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W l. 1930-35 odbyła studia polonistyczne i romanistyczne na USB w Wilnie, gdzie w 1935-38 była

asystentką  w katedrze  Manfreda  Kridla.  W 1938 r.  otrzymała  stypendium doktoranckie  Funduszu

Kultury  Narodowej  oraz  stypendium  zagraniczne  na  studia  literaturoznawcze  i  teatrologiczne  na

Sorbonie w Paryżu. W czasie II wojny światowej prowadziła na Wileńszczyźnie tajne nauczanie. W

1945  r.  podjęła  pracę  na  UMK  jako  asystentka  w  I  Katedrze  Historii  Literatury,  a  w  1946

doktoryzowała się (Tragedia w epoce Młodej Polski. Z zagadnień struktury dramatu, Toruń 1948). W

1949 r. należała do wykładowców usuniętych z UMK (m.in. z C. Zgorzelskim, L. Małunowiczówną).

Następnie  prowadziła  zajęcia  w  Wyższej  Szkole  Pedagogicznej  w  Gdańsku  oraz  pracowała  w

bibliotece Instytutu Badań Literackich PAN. W 1950 r. objęła na KUL kierownictwo nowo powstałej

Katedry Teorii Literatury oraz kuratorstwo Katedry Literatury Porównawczej. Współtworzyła zespół

przygotowujący pełne wydanie dzieł Cypriana K. Norwida. Inicjatywa ta została zablokowana przez

ówczesne władze państwowe. W 1956 r. otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 1957 r.

pracowała  jako  visiting  professor na  uniwersytecie  w  Montrealu.  W  l.  1958-59  przebywała  na

stypendium Ford  Foundation  na  Yale  University.  Organizowała  na  KUL spotkania  i  konferencje

poświęcone refleksji nad literaturą religijną. W l. 1962-64 pełniła funkcję dziekana WNH. W 1967 r.

uzyskała  tytuł  profesora  zwyczajnego.  W  1968  r.  wykładała  na  University  of  Illinois  i  Brown

University. Wygłaszała też odczyty na Yale University oraz University of California w Berkeley (na

zaproszenie C. Miłosza). W 1975 r. z jej inicjatywy powstała na KUL Katedra Dramatu i Teatru, którą

kierowała do przejścia na emeryturę w 1983. Ponadto powołała Pracownię Dokumentacji Teatralnej

dla katalogowania i rejestracji zjawisk dotyczących teatru religijnego. W l. 1976-77 wykładała także

na UG. Od 2002 r. mieszkała w domu opieki sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.

W swojej  rozprawie  doktorskiej  zawarła  podstawowe studium tragedii  młodopolskiej,  określiła  w

nowatorski sposób pojęcia „tragedia” i „tragizm”, zawarte w badanym utworze (nie wywodziła ich z

antyku  czy  renesansu).  Prowadziła  także  badania  nad  C.K.  Norwidem  (z  T.  Makowieckim  i  K.

Górskim, O Norwidzie pięć studiów, Toruń 1949). W książce  O komediach Norwida (Lublin 1953)

wprowadziła nową metodologię do analizy form dramatycznych i badań norwidologicznych. Zajmując

się dramatem poetyckim, zastosowała metodologię wypracowaną w analizach nad twórczością takich

autorów zachodnich,  jak: Thomas S. Eliot, Maxwell Anderson, Christopher Fry, Paul Claudel (Ku

definicji dramatu poetyckiego, „Dialog” 3(1958), z. 11, s. 71-87; Dramaty S. Eliota, tamże, z. 5, s. 87-

98). W swej refleksji obejmowała nie tylko współczesny dramat polski i obcy, ale także dramaturgię

romantyczną  (Norwid,  Juliusz  Słowacki,  Adam  Mickiewicz),  odsłaniając  również  jej  teatralny

wymiar. Badania nad językiem dramatu w optyce scenicznej ukazała w studiach O strukturze słownej



III  cz.  „Dziadów”  (RHum 5(1954-55),  z.  1,  s.  141-156) i  O rozmowach w III  części  „Dziadów”

(Lublin  1957).  Pisała  też  o  języku  dramatu  (Problematyka  badań  nad  językiem  dramatu,  RHum

4(1953), z. 1, s. 25-60). Ukoronowaniem jej wysiłków zmierzających do ustalenia nowej metodologii

badań nad dramatem był referat  Główne problemy struktury dramatu, wygłoszony w 1957 r. na VII

Kongresie Międzynarodowej Federacji Literatury i Języka w Heidelbergu (w: Wprowadzenie do nauki

o  teatrze,  t.  I,  Wrocław  1976,  s.  84-107).  W  punktach  ujęła  w  nim  koncepcję  struktury  dzieła

literackiego i teatralnego, na które składają się: struktura zdarzenia dramatycznego, struktura postaci,

organizacja czasu i przestrzeni, świat poetycki dramatu, wizja teatralna zawarta w tekście, struktura

słowna  dramatu.  Najbardziej  odkrywcze  okazało  się  badanie  wizji  inscenizacyjnej,  czyli  kształtu

teatralnego wpisanego w tekst dramatu. Praktyczne zastosowanie tej nowej metody przedstawiła w

pracy  O badaniu wizji teatralnej Wyspiańskiego („Pamiętnik Literacki” 49(1958), z. 2, s. 403-424).

Opublikowała także serię artykułów o amerykańskich badaniach teoretycznoliterackich i sprawozdań z

zachodnich badań nad dramatem (Teoria dramatu na Zachodzie (1945-1960), „Pamiętnik Literacki”

52(1961), z. 3, s. 290-316; 53(1962), z. 2, s. 283-309) oraz  Sceniczny gest poety. Zbiór studiów o

dramacie (Kraków  1960).  W  ramach  zainteresowań  teatrem  przełomu  wieków  opracowała  (ze

Stefanem Krukiem) antologię  Myśl teatralna Młodej Polski (Warszawa 1966), zmieniającą horyzont

badawczy dotyczący epoki.  W jej  pracach dojrzewała potrzeba opisu zjawisk z zakresu dramatu i

teatru religijnego (zwł. P. Claudela i T.S. Eliota), dyskusji o sytuacji współczesnego teatru religijnego

w Polsce. W książce Reżyserska ręka Norwida (Kraków 1971) ukazała poetę jako twórcę „myślącego”

kategoriami  teatru  w języku,  terminologii  i  metaforyce.  Podejmowała także  studia nad Claudelem

(m.in. Claudel – homme de théâtre, RHum 16(1968), z. 4, s. 55-71; Claudel – geniusz teatru, TPow

22(1968),  nr  33).  Wydała  antologię  jego  wypowiedzi  na  temat  sztuki  teatru  Możliwości  teatru

(Warszawa 1971) i przełożyła dramaty Atłasowy trzewiczek i Joanna d’Arc na stosie (w: P. Claudel,

Wybór  dramatów,  Lublin  1998,  s.  135-234,  273-292).  Interesowała  się  również  dramatem

skandynawskim, zwł. twórczością Augusta Strindberga. W książce  Współczesna refleksja o teatrze.

Ku  antropologii  teatru (Kraków  1979;  Teatr  w  myśli  współczesnej,  Kraków  1990)  omówiła

filozoficzne  i  teatrologiczne  perspektywy teatru,  podkreślając  religijny  kontekst  sztuki  teatru  i  jej

odniesienia  do  antropologii,  mitu,  archetypu  i  symbolu.  Zredagowała  też  książkę  Wśród  mitów

teatralnych  Młodej  Polski (Kraków  1983),  dotyczącą  aktorstwa  i  teatru  modernistycznego.  Po

zorganizowanym przez nią w 1983 r.  sympozjum została  wydana  Dramat i teatr sakralny  (red.  I.

Sławińska, Lublin 1988). W l. 1985-93 realizowała tzw. problem węzłowy „Religijne aspekty kultury

polskiej”, czego rezultatem były prace redaktorskie:  Popularny dramat i teatr religijny w Polsce (z

M.B. Stykową, Lublin 1990),  Dramat i teatr religijny w Polsce (z W. Kaczmarkiem, Lublin 1991),

Wokół współczesnego dramatu i  teatru  religijnego w Polsce 1979-1989 (Wrocław 1993).  Jest  też



autorką  wspomnieniowej  książki  Szlakami  moich  wód (Lublin  1998,  20042),  a  także  eseju  o  św.

Faustynie Kowalskiej (TPow 56(2002), nr 21), którą poznała w l. 30. XX w. w Wilnie. Wydała także

publikacje  Odczytywanie  dramatu (Warszawa  1988)  oraz  Moja  gorzka  europejska  ojczyzna

(Warszawa 1988; tu m.in. studia o Georgesie Bernanosie, Claudelu, Gilbercie K. Chestertonie, Eliocie,

Carlu  Gozzim,  Simonie  Weil,  rozprawy  o  europejskim  dramacie  liturgicznym  i  biblijnym).

Opublikowała także przekład książki Jacqueline de Romilly  Tragedia grecka (Warszawa 1994) oraz

misteriów Oskara Miłosza  Mefiboset i  Szaweł z Tarsu (w: O. Miłosz,  Misteria, Lublin 1999, s. 55-

135).

Była członkiem Rady Naukowej Instytutu  Sztuki  PAN oraz wielu  międzynarodowych towarzystw

naukowych i  teatrologicznych.  W 1994 r.  otrzymała Nagrodę Fundacji  Alfreda Jurzykowskiego w

Nowym Jorku, w 1995 polskiego Pen Clubu, w 2001 medal Fundacji Norwidowskiej za krzewienie

autentycznych postaw chrześcijańskich oraz tytuł honorowego członka Towarzystwa Literackiego im.

Adama Mickiewicza, a od prezydenta Lublina Medal Unii Lubelskiej.
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