Ewa Guderian-Czaplińska (1962-2020)

Trudno jest nam rozstać się z Ewą, naszą autorką, koleżanką, przyjaciółką.
Pisała dla nas recenzje, publikowała teksty naukowe, brała udział w
organizowanych przez nas konferencjach, towarzyszyła nam stale i
dyskretnie. Nam jednak było wciąż mało jej tekstów, jej obecności, jej
współpracy z nami, spotkań i rozmów. Zasypywaliśmy ją propozycjami –
cieszyliśmy się, gdy je przyjmowała i przykro nam było, gdy nam odmawiała.
Najczęściej z powodu innych obowiązków, których jej nie brakowało – a nie z
powodu braku zainteresowania proponowanym tematem. Na teksty Ewy
czekaliśmy – uwielbialiśmy jej zmysł krytyczny, wyważone, ale zdecydowane
opinie, klarowność myśli, jej wrażliwość na społeczne aspekty teatru,
polityczne konteksty. Było nam po drodze z jej myśleniem o teatrze i mamy
nadzieję, że i Ewa odczuwała bliskość z profilem „Didaskaliów”. Ceniła
rzeczy artystycznie odważne i umiała jasno nazywać ich wartość, przenosić w
sferę codziennych doświadczeń społecznych. Potrafiła też radykalnie odnosić
się do historii teatru, jak chociażby w przedstawionej na zorganizowanej
przez „Didaskalia” konferencji o „złej pamięci” znakomitej analizie Elektry
Edmunda Wiercińskiego, legendarnego spektaklu z 1946 roku. Ewa z
wrodzonym spokojem, niemal niepostrzeżenie i za pomocą argumentów nie
do odparcia podważyła tę legendę tak bezapelacyjne utrwaloną w teatralnej

historiografii. Była stanowcza, ale nie zamykała dyskusji, lecz ją otwierała.
Trudno jest nam rozstać się z Ewą. Wracamy do jej tekstów opublikowanych
w „Didaskaliach” z wielkim, bardzo wielkim żalem, że nie będzie ich już
więcej.
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