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I'OT. JACEK KUL.-.1 

BARBARA KAZIMIERCZYK: Pro
wadzi Pani, ja:to dyrcli.tor i kierownik 
artystyczny, Teatr S·owy w Poz.naniu od 
dobrych kirku lat. Przedtem była głoś -
11~. l\~de.n::.i~ kali:.k.i. K•etlY o matl11t. 
powiatowym w końcu mieście zaczęło 
być nagle w Polsce głośno z powodu 
jego teatru. Pozw.:ili Pani, że zaczn~ ste
reotypowo: to jui w sumie lat'? .•. 

IZABELLA CYWINSKA : Bez mała 
dziewięć. A.i mn.e s· m~j wierzyć się w 
to nie chce: kiedy to było. zdawałoby 
się ledw~e wCT.oraJ, a tu j uż w '\ej 20-
-o.,;o'.:>owej gi:\l;J>e. która w 1970 pny
d1od:zJ!la wraz ze m:ią i Maćkiem Pru
sem do Kal i.sza. doro~ili.imy się trzy
naścio·r~a . .+eatralnych"' dzieci. Wbcza
jąc w to „c:tejśc.a" < .. :t~c:s;t.1e natu·rnln:e, 
;a:-.:ch \\' cir,~u c:;t,;tnich lat mial&m 
dwa. ~;e mcrn·ię o tyC'h cdeJsc.ach, po 
{!órych nastą1?ily pr,wrc..ty. - To praw
da nie do \\";<:J?·y a'e trw:i zt->J)ołu p~1-
został n ie zm,m:ony do dz;iś. Tyle, że z 
b'.·eg.em życia po ;ix::;tu ... PO. jak by to 
PCJ\\·ied 7.:eć - zesta.rzeli€mv s1ę? A mo
że po pro~tu u:tabilizow~liś:ny? .. 

- Nieda.wno w jednrj z dyskusji to
czących się wokół spraw n:.szego teat
ru, krytycy biorący w niej udział szuka
li przyczyn daj:-cr;o się zauważyć os
t atn io postępu;jące~o prnccsu „obniże
nia lotów" pl!lskirh sce:i. Mówiono wic
ie gorzkich słów - m.iu. pod adresrm 
kierownictw teatrów - o tym. Ż·~ dy
rektorzy pobędą w d:inym o3rodku rok
-dwa, a potem. l!!ysną.ws .:y jednym se
zonem zrobionym „nc.d" któryś z festi
wali. mkną clalej 7. re'l'uły, „wyżej". -
Co na to osoba zaiilteresow:o.na i, wpra
wdzie pośrednio, także zaatakowana'! 
Czy pla-eó\\ 1kę o jl!.ko tuko okrr.ślonym 
profilu. o wł<:: snyr.i o!J!iczu :>rtvst~·cz
nym, da się zrobić w jeden - dwa sezo-
ny? . 
::=t.JśdśJ.jmy na p:.iezątek pąw'lą 

rzecz. Ot ż ·a myoilc;. ze w eią[{u tych lat 
prowJ ziłam e ow!;.>. ,y„,") ie ną pa
cow;<ę. I że do 
en sam tea1r„ Po rcstu zm!eni·liM1y w 

,,a ·:ms m ome!lcic siei z. ę. co v 1 , • 

tu:raln1 kon."<ei>.wcnqn .do'rzewa-,-:a'' 
„v;y1·astania" zespołu z warunkuw. w 
Jak;ch po..vstał. Pnc i'c1e <.'o PcznenH! 0 -

~azalo si tj - w tvm z.nrtcz<:n'u ~ · mier
::nkiem nasze) prn~ ·. ' 

oz w O\\') m rwan~ie na p:.'Wn') m r1 
pewien udzial tzw. z:".>;e~ co'.,a.:'cmości. 
l\10\\· .ę o n:!fi) Fh· dalszych ~·=ai1•k'::l1 
dzicj::c;1, ~rn..nynuae~' po:ząt.;::u. Tsk ~'C: 
ztożylo, ze prL.YJf;' O ra<> \\' tym miekie 
znaknmk ci tamte.n p e•\\siy 'e~cx1 <czy 

1w ogóle: p:erw•ze s·.?,ony), gjy zaczęliś-

l
my przyjeż::iżać np na W::irs'!<.:'\\"'''' c 
Spotkania Teatra'ne (na go~cir11rch 
występach by\\·alErry tu jeącz.e za cza
sów kaliskich). tJ był::> chy'.:Ja nasze a 
pogeum. P rogram zalcżo. 1y w momen:::e 
powstania zesi;1olu '7aczał nam s.ę spra-
wdzać aż w 80 prn::entaC',h Dz'5 s.pra
wd?.a .s:ę - powiedzmy w 50 procen
tach. Tak, sprawa - może - owe~o „ze
starzenia ~ię" , nieuchro.::ineJ stabiliza·cJi 

1 powiedziałabym: b'ol:.igicznej. 
Wróćmy jeszcze na chwilę do po.mań

s'.{ '· ·h •}· ' Ząl'.<ÓW B''l s~ns pracować 
lW nowym, Kielkomie1•·k m śnxlowisku, 
w centrum po-siadającym wl<~sną tele
wizję. Funkcj<Jnowa'lic \\' z.mienionych 
warunkach otaczających teatr stalo s:ę 
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no·w.rm. o<lmienr,ym jakościowo zada
niem, w po·równ miu do okre.;,;u kalis
kie.~o. Chodzi rru o funkcjonowanie na 
pra1vuch jedne5< j tylk~ ·-z · ;,k01T1slA.'llkcyj
nych"' nieja'kó eli::rne:rrtÓ\\."7 . . k':ó;e~wspól-
1.worzą d:r.i.s!aj ogólnY pejzaż . cywi·liza
cyjny mia.st.ti typti' Pozhanii{· WeszEś
my krótko m6wiąc. w system kultury 
masowej typu nl}\\'oczesnego. który to 
system - .pb<lo!>a się to kemu · czy nie -
jest naszą dzis'. ejszą rzeczywistością. Z 
owej rzeczyw.stoś<;i musi uiawać sobie 
:<:prawę rów.nież i teatr, zajmujący w 
niej miejsca ja'kże różne od tego, ja.kie 
zajmował choćby 15 lat tei;nu ... 

___ ........ 
-:-- Mówi Pani ciągle: iny! 
- To naturalne i konsekwentne wo-

bec na~zych początków. Bo mówiG prze
c.t'Ż o zcs.pole, kthry . .skrzykną!" i-;ę w 
pói.nych latach s,:eśćd?Jesiątych na za
sadzie .,s-za!e1iczcj" A mianowici e -
i:łę~okicj wiary 'W to. że jeżeli teatr jest 
,z.tuką ze.";.pO!ową, !eżeli go wspóltwo-
1ną '\V tym samyrr• stopn'.·u reżyser i ak
to.r, co sce"Jo~raf i kompozytor. to wła
;nie my - tych ·khlkoro <."ZY kilkanaś
cioro stosunkowo świeżyC'h ludzi po 
srkole - pokażemy. że taki właśnie 
~entr moćna zrobić również i u nas, w 
Polsce. 

I 
f,Rć'dzicielską" parą Kalisza byliśmy 

Maciek Prus i ja. I oczywiście młodzi 
• prt-eważnie aktorz.v, wk1·ótce po dyplo
mie. Ja. ęóz, mi.?.łam za sobą ledwie 
c.ztl'ry lata reżyse-ro\\ ania po ·roznych 
teatrach, walam t;rochę ludzi, zwla.>.'Zcza 
row;cśników ; mlO<lszych. Był to, jak 
pani pam.ęta. jeszcze okres absolubnej 
domina·cji reży.sera - czas. gdy modne 
byto powiedzenie, ~e teatr współczesny 
jest dzielem czy to wybitnych reży
serów. t7.Y nie m:i iej utalentowanych 
scen·o.((rafów. usih1jących na własny 
sposób latać aktorskie 1ub interipre·ta
cyj;ne dziury w spe:kta'klu. Pomyślałam 
S(•°J'.e. że może warto zostać dvrekto
rcm teatru. którąo zespól - od p:er
.szego wlisty (jeszt7.e kh z:·e"ztą w tedy 
nie mieliśmy) po członków obsługi te
ch!licznej i panie; suflerkG - czegoś 
by od tego. co ma rooić chciał l\I"że 
trochę na przekór plnujące·j wów-czas w 
):raj.u atmćsfcrze?. ~ 

- W jaki sposóL zespułmvy styl pra
cy tcMru. od d:>. 1\11a już nie kalis!>iego, 
odbija !>ię na codzienności placówki p ro
wadzana.i ~ µra~o: .(„.-·"k.!!lJ' f'ywif1<:k~ ,. 
utelewizyjniunym , · „Dwuteatralnym" 
Poz1laniu (nie licząc. naturalnie, tea trów 
muzycznych)? Na ile, pow iedzm y, po
maga Pani w t ej pr-.cy już zatwier 
dzimy status dyr:.'l<' ora, o którym t~· l e 
i;ię mówiło podcms ostatniego Zja zdu 
SPATiF - ZASP? -

- Odpowiem pani. że hdrbym p-0 

tych dl!'ewięciu latach, tu. w tym zes
p-Ole (a mówić o innym byłoby tyleż 
nierzetelne. co nielogiczne) . miała po
legać na statusa-ch. znaczyłoby to. ze 
w"~zy.:>tkie - no, większ;ość moich tru
dów poszła na mal!'ne Ze ro-z..umienie -
moje i zespołu - zadań jakie ma speł
niać ta dz· ed-z~'1a szit11.ki, przestalo w o
góle WB'])Ó~bi·zmieć A skoro t?k to dal
sze działanie raze·n nie ma większego 
sen.su. 
Weźmy na ,przykład sprawę umów -

to u nas kw-estia w z.na-cz.nej mierze 
dżentelmeńska. N:ie zatrzymam w zes
pole. .nikogo, J-omu n_ie odpowiad a jego 
atmosfera. 10<tyl. pracy. Zresztą na.wet 
~ 1ftet~,kngó ~~r:;;.ymywać "_n1.e 
ellciala . .'Jeżeli Q.otąd ·.i&tn.iejemY ;w tym 
samym · Ftm;ej ~ więet::.i skła<lzie; · jer.el i 
teatr może siG poszc-.lycić ty•m. iż .. \\"Y 
chowuje" sobie reży.•erów (Xvczak. 
przedtem Prus) wiążą,·Ych s1ę z nam: na 
jak~ś czas, po'.em odch,~dzący'-'.,1 da:e./, 
,\vyżej" - co jes~ 111o~·rn:.:i~aym pro.".ve:n 

sztuki i pra\\·em psycholo·gii tego zawo
d u - jeżeli wreszcie wychowujemy so
bie aktorów. w jakimś stopniu sceno g
rafów, to właśnie jest efekt tej podsta
wowej wspólnoty mvślenia na określo
ne, może nie tylko sciśle .. aiiystyczne„, 
tematy. 

Chodzi, po pierwsze. o '\vspólne r ozu
m1filiie celu, jakim Jest za kazctym ra
zem konlfretny spektakl ; w te1 optymaf
naj formie. na 1a:ką nas s'.ac. Ale rnż 
chodzi o myślenie na temat teatru wO
:f<Jle. a poprze.l medium teatru - o 
swiecie _ takim jakim jesl on di·s. Z fa
~ rozumienia <lu.i:ych s:>ra•w wyn. 
kaJą praktyczne konsekwenc.re:-teZ 
wciile 71Je na1mme1sze. · Wynrka1a n ie 
tylko dla kierownictwa, dla tych. C!L.}V 
teatrze „myślą" (myśląc poprzez teatr o 
swi1ec1e). · Rowruez d;Ja tych, którzy go 
"rdbią' - w bardzo !)Odobnym celu. na 
własny sposób. Wfn źe Srodkók 
Jilk1m1 dysponu1ą Cel jesl. powie~
b~·m, identyczny 

- Czy ~1oiita" prosi ć o konkrety? 
- W każ,dym teatrze obow'.ązu:e 

swego rodzaju .. regu 1amil!1 wewnętrz 
ny". który w zasad zi e powinien być 
zgodny z prawem pracy. Otóz jeste-'my 
zdania. że ta zgodność w war unk ach in
stytucji airtystycznej. jaką tea t r powi
nien starać się być . okazuje się cz1sem 
flikcją . Bo co to 7ll1aczy proszę mi po
wiedzieć. 7..e dy rektor ma praw o st:rąc1 ć 
aktorowi pół dniów ki za - da jmy na 
to - przyjście do tea tru po w'ę'.{Szej 
wódce i za E{rę w sta nie. w jakim n ie 
p '.J·\\"fnna go oglądać publ.cmość; i w 
ja·kim nie powi.n.ni z nim m' eć n.a sce
nie do czY'nienia koledzy?„ .Przec:eż to 
jest przede \\'Szystk im ogromn a odpo
w.Edzialność moralna. T o przestęps two 
natury etyczne j!... I jeśl i aktor sam z 
sic<°:>;e tych rzeczy n ie rozum :e. to o 
czym my w 0~ó!e mówi my? .. Nawm ·a st 
jeśli tE;.;a rodzaju „regulam in wewnę
trzny teatru•· jest w sµó l nym dziełem 
całego zesipo1'u, a n ie tego cerbera-•b~u
ro~'rat~-. który został posta wim1y nad 
ludźmi z mandatu miaroda jn ych czyn
ników. to wówcza s presja - moralna 
właśnie - jego współautorów jest taka, 
że biedny delikwent, któremu przvtra
fi się nieszcz~ście (wszyscy j esteśmy 
·udć.Tii). oddaje. bywa. pól mies: ęcz.n ej 
gaży za karę .. Jest to kara - będąca 
zresztą w św'etle ustaw daws ' wa pracy 
pospolitym prze~tępstwem - którą sla
bowolny a•rtysta wyznacza sob.'e sam. 
Czy raczej. jaką w~·znacza mu jego -
znowu nie tylk o a r .vstyczne chyba -
s·umie '.ie Po prostu nie wypada mu zrCl 
bić in2czej. I to jest ó.w wyim:erny w 
symbolicznym konkreci e choć na po7ór 
drobny dowód cz:ucia s:ę W."l':)Ółodpow ie
dzia1nym za całość spraw. To ja9t t o, co 

' 

mni e jako dy-rektora zwa lnia od stani a 
nad ludźmi z b ic zem w n;ku. 

- Wróćmy jednak do teatru, który 
Pa.ni prowadzi non stop przez dziesięć 
lat. r--

-INo \vła śn ie. Co roo.1ć. gd y w ok
resronsm m1e.sc1e zaczhl1.a oyc az votl. 
wygo<::i!l!e ze!YpO!OWI ta · 'e:nu j;l~ n ai:l?~ 
T"o b' 1 ow _Ie!fren, którv mnie rzcśla
"Oci\va'f -,i/ m in :onym sezonie. sezoni e t ru:: 
0.11ym. me najlepszytli. W te at rze t r zeba mrec za \ysze jak:s spór do pokona:;ii'i\ 
czucprzeciwn ika przed s<łbą, v is-a-visJ 
moc s ię potykać i nim o'.w w Olko. 

pra\va· podobna je st w gnmcie r ze
cz:f'Otj re j, o 3akąpyr;a1a ~1.!I wczeSntei. 
telma'Z:I-0 ·o-ro ·JUK ~Q):>je wyobraiam 
proofo:n k; erown ika lJterackiego w tea
trre' 1v o·g0Te) . Ideałem jest m'{? ć \vo
\cym 1-z-ec-m nru <!t„macatgl' !ILclcktmrl
iJ..e;!f partnera. P a.'rtn era do dvskys.n. 
cz~" 1 • Q!?Qn~' a - kog eś, z kin:Ll!l.Q.?,na 
O:v fę r.>O'klóci ć. no posp.icra ć o '1D tcr 

J1.!"_f'.R'f."C ni>; k o1·lm•tn ej sztuki ~k_&o 
rCłd.za1u „klotnT" za w sze s ie rodzi \V ..ie:. 
a trze coś warto~ciolvegQ !;;ierąwn ili..ill:.
zys ty~z;ny zysku je jeszcze jedna 7 n ie

.~.tl}I"!• ~§'i:f. „~7.~ . zapQml}i_cnla '"=:Q.~ 
\fillsi1eJ, „\\·pisanej"' •..v zawód .•a mofno-

ki· To. co m Ó\\ ię. nie pf'.7..ek reś'la by
na j•:11:1·'.ej 1<'.d.:1oc:;.e.s.:10go tkw'enia w ze
:-pole. możtiwo~ci zrobienia czegokolwiek 
jcdyr.lc p<n:·zt::z ze.s.pół.. . Tymczasem 1y-
1w kierowników lite:-ackich. jakie spo
t.\''.-ta dz ś k'.e-r,1; \\"J1:k c:•:-t\·s'yczmy t ea tru 
n a swojej drodze - skazanej na kom
prnmisy codzwnnośd - można podzielić 
z grubsza n a dwa: p1enYsz,y to lataj ą.cy 
wy' iko ;:?telck.tua<lista. klcryk-teoret Y'k 
co ~:ę "O',v ie, nie uznającv i:nnvch po
t '.eb widow ni r.iż saty~fak<"j e subli mo
\\":J.'TIC. v: ,.tylu a\\·a1~at"d• '\\"C, slowem -
nic poniżej Becketta. T.\·p d:·ugi jest 
praNwit:vm polonistą, czc:-.sto z tY;tułem 
dC':;:• .rn. 1\·'<lzący:n i:i-e~;'edy z:nakom ;c ie 
'r::i.lr •,\· jr-,zo u ·„varu:1·kowr:i'ach s11olc
"?'.'1Y J· fu.n.:,cyino-.praktyc:mych 1 

wszelk h in nnych pos,iada 'ącym przy 
t\·m o;:::·cmną kul'UII"ę . ale ... no wlaśn \e . 
Chodzi a brmk ... aweaa muru o jaki m11-
Śialby czasem tr~·knąt' gl<,wa dyrckt "'L' 

k ·ero\y:ti;j{ am:s .;yczn y z p W.ytk;ern 
Ufa Tea!:l"l.1 i jego .w\dza T vm cernn;rm 
ińur~m okazal'bv s: "l na d ana 
śPfa,,.ę 1c:::o i erackiego pom ocnika oo
':!hi'! co'rn'wic<k i~ c<l 'ego, jaki r~; 
i'C'Z~ i'fu1e n sa:11. 

- - Kfero\vni~y· I trraccy skarżą się. że 
w praktyce dzieje się l'zęs to ''ręcz od
wrotnie - że dyrektorzy nie biorą ich 
opi nii w ogóle pod uwagę ... To jednak 
t} lko dyA"resja. Wracajmy do głównego 
wąt1m : do ow)ch wsp·omnianyl'h pTze1 
pan ią nowych zadań, będących w ja
kim~ momencie dla zespołu koniecz.no
ścią, ażeby teatr nie stał w miejscu. 
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~.szem. mieliśmy k i·l!ka propozy
cj1;'1Jr-zejści a gdzie indziej. W tym jed.ną, 
ze względu na m iast o. dość z;aszczyt
n ą. To potem r\ le do końca się skleiło, 
i moi e dobrze Pomyślałam: w po·rząd
ku za<:z.nlemy z i.lmej beczki. Tak. o
czywiśc'.e, studio aktórskie przy tea•trze, 
tylko j akie - maksymalnie „autocskie" 
naturalnie. to byłoby optimum. Z pie 
czątką fiinm ową: Teabr Nowy. Byfa1by to 
•mpreza - jaik sohie rzecz luźno wyob
rażamy, przed zapadnięciem ostatecz
nyt: h. wi ążących t•o zstrzy.gnięć - raczej 
szczup ła w sensie .. przepustowości" : 
najwyżej dziesi ęć S7ikolonych osób. Wy
ch owuj ąca prz;yszle go u'ktora według 
naszego pojmowania teat ru i wy1ni;kają
cych stąd pt-.lemyśleń. 

Nasza •. metoda" wyni,kałaby także z 
refl eksji na.cl możli'wymi źródłami tych 
niedostatków r.awodowych z jakimi 
p rzycho<lZJi do pracy w teatrze młody 
człowiek kształcomy w Szkole. To z jed
nej M•rony. Z drugiej zaś - wynik ałaby 
ta !tże z potw iel'dzanogo przez pra:ktykę 
poglaidrJ na „orga.niczne" wady sbudiów 
przyitea tra1nych aktualn ie istn iejących. 
St....W.-iów. g<l'zie - z korz.yścią dla iajęć 
!)raktycznych w teatrze (cze-go Sz:tola 
dać w takim s topni u n ie może) - za
niedb uje się. ja..lt w iadomo. sferę ogóllfle
go w .v-ksztalcen ia h nma;nistycznego 
?r.Y'Ezly'C"h adeptów sceny. Ocz~,rwiśc : e. 
nie bylibyśmy w żadnym razie uczelnią 
wyższą. Stara:J.ilbyśmy się jednak w mia
rę nasz)"Ch możliwości położyć nacisk 
właśntle na humanilsitykę. ro:zru:mianą ja
ko W)"ralbianie w.ra±liwości - estetycz
nej. mora!lnej i ogólnaj - n.ie zaś jako 
umiejęllność zapamiętywllllli a d at. Nie 
ko-i'kretów - będ~cych ciąg1e w sta
d i•um projektowania - n ie zid.radzę. 

Wplyw talk pomyślnego studia ria re
ne-;ans ener:gii C"Złonków zespołu wyni
k11 2lb:V chy"oa z samej natmy inicjatywy. 
.Teżelti chce się być wzorem dla mlod
RZYC'h - a niektórzy k oledzy wyłkladali
by t>r2eeież w takim studio, inni by byli 
asyatentami - trz.eba Po prositu z;mo
bi~ izować maksimum własnvch sil. To 
by bY'ło 'X pewnością n owe: nie ~nane 
nam dotąd zadanie. Ten m ua-, który 
wa.r to :zaata•kocwać, właśnie w tej chwili. 
- Czy irtudio ksztaloiłOlby aktorów wy
ląC?Jil ie na nasze pot.r zeby ? Nie. Ale 
p-zeoiei naS?: wla1rny stempen, odciśnię
' y na tych 1udziac h. gdzieś 1:arrn by 
r::-t ccież trwał Jeżel; ta!k .. naznaae;1i" 
p~,;:ztilby dalej w Polskę w kiraj. to czy 
n :c o to trochę d zisiaj chod~ 

- Z pewnościj\. w ogólnej sytuacji -
nie tylko teatru może - tak. Dziękuje 
Pani u. ronnowę. • 

Ro:r.mawiala: BARBARA 
KAZIMIERCZYK 


