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D ecyz10 pod1ęc1a tego „n1ekob1ecega" zowad u, 1ak 
się - ciy słusznie? - da dziś uważa, wymaga pa
sji, rozwagi dz iałania, a nawet odwogi . Ponoć za

interesowonie sztuką leżała w naturze Cywińskie1 od 
najmłodszych lot - chordkteryzowoł Ją także instynkt 
przywódcy. Ukończyła filozofię no Wydziale Historycz
nym no Uniwersytecie Warszawskim - myśląc stole 
o teatrze. W końcu decyzjo zapadło i Cywińska stanęło 
do egzaminu wstępnego na Wydział Reżyserii w PWST, 
ma1ąc już zo sobą procę asystenta reżysera w teatrze 
Hanuszkiewicza. W ciągu pierwszych sześciu sezonów 
no scenie - włicza1ąc w ta okres studiów reżyserskich 
- zreołizowoło Izabello Cywińska w sumie 17 premier 
w Białymstoku , Warszawie, Krokowie i Poznaniu. 

,.. .. Na objęcie dyrekcji teatru zdecydowałam się w 
momencie, kiedy zdołam sobie sprawę, że jestem prze
ciwka temu, ca się dzieje w naszych teatrach i że w 
związku z tym spodziewam się spotkać z dużymi trud
nościami w procy rezyserskiej„." wspomina Cywińska . 

Objęła więc w sezonie 1970/71 TEATR IM. BOGU
SŁAWSKIEGO W KALISZU, wprowadzając w jego mury 
„swoich", przez siebie zoongażowonych aktorów, nie 
związanych administracyjnymi więzami z tym teatrem, 
przeważnie aktorów wziętych prosto ze szkoły teolrolne1, 
lub „szaleńców z Polski" niezadowolonych z <lotychcza
sowe1 pracy w teatrze, myślących podobnie ,7k ona. 

Kalisz wspomina Izabello Cywińska jako ,,cudowny 
okres harcerski", w którym pasjo procy i ambicja stwo
rzenia dobrego teatru zoczęły szybko przynosić elekty . 
Toteż stworzyła Cywińska teatr na wysokim poziomie, 
in teresujący repertuarowa 1 aktorsk-0. Pokazała jego do
robek parokrotnie w telewizji, przyciągnęła życzliwą 
uwagę krytyki, o Kal isz dowal dowody zainteresowania 
I entuzjazm dla swego teatru . 

U mowo dyrektor Cywińskie1 z władzami miasto Ka
lisza zawarło zostało na trzy lolo. W nositępnym ra
ku pani dyrektor objęła TEATR NOWY W POZNA

NIU, choć bez„. sceny, gdyż teatr przechodził remanl 
kapitalny. Nadzorowała z punktu widzenia potrzeb tea
tralnych 1ega budowę, organizując równocześnie pierw
szy poznański sezon. Dużą grupę aktorów zobroła z Ka
lisza, równocześnie angażując kilkonaście nowych osób. 
Zaczynał się piękny, n;:,wy okres w biografii ortystyczne1 
I. Cywińskiej, jak i Teatru Nowego. Już trzy przedstawie
nia inauguracyjne: „A jak królem, a jak kotem będziesz" 
wg Nowoka w reżyserii Janusza Nyczctka, „Giganci 
z gór" Pirandello i „Smierć Tarełkino" Suchowo-Kobyli
na w reżyserii Izabelli Cywińskiej stanowiły znakomitą 
rekomendację lego leolru. 

Dziś ma już za sobą bogaty repertuar: „Turoń" le
romskiego, „Oni" W itkacego, „Wijuny" Lubkiewicz
Urbanowicz, „Na dnie" Gorkiego, „Łaźnio" Majakow
skiego, „Milczenie" Brzozowskiego i inne. 
N iezwykły jest k I i m a t I e a I r u C y w i ń s k i e J, 

zbudowany bez zawiści i zazdrości (na zasadzie współ
nef zabawy), choć mówi się ponoć, że bez tych uciuć 
nie ma rywalizacji, konkurencji. Obowiązuje - tu prze
de wszystkim zespołowe dążenie da doskonałości, więc 
walka jest wspólna. Dalej - dewizą zespołu jest świa
dome współtworzen ie spektaklu przez reżyserów i akto
rów, jednorodność idei 1 wizji przedstawień . 

„„.Staram się zawsze przekonać aktorów do swojej 
wizji generalnej przedsfawienia, natomiast dalsza praca 
przebiega już wspólnie i czyjkolwiek pomysł - lepszy 
od mojego - jest zawsze realizowany. Aktorzy są rów
nież twórcami, o zaufanie jakie mam da nich, procentu
je wysoka". 

Trzeba przyznać, że próby w tym teotrze są nietypo
we : starsi aktorzy pomagają młodszym, oddając 1m co
le swoje doświadczenie, zdradzając tajemnice warszta
tu. Aktorzy twierdzą, że dyrektor Cywińska mo 
„niesłychany słuch no aktora, no jego wnętrze" . 
Zdaniem Cywińskiej, najważniejsze jest m:ajemne otwie
ranie na próbach i ukazywonie lego, czego nowel nie 
pokazujemy w życiu, o ca, przy wspólnej, czujnej kon
troli maze w sposób no,pełniejszy ukształtować osobistą 
wypowiedź ortystyczną. 

P rzedstawienia Izabelli Cywińskiej mają opinię pow
stających - rzecz u reżyserów rzadka - z dokład
nego odczytywania zawartej w dramatach wiedzy 

o łud?kich sprawach. Odróżnia ją od innych twórców 
moralizatorski charakter jej teatru, stworzyła scenę, któ
ra mówi o problemach łudzi żyjących współcześnie . 
Przez pryzmat człowieka i jego egzystencji ma Cywiń
ska najwięcei do powiedzenia widowni od siebie. 
1 swoim aktorom . A że mówi przekonująco i prawdziwie, 
nic więc dziwnego, że zaraziła zespół własną inłerpre
lac1ą sztuki i świata. le stworzyła zespół ak torski rze
czywiście zainteresowany społecznymi skutkami oddzia
ływania teatru . 

Stworzyła też teatr aktorski. W Teatrze Nowym no 
trwałe zapisali się aktorzy : Sława K wośniewska, Janusz 
Michałowski , Tadeusz Drzewiecki, Joanno Orzeszkow
ska, Wiesław Komosa, Michał Grudziński, Lech Łotocki 
i inni. Są oni ściśle związani z Teatrem Nowym, dumni 
z przynależności do tej świetnej sceny, świadomi jej 
współtworzenia. Jest w tym dużo zasługo mądrej, pełnej 
entuzjazmu i talentu - dyrektor Izabelli Cywińskiej . 

ALINA CHABAŁOWSKA 

TEATR 
CYWIŃSKIEJ 
Mamy zaledwie kilka kobiet reżyserek, ale trzeba przyznać, ie stanowią 
one znakomitości w swoim rodzaju: Izabella Cywińska, Lidia Zamkow, Krystyna Skuszanka, Olga Lipińska, 
Halina Gryglaszewska, Krystyna Meissner. 
IZABELLA CYWIŃSKA zdobyła szybko popularność i uznanie. Od momentu jej startu w Kaliszu minęło zaledwie dziewięć lat„. 
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