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- Pamiętam Pani debiut 
reżyserski. Był to rok 1966. 
wYStawlla Pani „Dozorcę" 
Pintera na scenie Teatru im. 
Węrierkl w Białymstoku. 
Przedstawienie, bardzo udane, 

zwarte. o cęstej materU, było 
Jedną z ciekawszych reallzacji 
Pintera w owych latach. 

- Zamierzchłe dzieje. Reży
serowałam pófniej w Warsza
wie w Teatrz.e Axera, Kame
ralnym i Rozmaitol:ciach, w 
Nowt-i Hucie- i w Poznaniu. 
Pięć lat temu objęłam Teatr 
w Kaliszu. 

- Trzy lata prowaddła Pa
nl scenę kallsklł. drugi rok 
kieruje Pani Teatrem Nowym 
w Poznaniu. Jak wiele udało 
się zrealizować z zamierzeń. 
jakie przyświecały Pant przy 
obejmowaniu tych teatrów. 

Zrealizowałam jakieś 
dziewięćdziesiąt procent, nie, 
proszę napisać: o:>iemdziesiąt 
procent, tego co chciałam. 
Udało mi się stworzyć ze
s pół; teatr dla mnie to prze
de wszystkim zespół ludzi, 
którzy podobnie myślą, mają 
zbliżone cele, porozumiewają 
się bez większych kłopotów, 
mają dla siebie nawzajem 
szacunek i lubią ze :;obą pra
cować. Zespół, a nie przypad
kowa zbieranina osób, które 
akurat z.nalazły się w jednym 
miejscu, to w moim rozumie
niu sprawa podstawowa. O 
reszcie, a więc o koncepcji te
atru, można mówić dopiero 
później. 

A te niezrealizowane 
dwadzieścla procent? 

- Nie udało mi się przy
ciągnąć do mojego teatru re
żyserów, którzy by wiązali z 
nim większe nadz.ieje niż tyl
ko realizacja jednego spekta
klu. W Kaliszu zaczynało się 
zarysowywać to, o co mi cho
dzi. Z Teatrem związała się 
Zofia Wierchowicz, która i:ze
roko rozumie rolę scenografa, 
a jej współudział w spektaklu 
jest zawsze głębszy, bardziej 
istotny, niż to na ogół bywa. 
Poz.a tym pnechodzi ona 
właśnie od scenogra!ii do re
żyserii. Na scenie kaliskiej 
wystawiła we własnej insce
nizacji i oprawie plastycznej 
,,Burzę" Szekspir?wską, o któ
rej się mów"o .iniej, niestety, 
niż na to ..:d~ługiwała. Udało 
mi się przyciągnąć młodego 
reżysera Macieja Prusa; zro
hił on tam kilka liczących się 
spektakli, między innymi 
„Wyzwolenie" Wyspiańskiego. 

Z Teatrem Nowym w Poz
naniu, jak dotąd, współpracu
ją trwalej dwaj scenografowie 
- Andrzej Sadowski i Kazi
mierz Wiśniak. Oni oraz kie
rownik literacki Milian 
Kwiatkowski wspomagają 
mnie w decyzjach, czują się 
wraz ze mną odpowiedzialni 
za tę scenę. 

- Teatr Nowy pod Pani 
kierowniciwem zdobył sobie 
poznańsk:\ publiczność. 

- Słyszałam wiele, zanim 
trafiłam do tego miasta, o 
tym, jak trudno jest rozru
szać poznaniaków. Ale - o 
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dziwo! - my nie mamy żad
nych kłopotów z frekwencją. 
Na maj sprzedawaliśmy bilety 
już w marcu. Mamy stale bi
te komplety, nawet na przed
stawienie, które w naszym 
przekonaniu mniej się udało. 
Frekwencyjnie idziemy łeb w 
łeb z Operetką . 

- Czym Pani tłumaczy ten 
sukces? 

- Przyczyn tego, iż do 
nas się chodzi, należy szukać 
- sądzę - w tym, że .nie je
steśmy obojętni. Nie robimy 
spektakli obojętnych. O coś 
nam chodzi, cz.egoś chcemy, 
coś nas drażni i uwiera. Teatr 
nie jest dla nas instytucją 
do produkcji przedstawień. 
Szansę, jaką nam daje robie
nie teatru, wykorzystujemy, 
aby wyrazić siebie mówiąc o 
tym, co myślimy. Właśnie te
go nie udaje się uzyskać, je
śli nie ma zespołu, grupy, 
która chce coś wspólnie po
wiedzieć. Okazuje się, że na
sze przemyślenia nie są obo
jętne widowni, że spotykają 
się z zainteresowaniem. A 
poza tym stosujemy, jak ja to 
nazywam „gorętsze granie". 
Nasz zespól jest młody, łatwo 
i chętnie angażuje się bez re
szty w to, co robi. 

W czasie „Panoramy" 
poznańskiej widzieliśmy w 
marcu w Warszawie „Operę 
za trzy grosze" Brechta cra
ną przez Teatr Nowy. Jest to 
burzliwe, pełne autentyczneco 
temperamentu przedstawienie. 
Publiczność dała się porwać i 
bawiła się razem z aktorami. 

- Niestety, mogliśmy wy
stąpić w Warszawie tylko raz. 
Bardzo tego żałowaliśmy. Od 
kasy odeszło z kwitkiem tyle 
osób, że mielibyśmy co naj
mniej prz.ez tydzień pełną wi
downię. „Opera", którą zrea
lizował Argentyńczyk Raul 
Zermeno przy mojej współ
pracy, sprawdz.iła się w War
szawie równie dobrze jak w 
Poznaniu. Gramy ją już od 
ponad roku przy niesłabną
cej frekwencji. Jest to przed
stawienie pokazujące jeden z 
nurtów naszego teatru 
wspólnej zabawy aktorów i 
publiczności. Oczywiście za! 
bawy z tezą, jeśli tak moina 
powiedzieć. W innych spekta
klach, i to jest głównym nur
tem naszej pracy, staramy się 
głęboko drążyć w człowieku; 
szukamy prawdy o granych 
postaciach poniżej warstwy 
obyczajowo-opisowej i pow
szechnie znanych prawd psy
chologicznych wziętych z pro
pedeutyki psychologii. 

Na przykład „Moralność 
pani Dulskiej", któr~ wysta
wiła Pant w Kaliszu. 

- Choćby właśnie ,,Dulska'' 
czy „Smierć Tarełkina' ' Su
chowo-Kobylina. „Na dnie" 
Gorkiego, żeby pozostać tylko 
przy tych przykładach. W 
„Dulskiej" szukałyśmy wspól
nie z Zofią Wierchowicz pny
czyn, dla których ten świat tak 
zapadł się w sobie, stał się 
tak ciasny, obwarowany, prze
ciwny człowiekowi. Szukały-
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śmy, oczywiście, nie w war
stwie obyczajowej czy socjo
logicznej. W ,,Na dnie" - w 
Teatrze Nowym - z.ałożyłam 
sobie jako punkt wyjścia, iż 
ludzie, którzy się tu znaletli, 
przyszli z własnego wyboru. 
Szukają na dnie społecznej 
egzystencji tego. czego im nie 
dały warstwv społeczne z ja
kich wyszli. Autentyczności, 
prawdy, braterstwa, przyjaźni. 
Baron w moim przedstawie
ni u jest człowiekiem, który 
znudzony jałowością salonów, 
w domu noclegowym dla nę
dzarzy szuka nie tylko rze
czywistych humanistycznych 
wartości, lecz i wiedzy o so
bie samym. Przegrywa i on, i 
wszyscy pozostali, nie rozu
mieją bowiem, iż ich dramat 
tkwi w nich, że noszą g1> w 
sobie. Próbowałam z ,,Na 
dnie" wydobyć to wszystko, 
na co ?.wrócił uwagę egzy
stencjalizm, poszerzając na
szą wiedzę o człowieku. 

- PrzycotowuJe teraz Pani 
„Skiza" Zapolskiej. 

- Właśnie „Skiz" jest nie
złym przykładem na to, o 
czym mówiłam przed chwilą. 
Widzę w nim okrutną grę 
erotyczną, bezlitosną wiwisek
cję starzejącej się kobiety 
walczącej z przemijaniem, 
zbuntowanej przeciw natural
nym prawom. Bezbronnej, aż 
żałosnej w swojej bezbronnoś
ci wobec tego wszystkiego, 
czemu będzie musiała ulec. 
Ocieramy się w tym naszym 
drążeniu w głąb o ekshibicjo
nizm; nie paraliżuje nas to 
jednak, nie boimy się odsło
nięcia, jeśli ono czemuś służy. 

- Jakle Jesz~e premiery 
szykuje Teatr Nowy? 

- Conrad Drzewiecki, zna
komity choreograf, twórca 
Polskiego Teatru Tańca insce
nizuje u nas „Szkołę błaz
nów" Ghelderode'a. To wspa
niały utwór, o wielu piętrach 
znaczeniowych i mamy nadzie
ję, że uda się z niego możli-

wie wiele przekazać. W każ
dym razie Drzewiecki bar
dzo się zapalił do tej ro
boty. Będzie to jego debiut w 
dramacie. 

- Sekcja teatrolorll istnle
j(\ca na Uniwersytecie Poz
nańskim przy filolorll pol
skiej kierowanej przez Jerze
go Ziomka, zaangażowała Pa
ni~ do współpracy. 

- A tak, od "roku prowadzę 
zajęcia ze studentami mające 
na celu zapoz.nanie ich z war
sztatem teatralnym. Zajęcia 
odbywają się w Nowym, stu
denci nie tylko zdobywają 
wiedzę o tym, jak rodzi się 
spektakl, lecz i wrastają w 
atmosferę teatru. Mają oni 
poza tym wolny wstęp na 
przedstawienia, z czego chęt
nie korzystają, tak że żartuje
my, iż nie bardzo wiadomo, 
czy teatr jest przy wydziale 
filologii, czy filologia przy 
teatrze. 

- Poznański Tea'r Nowy 
ma piękne i stare tradycje. 

- Wydaliśmy album poś
więcony 50-leclu istnienia Te
atru (1923-1973). Czternastego 
września 1923 r. otworzono 
teatr „Przechodniem" Bogda
na Kate rwy (pseudonim 
Szczepana Jeleńskiego) bardzo 
popularnego wówczas autora 
poznańskiego. Grali na tej 
scenie aktorzy tej miary, co 
Irena Solska, Józef. Węgrzyn, 
Stefan Jaracz, Mieczysław 
Frenkiel, Kazimierz Kamiński, 
Karol Adwentowicz, Stanisła
wa Wysocka, Solski, Cwikliń
ska. Reżyserowali między in
nymi - Wysocka, Leon Schil
ler, Teofil Trzciński. W la
tach 1927/28 kierował tą sce
ną Edmund Wierciński. 

To tylko kilka wybranych 
na chybił trafił wybitnych 
nazwisk, które się przez tę 
scenę przewinęły. W każdym 
razie dość, żeby powiedzieć, iż 
jest się do czego przymierzać. 
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