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- Cieszy mnie to, bo Ś'\\.ii.ad 
czy, że teatr jest żywy i an
gażuje widzów, nie pozosta
wiając ich obojętn. -mi. Ale 
::iic będę ukrywać, że mart'll.ii 
m;lie opin ia t_cj części publ:cz 
!10ści, która z n:eufnością od
ncsi s:ę do naszej propozycji 
<:!rtyst:·cznej. 

- l\Iożc owa różnorodno:;ć 
oc!!n wynika :r. samego two
r:tf\ a „B~!!"'dyny" - j.cdni 
ją uznają za pi~kną u·izję 

r.oct.ycką, inni -jak c11oć
by eseistka .,Polityki'•, An
na Schiller - mówią o ~j 
nucizie. 
- Dla mnie żywą jest ta 

warstwa „Balladyny", kló1·a 
dawodzi zapatrzenia się aut0-
ra w cuda dziewiętnastow:ecz. 
n.ego widawiska - parysk:ego 
c:vrku olimpijskiego, w całej 
jego niezwykłości. Żywa je,t 
fontastyka tego utworu. p<Y!.

\Valająca na mieszanie kon
-.vencji i wreszcie - przesla
n.je moralne: wieczna walka 
dobra i zła. To, co jest naśla
downictwem Szekspira, a więc 
dalek~e od oryginalności cha
ra kterystyC7.nej dla polskiego 
rn:nantyzmu, a także owa pró 
ba ludowości, rzekomo z.bliża 
iącej współĆzesn~·rm Słowac
k iemu pradzieje Polski - dzi 
siaj n~~ nie wyjaśnia, bnmi. 
martwo. 

- Ktoś p.o premłene za
P:rtał, dlacz.cf!O zamiast ,.Bal 
lad.rny" Teatr Nowy nie 
"vystawił o ileż pięknic.lsze
g. o „Snu nocy let.nicj" Wilia 
ma Szekspira? 

- Naszym ogawiązkiiem jest · 
granie poL;kicgo repertua;u. 
~t:ile jego „powtarzanie". A 
1>:na t:nn - żaden reżyser nie 
za~nteresował mnie swojq wii.
zją innego utworu tak bar
d?<>, ja.: to uczynił Janusz Wiś 
n~ewski, proponując wystawie 
n e przez niego „B,1.llady11y„ 
,·.·r::; ':1ic w tym kształcie. 

- N a czym. według pa
n i pole;!·a owa wiz.ja sceni
czna •• Balla.d~·ny"? 
- Jest to p1(•ba poka1.a.nia 

tego zlcioncgo. wielcwarstwo
we{!o utworu poprzez dorobek 
ws~ćł'.:'.zesncj kultury, system 
kulturowych odniesień (nieod 
zowny bagaż k::;żdego współ

czPsncgo twórcy) do tradyc.ii 
malarskich i litei·ackich. W 
r„aszej .,Balladynie" jest i ma
larstwo renesa1:.c::o\.ve, i absurd 
s :tt;ac:Yj:l:V rociem z Witolda 
Gombrm.vicza (na przvl..;:lad 
szu!rnnie korony Pop'elćw 
p:·zez pustelnika pod szafą), a 
w.szyst!:o to dzieje się w mie 
szczaI'1sk:im wnętrzu. l\!Oli.m 
zdanien: pozwala to, "!.tworowi 
zabrzm·:.r'c wspólczesrue. 

- Co pani prze:z ta rozu
mie? 
- Lubię tr«gifa<rsę. wiele 

raz:v dawałam te~o dowody w 
nz-.szym teatrze. W .,Ballady
nie" nastą!)iła zbitka sytuacji 
rodem z farsy (nazwanych 
p··~ez recenzenta „Expressu 
Poznańskiego" - kcmiks()wą 
-:gr,·wą). przy równocześnie 

~cłnym usz::inO'\VD.·'1'..u pnesła
n:a . moralnego Juliiusza Słowa 
ck.ego. 

- Ur?;niowi~ szkół śred
nich, I tórzy ht:da pnec1c:r: 
główną publiczni>.' cią tej 

Scena z „Balladyny" w Teatrze Nowym - od lewej: Chochfik -
Wojciech Standełło, Gopłana - Bronisława Frcjtażanka, Skierka -

L•ch lotocld. 
:rot. - ~. ltutm. 

Spór 
o „Balladynę'~ 

I Rozmcw::i z Izabellą Cywińską 
1 

I dyrektorką T eałru Nowego w Poznaniu : 

„Balladyny", nie bardzo j~ 
w Teatfze ~·owym rozwnie
;"l. 
- Uważam, że „Balladyna" 

powinna być t ·.:ikto..vana 
przez widzów ta-k. jak Gre~y 
traktowali utwor:; swo~c.i.1 au
to!·ów. Nie przychodzili prze
cież dowiadywać s-ię o rozwią 
nniia losów Antygony czy 
Elektry (dzieje kh doskooale 
nali), ale - by jeszcze raz. 
ws pól nie przeżyć tragedię bo
hnterów, by pą.r>atrzeć na in
na za .każdym razem grę ak
ic;·ów, a wi~c nową interpre
tację. Brak J)rzygc;towania do 
o<.i!.xoru dz cla teatraln b!:> 
nie jest winą teatru. A poza 
tym„. Siódmy rok kleruj~ 

Teatrem Nowym i często mam 
W<ltpliwości. czv widzowie nie 
mają dosyć pewnej m<"~otem..1 
t:·:.:z :1c.śoi myślowej i styli.sity
cznej eksprcsvjnego teatru, u
sllującego ukazać najgłębsze 

T,<.'CITstwy egzystencji ludzkiej 
lub polityki. Obowią„Jdem 
k:crownika airty~tycznego iest 
pckazywanie także innych pro 
pozycji. Staram się więc odszu 
kać takich reżyserów. którzy 
b;·liby na antypodach moich 
rr,oi.:liw'Ości twórczych. Czynię 
to po części także z egoizmu, 
bo orzy okazji od nkh s:ę 
ucz~. 

Centralnym proble
n1em tego spekta.klu j~st we 
dlug mnie opozycja człe
wiek - kukła.- • 

- Czławiekre.m jest Balla
d~ na. S<tdzę. że Janusz Wiś
n.ewski chciał pokazać me
chc; mzm oddziaływanla świa
ta na człowieka. Prowadzone 
jc3t to grubą kreską, nie ma 
tn ż1dnvch półcieni, t ~o 
w:;zy~tki~~o, czego n.auczvliś
my si<: w tec..trze dzi-eW1ętna
stowie~n:vrn l C"le~o żądamy 
od '\\'spółcze.mego dramatu 
P"''c:hrhgicz,nc~o. ·w inscenii
Wr.J1. Wibicwskie:?:o następuje 

de:>:ormacja aktora przez ko
st1um, a przestrzeil sce.1.:.::zna 
ZP. względu na kompozy1.:ję bi 
~ .• :u je,,,t ciasno za)?udowana. 
:'.wiat jest tu podziclon.v rr.ię
d1y dit!bły i a::JJ.oły, a Balla<.i~' 
i1d poddawanu je:>t sil:}m do
bra i zla. 

- Pr'led wielu laty spn:c 
ci.wy w Poznaniu wywołał.\ 
~mi.ała realizacja innego u
t woru polskie.~ klas~ ki 
„\Vesela„ Stanisława ·wys
piańskicgo ... 
- Sądzę, że tenitr ma obo

v..-iązek prowokować dyskusje, 
pozwalaj<1ce utr~ymać klv.sy
k~ w wiecznej młodoścl. i;z -
stqpuje to ty lkCI wówczas, je
śli ktoś realizujac dzieło kl~.
s;:czne wykorzystuje dzis:c> 
"l<! m'-·ślenie o świecie. odd..:.
j~c należną cześć myślom wiel 
kii.!h pl..'5arzy. Ni! margmes:e 
c!'ciałam przypomnieć, że za
nim „Ballad:•tna„ w reż:;ser:.i 

Adama Hanu~zkiewicza ze 
shwnymi „Hor.dami" na scc
n:e została pozytywnie p!·zyję 
ta prwz szerokie kręgi pubL
cz:-, ości - 1wd Teatrem Naro
d.:i-.vym t:łk, ~ak n~d glCJ1wą 

Balladyny dług<> się zo:era 
lv czarne chmury z p:oruna
mi. Z kolei zarzut j:ikdby lX>. 
!1l';"'ł reżyserski w naszej 
„Bu!lady 11ic" z p.rawdziw. ·in 

j ' ll.;lkiem u Gr~bca-króla jako 
in:-,„gnium ~rólewsk:m m:ał 

b,·ć zaprzeczeniem poezji -
jest o t.vle nietrafny. że po
m;·sł to slary, rni~dzy innymi 
I ·o Ga!la, ,,wycz:ytany" zre
~··tą z wersetu Slcwackie'!;o: 
„To j-iblko, nie Z3Ś żad .e m'.~ 
cały nicb•ieskie„. - doorl!„. a 
czy wi:ine?". 

- ... Co oczywiście nie o-zna~ 
C7a, że pozmu1ska re:•liiacja. 
„Eallad;yn:v" w reh·serii Ja
nusza Wir-i iewskiego nie 
mo7.e wywołać zastrzeżeń. 
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