
~< 

Nie umierać ze' strachu 
Z IZABELLĄ CYWIŃSKĄ, dyrektorem Teatru Nowego 
w Poznaniu, rozmawia GRAŻYNA WRÓBLEWSKA 

- Sytuacja teatru jest smutna - ale 
smutek można przezwyciężyć łatwiej, 
gdy otrzyma on swoje Imię.„ Trudno nie 
zgodzić się z autorem tych słów, Janem 
Prochyrą, dyrektorem Wrocławskiego 
Teatru Dramatycznego. Dobrą terapię 
musi przecież poprzedzać _właściwa 
ciiaynoza. Jakim zatem Imieniem pani na
zwałaby ów smutek? 

- Smutek teatru ... Są dwa główne jego 
powody, a fakt, że one „spotkały się", jesz
cze go potęguje . Wszędzie, na całym świe
cie wzrostowi ilości konkurencyjnych spo
sobów na ludyczność, mam na myśli roz
wój telewizji satelitarnej, kablowej i wideo, 
towarzyszy spadek zainteresowania akto
rów pracą w tr_adycyjnym teatrze. U nas też, 
od paru lat teatr przegrywa z całą tą nowo
czesną produkeją widowiskową, za którą 
sto1ą ogromne pieniądze . Zainteresowanie 
teatrem, praca w nim przestaje być więc 
tym, czym była w przeszłości. Nie mówię, 
oczywiście, o tej, w której istniał tylko teatr i 
cyrk .. , ale o tej sprzed kilku lat. Dzisiaj wy
bitne osobistości, wielkie indywidualności 
uciekają z teatru. Zarabiają w filmie, bo jak 
powiedziałam, teatr przestał być konkuren
cyjny. Opowiadał mi kiedyś jeden z dyrek
torów warszawskich, że jak chciał spotkać 
swoich aktorów, to szedł na próbę do tele
wizji , bo wiedział, że tam są zaangażowani. 
I bywało, że i tam ich nie znalazł, bo akurat 
pracowali w Ośrodku Kultury Francu
skiej ... 

- A drugi powód? 
- Całą gospodarkę zaczynamy powoli 

przystosowywać do normalnego, zgodne
go z prawami zdrowej ekonomiki działania. 
Owo przystosowywanie nie ominęło teatru 
- mamy myśleć ekonomicznie, a ponieważ 
jest kryzys, to mamy,też mniej pieniędzy . A 
więc także mniej premier, sztuki małoobsa
dowe, brak najmniejszych nawet szans na 
eksperyment, nie mówiąc już o prawie do 
ryzyka, do klęski. I jak w takiej sytuacji mó
wić o rozwoju sztuki, na który składa się 
przecież i sukces i klęska. 

- Wylewamy dziecko z kąpielą? 
- Tak, a za kilka lat ktoś powie, że ktoś 

dzisiaj, myślę o architektach polityki kultu
ralnej, popełnił błąd nie inwestując w sztu
kę , a w konsekwencji nie inwestując w 
człowieka. Dziś polityka kulturalna sprowa
dza się do udowodnienia, do wmawiania 
wszystkim, że kultura jest ważna - obraca 
się w kółko tymi stwierdzeniami, które są 
przecież dość ewidentne. 

- Przeważają gesty? 
- Reformując gospodarkę, szukając 

oszczędności wszędzie, zapominamy o 
tym, o czym tak klarownie w jednym z os
tatnich felietonów w „Polityce" powiedział 
Krzysztof T. Toeplitz. A brzmiało to mniej 
więce1 tak : wszystkie wprowadzane w ży
cie instrumenty ekonomiczne, którymi sta
ramy Się ożywić i unormalnić naszą gospo
darkę, wszystko to są jedynie środki do 
osiągnięcia przyszłego celu , który powinni
śmy sobie określić, by wiedzieć dokąd 
zmierzamy. A tym celem jest kultura. To 
niebywale ważne stwierdzenie. Wszystkie 
ekonomiczne działania muszą przecież być 
podporządkowane celowi, któremu służą. 
A tymczasem cel ten jest nie zauważany, 
gubiony gdzieś po drodze, a czasami od
noszę wrażenie, że nie zawsze i przez 
wszystkich prawidłowo nazywany. Inwesto
wanie w człowieka, w jego rozwój „idzie" 
swoją drogą, a ekonomia swoją. 

- Czyli „Idiotyczne niewidzenie 
przyszłości" przez tych, którzy o obrazie 
kultury decydują - jak to gdzieś już pani 
powiedziała. Skutki owego niewidzenia 
są już widoczne na polskiej scenie. Mało 
sztuk wybitnych, nlellczne kreacje. 

- Oczywiście. . ,,e jest to sprawa po
wszechna, ale w wit>kszości teatrów nie ma 
tego minimum, które stwarzałoby szansę 
na normalne ich funkcjonowanie. Nic więc 
dziwnego, że tak jak już mówiłam, dobrzy 
aktorzy zarabiają poza teatrem. Nie wszys
cy, oczywiście, ale większość tych z nazwi
skiem. W teatrze, na szczęście jeszcze nie 
wszędzie, zostaje średni aktor, który nie ma 
innych propozycji bądź nie potrafi o nie 
zabiegać. Szansę realizacji ma więc coraz 
częściej teatr przeciętny. , 

- Taki, w doble wideo I telewizji, niko
go nie Interesuje. 

- I słusznie. Jeżeli można zaprosić so
bie do domu najwybitniejszych aktorów 
światowych czy nawet ąglądać to, co pro
ponuje nasza telewizja, a co wcale nie jest 
takie złe, jak się mówi, to kto będzie chciał 
pójść do marnego teatru. Przeciętny, śred
ni teatr traci więc rację bytu~ może jst.
nieć albo teatr wybitny albo · żaden. _ l 
· - Ale przecTez śfeGnT1il(łór zttiednle 
pieniądze nie udźwignie wybitnego teatru 
- czy .nie jest to trochę błędne koło? Co 
zatem sądzi pani o propozycjach zmian, 
o których się mówi, a które mają polegać 
na ograniczeniu liczebności zespołów 
teatralnych I angażowaniu aktorów do 
poszczególnych sztuk. Czy nie jest to 
wyjście z tej trudnej sytuacji finansowej? 
Dzisiaj na dodatkowe dotacje teatr nie 
może przecież liczyć. Będzie zmuszony 
szukać pieniędzy chociażby likwidując 
część etatów, szczególnie tych zajętych 
przez aktorów, mówiąc delikatnie, mniej 
wybitnych. Te zaoszczędzone pieniądze 
mogłyby przyciągnąć wybitnego aktora, 
którv stworzy kreację. o bry a nie b~daQ Da et~ie aktor 
moze zagrać od czasu do czasu, może ~c 
trale;, że spotka sTę pTę_c1u i,ysp~niałyQhj 
zrobią genialne przedstawi·.Jnie.i. ~lę nię bę.
azie to ten teatr do którego jesteśmy _R.!7..Y; 
zwyczajeni. Proszę bowiem nie zapominać1 
że teatr z natury swojej jest sztuką-zespoło
wą W moim teatrze wspólnie tWórzymy i 
wspólnie odpowiadamy za swoje dzieło. 
Jestem kierownikiem artystycznym, a za 
tym pojęciem kryje się bardzo wiele treści 
- ja nie tylko produkuję przedstawienia, ale 
przede wszystkim kieruję zespołem ludzi, 
którzy przychodzą do mnie, bo akceptują 
mój program artystyczny i ja ich akceptuję . 
Nie jestem więc jedynie menedżerem, któ
ry wynajmuje aktorów do jednej sztuki. Dlą
teg_o chcę prowadzić teatr w Powaniu-'- bQ. 
~ akt~y mają_ mnlef pokus, no P<?~ie..2_: 
Z'!!Y.l mni.fil_sze s4anse pracy poza i_e13_trerT1~ 
a w Wars~awie...cbyba nie potrafiłabym dzi
~;· t O[lYĆ zespołu takle_go .. _@k_go rdzu:" 

.llll-~ 
- est pani tradycyjna, niepodatna na 

zmiany ... 
- Gdybym nie miała żadnych szans ro

bienia dobrego teatru w Poznaniu to zmie
niłabym pracę. Nie czynię tego, bo są jesz
cze ludzie, także wybitni, którzy potrzebują 
samorealizacji wspólnej. 

- A więc, na szczęśclelm.! ~ko pie
niądze de~dują o obecności aktora w 
teatrze. ---

- I nl.9.Qy_tak nie było, tyle tylko, że po
zwalały one zwTązac aktorow z teafrem. A 

teraz pęka ta podstawa na której opierał się 
teatrpotskt przez kilka dzieslaJków Taf. 
ieatr doóry a niekiedy znakomity, któr}' 
ob6k sportu byftą dziedziną zycra w Kt<5rej 
TuazTe podpTsywaIT slę_poatym-ćo robią, 
~owT?c:f~1iza To, a wobec feg_o mTefi ą___m--.: 
b1qę robić to dobrze. Znaliśmy smak saty
STa'Kcjrrporaikf. NISb__ilTśmy anonTmow"h w 
przecTwTeństwie do większości, ktOra czę: 
śTo ; 1ącznTe z Władzą. była anohfmowa~ 
WSzysU<O To w m_aJieilSlwfu z nlez1yml ~ 
runkami finansowymi pozwfilęło teatrowi 
dOskonale zyc. r - . 
- - AnonlmoWfT~zlś nie jesteście? 

- Toteż ambicja w wielu z nas nie umar-
ła. Ale teatr funkcjonuje z trudem. 

- W przeszłości teatr pełnił różne role 
- działał na emocje, rozładowywał na-
stroje. Był filozoficzny, polityczny, rozra
chunkowy, drążący „wnętrze" widza. A 
iką rolę powinien spetnlać dzisiaj? 

- W1elk1ego moraTizatora:-TeStoowiem 
czas . na pytania ostateczne, pytania o sens 
naszego-życia i poszukiwanie name ocfpgo
WleCizT. JeslT nf e oęcfzTemy sóbTe zacfawać 
takich pytan, nTe tyiko w-feafrze, afe w ogo
~szyscyto nt~ dOjOiiemy 1,-11t'gl~ge aa 
jakiegokolwiek Tadu, porozumienia. Byłam 
dziś na pogrzebie TjaR"zawsze,""KieQ[~__g_
nam się_ zKirfi§ n_ci Q!LJ_gg. -mySfałam : !LDo
Bąd tak pę_dzisz.L g_dzie sJę taK _sp1es~~" 
(c~t. z lukasza_apostoła). Jeśli nię~~gam_y 
~bie teraz takich pytań_._ to zalstócil!l.Y s1_ę 
na śmierć o ja~ieś drobiazgi , nieistotne 
czasem, ·nieważne.T · - - -

- A problemy. patltyczne? Czy współ
czesny teatr utracił już funkcję społecz
nej trybuny? 

- Teatr nie nadąża za tym wszystkim, co 
niesie życie. Czas leci w tej chwili tak szyb
ko, że nie muszę nikogo o tym przekony
wać, iż jak na tydzień wyjedzie się za grani
cę, to powróci do innego już kraju. Mnie 
często pytają: - Raz pani preferuie teatr 
polityczny a póżniej się pani wycofuje. W 
okresie Solidarności też się pani wycofała . 
No oczywiście , bo ktoś inny przeją'ł funkcje 
społecznej, politycznej trybuny"- prasa, te
lewizja.• Po stanie wojennym znów robiłam 
teatr polityczny, bo wszyscy · milczeli, więc 
teatr musiał mówić. W tej chwili nie musi. . 
Mówią inni. W Związku Radzieckim ;est po
dobnie - ludzie przestali tak tłumnie cho
dzić do teatru, bo prawdę mogą usłyszeć 
także gdzie indziej . 

- Czyl polskl widz jest przygotowany 
do odbioru trudnych moralnych treści, ja
kle chce mu pani zaoferować? 

- iJiestetv. je§t g_oraz mniej wykształco
ny. Muszę bazować na )ego emO'CjOrialnym 
05łorze, mnTeT na Tntelekt1.Jarn9m. l'ilttejsc 

erudycji zajmuje muzyka, 
r<a. l 
-- - leatrowl wlelklej moralistyki mógłby 
towarzyszyć współczesny dramat. Nie 
trafia on jednak na sceny. Czy go nie ma, 
czy też, jak mówią niektórzy krytycy, dy
rektorzy rywalizują między sobą, który le
piej wystawi Mrożka? 

- Bardzo mało jest współczesnych dra
matów. Niech mi pani wierzy, że nie ma. 

- U nas, a na świecie? 
- My jesteśmy tak strasznie daleko od 

świata, że nie interesuje mnie to, co martwi 
Anglików. Francuzów, czy innych zachod
nich krezusów. Oni dramatyzują, np. że 
dzieci opw~rczają domy bardzo bogatych 
rodziców bo mają dość ich bogactwa .. . 

- A adaptacje? 
- Robię je bez przerwy. Ostatnio przy-

gotowuję „Świętoszka", żeby odpowie
dzieć na wiele współczesnych pytań . 

- Jakich? 
- Nie zdradzę. 
- To proszę zdradzić nam czy czuje 

się ~~-n.! twórcą wolnym? 
-;.. Czułam. się WQ_l_na cąłe ~e_,_ QoQ.O.ku

!_owałam za to parokrotnie.! to fal:s__t.___ ale za,
wsze mówiłam to co chciałam. Mnie nikt i 
·nTgay nfe byf w stanie zniewoilc'":'lVrowllI.. l.e 
i_aklejś sztuki nTe mogę wystawić, to i tamto 
wykreślali,~ 1a się_gała-m po Inną,_ na ten sam
temat i mówiłam to samo.1 

- · czyutemWornośćlWórcy.jest.w rę
kach fWórcy... -

- Moim zdaniem - tak. Ja patrz_ę w lustro 
i we mnie NTed~wTedzia .Ilia ma.-nn może 
nie absolutnie. nie ma, .. Niedźwiedź to taki 
bohater z „Cmentarzy" Hłaski, który ze 
Strachu właściwie umiera. Wsz_eikie ulega
ńie, wszystkie złe -kom..Qiomi§Y ~9.ls_~e 
z~ strachu powodują, że człowiek czuje się 
zniewolony. JeS!iwszyscy byllbyśmy wOTnl 
od spadku po NTedZwTedzTu to-Polska nie 
przezywałaby dzisTaI fal<IQh"KłoQ.o1ow. 

- "MOwlłyśmy już, że teatr Cilfp1 na 
brak pieniędzy, nowych sztuk, opuszcza
ją go najlepsi aktorzy .. ~ego - pani zda
niem - potrzeba najbardziej, żeby się od
rodził? 

- Wiary w to.! ~e tea1r j~ko kolebka 
wszystkich sztuk widowiskowych. zywych 
jest -tak ważny, ze przetrwa wbrew ws~st
~ TrudnosdoniL 

- Kto powlnlellmleć tę wiarę - ludzie 
teatru, decydenci, społeczeństwo? 

- Wszy§Qi.. Aktru..ucz.'t'-Si~~s~ 
jej profesji w teatrze, w nim wyrasta. Wsze_k 
ka sztuka zaczyna Si~w reafr'z-e.-

zręlWJę za rozmowę. J 

' Fot. Jacek Kulm 
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