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KRZYSZTOF GLOBISZ 
o roli Arnolfa w „szkole żon" Jl1oliera 

Elżbieta Biilcz~T ka: Cz.v Lo jr.s t dużr ołH'iqżPni('. kicd~· gra sic: 
rolę 1r klasy1· zn.rn1 rq)('rl uarzc. majqr·i\ lak wielkie I rnd~·1j 1•. t~· lu 

1r,rhi t nych po przed ni k(m· mria11~·1·h lcgendq'! 

Krz~·szlof (;Jouisz: Z jcd1wj si ro ny to duż(• ohri;!Żl'niP. z drngi11 
pc·11·na lalwoś 1". \\"!'obr!' ta rola ma pi ę k1w tradyrj1·. itl! ~ już na
prawd1: zapomniarn•. Z Amol fpm ł ąc z~· s i ~· 1wz11·iska Stefana .Ja
ra1·za i Ja1·ka Wosz1·wrowieza. Ol)('rnic - li' lym sarn~·m czasil' . 
ki1~d.r my zaf·z1,: li ś my pratmrn{: nad Szkolą żon - pmrslal spPktakl 
w r!'ż.1·se rii .lana f<:ngforta li' Teal rze \arodow.rni. ~1.rślf,' . że j1:sl Io 
w~· nik zaint eresowania sz tuką bardzo pi9k n11. bardzo potrzd>11ij. 
a jakoś zapomniarn\. Puhlir:znoś(· O('ZPkuje na tę sztukę. al1• ż1dJy 
się clo niPj „rlohrar"'· lrzuha mir.(: aktora. 13.vl .la racz. hył WosZ!'Z!'
rowi!'.Z, F'rnneja miała Louis .JourPla „. 

t:.l:l.: S iar~· Tr~alr ma Krz.vsz tofa Globisza. 

l\.G.: .\iic 1 · h1 ; iału~·m .. hroi'1 hożt• „ ustawia{· si</ 11 len sposóh. Io 
prz<·1-.i1 :ż wielkie mtz11·iska. ~f.vśl~: natomiast. i ż Io jes t pi ę kna 



idea. że p1Hij1;diśmy 11•11 lrnd. Ni1• polraf'i ~· prze11·idzi1•1:. l"Z~· spro
~lam Iem u l"i ężki1•mu zadaniu. \\'i em jedno, la rola wari a jesl 
pracy. To ll'ażn~· li'mal. Z p;rniq Ell'i\ Kulr.YŚ pra1·uj1·m~· nad spPk
laklem. kl i'ir~· ma b~·( speklakl<'m 11spi'>kz1•sn.nn. Tn nie jr· si nil" 
nmwgo, Ż<-' pri'ibujP si ę od n~· I a1: 11spókzPsnoś( poprzpz klasy
kę. 

J·:.B.: Prat ujcrie. poslugujc\r: si1: 11ajno11szym prwldadem Arlura 
M ir;dzyrzeckiego. To I I u 11nu·wn ie pol'11. JJrzcklad l3ohda 11a Ku
rzeniell'skiego nas,vr·ony. pd1•n rnbasznośl"i, bliski polol"znernu 
j ęzykowi wz111;.11·nial l"harakl1·1'.1sl~'! · znośr· puslal"i, alt· 11i1• i>ylo w 
nim suhli'ln~Th niuansi'rn·. pn•1·yzji. 

KU.: Doszliśmy do ll'niosku. ż1· prwklarl .\li ~·dzyrz('1·kir·go naj
hardziej odpoll'iada naszym 01·z1·ki1rnniom.jc·sl najbliższy ll'spM
czesnym poi rzebom. 

E.B.: .forarz zagrnl .\rnoll'a I rngicznego. odrzuci! Io. co komicz
ne. farsowe. Pokazal prz1•grnnegu. slarf'go męż('z~·znę. 

K.(;.: To jr•sl doi>ra droga. Dlal<>gi> , ŻI' 11·prmrndza l ę szluk1~ w 
rejon tragi c zn~-. Prz~· 1·z.1T11 opm1iadają1· o kondy1'ji 1·zlowi1•ka. o 
lragir ·.znoś t: i jego losu można Io zrohii'· śmi1·sznie . Io ni <> musi 
by1; srnuln<'. 

E.B.: \liesztzr;śl'it 1.:zęslo je::;! śmieszni·. 

K.G.: Myśl ę . ż e ono w 11}konaniu .lara1·za rnusialo i>y1:. ś mi esz
ne. nic dlalc·go. żr• on to lak grai. ali· dlalc•go. ż1• on - .. siary 
kapr·ari'"- zoslal doproll'adzon.v do lakic·go stanu przez dll'ojc 
mlodych .. Ja , grająr· Arnolfa. nir· mam na sohif' żadnej l"harak
teryzacji. Widzialcm zdj ę 1·ia .Jaracza - on się r·harak11:~ ryzowal. 

miał jakiś mal~, wąs ik. Chl'ial lroszkr: o~mir•:szy·ć t ~· posiać. Dzi
siaj to jf'sl n ie poi rzehn\ zabieg. \Vl cdy run ki:jonowal jako znak 
slarcgo czlowicka. 

E.B.: Myśl ę. ż1: 1\rnjf' aklorslll'O ląr·z~· Io , co 11.rnika z lrad~•cji 

Arnolfa - .Jararza i Arnolfa - \Voszl"zr·rowicz;1., Lqcz.1 r\S tragicz
ny z elementami okrneii>11slll'a, egoizmu. hezwzględnośr·i . klór~· 



l\'~·dolJ~· ł \VosZ('Zl'ro11·i<<Z. W jed1wj z n·1·<•11zji napisano. ż1· naw1•l 
11·1 <-> dy. gdy Arnol1'11·j rw111ykonani11 hudził wspi'lł«z1wi1'. po l'hwili 
wywoł~wał silny odrul'h nir·('IH:1·i. 

K.G.: '. l'o dla mniP ni<·z11-.vkll' 11·aż111'. ż e 111iał1·m lakil'h poprz1•d11i
ków. Zadn r>g'll z 11i1·h ni <' widziilłl-m na s1·c·ni<'. ale 1\'id(' 11 ni1·h 
wiem i Io. 1·0 wi Pm. j<•sl mi bardzo hliski1'. (:dzil'ś fll'ZP 1 · z~tał <> 111. 

że Ja('l'k \\'oszcz1·rowil'Z hył ulu hion.rm a klon·m .Jr rz1•g'll ( irolow
ski1·go. Zna<-.zy Io. Żl' r<•pn·z<·nlmrnl lwzwzglcdn~· spos(JIJ myśll'
nia o aklors111·i1• - .. ni1· 11n1sz1/ iś(· puhli1·znoś1 · i na n:kc. nil' mu
s z ~ si ~~ podohai'-. Wn;1·z odwrolni1'.„ -Tojl'sl mi liliski1'. 

L. B.: .]1· s tl'ś naj11tłodsz.rn1z.\rnol1'(1w11 dolyl'h1:zaso111·j lrady1ji 
grania l<'j roli. Powi1·dz. jaki j<·sl Twój Arno W? 

K.f:.: To j1 ~ sl postać wsp<'ił1·ws11a. Ziimnżnr !'Złml'i<'lc zaradnr. 
pru· dsięhimny. 11ilaln~" Tak jak w świ1·1·i<· d;,isiejsZl'g'll biz111's11 ·
obrasla 11· p1H·ztwi1-'. ż1· ma jaki1'Ś dni' hod~·. j1·sl jakoś uslawion~ 11' 
ś1ri1·1·ic. l'.:kspl'r~ln1·nl. na kl(ir.I' sla(· \rnoll'a.- 1\'yk11pi1·11i1· or! mal ki 
1·.zl f•rolcl11i<'j dziewczynki -j<'sl z dzisi!'jsz<·go punklu widzPnia. 
prmrnego. e 1~·1·z1wgo - (';tłkml'i1·il' 11i1·nwraln~. Un. ż<·hy Io jakoś 
usprawiedliwi (·. doko1111j<· adopl'ji. I ('o'? \\\l'hmnij1· sohi1• żon 1; . 

To sprzec.:znc z niilllrq. Dlal<'go kara . kli'1ra g·o spolyka.j1·sl 1.wz~·
wiSl'i1• bardzo zasłużona. l3i;d1; sii; siara!. ż1·hy Io h~· lo śmi1'szn<'. 

ale 1; hl'ii1łh~rn ll',\'\l'oł a (· r{rnnicż 11 11·idza1·h nd'l1·k~jl,'. Chl'iałhym , 

h.r pomyślf'li-11·111·zlml'i1·k kupił 1"Zl<•roldni1· dzi1·1'ko , Ili' ukszlał
lown1·'. jf' 1wdlc 1das 11~'t h poi rZl'h i ż .. \'l·z1 ·i'l! .Jl'sl li:ż 11· ~zkole żo11 
p1·11T1a zhi f'Żnoś(· z Pi.r1111rdio1w111 Showa. 

E.11. : TP n rodzaj stosunku do kohif'I spolyka si i; 11 wi1·lu nwż
czyzn. Wici<· te ż kohicl lemu siQ JH11łdaj<'. I niP uważa. ż1· jPsl ' 10 
n11: sz1·z1;~ ś 1-i<'. 

K.t:.: \V Szkole żou lrndnn Io zaalm·pl owa{'. J'rz~wołi111i!' hislnrii 
ł-'igmilliona ni1• jcsl p11zha11·io11 f' sl' nsu. l'm.1rnla 11ś11· iadomit. że 

t hodzi n po m.rs ł na zapi•1rni<·ni1· s11hi1• sz1·z<; śli1n·go żyl'ia. \l a 
przed s i ę1l'zi ę('i1· zaplanm1·;11u· z g1'>r.r. z pn•mf'dyla1j<\ . i\11 · 11i1· można 
slanąi'· prz1·l'iw nal urz1'. 

!::. I) .: Llrnnyślam si ę . ż1· s1·1•na. li' klón·j .\rnolJ dowiaduje si1:, Żf-' 
nil' jPsl ko('ha11.r. li' kli'1rej ('iPrpi z hf'zsiliwj. 11i PodwzajPmnimwj 
rnił11ś1·i 11zhudzi u ll'idza 1'mpali1;. 

IU:.: \Y l~m ki<'rnnku zmi1·rz;1m. Żl'h~ puhli1·znośi'-. podi\ Żyła za 
moim prohli·m1•n1. pn'lhmrnla zrnwmi Pi'- lpgo 1·zlowicka z jrgn 
lragiznll'm. śmi1•sz1wś l'i<\ i negat~wn~·mi stronami nalur~·. 

E.B.: To nic j!'sl 'Pwoj1· picnl'sZ!' doświad tzP ni<· z ~ loli c rcm. Za
grał1•śjuż 11 Slarrm T1 ·alm-' t~'lułm1·1· rol l" 11· Doil J11011ie i Jlizrm
lmj1ie. Si! Io najhardzil'j 11il'jr·dnoznal' ZIH' . osohisl1• poslaei<' sl1rn
rzorn· przl'Z \loliNa. Ludzi1· Zilg11 hi1·11i. samolni-znami1t wspól-
1·zes111·gu !'ZilSll. Trudno w i1·h w.rpadku m(llrii'. n konwdii. 

K.G.: To pra111ln. Z Do11 .f11r111r111 j1·sl I r1)('hQ inna sprawa .. l1·go 
konwdio11oś( z11·inrnna j<'sl Z(' Sganan-i<·m i j<'go ohśrni<'ll'l'Z,l'lll 
slusunkicrn do ś11·ial a . To może· h~·(· zaha11 iw. \'al omiilsl \1liza11-
lrop j!'sl na JH'\\'110 najbanlzi<'j 11'sp(11!-z1'snyru 11111·orc·m \Loli 11 ra. 
~·lizanlrnp 1·zrli oulsaid1'r. .fc d11o(·zcś11il' on 1·hl'(' mil'( wpł~w na 
ludzi. szuka miłośl'i. l'h1·<• . Żl'h~· gu kłoś prz.1 l ulił. Uhok Szekspi
ra drugim ll'i<'ikim. p11nad1·z11sowym 1~·1an1·111 11· l(';tl rzc j!'sl ~lo
li1•r. Dlal1•g'() lak l'h~·lnif• prz.rsl11piliśm~· do prar.r nar! Szkolą żon 
w Sl;n·~·m Tl'alrZl'. Tu j<'sl świdn~· Z <' spół. no i Anusia - Kasia 
\\'arnk1'. 

G. I\.: Twoja u1·z 1.• nnil'a. 

I(.(;.: \Joja lll'Z<'nll irn. 

K.(:.: \\'przypadku lakil'h ś11il'l11.r('h slt11l!'nl(111 jak Kasia \\'arnkP 
d<H'hodzi nawl'l do l11·zpośn' d11icj 11·alki. (kz.rniś('il' 1wzyliśrny j ą, 
ja i moi kol1·dz\ al l' łeraz 11· pra1·~· Io j<'sl zupf'łni1· nil'Zi.tl!'Żna 
rnol'llil osnha. parlncr. kl(m'go nic lrakluj<,' pohlażli11· il'. f\' i1' ma 
żadn<'j I aryl\ ulgm11·j. 

l·:.n.: Szkolo żo11 j1 ·sl SjH'l'l'i'i1·z11;1 szlukt\. !Jolyka ('Zasu lrndnego 
dla m1; ż1·zrzn.\': przejś1·ii1zrnłudośl'i1111i r·k śn•dni. Czasu ogl11-





dania si t,! za siP11il'. l"·k(lll . Cz.r pozwolilf'ś dotknqt'· l1·go 111i1•jsra 
n•Ż.\"S('l'OWi - kohi1•<·i1•c? 

K.n.: Ewa K11lr.rśj1•st hardzo rz<'l!·lnyrn n·żysN1•m o doslrnnal~·m 
rzc•mioślf' . 1 ·mi<· sohi1• z l.nn t1·ksl !'111 poradzi<'-. Bardzo du·iala 
0zkolę żon zrealizowa!-. ~ly~ I <;. ŻP pani l·:wa niP podję lah~· sif: [Pgo 
zadania. gdyby ni1 • zaufiini<'. jakim mili (• obdarza - 1·0 mi bardzo 
porhlrd1ia. l'ani n·ż~·s1·r doskonalr• daje sohil' rad "'- moż<• llil.ll'Pl 
ni<· naglą inl!'r11c•nfji\. al<· l'iqgl_rn1i powrotami do prohlrmu. kt6-
r.r lrwha 1rsp6lni<· pokona<'-. 1rydoh.rwa Zi' mnif' Io. <·z<·go dl! '!'. 

E.ll .: Kohi1-·l.r s:i silll<'. 

K.U.: To prawda. 

E. B.: Dzi <; kuj r, za rozmml'f:. 

1loZ11H)11·a przqJrmrndzon~ w Slar~·m T<•alrz1· 
I~> sl.wznia :WO:~ rok11 

„ 



Szl.:o/o żo11 slala si1: z mi1•jsl'a ska11d al1 •111. jako uf11(1r spoza usla
lon~d1 ko11111·wji arl.1sty1·z11yrh i j ~·zykm1wh . i do lego noś n~·. 

prz\j ę ty z aplattZl'lll prz1·z p11hlin11oś 1: z parf Pru . najgł ę biej fm11-
n1 ski . Bo od p1wzi\ łk11 11y1 · zu1rnł o si(• w nim ni1· t.111· w~· trkamr 

przl'Z 11i Pprz.1ja1·iM attn,· 11·fosko-hi sz pai'1ski1·h zapoż.1n1·1\ . iii· -
przc1·i1rni1• - .. gT.rzą c.r i I ri:1·ź11Y dmn·ip star~·rh !"ars i opmril'ś1'.i 
fra11n1skirh ". jak klo.~ pmri1·dzi;tł. I\' 11'ia ś 11il' uparł<\ dttsz ~· rn(1-
1ri ąl' 1·gu narodu . kli'1ra ni1· rnog'fa i ni l' polrnl"iła zarnloH\l- si1.· uda 
li' rc•gułach lit1·nwkich Ch;qH'laina i j1/zykm1rd1 ka11011ach .\kad1•
mii . Po raz µiPn1sz.1· z1· zdu111i1 ·11i1• rn ujrzano na ko11wdio1n·j sce
n il' obraz c·odzi t·n negu ż.1Tia franrn ski Pgo z j<'go 111 il'sz1·zai1ski mi 
hohalt ~ rami , zaslt.•p11j;11·.rn1i ogI1l11ikowl' sf!'n'ofyp_r 11111mrn.rd1 po
sla1·i. I po raz pil'n1sz.r zahrzmialo na niej słmrni f· fwn na lf'ż ;1 1·e 

do chara kl rr~·s t .1k i os1"i h. n iPpm1t a rzal nyr h ju ż 11 ps_1cholog· i1 ·z
nym wi zr rnnku. 

Art ur 'li i \·dz~rm·ki 

z1• 11sti;f1u do Szkol.11 żu11 
Cz~·t e lnik . \\°;1rszawa. 1 DtU 



l'rodzila sil' 11 I \FJO rnk11. \\' I \)/ :i rnk11 t1k()i'1!· z~lil sl11rlia filolo
gil'ZIW 11;1 U11i1n·s_1lel'i!• \I ikol;1ja l(() llH'l'llika 11· T()ru 11i11 . a 11aslq>
t1i!' 11 lat;wh l\1/'i.-78 sl11dim1-.ila n·ż_1s!•ril; dra111al1111 l-'ai'1sl1H>-
1H'.i \\\żsZ!'.i, 'zk()I!' T('<1lral1H',ji i111. L11d11ika Solski!•go 11 Krak()-
11ie .. lako n•ż_1s!'I' dPliit1I01rnla 11a S!'!'llil' T!•alru i111 .. l11liusz<1 Slo-
1ral'kiego 11 l\rak()ll'i t:•. \\' Krnk011i!' zn·;ilizmrnla l!•Ż 11i!'kszoś(· s11·0-
i!· 'l11 sp!•klakli. 
Od roku I m-m pra(')ljl' jako p!•dagog na \\\dzial!' lt(•ż_1s!•rii 1Jra
mal11 krakm1ski!',j P\\XT'. OIH•(·nil' - zal nul11i()tJil 11a sla11m1i.,k11 
proi'l's()l'il - !H'llli fi111kt-jl: prodzil'kana 11-_1dzialu. 
Ustal niu zr!'alizmrnla. 11 opar!' i li o 11·las11~· S!'('Jlilriusz. sp(•klnkl 
Po11 z llr1111i. poś11· i \('Oll_I ks .. l(m>f011i Tisl'l11H·rm1i (pn•111ina 
I l'Z<'l'll'!' a :WO I. S!'!'llil \\\spia1'iski!•go. IJ\\' ::lT 11 Krak011i!'). 
Z(• Slar.rn1Tr aln·11111spt'>lpran1.i(' po rnz pil'n1sz_1. 

Sponsorzy Starego Teatru 

BANK BPH A BANK PBK tf!!. 

Mecenasi Starego Teatru 

lllii..A...11111 

I „ Społeczn y 

Komikt Odnnwv 
• Z abytków Krnk(~w;1 

Patroni medialni Starego Teatru 

wprost 



St11r.1J 1htlr im. lldr<n/j .11odrz1!j1!1Dskiej 
111. .lagiPllor1ska :, 
:1 1-010 Krnków 
11-WW.S[iU)-lf'illl'.pl 

Sekrl'fari11! 
lei. 1-::21 ::l!J 77. l'ax 1-'2 I :u 0d 
r·-rna i I: sck n'iariat(u)s la r~·- 1 ml r.111 

/J11ż11 Ste1111 i Nmm Sr1~11rt 

Z 2L1orei1t1 
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- od wlorku do soholl' I !Y" - I :l'" i 17'" - I !J'" oraz '2 godzi nr 
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Hinm Ohsl11!Ji Jl'it!z1h1.·. pl. Szczep111iski I 
n·zr•nrnl'ja hilcir'1w indywirlual11~·1·h i gr11powyl'h . i111'orr11arja 
o rqH ~ rl 1i;u·zr. zaw ir•ri tn ir· 11111(nr aho11an1t · nlr111~·1· h 
l :Z\' IHll ~ : 

od poniedzialku do pi;1lku !!'" - 17"' 
sobola !J"' - I:\'" 
lei. ,; '2:2 1-0 rn 
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Jftlzr,11111 S/11re,110 'li'a Im 
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po Ll'll'li1nil'Zll,l'lll 11rn1»wiPni11 
1'.e nl rafa IPI. V2::2 80 ::20 

Rl'flakt;io pmr;mr1111: 1„·/żhif'/11 /fi1ia711·ka 
(J;11'f1torn111i1· .r1m/irz w': f,1 1r·h /1rz,11h,11lski 
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załozony w ro~u 1781 
sezon 171. 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY MIKOŁAJ GRABOWSKI 

Molier 
• 

~~o a zon 
( Licole des femmes) 

JJrzekład: Ar'titr Międzyrzecki 

OUS \DA 

Arnolf Krzysztof Globisz 
Anusia Katarzyna Warnke 
Horacy Marcin Sianko 

Alojz Piotr Cyrwus 
M alg osia Monika J akowczuk 
Ckryzald Jacek Romanowski 

Oront Zbigniew Kosowski 

Ol'rl.\C:O\l:\\IE Tl:l\.'\T I I 111-: :h.'\ l~ IH.\ 

Ewa Kutry.' 



Ol'IL\COl\:\\IE TEKSTI . I m:ŻYS l ·: HI.\ 

SCE\UUIL\FL\ rn l f.YI\.\ 

Bar l a a Ha11i ka ta11i~ ław R 

HEŻYSEH .\ ~1\l\TL . \ 
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SZKOŁA KOBIET 
komedia w 5 aktach Moliere'a 

Jest rzeczą zdumiewającą, jak rychło po 
śmierci Moliere'a zatarło się należyte 
zrozumienie Szkoły kobiet, zrozumie
nie psychologii Arnolfa i Agnieszki, i 
jak uporczywie zasadniczy w tern poję
ciu błąd utrzymuje się do dni naszych 
wśród krytyków francuskich. Chcąc od 
razu wskazać ten błąd, a zarazem ozna
czyć jego wiek i ciągłą żywotność, wy
starczy przypomnieć, że już Voltaire 
nazywaArnulfa „starcem", a jeszcze Ju
liusz Lamaitre widzi punkt ciężkości 
genialnej komedii Moliere'a w różnicy 
wieku między Arnolfem a Agnieszką. 
( ... ) 
Śmieszność Arnolfa, a zarazem głębo
kość sztuki leży w tern, że on sądzi, iż 
można sobie wychować kobietę do ko
chania, że ogłupieniem jej intelektu 
można opętać jej uczucia i władać nie
mi, jak się chce, że dalej wdzięczność 
za dobrodziejstwa może być wyłącznem 
źródłem miłości. A piękność sztuki, to, 
że ona nie tylko śmieszy, ale i wzrusza 
głęboko, że wieje od niej jakiś, rzadki u 
Moliere'a czar poezji, to znów leży w 
tern, że się Arnulf przekonywa w niej o 
mylności swych teorii, że ta systema
tycznie ogłupiana Agnieszka pod wpły
wem wielkiej, prawdziwej miłości zaczy
na nie tylko czuć, ale i rozumieć, co się 
dookoła dzieje, że ten w dusznej piwni
cy hodowany kwiat w promieniach świa
tła miłości rozwija się i dojrzewa, za
czyna żyć ludzkim życiem. I budzi się 
w niej wraz z miłością nie tylko inteli
gencja, ale i wola, znajduje się opór i 
siła tam, gdzie z początku bezmyślne 
tylko było posłuszeństwo i bierna apa
tja. ( ... ) 
Wdzięczność jaką czujemy dla p. Sie
maszki za wprowadzenie Szkoły żon na 
naszą scenę, nie powinna zamykać nam 
oczu na fakt, iż wyborny ten artysta nie 
odegrał roli Arnolfa tak, jak się tę rolę 
grać powinno. Pomijając trywialności w 
dykcji, czasem przyspieszonej zupełnie 
niewłaściwie, pomijając efekta głosowe, 
nie zawsze szczęśliwe, podnieść musi
my, że p. Siemaszko, który nie tylko ba
wić, ale i wzruszać nas umiał tylekroć 
swoim szczerym liryzmem, do drama
tycznych momentów w roli Arnolfa nie 
miał dość siły. Krzyk jego nie wzruszał 
nas, było w nim coś niedociągniętego, 
co nie dozwalało mu wywołać głębszego 
wrażenia. - P. Siemaszkowa bardzo ład
nie grała rolę Agnieszki, zwłaszcza w 
pierwszych aktach. W akcie V i jej za
brakło temperamentu. Wyborną parę 
służących stanowili panna Koźmin i p. 
Ruszkowski. Reszta ról wypadła nad wy
raz słabo. • 

„Czas" nr 20, styczeń 1893 

F:1rn Ciepiela po ro(·.znyd1 sludiar: h 1w Wy
dziale Kornpozyeji i Dyrrn·cnlu1'.r w krakow
ski ej 11\\'Sil l wybrała studia aklorskic 11· 
PWST im L. Solskiego. P i<'rwszy pod.1vlo
rno11y sezon I \)(i(i/67 spędzi la 11 Tealrz<' im . 
\'\'and.1· Sir maszkmrc,; 11· Hzcszowic. Tarn za
tl\raŻ~' ł .ią w roli Pu ll~ w Oper.se za lrz,1; [/l'O
sze B. Brcr:hta d~Tc klor ZygTnunL IHilmer i 
zaprosił do S\H~g'O zespołu. Trzydzieśc i pi ę('. 

lat temu - rol ą Genericve 11· Blażr~j11 Glaud(• 
~1Jagni e r 'a 11' reż.rser i i Bogdana .Hussakow
skiego rozpocz <; ła p11w9 11· Starym 'fratrze 
pozos tając wierna te.i scenic do dzi ś. 

Ewa C iepi E~ l a - obdar70na nic przcc ię l ną uro
di\ , wi(·dkim sceni«znym Lcmpcrarncntcrn , 

pięknym gfosem o or.vginaln0j niskiej har-
11·ir, , odważna 11· dohorzc środków sccnieznc
gu wyrazu - już picrw.~z.rmi rolami wzbudzi
ła zainteresowanie widzów i kr~'l_,·ki. Pocz;pr
sz.r od sugrst.vwnie zagranej Antoine!!<' -
11-yraflnmrnnej, p1-w111·01 rwj inlcleklualislki 
11 Bio.r;m/ti jfaxa f•'risc:ha w ins(' cniza('ji 
sz1rnjcarskicgo reżysi: ra Serg·e'a :\itololfa, 
wielobarwni(! poprmrndzrnwj Bianki 11· Po
skro111ir' 11 i 11 zlo.~nit/J Wiliama Swkspira w n·
żysc rii Zrnmunla t liilinera. rozkosrn<:i .Ju
slysi w Mr:żu i żonie J\l<!ksandra l"rcdry w rc
żysc ri i \\and.r Laskfmsk i(:i po µeł noknristq , 
le1npcramenlni\ ,\nidę 11· .~lllbrtdt /}(Utie1i.
skid1 Aleksandra l<"'redr.1· 11· rcż~·s(•rii Jlarka 
Wakzc1rski('gu - akl Ol ka \\)'111.rkala si9 1rswl
kirn klas~·nka( '.jom. IJoskonata w rcpcrl 11arw 
klas.vczny111 , zaskakil\·afa prawd~ ps_r«l1olo
giczną. skupieniem i dyslansf' m 11· re1wrl 11-

arzc wsp(ił<-z< ~snyrn . Arlyst ka ll'Zi(; ła udział 11· 
m~j11-:-· 1Jil nicjszyd1 ins«!nizarjach Slarcgu Te
atru : Sr:rb ad1 i /(/q./lf: ir~ S. \\\ spia(1skicgo. 
JE'iZ.IJstf.:o dohrn, r:o się dobrze kmłr:zp 

\\'. Szebpi ra. /Jziruladt A. :VI i(·kicwitza, l,11;
z1colf'niu S. \\'yspiai'1s <icgu -w reżyserii Kon
rada S11i11;1rskiegu, Sz'<'U"Nu·h Wilkaccgo. Re-
1rizorze YI. Gogola, \don/zie 1r katedrze 

T. Eliota - 11· r F~Żyserii ,Jerzcgn .Jaroc kiego. Wic
i okroi n ie obsadzana prZ<'Z Andrzeja Wajdę 
sllrnrz.\'fa krra<'j(-•: w ni r.zapomniancj insccni
zaeji Noą; /isloprtdmrP;j S. \\\spiai)skiegujako 
111om111wnlalna. lwroiezna ~ ike Napoleunidó11· 
- s iła j(~.i głosu 1rtapiała s i ę we wsze(·hog<ll'
niają('a, pal c l.rczną mu zyk~ Zrnrnunla l<o
ni c<.:z1wgo, a lakże w Z bieoiem lat, z bi,e.r;iem 
dni„. wg· s<..:e nariusza .I. Okzak-Honikier jako 
ironi('.zna, przebiegła \fo:ia C:homi11ska - Ju
lias icwiczowa. Barrlzo istotne 11· dorobku ak
torki s<\ roh-~ w prwdstawi cnia<..:h Tadeusza 
Brade(:kiegu: komiczna Pani ~korupkowa 11· 
Wio.s=nie Narodó'lf" U.' Cidqf'lll Zakątku A. Ko
waczyr1skicgu, groteskowa Ma tka. Alherlynki w 

Operetce \\ . Uombrmrit za i pię knie ll'pisana 
11· misternie skomponmvane s<;C l1~' zbiorowe 
Panna . 't niszka w Miarf'e Zfl 111. irtrkę W Szek
spira . Posiać Lady Hrackncll w szlute O. Wil
de BrvLźtnp po11x1żn i 1w serio. reżyscruwarn=:j 

przc:z '\nglika Kerina Haycs 'a,jcsz<;Ze raz uka
zała r~·s l·hamklcrysl)·czn,v jej d ojrzał<-'go ak-
1.orslwa: .,E11if' Ciepieli przyszło 11· kwiecie wie
ku i ruzk11·ir ie urnd~· zagm6 (: iolkQ i rulJiła lo z 
lakirn ż;u·(·m , jakby role slraszliwyd1 111alrun 
nal eżały doj(:j ukochancg·o rcpc!1tuaru".* (Pb) 

Ewa ( :it•picla: 
Cz.vm j(!sl dla Pani aktorslwo? 
„ 13~·c iPm bezkarnie kim ś inn~· m , w<:hodzf' 
nicm w inne świaly, n ! fl c ksj ą nad lurlzkim 
lus( ~ lll, rnyśl e nicm, odrwce nicm. ~i E·uslan-

11yrn eksper_vrncnlcrn dokon)wan~·m na wł a 

snyrn organizrnic. T 11·icernym niepokojem. 
I dt ~!t: i i! pozoslawi ~: nia (·zegoś po sobi e! 
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