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lzabe1Ia Cywińska, w latach 
1969-72 ryełniła fu n kc J<; dy»ekto
ra i reżysera Teatru im. Woj
ciecha Bogusławskiego w Kaliszu. 
Działalpość ta oltaza!a się cudo
twórcza. Za kadencji Cywińskiej 
prowincjonalny teatr zdobył so
bie wśród krytyki opinię jednego 
z ciekawszych w kraju. W obec
nym sezonie, Izabella Cywińska 
obejmuje dyrekcję Teatru Nowe
go w Poznaniu. 

KULTURA: Pani Dyrektor, po 
trzyletnim sulccesie w prowadzeniu 
teatru kaliskiego obejmuje Pani 
Teatr Nowy w Poznaniu; jakie ele
menty wyµracowanego przez siebie 
modelu teatralnego ma Pani Żamiar 
i nadzieję przenieść na nową pla
cówkę? 

IZABELLA CYWIŃ'SKA: Absolut-. 
nie wszystkie dobre doświadczenia, 
które - szczęśliwie - należały do 
większości. :poswiadczenia kaliskie, 
utwierdziły mnie w przekonaniu, że 
szansa istnienia dobrego teatru jest 
ściśle zwiazana z traktowaniem 
wszystkich jego pracowników arty
stycznych: reżysera. scenografa czy 
aktora, na tych samych prawach; 
każdemu z nich powinpo ~i_ę_ s_t!\'Q: 
rzyc tę _samą rrioiliwość_ dokony~'!:, 
nia wyboru programu artystycznego. 
r w tym kierunku moim - z-daniem 
powinny iść zmiany _mgdelu teatru 
w Polsce. W ideale, zarówno aktor 
jak i rezyser powinien rrlfeć szansę 
wybrania sobie nie tylko miejsca 
pracy, nie tylko budynku, w któ
rym będzie pracował, ale właściwe-

<n 

J. Michałowski - Tarełkin i Z. Bebak - Warrabin w „Smierci Tareł
kina" - Suchowo-Kobylina. Premiera: Kalisz, 10.XI.1972, reżyseria: 
Izabella Cywińska. (Fot. G. Wyszomirska) 

~o partnera, z którym mógłby w 
sposób najpełniejszy jego zdaniem 
kształtować swoją osobistą wypo
wiedź artystyczną. Czyli - prak
tycznie· rzecz biorąc - i.~st.em z~ 
tworzeniem dobrowolnych tn1p tea
tralnych, których pierwszą zasadą 
tstnien_ja _ btltbY, _ \VS.PÓlne dla fen 
członkow i ;.;.itentyczne dla każdego 
i. oddzielna, dążenia artystyczne. 

KUL TURA: Czy rzeczywi§cie ist
nieją możliwości zbliżenia się do te
go ideału w ramach panującego dzi§ 
w Polsce sposobu funkcjonowania 
teatru, gdzie działa on na zasadach 
państwowego przedsiębiorstwa? 

I. C.: Okazuje się, że jest to moż
liwe. Dzięki temu i tylko dlatego 
zdecyóowalarri-Się zostać dyrektórem 
teafru-;-'°że w 'Kaliszu stworzono m1 
szansę częściowego zrealizowania 
moich za łoże!\: ' dostałam do dyspo.:. 
zycji prawie pusty budynek, do któ
rego zwołaliśmy się z całej Polski, 
'znając uprzednio swoje założenia ar
tystyczne, aktorzy, reżyserzy i sce
nografowie. 

KULTURA: Wiadomo, że aktor%11 
z niedużych ośrodków często odczu
wają potrzebę zmiany miejsca pra
cy, rotacja w związku z tym jest 
duża. Ale teatr prawie pusty, to jed
nak wyjątkowy przypadek. 

I. C.: To stworzyło precedens.„ 

KULTURA: Jak lwtadczą kłopoty 
innych dyrektorów, precedens bez 
pomocy prawnej. Czy mimo to uda 
się Pani stworzyć podobną wspól
notę w Poznaniu? 

I. C.: Myślę, że tak. Tylko będzie 
to wymagało dłuższego czasu. 
W większości znałam już wcześniej 
zespół Teatru Nowego w Poznaniu, 
reżyserowałam w tym mieście przed 
kilku laty. Przez ten czas, który 
minął, zmienili się aktorzy i ja się 
zmieniłam. Więc nie wiem, czy ci, 
których zastałam · w zespo1e 1 et, 
1ctórzy przyszlf za mną z Kalisza, 
okażą się w praktyce ludźmi o po
dobnych dążeniach. I po roku, gdyby 
oltazało się, że nie występuje pełna 
zbieżność naszego myślenia o teatrze, 

rozstaniemy się. Dotyczy to głów
nie młodzieży, która najsilniej okre
sla kształt mojego teatru. 

KULTURA: Kompletotvafo: Pani 
zesp0l, glównie spośród świeżo u
pieczonych absolwentów szkól ak
torskirh. Wiadomo jak trudny jest 
ten pierwszy okres pracy dla akto
ra, jak decydujący zarazem dla je
go rozwoju i przyszłego stosunku 
do zawodu. 

I. C.: Zahacza Pani o bardzo istot
ną sprawę. Młodzi luriz1e, po szko
le przychodzą pełntzapału i wiary. 
Jeżeli traktuje się ich- tylko jako 
potencjalnych odtwórców ról więk-· 
szych czy mniejszych, to wcześniej 
czy później musi nastąpić rozgory
czenie. Głównych ról w sezonie jest 
zaledwie parę, czekających na nie 
kilkakrotnie więcej. Aktor czuje się 
niewykorzystany. Rodzi się niedobra 
konkurencja. Zawiść. Ginie duch ze
społowości. Ulatuje tak zwany „duch 
featru". 

KULTURA: Jak tego ducha wy
walać„. 

KULTURA: Tego typu pozaofi
cjalne przedstawienia plus wspólny 
program artystyczny nie wydają mi 
się wystarczającą gwarancją dobrej 
atmosfery w zespole. Chyba ak
ceptac;i programu musi towarzy
szyć akceptac;a własnego udziału w 
jego realizadi. Czy uważa Pani, że 
dokonala Pani sprawiedliwego po
działu ról? 

I. . C.: ~stem mimo wszl:stko z, 
~~j strg~ . rę_mt:r; i mo1e wy
czucie spraw1edTiwoc1 Jest z l.i2; 

KUL TURA: Repertuar w Kaliszu 
nie różnił się od schematu repertua
rowego innych teatrów: obok Fredry 
szedł Genet i „Trędowata", musi
calowa przeróbka Goldoniego, Wit
kacy, Wyspiański, Zapolska. A jed
nak prawie zawsze slyszalo się glo
sy - choć nie zawsze pelne zach
wytu - że są to przedstawienia 
ciekawe, sumujące się we wlasne, 
interesujące oblicze teatru. 

KULTURA: Realizacji w stylu 
„okresu kaliskiego". Nie będzie Pani 
chyba powtarzać myślenia z tamte
go okresu? 

I. C.: Będę. 

KULTURA: Czyżby nie zmieniły 
się czasy? 

KULTURA: Dyskusję z kim? 

I. C.: Oczywiście z widzami. Nie 
należymy do twórców „samych dla 
siebie", 

KULTURA: Czy ma to być niema 
dyskiisja? 

KULTURA: Poznań ma opinie 
niewdzięcznego teat.,.alnie miasta, 
czy .vrzelknie teatr z tal:im dobro
dziejstwem inwentarza? Czy nie o
każe się - toutes proportions gar· 
dees - gigantem z gór? 

I. C.: Gdybym nie miała wiary 
w to, że da się tutaj zrobić teatr, 
to nigdy bym tu nie przyszła. „Gi· 
ganci z gór" są straszliwą wizją przy. 
szłości świata, do której jeszcześmy 
nie doszli i obyśmy nigdy nie doszli. 
Rozpoczęcie naszej działalności wła
śnie tą sztuką, oby miało skutki 
profilaktyczne. 

Rozmawiała: ANN A SCIDLLER 
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