankiewic:z;a, 
'Jerzego Juka-Kowarskiego. Każdy 
wniósł tu coś osobistego, jakąś odrębną 
cząstkę teatru . 

Nie oznacza to. że Teatr Nowy jest 
zlepkiem odmiennych metod i postaw. 
To scena z charakterem. kontynuująca 
tradycje kaliskie. Teatr zespołowy, sztu
ka „pomnożona przez w1el0sc wspolne
go myślenia 1 cz~1a ._ O fl~ednal< 
ffo1rzalsza artystycz_nie! Akt~ V!.Pr<l_W: 
dzfe nadal hołdują ekspresyjnemu. „ze
Wnętrznemu ~1ow1 g.J:Y..rob]i"toTea: 
~w sposób coraz bar.Qz~wi~dom~ 
1 kontrolowany. W organizacji spektaklu 
znacrosnącą dyscyplinę I 0SZCZędilo$C' 
f>owScląg\iwsze. gl!merorZeiTivSfa-ne 
posług1wante się środkiem artystycz· 
nym. Pi"zefaskrawienta, ~ali~ 
znamienne dla okresu początkowego 
ustępują z wOTna polcTenTom T met.i'. 
to~z~·- -

~_ako reżyser i ki~ownik artystyczny 
Izabela Cywiń~ka długo chyba aochow< 
wierności re~rtuargwi _in_§P1rOW1ł~m~ 
inod_ernlzmem,_ Mlo~~ f.>olskg,_ liter~t~t:! 
r~jsk~_z p~ełomu _!(IX- XX wieku..B~ 
nica w interpreta.fj~gfile się_\YszeJals.! 
znamTenna:-zamiast psycholoajzmu...!!j 
Qierwszym pJaOle - pl!fila_~ołeczn< 
Sclśle): prOblem odpowiedzialnosc 
spoleczne1. zwłaszcza OdQowTe_9Zlci] 
noscl twórcy. A ponadfo,_w<;laLJasam co na dorobku nięc.lli:.ć zarów.ruu1 
5chlebTanTa publiczności . jak i do lekce 
wazenta'Wntta. r -
·--rrzy razy podcnodziła do egzaminó• 
na reżyserię. Po jedenastu latach prac 
jako laureatka Nagrody Państwowe 
staje pośród czołowych postaci nasz• 
go teatru. A teraz. w roku dwunasty1 
powiada: „Jeżeli już się wybrało te 
tawód, trzeba zawsze z tą samą siłą c 
przodu ... Stale od początku, jakby s 
było debiutantem - bez nazwiska i d1 
~obku . Bo jedna nieudana premiera m 
że przekreślić wszystko" . 

MARZEN'A '8AUMA 
J 
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żółtodzioby poczują się zdolne do lotu. 
trudno je zatrzymać w gnieżdzie . Trud
no Cyw1ńsk1ej wyegze:kwować lojalność 
wobec zespołu Trudno bowiem hamo
wać pęd ku własnemu losowi. żądać 
ofiary z indywidualnych marzeń 

NA LAURACH, 
BEZ SPOCZYNKU 

Po upływie trzech lat na tyle opiewał 
kontrakt rozpada się wspólnota. jak
kolwiek ludzie pozostaną sobie bliscy. 
W 1973 r do Teatru Nowego w Poznaniu 
przejdzie przeszło połowa „ kaliszan" 
są dziś trzonem zespołu mówi Cywiń
ska. To już dojrzali profesjonaliści. Ale 
zapał ten sam 

O poznańskim Teatrze Nowym mówi 
się teraz „u Cywińskiej" . Tak mówiło się 
przed laty w Kaliszu Na nowym siedli
sku Izabela Cywińska z miejsca zyskała 
popularność. Zespół ma mnóstwo w1el
b1cieli. kibiców 1 przy1ac1ół przesiadują
cych w teatrze również w czasie wolnym 
od przedstaw1en Można tu oglądać nie
ustającą wystawę rzeźby 1 malarstwa 
w foyer. można przychodzić na dyskusje 
o sztuce. min1-konceny 1 wieczory poe
tyckie „u Cyw1ńsk1e( bywa się też bez 
ściśle określonego celu ot. pos1e
dz1eć sobie. pogadać Właśc1w1e nic 
ważnego. żadnych konkretnych faktów. 
ale w ten sposób. jakby mimochodem. 
rodzi się wartość środowisko. klimat. 
atmosfera. 

Klimat u Cywińskiej chciałoby się 
powiedzieć kaliski . z tych samych im
ponderabiliów. chociaż teatr inny. Nowe 
pozycje repertuarowe i pomysły artysty
czne. nowi ludzie. Odkryła utalentowa
nych reżyserów : Janusza Nyczaka. Rau
la Zermeno. Zachęciła do współpracy 
Conrada Drzewieckiego. powierzając 
mu reżyserię „ Szkoty błaznów" Ghelde
rode'a. Obok wiernego od lat Kazimie
rza W1śniaka przyciągala innych ambit
nych scenografów· Urszulę Kenar. Zofię 
Pietrusińską. Krzysztofa Pankiewicz.a. 
Jerzego Juka-Kowarskiego. Każdy 
wniósł tu coś osobistego, jakąś odrębną 
cząstkę teatru 

Nie oznacza to. że Teatr Nowy jest 
zlepkiem odmiennych metod 1 postaw. 
To scena z charakterem. kontynuująca 
tradycje kaliskie. Teatr zespołowy, sztu
ka .. pomnożona przez w~losć wspolne
go myslenla T czuda-:-o-Trez Jednak' 
ao1rzalsza artystycznie! Akt~ WQJ_a'!!.;. -
JzTe nadal hołdują ekspresyjnemu, „ze
:-nętrznemu~ stylowi gry, robTąj_qjed
m sposób cora~ bardziej świadO.J!!Y.. 
T"kontrolowany. W organizacji spektaklu 
znacrosnącą dyscyplinęi'OszczędO'OSC'.' 
powScląQliwsze. gręlliel jifzeIDY§Jane 
posługiwanie się środkiem a.ffi'sJYci;,
ń_ym. PrzeTaskraw1enTa. h1peuealiZQ1. 
znamienne dla okresu początkowego, 
ustępu1ą z wolna połcTeniom T meta
fQ.!:zę . 

Jako reżyser 1 k1eiowmk artystyczny, 
Izabela Cywińska długo chyba doCflowa 
wierności repertuarQ_w1 inspirowan~ 
!!'od_ernizmem, Młodą Pol~!<!h ht~rat~ 
ro~jską z przełomu~~ XX wieku._RQi
nica w interpretą_cj1 ~d~e si~~szelako 
znamienna: zamiastp~ol~mu.J1a 
11!.erwszym pTanie pasia ~oteczna. 
Sclślej: problem odpowiedzialnosc1 
społeczne!. zwłaszC.za odpowiedz1al_
iloścT twórcy. A ponadto~ wciai ta sama 
CO-na dorobku niechęć 4a[Ówno-'1.o ~ 
SchlebianTa publiczności . jak i do lekce- 3: 
wazen1aw1ctza_ o ~ .... 
-riZYrazy podefiodz1la do egzaminów ...: 
na reżyserię . Po jedenastu latach pracy, a: w 
jako laureatka Nagrody Państwowej. 5 
staje pośród czołowych postaci nasze- ~ 
go teatru. A teraz. w roku dwunastym O 

i~=~~~~~z~·~:ż:~~~~~ :~~ :'!~a~~ą t~~ ~ 
przodu ... Stale od początku, jakby się S! 
było debiutantem bez nazwiska i do- ~ 
~obku . Bo jedna nieudana premiera mo
że przekreślić wszystko". 

MARZENA BAUMAN 
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