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ROZMOWA Z IZABELĄ CYWINSKĄ, DYREKTORKĄ TEATRU NOWEGO W POZNANIU 

. - Racjonalnie myśląc wydawałoby się, 
ze i teatr, i sport s~ już obecnie przeżyt
kami. Teatr z tego względu, że w epoce 
audiowizualnej globalnej wioski bardziej 
nam się kojarzy z XIX wiekiem niż z no
woczesnością. Sport natomiast jest relik
tem jeszcze dawniejszych czasów, kiedy o 
powodzeniu człowieka decydowały siła 
mięśni, szybkość itp. fizyczne cechy, a 
tymczasem współczesność preferuje prze
wagi umysłowe. Co decyduje więc o tym 
że te dwie dziedziny mimo wszystk~ 
istnieją? 

- Całkowicie nie zgadzam się z takim 
postawieniem sprawy. środki audiowizu
alne są przecież dziećmi teatru, bez nie
go nigdy nie wydorośleją i nie będą mogły 
egzystować. Kuźnią myśli i formy jest 
teatr. Będzie się oczywiście zmienia? ale 
będzie istniał wiecznie, stawał -się bardziej 
elitarny. cboć równocześnie elita będzii.e sie 
powię ks zal a. 

To prawda, że umysł ma większą przy
szłość niż tężyzna fizyczna, ale bez niej 
czeka nas tylko kooiec świata. Czy pan 
nie widzi zwyrodniałych jajogłowych przy 
komputerach?! Przecież piękno myślii. bę
dzie skażone przez maszynę, która tę my .n 
wytwarza. Bez kultury fizycz.nej progra
miści będą mieli mózgi pokrętne, nie do
tlenione. Im bardziej cenimy . umysł, tym 
bardziej spoirt staje się niezbędny dla har
monijnego rozwoju caJego człowieka. 
-· Teatr i sport są widowiskami. To je 

zbliża, ,a jednoc'leśnie dzieli, gdyż o ile 
sport wyzwala głównie emocje, to teatr 
jest sztuką raczej intelektualną. Nie wiem 
czy jestem dobrym obserwatorem tenden
cji we współczesnym teatrze, ale wydaje 
mi si~, że pierwiastek intelektualny jei,t 
z niego wypierany. Słowo schodzi na dru
gi plan, liczy się inscenizacja, rozmach 
scenograficzny. Teatr Kantora oddziały
wa raczej na emocje, jest wyraźna ana
logia pomi~dzy Cricot 2 i przedstawienia
mi Janusza Wiśniewskiego w pani teatrze. 
Czyżby życie człowieka było już tak zra
cjonalizowane, umysł tak przeciążony, 7.e 
trzeba je odreagować za pomocą gwałtow
nych ·emocji, których dostarczają sport I 
poniekąd teatr? 

- ).Vidzę teatr rozmaicie. Istnieje teatr 
o funkc ·ach in elektualnych, jest tez taid7 
n~ wyraża się głownie pop.rzez emo
sj_e. Mó' teat~ w iaeaie. za pomocą środ
li§w eksJ?resyjnych ma wyrażać- treści in

telektualne. Ale sowo , mfe eld ilizmn .n~ 
przystaje do sztuki teatr~_. Teatr jak każ a 

szJtuka odkrywa trudno wyratalne t a
! e mn i ce ~cia! 

port oddz1ałx1łl a ludzi emocjonal
nir.-lego widowiskowość jest rze~zą„ ak 
w mm na 'bardziej lubi~Ws ółczesny od-

1 r s ortu jes jednak dewiacją. .poi't 
ywa suostytutem wam, m1~ zynarodo-

wyc wasni. Pobu za nacjonalistyczne 
S'Kłonno ci. r -

srem wymawczynią sportu masowego, 
sportu dla wszystik>ich. Spoirt wyczynowy 
coraz częściej obecnie sprzężony jest :z 
technologią. Sprzęt, przy pomocy którego 
się go uprawia, decyduje w COil"az więk
szym stopniu o wynikach: tworzywo, z 
którego zrobione są narty może decydo
wać o miejscu na mecie, a sprężystość 
tyczki jest równie ważna jak sprężystość 

• ciała zawodnika. 
Sport najwyższej jakości, ja·k wszyscy 

dohrze wiemy, nie jest powszechnie do
stępny (gdy brakuje piłek i kolców!), to
też i możliwa satysfakcja z osiąganych w 

IZABELA CYWI'fł SKA podczas naukt w liceum w Szczecinie uprawiala siatków
kę, koszykówkę i plywanie. W czasie studiów, w latach 1953-54 występowala w 
I-i,igowym zespole koszykarek Olimpii Poznań. W latach 60. w Teatrze Polskim w11-
stawila m. in. „Sędziów" Wyspiańskiego. Potem w teatrze w Kaiiszu skupiła wokól 
siebie grono utalentowanych reżyserów, dramaturgów i aktorów z Maciejem Pru
sem, Haliną Łabonarską, Helmutem Kajzarem, Ewą Milde i Henrykiem Talarem. 
Od 1973 r. jest dyrektorem Teatru Nowego w Poznaniu, który w 1984 r. zdobyl 
rierwsze miejsce na Festiwalu Teatrów Narodów w Nancy. Teatr ten pod jej kie
rownictwem zdobyl także wiele innych nagród, a spektakle realizują w nim m. in. 
Janusz Wiśniewski, Janusz Nyczak i Conrad Drzewiecki. 

powszechnym sporcie wyników jest coraz 
rr..niejsza - bo coraz rzadziej potrówny
walna z mistrzami. To już nie sprawa pie
niędzy, ale dostępności sprzętu decyduje 
o „amatorstwie" i „profesjonalizmie". 

- Teatr i sport łączy spektakularność, 
w obu dziedzinach ważna jest sceneria, w 
której się odbywają, reżyseria tych spek
takli, dramaturgia. Dlaczego więc tak 
rzadko się przenikają? O ile jeszcze sport 
korzysta z doświadczeń scenicznych (nie
które zawody upodabniają się do show), to 
teatr jest całkowicie odporny na wpływy 
sportu. Jeśli sobie dobrze przypominam, 
to poza jednym spektaklem z połowy lat 
70. w tarnowskim teatrze dyr. Ryszarda 
Smożewskiego nigdy temat sportowy nie 
gościł na scenie. I to w sytuacji, gdy pod
czas MS w piłce nożnej w Teatrze Naro
dowym pod dyrekcją Adama Hanuszkie
wicza aktorży wnosili podczas przedsta· 

„ wień plansze z aktualnymi wynikami spot
kań piłkarskich, za co byli oklaskiwani. 
Swiadczy to o tęsknotach sportowych za
równo aktorów, jak i publiczności. 

- Rzeczywiście nie napisano wielu sztuk 

- Dz.łękuJę za rozmow„ 

IRENEUSZ PAWLIK 
Fot. J EK KULM 


