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· Dziś w T eafrze TV, 

i 
Niektórzy z naszych czytelników pamiętają · -może · wydaną 

u nas przed kilku laty powieść "Pilat" - pióm popui'arnej, 
W$półczesnej_ pisar~i węgierskiej Magdy Szabo. Otóż · według tej 
właśnie powieści T eresa Wófontr """tm~~ sz~ za.t,y.tulowaną
"Wina", którą zobaczy my w Teat -rze TV. 
Reżyserem p spektaklu jest l e ,.Winę" wyreży$erowała Panl w 

WANDA . LASKOWSKA. konwencji całkowicie realistyczneJ T 

~ Podstawowy konflikt sztuki 
rozgrywa się między matk~ l cór-
ką... . • . 
- Tak. Między młodą jeszcze, 

wysadzoną przez życie z siodla 
matką, i dorosłą córką, która sa
ma chce stanowić o swoim lo
sie, a której matka - z wielkiej 
zresztą milości ...._ pragnie to ży
cie kontrolować. Sztuka kończy 
się tragicznie - śmiercią matki. 
Nikomu niepotrzebna, odbiera 
sobie życie. Odchodzi i pozosta
wia córce pytania, na które nie 
łatwo jest znaleźć odpowiedź. Kto 
winien? Czy winien? Czyj ego
izm spowodował tragedię? 

e Sądzę, że choć sprawa w sztu
ce dotyczy dwóch kobiet, można 
ją odczytać nieco · ogólniej? 

- Tak. I z rozmysłem pod
kreślałam jej zwyczajność. i co
dzienność, próbując z·· tego właś
nie zrobić największy walor s.ztu
ki. Raz tylko posłużyła~ ~!ę f.il
mową dokrętką, nci pocZątku, 
kiedy to córka, swoim wewnętrz
nym monologiem rozpoczyna pró
bę odpowiedzi na pytanie:, kto 
winien? 

C• Spektakl realizowany · był w 
Ośrodku TV Wroclaw? 

- Tak. W czołowych rolach 
występują: Anna Kolawska (cór
ka) i Janina Zakrzewska· (matka). 
Scenografię zaprojektował · Woj-
ciech Jankowski. · .· 

Rozmawiała 
- Oczywiście. I to mnie właś-· . , 

nie najbardziej zafrapowało. Ten l HALINA PRZEDBQR.SJ\A 
problem odpowiedzialności każ- ,. r 

dego w gruncie rzeczy człowieka f · -· · - > ' l 
za jego stosunek do lu~ mu 
najbli-ższych. Te pytania: na ile 
wolno człowiekowi ingerować w 
życie innych, do jakiego stopnia 
trzeba nawet najbliższym pozo-
stawić wolność bycia samym so-
bą. Pytania, na które każdy z 
nas musi sobie sam po tysiąc ra-
zy odpowiadać. 

lo........;:. 


