
' ") ~a JEST DLA PANI TEATR? 

.--;> ystkim. Niemal nie wychodzę z tea-

t- . '. sie zę tutaj calymi dniami. Fascynuje 
mnie 1 wpływ teatru na widza, i życie ludzi, 
z którymi na scenie wspólpracu1ę.„ 

- JEST CHYBA TAKZB TEATR TJlOCHĘ SEZA· 

MEM, KTORY OTWIŁilA SIĘ l{AŻDŁGO \VIE(,LO· 

llU? 

- To jest cel naszego istnienia. Ale żeby 

codziennie móc podnieść kurtynę, trzeba mieć 

co ofiarować t~ wszystkim ludziom; być 

przekonanym - tak bym to określiła. uzywa
jąc kościelnego języka - o swoim posłanni

ctwie; być także samemu wewnętrznie czy
stym. 

- ZA TYMI DOSTOJNYMI STWIERDZE"ilA.'.\fl 

KRYJE SIĘ PRZECIEŻ TAKżE POSPOLITA CO• 

DZIENNA RZECZYWISTOSC; PROBY, PRACA 

NAD SPEKTAKLElll, WRESZCIE SZUKANfE JA· 

KU:JS METODY NA SPROWADZENIE WIDZA DO 

TEATRU? 

- Sądzę, że gdzie są blaski, tam I cleniP.. 

Nie ma pracy bez codziennych trudności. 

Przełamywanie ich daje satysfakcję. I choć 

„rzeczywistość ze snu budzi" - jak powif'
dział Boy - w sposób przykry także, mysię, 

że nalezy starać się sięgać marzet'l. 
-· .'\ wn;c I'EATR JL~ r - Oh.\7U.1" Sl 

llOW'\OC:tE~NTE CZY"'S R~Rl1/0 f\O'•hRTi l'-Y't, 

llf'- SCEl':Ę, NA l'>JEJ AKTORA, W FOTELU \VI• 

DZA„. 

I 
- Zacznę moze od takie] banalnie ocL.ywi

' to;łej prawdy, że w Polsce Ludowej wszyscy 

l udzie mają możliwość uczestniczenia w życiu 
kulturalnym. Teatr jest równie powszechnie 
dost~pny i nie iest ~ztuka elitarną - bilet do 

teatru kosztuje taniej niż bilet do premiet•O\\'C
go kina. tan1e1 m7 kilogram kastanki. wn;c 

„elitarny" moze być ieuyme przez fakt, ze 

jest teatrem a nie miejscem, gdzie np. m0lna 

tylko jeść I bawić się. 
A Jednak, ~Y podejmowałam prac~ w 

p•erwszym moim teatrze w Kaliszu, zastana

wiałam się, jaki on powinien być - innv w 
Kaliszu niż np. w Poznaniu. czy stolicy, gdzie 
większe są skupiska inteligencji? Kto jednak 

powiedział. że teatr jest tylko dla ludzi. któ
rzy mają cenzus ,naukowy? Dla kogo wiec 
jest? Myślę. 7e porlobnie iak ini ,, d7il'rl/i nv 

sztuki - dla tych, którzy są wrażliwi na nią 
samą Dlac1ego wiec (W ..;tosunku cJo .ic1by 

mieszkańców) ma być więceJ Judzi wrazli
wych w dużych ośrodkach mieJ>.'..'.:h nii w 

małych'! Dlaczego więcej niż w ośrodku ro
botniczym czy wiejskim - w skuph;kach 111-

teligencji? Tera? wiem, że wrażliwości rów
nież trzeba się uczyć, uświadomić sobie przy

najmniej ie.i istnienie. 
Sztuka posługuJe się swoistym kodem. zna

kiem, który nawiązuje do tradycji kulturo
wych narodu, do tradycji literackich. histo
rycznych„. Stąd minimum wiedzy jest nie
zbędne, by ten kod-język sztuki rozumieć Ale 

przecież oświata jest także powszechnie do
stępna w naszym kraju,.. Wreszcie przecież 

dzieło sztuki nie musi być do końca zro?U
iniane mnie b\'ć nrlc?Ute i w ten spo~ób 11'1w
'nież odbierane. Bo jak np wyrazić słowami, 

dlaczego tak bardzo podoba się nam IX sym
fonia Beethovena? Poza tym przeciez każdy 

z nas odbiera dzieło sztul•i w sposób indywi
dualny. Nawet w przypadku równego pozio
mu wyks7tałcenia - trzeba równocześnie u
względniać bardzo wiele czynników, które de
terminują w dużym st\)pniu nasz stosunek do 

sztuki; to czy jesteśmy np. zakochani, czy jest 

...... -
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Człowiek I praca 

PO OBU STRONACH 
RAMPY 

„ 

Rozmowa z IZABELLĄ CYWINSKĄ, 
dyrektorem. i kierownikiem artystycznym Teatru Nowego w Pozna~iu 

1.ima, czv wiosna. czy jesteśmy zdrowi, czy 

nam cnś dolega .. 
- NIE ZNA PANI JEDNAii: WSZYSTKICll 

SWOICII WIDZO\V I TRUOl\O P.'\"II WlEDZIEC, 

KIEDY U KOGO OBUDZI SIĘ ZAI"ITERESOWA· 

NIE PROBLE!\1Allll, KTORE PANI STA \VIA. 

- Istnieje właśnie wrażliwość ludzka. Nie 
l:'-"lko artystyczna. Dlatego mnie interesuje 
widz, który myśli podobnymi jak ja katego

riami istoty społecznej. Który - użyję okreś-

---
~ . 

·-

lenia z dziedziny techniki - odb'lera sygna
ły na tych samych, lub zbliżonych, częstotli
wościach, który rezonuje ze mną, z moim tea
trem. To nie znaczy wcale, że musi się zga
dzać w każdym calu z moimi poglądami. 

Nie interesuje mnie zaś człowiek, któremu 

obce są problemy społeczne, obce relacje: 
jednostka - społeczeństwo, określające pra
wo człowieka do wolności i podporządkowa

nia normom; który nie jest zainteresowany 

poszukiwaniem głębszych prawd o życiu, oso
bie samym. Jeżeli nie odpowiadają mu kwe

stie, o których ja chcę mówić na scenie, niech 
lepiej szuka innego teatru. 

My nie ułatwiamy widzowi życia. Ja np. 

z uporem maniaka - zabrzmi to znów banal
nie, bo robią to wszyscy na świecie - staram 

się przez odpowiedni dobór repertuaru do
cierać do tych najgłębszych warstw świado
mości ludzkiej, do tego, co na co dzień chowa
my pod maską. W teatrze - uważam - po
winno to się odsłonić. W człowieku jest tyle 

piękna. ale jest także ohyda i wulgarność -
taka jest prawda. Nie każdy widz lubi, gdy 
faklócam mu spokój; wtedy właśnie wybiera 
moze innv teatr. 

- A KTORY WIDZ JEST WAŻNIEJSZY - TEN 

Z PIERWSZEGO, CZY Z OSTATNIEGO RZĘDU? 

- Raczej z ostatniego. Najłatwiej bowiem 

prowadzi mi się dialog z widzem młodzieżo
wym. Bardzo często w teatrze, po spektak
lach, więdziemy takie dyskusje i wolę właśnie 

te z młodzieżą, glównie ze szkól średnich. 

Jest ona o wiele bardziej chłonna niż nawet 

studenci, o wiele bardziej ciekawa życia. 
Mamy przy teatrze klub „Proscenium", pra

cujący dosyć intensywnie. Myślę, że jest jed
nym z lep~zych tego typu klubów w Polsce. 

Działa w środowiskach młodzieżowych i ro
botniczych, pomaga nam zdobywać coraz no
wych ludzi. Widownia nasza jest w nikłej 

części organizowaną. Bilety lrnżdy sam kupu
je w kasie, a wśród kupujących jest wielu 

robotników. Jednocześnie wiem, że teatralni 
organizatorzy widowni muszą prowadzić ia
kąś politykę. Proponować widzowi o jakże 

różnym przvgotowaniu, różne przedstawie-

DOKOŃCZENIE NA $TR. 6 

Po obl!.I stronach rampy 
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 

nia. Np. na „Wijuny" Teresy Lubkiewicz-Ur
banowicz sprzedać bilet widzowi, który nie 

I przychodzi tylko dla zabawy, który rówmeż 
chce z nami zastanawiać się nad istotą zla, 

tkwiącego w człowieku. 1.aś na komedię .,A-

~ 
wanturę w Chioggi ". Goldoniego - każdemu. 

Kontakt widz - teatr dokonuje się przede 
wszystkim w teatrze, w trakcie samego spek
taklu, ale i zajęcia w klubie. i spotkania ak-

torów, czy moje, w różnych zakładach 

służą poszerzaniu kręgu zainteresowanych. 

Choć - przyznam - przy rosnącej widowni 

cora7 trudniej przemawiać. O wiele trudniej \ 
niż dawniej, prled laty. przed wiekami, gdy 

miało się do czynienia z bliskim, wąskim 

j kn~giem wtajemniczon~·ch. A przv t~·m trzeba . 

. ciągle myśleć - co robić, by czyniąc teatr 
· powszechnym. nie obniżać iego pe 1mu. 

Opowiem może taką sentymentalną, wzru
szającą historyjkę. Gdy wyjeżdżaliśmy przed 
czterema laty z Kalisza (mówię o naszym ca
łym zespole, bo udało nam się stworzyć jakiś 

zwarty organizm). a bardzo byliśmy przywią
zam do tego mia5ta, postanowiliśmy zrobić 

otwarte, bezpłatne przedstawienie popularnego 
wówczas w naszym repertuarze Spektakl u: 

„Między ustami a brzegiem pucharu" wg po-

i wieści Marii Rodziewiczówny. Przyszło ok. 
:l tys. widzów Mieliśmy obawę. czy balkony 
wytrzymają. Po ~pektaklu kwiaty. pożegna

nia. Potem w hallu podbiega do mnie młoda 

licealistka i daje mi małego pluszowego mi
sia, mówiąc, że jest to coś, co najbardziej ko

chu. Po kilku Jatach misia uprałam, trochę 

zbrzydł i może bym o nim nawet zapomniala, 

aż tu kilka tygodni temu przyjeżdża do mnie 

pani z Jarosławia. Prosi, abym opowiedziała 

jej o moich przygodach z teatrem. - Dla
czego ja? Są przecież bardziej doświadczeni 

i zasłużeni ludzie teatru. Pani pyta mnie o 

najbard1.iej wzruszający moment z moich 

teatralnych przeżyć. Opowiadam o ostatnim 

naszym przedstawieniu w Kaliszu.„ - To 

byłam ja - oświadcza pani drżącym gło

sem. 

Okazuje się: kot'lczy właśnie w Jaroslawiu 

11omaturalne studium kulturalne i jako pracę 

dyplomową wybrała temat o popularyzacji 

sztuki teatralnej. Kiedyś, przed laty byla 

moim widzem„. 
żyje i działa bardzo wielu entuzjastów, 

także w maleńkich miasteczkach, we wsiach; 

nauczycielek i działaczy kulturalnych. którzy 

,.zarazili" teatrem wielu dzisiejszych wi
dzów. Uważam jednak, że obecnie tylko en
tuzjazm miłośników teatru nie wystarczy, że 

umożliwiając spoleczet'lstwu kontakt z tea

trem. trzeba równocześnie myśleć o kadrze 
ludzi° wykształconych, przygotowanych i do 
tego zapaleńców, którzy podejmowaliby dzia
łania popularyzatorkie nie tylko na rzecz 

t~atru. ale każdej dziedziny sztuki. Twórca 

nie zawsze jest w stanie godzić działania 

twórcze z· pracą popularyzatorsl:;ą . Powinien 

to zrobić przygotowany, wykształcony specja

lisfa. 

A JAK TEATit, ItEŻl'SEit TWORZĄ DOBRY 

SPEKTAKL': 

- Trudno, krótko i jednoznacznie, odpo
wiedzieć. Mam na ten temat swoje zdanie. 

Uważam, że teatr jest sztuką zespołową i re
żyser musi brać pod U\\·a:;!e fakt w~nóltwo

rzenia teatru przez zespól; reżyser jest 

animatorem wypadkowej twórczych działal'I. 

- CO SPitA1ł'IA, :tJ: IPEKTAXL JEST CHĘTNIE 

OGLĄD.tNT1 

- Publiczność to dla teatru także uśmiech 
losu. Trudno przewidzieć, jakie fluidy na ja
kim spektaklu emanować będą ku sobie Ju
dzie z obu stron rampy. 

- CZT SĄDZI PA:SI, :tE POSTf;PUJĄCA SWO· 

llODA OBYCZA.J.OW NIE POSPOLITUJE NAD-

MI!:It:SJJ: TEATitth„. 

- Minęły czasy lornetkowania. Myślę, że 

do teatrn przychodzi się dziś bardziej z po
h'zeby serca, niż z potrzeby pokazania się. 

Przychodzimy tak, jak nam najwygodniej. 

Już nieelegancko jest zbyt elegancko ubierać 

się do teatru. Ale do Teatru Wielkiego na 

premierę nikt nie przyjdzie w brudnym swe
h'ze z golfem... I jest to jeden z rzadkich 

momentów, kiedy można wyciągnąć z szafy 

wieczorow- suknię. 

llonna.włał: JERZT WOJCIK 


