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Rozmowa z Izabellą Cywińską 

Pragnę robić teatr 
dla ludzi myślących i w ażliwych 

Na teatralnej mapte Polski od dobrych kilku już lat 
pojawtają się ośrodki, które swymi artystycznymi dokontt
niami znacznie przerastają osiągnięcia choćby niektórych 
teatrów warazawskich. I są to nie tylko teatry Krakowa 
czy Wrocławia, ale coraz częściej także mniejszych miast, 
takich choćby, jak Olsztyn, Bielsko-Biała, Kalisz. 

W Kaliszu wlasnie, trzeci jvż sezon IZABEJ..{..A CY
WifłSKA pełni tam funkcję dyrektora, kierownika arty
stycznego t reżysera Państwowego Teatru im. Bogusław
skiego. To za jej „kadencji" kaliski o§rodek teatralny 
uznany został - zarówno przez widzów, jak i krytyków -
za jeden z ciekawszych w kraju. To właśnie na przykła
dzie Kalisza mówi się w ostatnich kilku sezonach o szan
sach teatru na tzw. prowincji, o możliwościach istnienia 
żywego, twórczego ośrodka sztuki poza granicami kultral
nych centrów. 

• Do Kalisza pojechała Pani .przed svjny. Nat 
trzema laty po praktyce rezy1er- -.;'. . 
sklej w warazawle Nowej Hucie „agęszcz y, ze zaczyna 
Poznaniu. Sama w~brała Pani te~ sobą ÓĆ afkowe zn nia, za-
ren swego przyszłego działania. Czy czyna t poet:;~\ , 
bez obaw? ~ 
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• Mia a an zapewne określoną 
wizję teatru, Jakby ją Pani okreś
liła? 

e Repertuar, który kaliski teatr 
sapre;entował w ciągu tych trzech 
lat w Kaliszu oscyluje wokół dra
maturgii pokazującej człowieka od 
jego gorszej strony, Wymienić tu 
można: 1pecyflcznie odczytaną Za
polską, Suchowo-Kobylina, Geneta. 
Czy ten rodzaj dramaturgii jest 
PanJ najbliższy? 

- Tak. lFas~.uje nie dra-
maturgia ao ł'untu rapieżna, 
dotykająca ef-;t lu kich „o-
Órzydliwośc' tego, co w nas 
najbarcfzre · prze fające, złe, 
podłe, uło Dlatego może 
~owfnnam· ukoronować kiedrś 
swoje dokonania reżyserią „Na 
ónie" Gorkiego:ł A przecież me
go teatru nie"" moż a nazwać 
destrukcyjnym. Sądzę nawet, że 
zasługuje on na mi o teatru 
konstruktyw ego. Je i bowiem 
rozgrzebuię zakam I ludzkiej 
duszy, poka uję o, to po to1 
by zmobillzowa człowieka rlą 
przeciwstawienia się mu. r Je5t 
fo więc swoista dydak1'Y1a -
dydaktyka na opak. 

e A Jeśli chodzi o formę t 

4 Frhpuje mnie teatr ekspre-

e A więc drapieżna, niełatwa dra
maturgia, teatr zmuszający do my
ślenia, teatr ekspresji i poezji. Jak 
przyjmuje go publiczność1 

- Bardzo różnie. f;t1e ]a wca
le nie chcę robić tea ru dla 
wszystkich. Chcę robi<: teatr dla 
mazi w r a ż 1 i wy c h. Powie
działabym: dla elity, ale z z<i
strzeżeniem, że miarą tej e~itar
nosci jest nie cenzus społeczny 
czy naukowy, nie wiek, lecz 
właśnie wrażliwość, ,'Qważam, że 
nieważne, czy widz mój jest ro
botnikiem, rolnikiem, profeso
rem uniwersytetu, czy uczniem. 
Jeśli umie on czuć - rozumie 
ten teatr~.<Mam na to dziesi!łtlri 
przykładów. Choćby wśród wi
dzów wiejskich, którzy są zna
komitymi odbiorcami, może dla
tego, że najmmeJ zepsuci złą 
sztuką, teatrem I robionym wy
łącznie dla kas_u. 

nauczyć odczytywania trudniejsze
so tPatru? 

- Po stokroć tak! Dowodem 
tego choćby kaliska młodzież, 

· chowana przez nasz teatr. 
Uważam, że wielki błąd polityki 
kulturalnej przed laty polegał 
na tym, iż przyzwyczailiśmy wi
azów w teatrze wyłącznie do od
bierania przeżutej papki, do o
glądania, a nie czytania teatru, 
że nie nauczyliśmy ludzi odczy
tywania w teatrze przenośni, 
metafory, znaku.„ 
..4,.To wszystko iest oczywiście do 
naprawienia. Ale trzeba się ener
gicznie i konsekwentnie do te-

1 
go zabrać. Trzeba nawiązać ści
sły · kontakt z widzem młodzie
żowym, robotniczym, wiejskim, 

·zapraszać go do teatru na co 
dzień, dyskutować z nim, a po: 
{em coraz wyżej podnosić „po
przeczkę" wymagań. Jeśli posze
rzymy krąg odbiorców o ludzi, 
lctórzy nie będą przychodzić Óo 
teatru tylko po anegdotę, czy po 
historyjl{ę o Jednej pani, która 
pc5Kocnala jednego pana, lecz i 
po coś więcej - wygram~Je-_ 
dynie wówczas nie trzeba się 
Oędzie bać o przyszłość teatru. 
o to, iż zemrze on śmiercią na
turalną w ko~k:rencji z kinem 
czy telewizją. 

Rozmawiała 

Halina Prze db or ska 


