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Ta~ mówi ''' w Pca:naniu na Teatr No-
wy puy ul. Dąbrowskieco -
scenę dramatycz.ną, której k!e 
rownikiem :irtystycz.nym i dy 
rektocem jest Izabella Cywiń 
ska. W tym zwrocie kryje się 
uz.n:-.nie dl.a wI<.>lkicj ooobow•J 
ścł pani dyreoktor i jednoczes
me rodzaj scrd~moki, którą 
żyw·my jedynfe do osób bai -
dzo nam bli~kh. 

Kiedy pani dyrektor wyo1e
ga !1-po&ród krzes<'l wi<Jo.w.il, 
zr<;ci.nic wske:rnjc na r.r „ 
a by pckazuć aktorom rc7.yJ11c
rO\•.':.itH?j przc-l s!E>bic sztu!d, 
jak m:ij11 rozegrać kolejn'I sr
tua ·ję - nn myśl pa-zychodz! 
.r.;; j('j :!.portowa pu\"szlosc: 
grała w kosz;i.kóuk1; w „Gwar 
dii". gdy ta drużyna m~:ila wi 
cem;strzostwo P-0l«ki, wyczy· 
nowo uprawiała lekkoat'et~·kc: 
w sludenck:m klubie AZS 
zdob;\la tytuł akadcmk ·r,; 1 

mi st na Po Isk i P1ilno(·ncj I 
Za.chodniej w pływaniu! PJy
wanie nadal uprav.·!a, teraz 
już jako swoje µrywaln<> 
hobby„. 
Może wlasn.c sport wyrobi! 

w niej tę n:czwyGtlq prucow1• 
tość i wytnvalo'lić w d11icniu 
do celu, które w połączeniu ;;, 
talE'nkm reżyserskim uczyni
ły z Izabelli Cywińskiej czo· 
rową osobbtOl\ć polskiego 
teatru? Bo drogc: do sukcesu 
miała truci11q - ileż muslal:i 
pnełlądów pn:ełil.tnać, przesz
kód , pokonać, aby wreszcie zy 
skać moiliwośc tworzenia 
teatru na miarę swoich wy
obrażeń o wielkit'j sztuce i 
przcmy~leń światopoglądo-
wych! 

Urodtlla s.lę we Lwov.'ie, li
CC'Um ogólnok:;ztalcące ukoń
~yła w &.czednie, ro.zpocz.c:ła 
studia dnoeraficsne w Pen-
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TEATR 
naniu, dyplomu bronila w 
Warszaw· ':?. Pc:dj<;Ja pot.cm pra 
cę jJko asystent iia Polltc1:h
nicc Warszawskiej. Opubliko
wała dnie rozprawy naukow~ 
na temat zdobnidwa w arl'hi 
t~kturze wlejskil'j - wydane 
przez Polską Akadcmi<; Nauk ... 
Cały jednak cziu - poczy

nając od lat g'mn „jalnych -
myślała o rc:i.;yscril katralnt'j. 
Len siła trau~·<'Ji, że kobieta 
nie może praco\liaci w tej dzie 
dzinie sztuki, była Jta:r.byt \\iel 
ka. Prze-kcnala s!c: o tym bez
pośrednio, gdy wreszc;e podje: 
la decyzje:, ie stanie do egza
minu na ''• ydzial reżyserii w 
stoleczncj Szkcle Teatralnej. 
Nie przyj.;to jej I prawie zo
stała p:-ze.l<:onana, 'le nLc ma 
predyspozycji reżyserskich, 
chodati nic bardzo umiano wy 
tłumaczyć o co clk>dzl„. 

Po.~tanowila jednak - aby 
być \\'obce gamcj ,siebie w po 
rządku - po raz wtóry zda
wać egzamin w roku następ. 
nym. Porzucila karicll'ę nauko 
wą. stając sic: jednym z in
struktorów Związku Teatrów 
i Chórów Ludow~ eh. Pisywa
ła też recenzje teatralne do 
czasop:sma kulturalnego Ju
dowców „Orka" (Cl7.isiaj: „Ty
godnik Kulturalny"). Po dru
g!n egzamZnie wskpnym uzy 
skała tylko ty!:!, że pozwolo
no je:j być wo ym słucha
czem. Przy ocy koleców, 
znanych obe c aktorów .Ja. 

na Englerta, Mariana Opani, 
Damiana Damięckiego, reałizo 
\\ a1a za.dania warsztatowe, 
zdając wsz)·sLl..ie prndmioty 
z "ynikami bardz.o dobrymi i 
dobrymi. Wtedy to dopiero o
trzymała zgodQ, aby po raz 
trz~i p:zy;;tcip:ć do egzaminu 
wsll:p~cgo na rc~yscrię. Była 
jrdy'llą prizyj(,"tą .na te studia 
kobic!ą wśród 16 m<;żczyzn„. 

Dyplom.o w~ m przcdstawie
nil'm h.ab<.'lli Cywińskiej by
ła polska prapr<.'miera sztuki 
Pint<·ra. •. Dozorca", wystawio
na w jej inscc."lizac5i w roku 
19C6 przez scen<: dramatyC7'ną 
w Bial) mstoku. Spektakl, pa
kazany w Wairszaw:e. zyskał 
sobie ogromne uznanie kryty
ków i w dzów. 

Po tym pien\'szym triumfie 
- j<.'j reżyserska droga, to 
warszawski t<.'atr „\Vspółciies
ny", Teatr Ludowy w Nowej 
Hucie, Teatr „Rozmaitości" w 
War~uwie wreszcie znów 
Poznań. 

Z ugrUtntowaną JUZ pozycją 
rciyscTską Jzabella Cywińska 
stanęła do kolejnej, trudnej 
próby: wystawila w roku 1970 
swoją ka.odydaturę na dyrek
tora teatru w Kaliszu. 

Uceyn~ła :r. tego miasta oś
rodek, do którego z całego kra 
}u r.aozc:li przyjei.diać krytycy 
i miłośnicy sztuki, aby osob:ś 
c~ ucze;;tnicz.yć w ·wfoł.kich 
wydarzeniach kultiuralnych. 
Potrafiła skupić wokół siebie 
najbardtlej utalentowaną mlo
diz.ież aktocską, a takie naj
wybitniejsze indywidualności 
spośród młodych reżyset"ów i 
s<·enogra!ów. Sama dając przy 
klrd roboty teatralnej wyso
kiej próby ... 

Kiedy wi~ objęła w roku 
1973 kierownictwo artystycz_ 
ne i dyr<.'krję Teatru Nowego 
w Poznaniu - nie tylko część 
jC'j zespołu kaliskiego chciała 
si<: angażować tutaj, ale rów
nież wszy-scy artyści, mający 
ambicje tworzenia i odkrywa
nia prawdy o nowym cz.łowie 
ku. :Sazn a sceny stała . ię, 
oprócz metryki swojego pow
~tanla - symbolem dociekli
wych ~zukiwań artystycz
nych, które da.ją świadectwo 
na.~zej współczesności. I ksz.tał 
tują j("j obraz. 

Duży udział w tych działa
niach reżyserskich Iz.abeUi Cy 
wiń-<kiC'j ma dramaturgia ro
syjska i radziecka. W ogólno
polskim t<>atrze telewizyjnym 
zrcalizov,:ała „Płaszcz" Gogola 
i „Zykowowych" Gorkiego. Na 
własnej scenie dramatycznej 
insccnizowa!a „Trzy siostry" 
Czechowa i „Na dnie" Gor

. go. A ,.Smierć Tarełkina" 
Surhowo-Kobyłina z wielką 
krea.cją a.ktor..ką Janusza Mi
chałow~kiE'go (męża Izabelli 
Cynińskid) zyskała dzi~ki 
niej międz:•rnarodowy rozgłos. 
OpróC'Z spE'ktaiklu kaliskiego, 
przcdstawien!a w poznańskim 
Teatrze Nov;ym i realizacji 
owego dramatu w t!'lewizji -
zaprezentowała dramat Sucho 
wo-Kobylina na scenie „Sla
vie Culturc Centre" w Nowym 
Jorku! Także z wielkim suk-

Jl'j sztukę rcżysCTską znają 
mlłośnicy teatru w Bułgarii, 
Jugosławii. a ostatnio - z ra 
cjl V Festiwalu Dramaturgii 
Polskiej w ZSRR - miała o
ka1Z.j<: zaprezentować się w sto 
Jley radzieckiej Baszkirii, w 
Ufie. WTaz ze scenografem Zo 
tią Wicrchawicz zreali:zowała 
tam klasyttną s.ztukę obycza
jową Gabrieli Zapolskiej „Ich 
CZ\\' Oto". 

Kiedy pytam o nayody i od 
znaczenia - IzabeLla Cywiń
ska wymie.nia tylko sukcesy 
Teatru Nowego, którym kieru 
ie, pomijając własną osobę: 
dwukrotnie I na.croda na ogól 
nopolskim fcsłlwału we Wro
cławiu za inscooizację rod"Li 
~ d!'amatull'gii współ(!zc:snej 
„A jak królem, a Ja.Jr katem 
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IZV 
~e.sz." T. Nowaka i „Wiju
ny" T. Lubkierwicz, I nagroda 
dla rc.iyscra (wlaćndc Izabelli 
Cywińskiej) i wiele aktorskich 
za „OpC1'ę za trzy grosze" 
Birechta, przyznana przez ju
ry Kaliskich SPotkań Teatral
nych, na których spotykają 
s;ę co ro.ku <·zołor.vc sceny kra 
ju, I nagroda w Opolu na prze 
gląd'ZiC PQ:lsk!ej kluyll<i za 
„Onych" Witkacego ... 

Dodajmy w~<;c. że Izabella 
Cywińs1rn ma przy2nany p:z.ez 
Rad<: Państwa - Złoty Krzyż 
zasługi za swoją dz,ałalność 
art)<slyczną i spolrcrz.ną, odzna 
ki „Za Zasługi dla Rozwoju 
\Vojcwództwa Poznańskirgo", 
dyplomy i nagrody Minister
stwa Kultury I Sztuki oraz 
„Medal Komisji Edukacji Na
rodow<.'j°'. 

Tu wla~nie należy wspom
nieć o działającym przy Tea
!4'zc Noiwym ruchu młodych 
miłośników sztuki teatralnej 
„Pros<.'enium", kturcgo pierw
szym iniejat.or<:m był obecny 
kierownik literacki teJ sceny 
Milan Kwiatkowski. 

Teak N(llwy posiada też sła 
łą. calerię plastyczną, gd'Lie 
prezentowane są w sposób po 
m)'lilOl\.\'y najcleka\VSJ.e nazwi
ska młodej pla.>tyki J><)L;Jciej 
- a szef artystyezny teJ ca
lcril, Włochlmłen Braniec:k.l, 
świeitnie orientuje się, co 
wk6d n()l\.\·ych poseukiwa6 
jest wartościowe w młodej 
rzt'tble, malarstwie, grafice. 
Werntsaż każd<>j ekspozycj.i, 
zwykle łą<'zonej z datą k<>leó
nej premiecry, W7.boga<:any jest 
et Jnsoenlzacje poe7Ji, recyto
wanej ze spccJa.lnłe zaaranżo
waną muzyką.„ 

Nie ma takiego nowatorskie 
go i cl'nnego artystycznie zja
\\riska, które by nie znalazło 
mecenasa w P0211ańskim Tea
trze Nowym. Czyż wi<;c mo:ik 
d'Liwić, ie mówi się o nim z 
ta~tą ~CTdeoz.ną poufaloś ią: 
e11tr Izy? 


