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K obieta dążąca do sukcesu zawodowego nie piędź Żiemi na stopę", sukces ambicjonalny 

jest dziś zjawiskiem nienaturalny m. i finansowy, i faktycznie jest jej właściwie 
Już od lat paru nie budzi zdurnienia ko- wszystk~ jedno z kim, z jakim mężczyzną na 

bieta --. szef rządu, kosmonautka, fizyk atomo- tej- ziemi pozostanie. ·Nie potrafi, nie ma czasu 
wy, czy kapi-tan statku. Co więcej, w swych wychodzie innym naprzeciw, i w sumie .skaza-
nowych wcieleniach damy owe sprawują s'ię na jest na samotność. Prob1em kańery zawo-
nader przykładnie. dowej kobiet jest, jak widać, .bardzo złoŻQ.Jly, 

i.e zawsze -przecie -~~młe: .-insf ''cle* ~ SE_mie " Wina" zabrzmi;ala j~koś gorZko, ~ 
lat temu Emma Bovary upominała się o prawo Jaxo repU~ na ~ojo"!'ruczą .literaturę sufrazy
do wolności ,.wyboru serca", a więc o sprawy stek, mam~estacyJną 1 .. zwycu:ską? A w ogóle 
zupełnie podstawowe. Lecz furda literatura - pr~bl~ow1 emancypacJi daleko jeszcze do roz
a tycie samo? - Nie ozliczyć kłopotów i in- Wlązama. 
tryg, jakie spotkały Konopn'ieką, jedną z pierw- Lecz ciekawa sprawa w mało interesujące 
szych Polek zawodowo uprawiających literaturę, oblekła ·się kształty. Inscenizacja, z uwagi na 
afer wokół · Curie~odowskiej, ozapoczątkowu- jednoznaczności psychologiczne, bezsporność ,.wi
jącej kJan genialnych uczonych; a zyciowe dra- ny'' i oczywistość konkluzji, wykazywała skłon
maty Sary Berobard 'i Eleonory Duse?. Ileż to ności do uproszczeń,. i w ten sposób pozbawio
drwin spadło na piękne gł·owy Anny de Noailles na !była charakteru dyskursywnego. Materiał li
czy Elizawiety Bagriny, kobiet-poetek, w czasach terai."ki, i owszem, przynosi sporo wiedzy o no
już prawie współczesnych! A1e niechaj my wspo- wej mentalności i obyczaju, i choć zdarzają się 
mnień, jakkolwiek równouprawnienie kobiet jest . tu poczciwe banały, w .sumie nie są to informa
zjawiskiern obyczajowo nowym, osadziło się już cje z poziomu magla. Tylko ta n1epotrzebna 
na stałe w krwiooiegu naszego życia domowego prokuratorsko-kaznodziejska tonacja: toż to nie 
i społecznego. · polowanie na czaTownice, lecz bardzo cienki pro-

Zadna wielka batalia nie obywa się bez strat, blem ewentualnej duC'howej odpowiedzialności! 
tak jest i tym razem, a więc pasywa tego zja- Prawda, niesłychanie dramatyczny, bo dotyczący 
wiska: ·zwielokrotnienie obowiązków, usilne dą- osób najbliższych, z pewnością zaanga'ŻOwanych 
że nie do sukcesów w pracy, w domu, kobieco- ueżuciowo, lecz subtelny: w pierwowzorze lite
ści i maderzyńs"twie, pr-ofesja i fizjdlog'ia., pró- rackim racje te są · bezstronniejsze, a motywy 
by sprostania wszystkim tym powinnościom postępowania przedstaw'i.one ·partnersko i z głę-
prowa'dzić mogą do poważnych przeciążeń psy- bokim uzasadnieniem. 
chicznych i chronicznego zmęczenia biologicz- l ch wiJa dla aktorów: interesu'jąco wypadła 
-nego. Liczyć się ~eż muSimy z po~wieniem się sylwetka Izy - Anny Koławskiej, postaci sty
nowego typu kdb1ety, który stanow1 gorączkową lizowanej psychologicznie i stylistycznie na 
formę kompensaty za "czas bajaderyzmu", ko- dziewczynach z ,~Wieku marzeń" Szabo Dzień 
biety samodzielnej, silnej, ambitnej, której w dobry Vero" i "I>iałogu" HerSko. Nie z~u;ymu
wędrówee po sukces zawodowy zabraknąć może jąc s'ię przy "matkowatej" matce 'i postaci 
czas~ na życie prywatne, dOJ'!', ~cierzyństwo, ~d~ego Dominika, rozważywszy, wcale nie ta
a. w1ęc to, co współtworzy pe.JZ8'Z d~C:howy k?- kleJ świetlane), ciekaw!e także wypadła sylwet
biety, a co zwane .~yło z dawna .. J!l posłann~- ka Antala w jakimś ludzkim splątaniu, trud
ctwem naturalnym . W tym właśn'1e aspe'kc1e nych wyborach i niewygasłych emocjach. 
psychologiczna i społeczna egzystencja proble- · 
matyki ostatniego spektaklu Teatru TVP jest is- ' EUBIETA KBOLIKOWSKA 
totnie niezwykle żywa. Było to przedstawienie ~ 
pod nie1Jbyt szczęśliwym, !bo nieadekwatnym 
tytułem - "Wina". Sugestia moja wyni·ka z 
przeświadczenia, iż rzecz cala, choć o niejakim Teatr TV :(11 XII). Mapla Szabo - riWIDa••. Przekład 
posmaku sensacyjnym n'ie rozgrywa się w ka- - Olca Wybranowska. AdaptaeJa - Tereaa Woronko. 
t · h · l d' ho · od ·ed · l Rdyqrla - !Wa:oda Lukow-.. Sc:eaacralia - IWoJ· egonac w1ny, ecz ue weJ pow1 zta no- deeh .Jankowlak. Wykonawey· Anna Koławska .Janł-
ści. "A gdzie spdtykamy ·się ze sprawam'i ducha, na Zakrzeweka, .Jerzy GraJek, czypnam& ateia..ki, 
nie ma winnych 'Są tylko odpowif~dzialni" po- HaHaa Smlela, LUICJa Burzyńska, !T Zby.szewlka, 
zwolą Państwo podeprzeć się Camusem. Spek- ~!'=r s:::;;: ~dr'zeJ Wilk, eusz Sk· 
taki oparty został na wątkach zna·nej ł popu- ' 
larnej u nas powieści węgierskiej pisa·rki Magdy -
~- . .Pilat··. . - ~...r" = 

Cala fabuła prowadzona jest w rejestrze rea
listycznym: po śmierci ojca Iza, młoda, zdolna 
lekarka, zatńera swą matkę, 'którą kocha, do 
siebie, do Budapesztu. 1Matka znajduje się te
raz w doskonałych warun'kach mieszkaniowych 
i materialnych, zwolniona jest od wszelkich 
prac domowych, jedynym jej zajęciem pozosta
je w miarę atrakcyjne zorganizowanie sobie 
czasu. J co dzieje się dalej? Otóż najniespo
dziewaniej matka wpada w głęboką depresję, 
wymyka się z domu, godZinami snuje się po 
obcym mieście, i gdy w końcu jedzie do swe
go rodzinnego miasteczka, umiera w tajemniczych 
okolicznościach. Co dziwniejsze, istnieje podej
rzenie, że ta kochana i szczęśliwa matka po
pełnia samobójstwo. Wprawdzie śledztwo, opar
te na sugestiach córki, dowodzi nieszczęśliwego 
wypadku, lecz scena burzliwej rozmowy łzy 
z jej eks-małżonkiem, nagłe odejście obecnego 
chłopca zbyt jednoznacznie sugeruje, że matka 
wybrała śmierć świadomie. 

Podarowano jej WPrawdZie dobrobyt, ale Iza, 
zajęta sobą i swoją pracą, nie znąlazła czasu 
ni ochoty, aby zbliżyć się i pomóc starej ko
bieCie, która poczuła się niepotrzebna. Arbitral
nie wybrała dla mafló pewien model ·życia, któ
ry, jak jej się ·zdawało, winien ją satysfakcjo
nować. Ten sam błąd po2!bawil ją męża - zaafe
rowana sprawami zawodowymi riie znaJazia 
czasu, aby przekonać Antala o swym uczuciu. 
lza jest !kobietą zdecydowaną i konsekwentną, 
myślę nawet, że jest człowiekiqn· qrawym, ale 
despotycznym i egoistycznym.- ~l}'alazla "swą 


