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Prapremiera ! Prapremiera? 

Każda premiera Jest teatralnym świętem, zaś kazda prapremiera 
to wydarzenie, bez względu na to Jak potoczą się dalej sceniczne losy 
nowej sztuki. 

Słowo p rap re m i e r a nie pojawia się obecnie na afiszu zbyt 
często . Inaczej bywało w czasach przedwo1ennych , kiedy dopisek 
prapremiero lub po raz pierwszy no polskiej scenie widniał na nich stale. 
Ale były to czasy, kiedy premiery w teatrach odbywały s ię co tydzień, 
lub nawet częściej, więc zapotrzebowanie na nowości było 

olbrzymie. 
Dla teatru tworzyła cała armia mdz1mych auto1-ów, którzy 

taśmowo dostarczali scenom nowy repertuar. Nie 1naczeJ było 

i w Lublinie. „Machnąłem w ciągu wieczora zgrabną komedyjkę, 
którą nazajutrz próbować zaczęliśmy" - wspominał kronikarz 
lubelskiego zyc1a teatralnego, Stanisław Krzesiński , aktor, reżyser, 

dekorator, autor sztuk 1 tłumacz w jednej osobie . 
Tłumaczono też w pośpiechu przerózne dziwolągi, głównie 

autorów francuskich, mamiąc publiczność porażającym i tytułami jak 
Czaszko mordercy, Zqdzo, Cnoto mojej żony, Dziewice nocy, Broń 
niewieścia itp. W tych kuriozalnych sztukach występowali na lubelskiej 
scenie wybitni polscy aktorzy np. Alojzy Żółtowski w Bankructwie 
partacza czy brylujący w Kocie omsterdoms/<jm Bonawentura Kudlicz. 
Lubelska publiczność oglądała całe dynastie księznych , księżniczek 

czy książąt. Bohaterkami wielu sztuk o znamiennych tytułach były 
Zony, 1ak ta - co nienawidzi/o męża, oknem wyskoczyło, męża zvvodzilo, 
plqczqco lub u wód bowiqco. Towarzyszyły 1m liczne zastępy Męzów
no vvsi, od biedy, za drzwiami, z grzeczność/, z przymusu, pieszczonych, 
oszukuJQcych, przypadkowych. Nie mówiąc JUŻ o całych tabunach 
zięciów, zalotników, babć czy służących. O tym czy dziesiątki tych 
sztuk to rzeczyw1śc1e prapremiery, czy tylko sprytny chwyt 
reklamowy, nie dowiemy się już nigdy. 

W powo1enneJ historii naszej sceny dopisek prapremiera, 
zarówno Jeśl i chodzi o autorów polskich jak 1 obcych, pojawił się 

dotychczas na afiszu Teatru im. J. Osterwy - 39 razy Nie wszystkie 
prapremierowe dramaty przetrwały próbę czasu. Większość z nich 
to wydarzenia czysto lokalne. Niektóre, w pewnym okresie, z uwagi 
na czas ich powstania, Jak 1 poruszaną problematykę, po lubelskiej 
prapremierze, grane były w teatrach całej Polski. Na uwagę zasługuje 
fakt, ze lubelskie prapremiery były w większości dramaturg1cznym1 
debiutami uznanych potem prozaików, bądź literatów i dziennikarzy 

związanych, w pewnym okresie swojego życia. z Lublinem czy też 
dramaturg1cznym1 próbami aktorów lube lskiej sceny (Stanisława 

Zaw1szanka, Andrzej Gazdeczka, Jerzy Smyk), jej rezyserów 
(Kaz1m1erz Braun) czy scenografów Uerzy Torończyk). 

Jeśli zaś chodzi o autorów obcych, były to w w1ększośc1 

utwory ma1ące na celu propagowanie twórczości bratnich 
narodów dawnego bloku wschodniego. Było ·ich zaledwie 

kilkunastu: Campanez i Noe Przyjaciel nadejdzie wieczorem ( 1946), 
W.Dychawiczny i M .SwobodskoJ Trzy razy nie ( 1951 ), Józef Bałtuszis 
Piejq koguty ( 19 52), Aleksander Kornijczuk Kalinowy go) ( 1951 ), Alojzy 

Jirasek Latarnio ( 1953), Ecatenna Opro1u Nie jestem wieżq Eifflo 
( 1971 ), Cla1re-Lise Charbonier Różowa rózo ( 1971 ), Mihail Sebastian 
Bezimienna gwiazdo ( 1976), Christow Bojczew Szwajcario ( 1988), 
G. Presser, D. Sztevanovity, P Horvath Strych ( 1992), W. Russel 
Bracia krwi ( 1993), Sergiej Kowalow Zmęczony diabeł (I 997), lvo 
Bresan Diobels/<je nasienie (2000), Esterhazy, lmsirev1ć, Magris, 
Mircevska, Rahnev, Srbljanović, Tabori Europo? Mikrodromaty (2003). 



Patrząc z perspektywy czasu o wielu z tych sztuk teatr wolałby na 
pewno zapomnieć. Większość z nich przeszła bez echa, lub padła 
zaledwie po kilku spektaklach. Dużym natomiast powodzeniem 
cieszyty się na ogół sztuki polskich autorów, z których największy 
sukces frekwencyjny odniósł Syn Słońca Stanisława Weremczuka 
( 1973 r. - 78 spektakli) , wystawiony z okazji 500 rocznicy urodzin 
Mikołaja Kopernika. 

Z lubelskimi prap1-emierami łączą się takze sensaqe i skandale, 
nie tylko o wymiarze lokalnym. jako ze Najlepsze lato panny jeon 
Brodie także grane byty w aurze obyczajOwego skandalu, warto p1-zy 
tej okazji przypomnieć i te , które zdarzyty się na naszeJ scenie. 
Podobnie jak w przypadku Jay Presson Allen , autorkami największych 

były kobiety. 
Oto Wanda Śliwina, znana takze Jako Jagienka z Lublina, literatka 

1 autorka m.1n. Dziejów teatru w Lublinie ( 1948), matka lubelskiego 
aktora Jerzego Śliwy, napisała za namową Ireny Ładosiówny, swoją 
pierwszą sztukę Macierzyństwo panny Jadzi, „z uwzględnieniem 

charakterów lubelskich aktorów". Prapremiera 22 listopada 1945 1-„ 
stała się wielką towarzysko-obyczajową sensacją. To trzeba było 
zobaczyć! Jak wspominaj ą, pamiętający te czasy, pracownicy naszego 
teatru, już na kilka godzin przed otwarciem kasy, przed teatrem 
gromadziły się tłumy. W ciągu 2-3 godzin wyprzedawane były bilety 
na cały tydzień. Lokalna prasa donosiła o pojaw1en1u się pod teatrem 
„1nstytuqi koników". Powodem tego szaleństwa, które ogarnęło 
głównie panów, była nie treść sztuki i po1-uszane w niej problemy, ale 
piękna Irena Malkiewicz, która ukazywała się na scenie. „. 

w kostiumie kąpielowym! „Pierwszy stip-tease w powojennej 
Polsce" - pisała Gazeta Lubelsko. „To skandal!" - stwierdzała inna. Nic 
zatem dziw nego, że po takich anonsasch sztuka długo nie schodziła 
z afisza i na życzenie publiczności była w ielokrotnie wznaw iana 
w następnym sezonie. ,,Zad na rola nie przyniosła m1 w Lublinie takiej 
„popularności", jak to pokazanie się na scenie w kostiumie 
kąpielowym" - wspominała aktorka. A przec1ez zagrała na tej scenie 
w iele wspaniałych ról, m .1n. Smugoniową w Przepióreczce, Wandę 

w Lekkomyślnej siostrze, Dianę w Psie ogrodnika. Kiedy w 1951 r. 
przyjechała ponownie do Lublina aby zagrać gościnnie Balladynę 
dwie mijające J ą na ulicy panie az przystanęły na jej w idok i teatralnym 
szeptem stw1e 1-d ziły z obur-zeniem: „To żona tego biednego 
P1chelskiego, co goła latała po scenie". Młodej publiczności nalezy 
przypomnieć, że Jerzy Pichelsk1 to amant przedwojennego filmu. 
Po wojnie , jako aktor lubelskiego teatru, był bożyszczem damskiej 
części w idow ni - a zona przyn iosła mu taki wstyd ! Naga Albertynka 
w Operetce czy Bianka w Białym Małżeństwie nie wzbudzaty po latach 
takich emocji, jak wówczas strój kąpielowy Ireny Malkiewicz. 

Tak ,to dzięki teatralnemu kostiumowi, dramaturgiczny debiut 
Wandy Sliw1ny, zapisał się na trwałe w historii lubelskiej sceny, która 
jednak J UŻ nigdy nie zdecydowała się wystawić go ponownie. 

Po emoqach natury obyczajowej, lubelski teatr rozpalił emocje 
natury etyczno-moralnej. Kolejna prapremiera 1 Jednocześnie debiut 
dramaturgiczny Ireny Ładosiówny okrzyknięte zostaty największym 

s k a n d a I e m teatralnym powojennej Polski . Bohate rka JeJ 
Weryfikacji (30. I 0.1946) wzorowa matka i zona, zakochała się 

bowiem w gestapowcu, w ramiona którego pchnął Ją rozkaz 
Organizaqi. Po wykonaniu powierzonego Jej zadania, z obawy, że 
nie zdoła oprzeć się uczuciu. kiedy ponow nie spotka Ullego -
popełnia samobójstwo. Oto pokrótce treść sztuki. Nikt chyba nie 
p1-zew1dział reakqi jaką wywoła. Krytycy odsądzali autorkę od czci 
i wiary, piętnowali teatr za wystawienie „awanturniczej sztuki", 
gazety nawoływaty do bojkotu teatru. W dwa lata po wyzwoleniu, 
ukazanie na scenie, takiej miłości, było w oczach opinii publicznej 
rzeczą niewybaczalną. Sprawą zajął się sam Minister Kultury i Sztuki, 
który nazwał wystawienie Weryfikacji „największym skandalem 
teatralnym w Polsce" 1 polecił wojewódzkiemu Wydziałowi Kultury 
1 Sztuki w Lublinie „wstrzymać z dniem I S listopada 1946 r. spektakle 
ze względu na ich szkodliwy wptyw na społeczeństwo". J edyną 

osobą broniącą wówczas Teatru, był profesor Juliusz Kleiner, który 
starał s i ę udowodnić oburzonym dziennikarzom 1 urzędnikom 
teatralne 1 etyczne wartości sztuki Ireny Ładosiówny, chwaląc 

jednocześnie Teatr za odwagę w podejmowaniu trudnych tematów. 



Ale Weryfikacja objęta klauzulą sztuki „dożywotnio zakazanej" nigdy 

więcej nie UJrzała światła rampy. 
O prócz skandali, nad lubelską sceną, zapadły także „ciemności", 

szczególnie przy okazji prapremier s.tuk zaangazowanych, ale nie 
tylko. „Dobrze ze to tyl ko sześć godzin c1emnośc 1 w twórczości 
młodego autora 1 na szczęście trochę mniej w cie1-p l 1wości widzów. 
(„.) Sztuka jest tak nudnie napisana, ze tylko obowiązek czy 
grzeczność zmuszały w idzów by przetrwać w teatrze, az do chwili 
ostatecznego zapadnięcia kurtyny" - pisano po prapremierach 
np. Sześciu godzin ciemności R. Bratnego czy Nie jestem wieżq Eifflo 
E. Oproru 

Po tych wszystkich st1p-teasach, snadalach i ciemnościach 

powracała teatralna codzienność, przerywana na szczęście jUZ tylko 

wydarzeniami natury artystycznej. 
Okres dyrekcji dwóch Krzysztofów - Torończyka 1 Babickiego 

przyniósł naszej scenie trzy prapremiery. Wspomniane juz Diabelskie 
nasienie 1 Europol Mikrodramaty oraz Kqpielisko Ostrów Pawła Huelle 
(200 I), znakomi cie przyj ęte pr-zez krytykę i widzów, grane potem 
m.1n. w Teatrze 1V Europa? M1krodramaty na IV Festiwalu 
01-amaturgii Współczesnej w Zabrzu, przyn i osła nagrod ę Jagnie 
Janickiej za scenogr-afię 01-az aktorskie: Włodzi mi erzowi 

Wiszniewskiemu 1 Jackowi Królowi za role epizodyczne w mikrodra

mac1e G. Taboriego \!Vizyto. 
Teraz przyszedł czas Panny Brodie - Najlepsze lata ... 

to 40 prapremiera na scenie Tatru im. j. Osterwy w Lublinie. 

Panna Jean Brodie (Magdalena SzteJman-Lipowska) 1 Gordon Lowther. (Tomasz Bielawiec) 



Dramaturgia teatralna nie rozpieszcza kobiet ilością ról 

w poszczególnych sztukach. Kobiety piszące dla teatru tez należą do 

rzadkości. A sztuka stworzona przez kobietę z kob1etam1 w rolach 

pierwszoplanowych, to JUŻ prawdziwy ewenement. 

Taką właśnie sztuką są Najlepsze lata panny Jean Brodie, 

napisane przez wytrawną scenarzystkę filmową jay Presson Allen, na 

podstawie głośnej powieści Muriel Spark Pelrna życia panny Jean 

Brodie. 

Wystawiona w I 966 r. sztuka, odniosła oszałamiający sukces 

na West-Endzie i przyniosła sławę mało znanej wówczas 

dramatopisarce. Towarzyszyła Jej aura obyczajowego skandalu, co 

tylko wzmagało i podsycało ciekawość widowni. Należy pamiętać, że 

trzydzieści lat temu, mówienie ze sceny o erotyzmie i seksie, 

w dodatku w kontekście szkoły, było rzeczą niezwykle odważną 

i obrazoburczą. jay Presson Allen przełamała tabu milczenia na 

zakazane tematy. I chociaż od londyńskiej prapremiery upłynęło już 

tyle lat, sztuka zaskakuje nas swoją ponadczasową aktualnością. 

Ta historia sprzed lat uświadamia nam jak groźne jest 

manipulowanie młodymi ludźmi przez świat dorosłych. Nie chodzi tu 

tylko o szkołę, to także media, szeroko pojęta kultura, to różnego 

rodzaju sekty czyhające na młodych ludzi. Widzimy Jak z pozoru 

bezbolesne metody wychowawcze wyciskają piętno na całym życiu 

młodego człowieka, kształtują jego poglądy i decyzje, wypaczają 

młode osobowości, doprowadzając niejednokrotnie do tragedii. 

Muriel Sarah Spark 
Naleząca do grona najvvybitnieJszych, niezvvykle popularna, współczesna 

pisarka angielska, w Polsce jest autor-ką mało znaną. Na rynku vvydawniczym 

ukazały się dotychczas tylko Jej Opowiadania (I 96 7) i trzy spośród 

kilkudziesięciu powieści , które napisała - Memento mori (I 970) 1 Pełnia życia 

panny Jean Brodie ( 1972) 1 Ballada o Peckham Rye ( 1974). 
Twór-czość Munel Spark obeJmUJe różnorodne gatunki od poezji 

poprzez opow1adan1a, powieści, sztuki teatralne 1 radiowe do rozpraw 

krytyczno-literackich. O uznaniu Jakim się cieszy. świadczy chociazby 

nagroda Observera czy Italia Pnze, a także odznaczenie p1sark1 Orderem 

Imperium Brytyjskiego. 

Urodziła się w 1918 r. w Edynburgu, tam ukończyła szkoły 

1 studiowała. Przez pewien czas mieszkała w Afryce, gdzie vvyszła za mąż. 

W czasie wojny pracowała jako maszynistka w Scecret Intelligence Service 

(wywiad brytyjski). Znana początkowo jako poetka, redaktor· Poetry Review, 
pełniła rów niez funkqę sekretarza stow arzyszenia poetów ang1elsk1ch 

Poetry Society 1 zajmowała się krytyką literacką. W 1957 r. ukazała się JeJ 

pierwsza powieść The Confortes, bardzo przychylnie przyjęta przez krytykę 

1 czytelników. I tak było już ze wszystkimi kolejno vvydawanym1 utworami 

pisarki. Czytelnicy czekali na jej pow1eśc1, z których największą popularność 

przyniosła JeJ Pełnia życ1a panny Jean Brodie ( 1961 ), zaliczana także do jej 

naJvvybitniejszych utworów. 



Oryginalne w formie pow1eśc1 Muriel Spark cechuje olbrzymi 

zakres 1 rozmaitość tematów, wieloznaczność w ujmowaniu 1de1 utworu 

1 poruszanych spraw, złozone komplikaq e moralnych odniesie ń. W miejsce 

raqonalnego porządku świata Spark wprowadza porządek nadnaturalny -

Boski, a więc do końca niepoznawalny, który daje autorce możliwość 

subte lnych p1--zetworzeń sensów 1 wieloznaczności ocen. Pisarka nie 

prowadzi czytelnika konsekwentnie, prostą drogą do określonego celu, ale 

ukazuje koleino różne możliwości wartościowania 1 interpretacji. 

Pozostawia zawsze duży margines wieloznaczności 1 „niepoznawalności ", 

Jak określa swoich bohaterów. Umozliw1a to czytelnikowi własną 

interpretację zaistniałych sytuacji i zdarzeń. W kazdeJ z jej powieści pewne 

ogniwa, w rozwoju zdarzeń i motywacji działania postaci, pozostają do 

końca tajemnicą. Posługując się elementami sensacji, groteski czy parodii 

tworzy wyl"az istą wizję świata, ul egającego tragicznej nieuchronnośc i losu. 

Rysem charakterystycznym JeJ pisarstwa jest - jak to sama ok1-e śla -

„n iepewność sądów". Tw1erdz1 bowiem, ze osądy ludzkie są w swoich 

założen iach zawsze n iedoskonałe 1 cechuje je „niepewność" w odróżnieniu 

od „pewnośc i ist nien ia wyższego porządku spraw ostatecznych 

1 odwiecznych". 

Olbrzymi wpływ na pisarstwo Mu riel Spark miały Jej własne „1-elig1jne 

poszukiwania prawdy ostatecznej.'' Zydowskie korzenie jej rodziny, 

wychowanie w tradycjach prezbiteriańskich, „krót kie p1-zygody" 

z anglikanizmem 1 anglokatolicyzmem, doprowadziły Ją w końcu do 

przejścia w 1954 r. na katolicyzm. „Pogoń za wiarą" uczyniła z niej oryg i nalną 

moral i stkę, lecz nie moralizatorkę, a sprawy 1 problemy w iary są powodem 

w ielu duchowych rozterek Jej bohaterów. To samo dotyczy szukania 

rozwiązań ziemskich pmblemów w świecie „pozaludzkim". 

Nie bez powodu w Pe/ni życia panny Jeon Brodie - Sandy - Helena 

i Teddy Lloyd - studiują tak wnikliwie Państwo Boże Św. Augustyna 

z Hippony, aby tam znaleźć odpowiedź na nurtujące ich problemy. 

Dlaczego właśnie ta książka jest tak istotna dla Mu rie l Spa1·k? 

Św. Augustyn stworzył pierwszy rozbudowany system ortodoksyjnej 

fi lozofii chrześcijańs k1ą Jego koncepqa dziejów to walka „państwa bożego" 

(wybranych) z „ państwem ziemskim" (potęp ionych). Twierdził że „zadne 

stworzenie nie jest złem w czystej postaci, nawet byt skażony grzechem 

pozostaje do pewnego stopn ia dobrem, dlatego sądz i ć powinniśmy, ze zły 

jest nie diabeł, lecz diabelska przewrotność i występek". Św. Augustyn 

z Hippony w1e1·zył też w Demony, czyli pewien rodzaj bytów 

doskonalszych od człowieka, wyposazonych w ponadnaturalne zdolności 

1 - Jako upadłe anioły - będących „zaprzysięgłymi wrogami prawdziwej 

szczęśl iwośc i rodzaju ludzkiego. Moc ich wpływu jest nadzwyczaj w ielka ." 

N awet strąceni do p1ek1eł „zawsze są gotowi rzucać się niby drapiezne ptaki, 

na rozproszone odłamk i kruchej ludz kośc i ." 

Teddy Lloyd usiłuje zna l eźć w jego naukach usprawiedliwienie dla 

swojego wybujałego erotyzmu Augustyn pow i edział bowiem: „Daj mi 

czystość i daj m1 powściągliwość, ale jeszcze nie teraz." Pragnie też zgłębić 

tajemnicę „uroku" jaki rzuciła na niego panna Brodie. 

Sandy - Helena, pod jego wpływem, stwie1·dza po latach, ze panna 

Brodie: „Była winna 1 bardzo niewinna. Każdy człowiek tworzy własną 

rzeczywistość" . Rozgrzesza Jean Brodie ale czy siebie? 

Sa dy (Aneta Stasińska) 1 Teddy Lloyd Uerzy Kurczuk) 



Diabeł jest kobietą- zapam1etaj toi 

Ty z nim też o duszę swą, zagrasz nim nadejdzie czas - śpiewała 

w Gildzie rudowłosa, demoniczna Rita Hayworth. U Mu1·iel Spark, 

szatan przybiera postać panny Jean Brodie. Rzymski profil , błyszczące 

oczy, burza włosów, wysoko podniesiona głowa, wyniosła i władcza, 

tak widzi Ją autorka. 

Zyc1owy cel panny Brodie to „rząd dusz". „Dajcie mi 

dziewczynkę jeszcze nieukształtowaną , a będzie mOJa na cale życie" -

oto jej dewiza. Uzurpuje sobie prawa boskie, pragnie jakby na nowo 

stwarzać ludzi i wyznaczać ich życiowe drogi . Jej niekonwencjonalny 

sposób przekazywania wiedzy, fascynuje uczennice z jej „stadka". 

Zaopatrzone w nietuzinkowa nauczycielkę staj ą się bezwiednie 

narzędziem jej manipulacji. Swoiste „pranie mózgu", któremu 

poddaje swoje wybranki sprawia, ze z łatwością udaje się Jej naginać je 

do swoich fantazji i czynić ofia1·ami swej megalomanii. A chęć przy

podobania się ubóstwianej nauczycielce, chęć bycia przez nią 

wyróznionym prowadzi do niezdrowej rywalizacji i wyzwala 

w dziewczętach złe instynkty. 

Panna Brodie nienawidziła tego co nazywała pospolitym 

kodeksem moralnym - a dziewczęta brały z niej przykład. Jej idolami 

byli Mussolini, Hitler, generał Franco, nic więc dziwnego, ze faszystka 

z instynktu, okazała się również faszystką z przekonań . Czy nikt nie 

dostrzegał zła, Jakie siała wokół siebie? Cóż z tego że dyrektorka 

szkoły wyrzucała jej „niszczący wpływ na uczennice". Cóż z tego, ze 
Sandy, bardziej przenikliwa od innych pytała Ją wprost - „Myśli pani, 

ze Jest Opatrznością?". Wszystkie tego typu argumenty nie 

przekonywały panny Bmdie a tylko Jeszcze bardziej podsycały jej 

chore, wypaczone ambiqe. Przec1ez ona stwarza świat ludzi 

wspaniałych „creme de la creme", elitę. „Interesuje mnie Piękno! 

Sztuka I Prawda I - cóz w tym złego?". Dlatego nie moze zrozumieć 

dlaczego „zd1-adziła Ją" jedna z jej ulub1en1c, w konsekwenqi czego 

zostaje zwolniona ze szkoły- „zamordowana". 

Zdrada Sandy ma u Spark wymiar symboliczny, to akt wyższej 

sprawiedliwości - strącenie do piekieł upadłego anioła. Zło zostało 

ukarane - a jednak Sandy, nie może sobie z tym poradzić. Wstępuj e 

do klasztoru aby odpokutować swój „nieetyczny czyn". Jej zdrada 

bowiem nie wypływała tylko z chęci połozen1a wreszcie kresu 

działalności panny Brodie, zwłaszcza po śmierci Mary. Wypływała 

przede wszystkim z pobudek osobistych. Dla panny Brodie, Sandy 

„nie była tą, którą się kocha" -to bolało ją naJbardzieJ. 

W zakonie Sandy - Helena pisze ksiązkę Przemienienie 

codzienności, „o niszczeniu i odnowie duszy", ksiązkę, któ1·a staje się 

bestsellerem. Książkę- która była „jeszcze jedną próbą zw rócenia na 

siebie uwagi panny Brodie", bo panna Brodie, żyje w niej nadal 

1 nawet po latach Sandy nie może wyzwolić się z jej sideł, tak samo Jak 

Lloyd, dla którego każda kobieta ma twarz Jean. 

„Demony są wrogami ludzkiego szczęścia." 



Jay Presson Allen 
(Sarah Schiff) 

Urodziła się w 1922 r. w Teksasie. Utalentowana scenarzystka 

filmowa (głównie adaptacji) w latach sześćdziesiątych 
1 s1edemd zies1ątych napisała kilka wspaniałych scenariuszy 

z wyrazistymi rolami kobiecymi , które pr-z:yniosły wiele nagród 

odtwarzającym je aktorkom . Swój pierwszy scenariusz filmowy Zony 
1 kochanki, na podstawie własnej sztuki Pierwsza żona, napisała zaraz 

po studiach, odbywaj ąc staż w telewizji. 

Olbt-zym1 wpływ na Jej twórczość miała praca z Alfredem 

Hitchcockiem, który potrzebował „świeżego umysłu" do pracy nad 

scenariuszem Mornie. Zupełna now1quszka Jak nazywała s1eb1e jay 

Presson pt-zywchała do Los Angeles w maJu 1963 r. wraz z córką 

i mężem, producentem Louisem M. Allen~m. 

„W Jakiś sposób - wspominała - zapoznał się wcześniej 

z opracowanym rękopisem mojej pierwszej sztuki The prime of miss 

Jean Brod1e. Sądzę, że w Marnie chciał mieć kobiecy punkt widzenia 

1 dlatego zaprosił mnie do pracy. Był niezwykłym nauczycielem. („ .) 
Uświadomiłam sobie, że był geniuszem, mentorem w tym nowym 

aspekcie moJeJ kariery 1 dlatego wchłonęłam w siebie Jego nauki." 

już w trakcie pracy nad scenariuszem Marnie , Hitchcock 

zaproponował jej napisanie pierwszego szkicu - projektu do filmu 

Mory Rose, „Hitchcock uzupełnił go wieloma najbardziej 

uszczypliwymi uwagami, jakie kiedykolwiek usłyszałam. To była szkoła 

na całe życie." Ale film nigdy nie powstał, „subtelny ton scenariusza nie 

przystawał do bieząceJ produkcji". 

Swój pierwszy 1 zarazem największy sukces jay Presson Allen 

odniosła w 1966 r. wystawiając w Londynie , sceniczną adaptację 

powieści Muriel Spark, - Najlepsze lata panny Jeon Brodie. Trzy lata 

później, w 1969 r-., ekranowa adaptacja tej sztuki przyniosła jej 

pierwszą nominację do Oskara i otworzyła drogę na Brodway. 

Tu wystawiono jej nowe sztuki 40 karatów i Tru. 
Rok I 972 - to kolejna nominacja do Oskara, za scenariusz do 

filmu Kabaret. W tym czasie powstają, zrealizowane na podstawie Jej 

scenariuszy, The Borrowers ( 1973dla1V) Fany Lady ( 1975) i Just tell 
me what you want ( 1980 - na podstawie jej własnej pow1eśc 1 ). 

Pod koniec lat siedemdziesiątych jay Presson Allen zajęła się 

produkcją filmową. Stworzyła i wyprodukowała telewizyjny serial 

„tasiemiec" Family (I 97 6 - 80) i serial Najlepsze lata panny Jean Brodie 
( 1978). jako producent pracowała także przy filmach fabularnych 

Pnnce of the City (I 98 I), za scenariusz którego ponownie została 

nominowana do Oskara i Deothtrap ( 1982). 

JeJ ostatnie prace to scenariusz do remake'u Władco much 
( 1990), ale niezadowolona z ostatecznego efektu wycofała SWOJe 

nazwisko, oraz Year of the Gun (I 99 I) i Liar's Poker ( I 990). 

Nadal czynna zawodowo współpracuje z telewizją. 



Barbara Wołosiuk 

„Jej wyobraźnia jest wspost nieoki ełznana". „Jej kostiumy to 
czysta fatnazja" - tak p i szą o niej teatralni recenzenci. Przez 
kilka naśnie lat pracy. nie tylko , w lubelskich teatrach wyrobiła sobie 
określoną markę. Na Jej kostuimy czekają widzowie 1 aktorzy, bo 
Barbara Wołos1uk, za kazdym razem zaskakuje czymś, Jednych 
i drugich. 

Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej ASP, ze speqalizaCJą 
- plakat swoją artystyczną karierę rozpoczęła od pracowni 
plastycznej Teatru Muzycznego w Lublinie. „Zwykła plastyczka" 
szybko zwróc i ła na siebie uwagę świetnymi pomysłami 
i oryg1nalnym1 rozwiązaniami, które proponowała przy wykony
wanych przez pracownię plastyczną dekoracjach do spektakli. To 
sprawiło , że dyrektor Chmielarczyk zaryzykował proponując jej 
zaprojektowanie scenografii do Pono Twardowskiego (zrealizowała ją 
wraz z Maciejem Wo/osiuk1em). Debiut wypadł znakomicie 1 „młodą 
zdolną" podkupił Teatr 1m. J. Osterwy, proponując Jej stanowisko 
asystenta scenografa. Mimo, że nie była zawodowym scenografem 
i tu po pewnym czasie powierzono Jej stworzenie własnej scenografii 
do Mieszczanina Szlachcicem (także wspólnie z M . Wołosiukiem) . 

Obrzymi wpływ na jej dalszą karierę miało spotkanie 
z Krzysztofem Pank1ew1czem, podczas realizacji Nocy listopadowej, 
który stwierdził autorytatywnie, że Basia jest już człowiekiem 

straconym dla świata, bo zaraziła się bakcylem teatru. Do 
uzupełnienia swojej wiedzy i zawodowego zajęcia się scenografią 
namówił ją kolejny scenograf - Paweł Dobrzycki. Rozpoczęła 

podyplomowe studia na Wydziale Malarstwa ki-akowskiej ASP, 
w Katedrze Scenografii. Ukończyła Je z wyróżnieniem 1 oceną 
celującą. JeJ praca dyplomowa u prof. Jerzego Skarzyńskiego. to 
scenografia do Diabelskiego nasienia, w której wykorzystała 

projektowane przez siebie kostiumy do lubelskiej inscenizacji. 
Promotorem jej pracy był prof. Dobrzycki, co tylko jeszcze bardziej 

podnosiło poprzeczkę. 

Jej domeną są kostiumy, w tym czuje się naJlepią W ogólnej 
świadomości pokutuje przeświadczenie, ze zaprojektowanie 
kostiumu jest pracą łatwą , lekką i przyjemną. Wystarczy, żeby panie 
wygl ądały ładnie a panowie byli eleganccy. Nic bardziej złudnego. 

Dobry kostium musi spełniać wiele wymogów. Rodzi się 

stopniowo z rozmów z reżyserem i scenografem projektującym 
dekoraCJe. Kostiumolog musi poznać dokładnie koncepcję reżysera, 
wiedzieć jak widzi on swoich bohaterów, Jakie są między nimi relaCJe, 
w Jakiej osadza ich epoce. Kostium musi być wpisany w całość 

dekoraCJi, musi współgrać z 1nnym1 kostiumami 1 odpowiednio 
wyglądać w świetle teatralnych re~ektorów. Bardzo istotna jest także 
znajomość założeń choreograficznych, aby kostium nie przeszkadzał 
1 nie krępował ruchów aktora. I wreszcie sam aktor - on jest 
najważniejszy. Kostium bierze się z aktora. z jego sylwetki, 
osobowości . Zdarza się, że JUŻ samym swoim pojawieniem określa 
graną przez aktora postać, podkreśla jeJ charakter 1 bardzo często 
wydobywa cechy indywidualne aktora. Kostium dla ok1·eśloneJ 

postaci może być zupełnie inny w zależności od tego, kto będzie grai 
daną rolę. Nie kostium jest dziełem sztuk.i, tylko kreOCJO aktora w tymże 

kostiumie - stwierdza skromnie. Potem przychodzą nieprzespane 
noce, dziesiątki szkiców, wreszcie konsultaCje z krawcowymi. 



One wiedzą najlepiej jak zrealizować daną wizję, jakie materiały dadzą 
odpowiedni efekt. To one nadają ostateczny kształt Jej pracy. 

Barbara Wołos1uk twierdzi, że najtrudniej jest zaprOJektować 
kostiumy współczesne, poniewaz przy ich tworzeniu nie ma 
określonych zasad. Istnieje tu tak wiele wariantów 1 możliwości, ze 

trudno jest wybrać tę właściwą. I właśnie ta wielka dowolność jest 
rzeczą najtr·udniejszą przy podjęciu właściwych decyzji. Najłatwiej 
zaś, kostiumy stylowe, które muszą być zgodne z wymogami epoki. 
Najwazeniejsze przy ich projektowaniu to skupienie się na tym, co 
w danej epoce Jest najistotniejsze. 

Dlatego najbardziej lubi kostiumy kreacyjne, które wymagają 
uruchomienia całych pokładów wyobraźni. Tu może wreszcie 

poszaleć. Tak1m1 były jej ulubione kostiumy do Czerwonego kapturka, 
czy Operetki, Dziadów i Hamleta, wreszcie do Biesów i Don Carlosa 
(Teatr Wybrzeze w Gdańsku). Te ostatnie kosztowały ją wiele wysiłku . 
Przy ich projektowaniu musiała wyjść od epoki ale przetransportować 
Ją na Język dzisiejszy, bo oba spektakle Krzysztofa Babickiego 
dotyczyły naszej współczesnośc1.JeJ prace podziwiano 1·ównież 
w Poznaniu, gdzie projektowała kostiumy do Sędziów Wyspiańskiego. 

Barbara Wołos1uk wkłada w swoje kostiumy wiele 
wysiłku.olbrzymią pasję i całą siebie. Nic więc dziwnego, że JeJ 
kostiumy tak zachwycają. I Jak twierdzą, nie tylko, znawcy są: 
„znak0lmite - wysmakowane - twór·cze - świetne - niepowtarzalne 
- rewelacyjne - arcydowcipne czy przezabawne". 

„Stadko" panny Brodie 
Katarzyna Skoniecka (Monika) , Aneta Stas ińska (Sandy), Anna Kurczyna Uenny) 
1 Barbara Pmkopowicz (Mery) - PWST 1m L Sols 1ego w Krako •e. "'l'dz1ał we rocław1u 



Izabela Urban 

To, że aktorzy Teatru im. j. Osterwy tak dobrze radzą sobie ze 

śpiewem a nawet grają na róznych instrumentach Jak np. 
bałałajka, fiet czy gitara Jest jeJ zasługą. 

Drobna i delikatna z zelazną konsekwencj ą potrafi 
jednak wyegzekwować wszystkie wokalne niuanse, wszystkie 
półnuty 1 artykulacyjne kruczki. Nieugięta wobec sprzeciwów 
„katuje" zespół ćw1czen1am1 podczas rozśp1ewan1a, 

powtarzając do znudzenia w róznych tempach i tonaqach np. 
bim, bim s-s-s czy słynne - tracz tarł tarcicę takt w takt. Proszę 
spróbować powtórzyć to szybko i wyraźnie, lub w zmody
~kowanej obecnie wersji - tracz tarł tarcicę takt w takt, takt 
w takt tarcicę tarł tracz. 

Nigdy nie sądziła, ze przychodząc tu na chwilę do pracy 
przy Pięknej Lucyndzie, tak związe się z teatrem i że zajmie on 
tak wazne miejsce w jej życiu. Teatr Jest dla niej fascynującą 
przygodą, stale Ją zaskakuje, pozwala odkrywać coś nowego. 

Moja proca w teatrze to me tylko zmaganie się z technikq 
wokalnq to także poszukiwanie 1 nadawanie odpowiedniego 
wyrazu 1 treści śpiewanym słowom. To lqczenie dyscypliny ze 
swobodq wypow1edz1 . Teatr uczy mnie pokory - śpiew musi być 

integralnq częśc1q spektaklu a nie oderwanym od całości 

wokalnym popisem. Praca z aktorami jest bardzo interesujqca i za 
każdym razem uczy mnie czegoś nowego. C1eszq mnie wspólne 
odkrycia i czasami zaskakuJQce efekty, trudne do przewidzenia 
czy zaplanowania. Staram się wspierać aktorów, być ich 
partnerem, ale niestety muszę być także wymagajqcym 
1 surowym nauczycielem. Bywajq momenty trudne 1 chwilowe 
zwqtpienia ale ciqgle zwyc1ęza pasja. Cieszę się, że mogłam na 
swojej drodze spotkać tak barwne osobowości, poznać teatr „od 
kuchni". Przy okazji zdobywam tu także cenne doświadczenia 
i doskonalę SWÓJ własny warsztat. 

Izabela Urban Jest absolwentką Wychowania Muzycznego 
Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie i podyplomowego 
Studium Chórmistrzowskiego Wydziału Dyrygentury i Edukacji 
Muzycznej Akademii Muzycznej 1m. F Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy. 

W lubelskim młodzieżowym Domu Kultury prowadzi 
chór dziecięcy Skowronki i zespół wokalny Sine Nomine. 

Sama zaś śpiewa w lubelskim Chórze Kameralnym 
Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, pod 
dyrekcją Beaty Dąbrowskiej. 
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