podróż .

Pierwsza zagranic zna

nowego ministra kultury

BĘDZIEMY . ZE SOBĄ

BLIŻEJ ·
URSZULA BIElOUS
Piqlego poidziernika minister C~ńska wsiadła do słułbowego poloneza
i pojechała na Ok41Cie. Ku i•J 1Cl11wleniu na lotnisku czekalJ walne osoby
1 Ministef!ltwa Kulturr, 1 ldcSrrml rozstala si• pa" godzin temu. To marnowa·
nie czasu, kt6rego jest tale mało. Poprosiła, iebr tego w~ceJ nie robiono. Po
powrocie chce nam6wić premiera Mcxowlecklego do miany innego bezsen·
sownego - jei zdaniem - zwrczaJu: ,podr6łni czekaJq ał minister wejdzie na
schodki samolotu. W calJm ąwili1owanrm łwiecie minister wchodzi razem
1 podr6łnymi, trmczasem ona Idzie tu w lewo, reszta pasałer6w w prawo.
Czuje s~ nieswojo.
CZTERNASTEJ trzydziieści. - na
~ewlie. Zoowu w
tym
samym porządlku, tyle :te
tym

O

mtze1m ona pl'7.e0hodzii z prawej, Ollii z

l~J

ot znowu spoj,rzenla n1lklomu nie-

w:u je

się

na nad.?Jwyeza.J·n e dka1Je. Po

raz ~ wsiadł do niej JmałałlJD
Vedenbal. Po raz dN8ii - Erlcb Honecker. Po raz tr7.ecl korzystała z niej
Inbela Cywbuka.

patmJelbne.

iP11tego po

w hotelu .Pk-

l)Ołudniu,

tialbrSlmja". będącym w.&asnośdią

KPZR,

~ą się

romnawy

KC
mię

dzy mi·n ister lzabel4 C)'wl6sq a I~ kuil!tury ZSRR Mlcbal·
AłeksleJewlezem Gńbamwem.

Iem

Plięć

miDult

prołtokołu.

-

panie ministlIV..e
się po rosyjdtu

il pra!C!Ujtemy - zwnca
CywWń.c;ita do Grilbanowa.
.
GdbalnoW wnlE!jQtlnie skrywa zaskloczenie. IWy&taje na propanowaną konwendję.

Kiedy alk!tnrzy z Omska doMedzielit się, że ~ zaiprosmna do

objęci.a

w

fotela nliliistra

zmieDi!ti się.
zaczęlt trakto-

pieiw.szym odl'TUICłru
mnie z Dlie.'bywałą atencją. Wyś

wać

Wróciliśmy do normamych
,,mi~ud2lldch"
stosunków.
Dalej

milatam ich.

dhodrlJiłam

-

w wytartych cliilnsach.
Ale pod dańnsami· schowała pani

godność

baniow.

min·i stra -

powiedział

Gri-

- A czy pan sądzi1, że milndiSter
mną godność mż każdy człow.iek?

ma

lTalcujemy. Ważne QSOby · z · obu mibDiSterstw k:ultlulry i sztuk.ii .p rzysluohują się .raz:mdw.ie.
- Chciałam podkr~lić - mów"i. CyWliińiska że ta'k się szc::zęśliw.ie zło
żyło, iż jestem tutaj i służbowo, i prywaJtnie. W Mosmv.ie słtdibowo - jako
mlinister kultury. W OmSlru prywaitnie
- jako reżyser. To symbol. To dobry
znak: je.5lilbyśmy zaozę1li traldtować nasze stoisunllQ mniej oficjalnie, a byli
SQbie patrzebni', wiła.mi~ tak jak ja
teaitrow!i. w Omsku. a teatr w Omsfku
mnie, to - nie oglądaljąc się na przeszłość n&s7'Je stolSuDk.i na pewno mczęłylby Się stawać ~ębsze, bardziej
aultentycme, barrd:zJiiej 1ud:2Jkie.
Tak~

na jakie
Będę

c.zelkają

do tego w

oba nasze narody.
swoich dżilalaniaob

dążyć.

paździemika

Izabela Cy-

podjetdta pod siedzilbę Oms'ld.e j
Bady ObwlodoweJ i Komilt$l Palrtiii.
W·i ta ją m.lin. wi:oeprzewodmcząey ORO
- ·Leonid Poleł;ajew i. seklretaTZ KP

NA.ołaj
o~a.

-

ta

!urawlow.

W~e.
IQBdimtość !

Poleżaijew

pyta

Babre lat.o sybilndme i

z

żalem

apoglądałam

liitym, z mtem. że będę
musiala O> znow,u mstaw.i.ć. Była to
DiezW)'lkła przygoda w moilm teatralnym życiiu: p0 raz piierwszy na „wł.ais
nym" przedstawieni.u z niecierpliwoś
dlZlś

rano na

cią dZekałam

ćO będzie daSpekitak1 skJończy'lL .za mni~ koleJego stru'ktu.ra i idea zosta.Ła mo--

lej?
dzy.
ja, ale wszysfilro poza tym - to wielka ~ tak od strony reży
serSk!iej, jak i ilnteripreta,cji aktorskiej.

Po raz

któryś

w

życiu

zrozumiałam

)alk potrrr.ebna jest sztuce pdkora i co
to maczy praca ze51PC>to\Va. To bardzo

ciialmtwe
-

dośw'dadbzenie.

Jak pani odczuwa to,

tyi1e lat

reżyserem-artystą,

że będąc

jest obec-

nie ~em-milnistrem selkJretarz Zuraiw!low.

spytal

Myłlę, że nastał taJm czas w Polże bycie ministrem może o'karr.ać
się d.Eilmwme n.li reżyserem. Odnoszę
wimżenie, że dopiero teraz mam szansę zrea!Lioowmtia naiprawdę interesują

. sce,

cego spekltlaldu. Jest to czas. w którym
w .iJele można zmienić. To, na co latami narzek:alJśmy, z czym
sPLeralmn
Się PI':lJeZ cale swoje śwWadome życie

zalWIOdk1we mam szanse
,.pr.zerabiać"
sama. Jest to trud.De! Zarówtno u was,
jak .i u nas - ludzite odzwyczaiilli się
od pracy. nie szanują jej. O praicy się
mówlilo i $Pierało na akladmńllateh. ale
~~my

Dni1 klu1ttuiry radzieckiej

muszą wyiłnaczej niż dotydl,czas. Często
byiwalo talk, że wy ciOO uznawaliście m
,,najstusmie)sze' ', naJłel.lS7Je do pdka.zania n.am, a my z gmec:zności ,przyj-

w. Czas

skończyć

z tymi

grzec2Jilościami i po~iwaniem. Czas
zaiprezenttować taką lrJWturę, która po
~ broni się sama, a ponadit.o
pozwoli poznać się z n a j.1 e p s iz ej.

najdekawszej, a t.aikże p ! e ir e s t ro Jk owe :j strony. Kulturę tneba odpoJ.lltyc'JJnić ! ! !

BARWNI I KOLOROWI
W OmSku są t:yJko cłWlie cza,jild: Jed·
na wozi nowożeńców. drugą pl'7lEICho--

NIE

Izabela

CYWI~SKA:

Nasza pf'zvjaźń ;est

na to -

o jej

wlaśoilwej

funk-

rjii.

glądać

mowaliśmy

Szóstego
WlińSka

MOŻEMY SIĘ ODERWAĆ

Z dedizLby władz wojewódZklich ogronma cu.a!jlka, wystana dywanem w
perski wzór, przewO,Zi· Cyw.i.ńską
na
konferencję prasową do omśkliej telew.izJW. Fragment w.iecmrem pdka.zuje „W.remie". Całość pod kon'iec mie-

„Gazety Wyhorczej".
naiwiąmć kontakty.

Chciałby

z nimi

Pierwsze pytanie: czy wlad7.a zmie-

nia?
- Ci, którzy uwarialją, że wł.adm nobilli tuj~ zmienia, myślą chylba o prze-

szł.ości.
Jeśli
władza kogoś
.,.wynosił'' ponad innych to znaczy, że tej wła
dzy nie byli godni. Słowo „milniister''
poichod.7Ji ·od . „miinister.iał", czyli służeb

nitk. W

pojędlu Cyw.ińsJQiiej

niinister

kurtury powinien służyć artystom,
by .im ułatwić życie twóncze.

że

Padło pytainie, na które dała odpowti«Jź w Mosk.w.ie nie p)'ttalna podczas ramlOWY z mi.!niistrem G11ilbanowem: czy s2!tuka powUlnna być poli-

tycmta?

- Nie! Niie pawmina, ale
st.o bYJWa. N.ie sądzę, żeby

może i czę
była praez
to ~rsm. A ja. ~ybym również jako
reiżyser nie ilntere.wwała się poliltylką.
nie byłabym dziś pewnie miini&trem.
Zawsze i wszęctzJie m~iłam się do

poli'tyllti., co ni·e .znaczy, i:ż uważam, że
tak.i punkt Wild.zenlia DOW.ilnlien być jedynie. słuszny i' W.iiec:zny. Ch<:lilal;abym
bairdzo, by w przyszłości .P<>I·Ltyka nie
byla w ogóle &Z.tuce potrzebna. Ale to
jeszoT.e musi potrwać. Niestety wszystlkie te dzied'zifny, które są z naltrucy
swodej semanitytczne, dotylkają WtprOSt

życia

-

w tych politycznych czasach

nie - ucieknę przed owymi problema-

mi. Zresmq ludzie tego
Czy w.irdzi

nową rolę

oczekują.

ministra kul-

siąca,

tury?

was cbtuligan'Skoje prawtilti.elstwo. Pni·-

- O, tak, tak. Ministerstwo funkcjonuje w tej chWHi jako urząd, a nie

w ~jalnym programie centralnym. Na koryta.nu JQtoś rzuca żar
tem: - Niek:atoryije gawal1iat. czto u

wiet. madame minister! Młody czło
wiek oddala się i zaczepia ~atora
potskliej telewizji, pytając J~ką część

nić

<\amość".

pięknym

programu teleowi.zyjnego zajmuje „SoliiMme pyta

o

dzieondikarzy

pow'Lnno. Chciałabym doczekać tailmej

chlwi!l:ii, w której nimister będzie peł
1!un'kcję mecenasa, a nie zai-ząd
cy. Chcilatabym paechacizać się po

gmachu

przy

Krakowskim

·f e

b

Si

Pr.zedmieściu,

istra kultury

ubrana w s,V1beryjskiie

rutra i nrzmaWiać o sztuce, bo teraz
ro.znurwdam wyłącznie o pollirtyce i o
nimladzaoh . Chwati't?

1

BLOK BEZPARTYJNYCH

OBĄ

Często zapomina o rządowym propodchodzi do
tokole. ' Rozbaw.ilona
cmj kt, zapraw.a scenografa i nliej podma
pisaną. SW"a się zapmnid:ać, t.e
1

pierwsza, ale nie ZMVS7.e jej
udaje: Czasami· wskazuje Daljpferw miejsce ~u, po czym
reflektuje się i wybucha śmiechem.

wsiadać

się

to

MlchaU Kalkanow

z Ministerstwa
my podezas i·n -

2'SRR P1'ła
temowania przewożono
Kwtuą

Izabe1a CYWIN"SKA: Nasza
"Gazety Wyborczej" .
naiwiąmć kontakty.

przvjaźń

Chciałby

z nimi

które dala odpo-

nie pyitatna podczas rozmowy z miJnistrem G11ilbanowem: ~ sZbuka powtilnna być polityczna?
Nie! Niie pow.llnina., aile może i czę-

by~ P;mz
słio hYtWa. N.ie sądzę, żebyrówmeż
J'31ko
t.o eoirsm. A ja. ~ybym

~yser nie f!ntere.wwała się poliltylką,

me byłabym dziś pewnie miinistrem.
Zawsze i w57.ędZie mieszalłam slię do
polityiki., co n~·e ~· ~ ~ażam, że
taki P\Jll'l'kt W'ildzenlia l)OWJlllllert być jedyniie. słuszny i· Wieczny. Chdiałabym
ball"dzo, by w przyszłości P<>l'ityka lllie
byla w ogóle sztuce potrzebna. Ale to
jeszoze musi potrwać. Niestety WSLYstlk:ie te dzied'Zilny, które są z naltury

semanitytczne, dotyikają wprost
w tych poliityC7Jllych czasach
życ1~ nie ucieknę przed owymi problema.mi. Zresztą Wdzie te.go oczekują.
swo~ej

Czy w.irdzi
tury?

nową

rolę

ministra kul-

- o,

tak, tak. Ministerstw o funkcjonuje w tej chWHi jalko urząd, a nie

po.w irulo. Chciałabym doczekać tailmej
Chlw·i!lii, W której m"mister będz.ie peł

~U!?llQcję mecenasa, a me za'l'Ząd
cy. Chciabbym praechadzać się Po
przy Krakowsk:im
pi~lmym gmachu

nić

karetką

tr.zanym

by .im ulatwić życie twóreze.

-

wię21ienną

Po tej deldaracjlli, przekazują na rę
ce naszej minister upomidm dla premiera Mazowiecfkiego: ręcznie wykonany ltillimek syberyjski i śWlfleżo wy.
dainą pr2'JeZ „PrQlrE!u" klsią1Jkę o Aa•
drieja Tarkowski m.

PRZVJA2~
ósmego

PRAWDZIWA

października

z typowym dkienkiem opakratą.

oclpow.iaila Cywdńska.
- A
- Do tel§<> znajdowało się w ni.ej trzy
razy tyle osób, ile mogła pomieścić. A
na k<>ńcu była .kraksa.
Z hotelu ośrodka szkolenia partyjnego czajka zajeżdża pod teatr dramatyamy w Om.Sku. Klieruie nim Bo17s
Memrfoz - alkademilk, geolog. tniloś
niJk ii śwd:etny inanedter teatru. Wcześ
niej krerował teatrem we Władyiwos
(9 godzi:n lotu z Mosk:wy). Na1
kPn'takty z. Japończy1kami, po-

waązał

nowych ob57.alrów kultury, nowy!cb cidznań. Lnsoenizacj e teatraLne OOrodków sy.beryjski:ch są znane
kxmeserom i n~e wychodzą szerzej w
świat a są nieraz jak prawdziwe perły
, •
'
Jurij Ickow (37 lat) grający Tar.tufie a,
groteski:.
jest miStrzem · sceni'Cm·e j
SleraieJ l.ysow (34 lata) jako Orgon i
„~ lr.lna"'Gler aslmowa . (26 lat) odbierają
, _ _
, ·
~..
~·1·tradyeyjnej grze u1izarny. deklamator akii chlalralk!ter. A niezwy1kle 2'Jdolny
Wiamatlaw Kokorin ~r.Qwadził razem z Pawiem Dobrzyddm Tartuffe"a"
k
·.r.-~::
c
t.-"--· •
......~·
yw.1W11A11eJ. os ar"6VUl&•lle z a.1UC1J!CJą
żając, ~ecz.eństlwo za przy2JWolen ie
na i!Stnienie Tartuffe'ów . Za zgodę na
zndewdlenie.
szuikującymi

·

i ozomk w ~, ~ w śmie
tanlie, zr~ ~Jijany, grzyby, dodaitkl.
kawa, lody, owoce. w.ill'lo białe i czer„
w one.
RozmQwa toczy się swobodnie. CywWńSka opowiada anegdoty z różnycll

okresów swego życiiai, pracy artystycznej i· tych ni~lna czterech tygodni
$P1"3W'QWanita umędu miin:ilstra. Gl'lilbanow wyra-żnie zaakceptował jej styl.

romumi'o ny, między daniami pali
na
papierosy. odpowtiiada dowoilpem
doW1cip. Anegdotą na anegdotę.

J~t

Między te żairtY i dowci·py i.ak.rada
jednak ton poważny. Obie strony
mają sobie do pow:i~ia to samo
biurolm"aty.czny
zlikwidować
trzeba
~ób zam.ądzariia kulturą, ,zrnileDlić radyikalinie system promocji sztuki'„ o-

się

dejść calkawli'Cie

ny kulfJtmd111eJ -

od steredtyipu wymilaodśw;i'ętnej, fasado-

wej, częsła żadnej. zlikwidować impre.
zy ,,z rozdz.ięllni!k:a". Stworzyć wymi.iatnę ~spontanWczhą;· zgodną z · lm"ylteńami

ocen

dbow.iązująeycb

wm:dzie.

ezę.,to

zailnteresowania
k!Ulturą radiie.oką w Polsce wyinilkał z
faktu, że wszysfilto poidlewano sosem
bra!k

rz.etczyw'i!st~

~ndowy.m,

clęZklim,

niestraw-

nym.
C}'iW:ilńska wznOSi

Po premierze - przyjęcie w domu
aktora. Pielmieny, smażone śle<fz'ie,
piedzone dzilk!iJe kiamki z gryczanym
ła
nadzileni.em. syfberyjski gulasz z
arasflolliczna,
i,
przyprawam
godinymj
.r~ AJ~ tworzą na poczekan'iu kabaret. $,piiewają kuplety, mówią wtierseyllQ; •.na cześć".

do

Fot. Borys. METZGER

jalkże -

~

powirót

Mosfklwy. W hdtelu „Oktfabrsk aja" uraczy$ty Obiiad z wliCemi.nils trem Gr.ilbanowemu. Kawior. łosoś, jesiotr, schab

;est JWawdziwa.

Pierwsze pytainie: czy wlad7.a zmienia?
- Ci, którzy uwariatją, że wlaldza nobillituj~ zmienia, myślą chylba o prze„wynowładza kogoś
Jeśli
szłości.
s.V' ponad inny.eh to znaczy, że tej wła
dzy nie byli godni~ Słowo „milniister"'
pachocl7Ji ·od .„milnister.iał", czyli służeb
nitk. W pajęcilU Cyw.~j minister
kurtury powinien służyć artystom, iePadło pytanie, na
wti(.'jdź w Moskw.ie -

ją

- W imieniu żyiwrołowych )rberyJskilch mas - recytuje Lysow - panii&
bezpartyjny ch,
Cyiw.ińską Wiilta blok
w~ do
Jest
Móry od cbwłll1a gotów
~mdamości'' !

toast za

przyjaizń

prawdz.iwą

że
Mówiłam pierwszego dnia,
chciałalbym. aby na&?.e stosWikJ ukła
dały się jalk między normalnym i ludź
mi!, a nie jak członkami rządu.

Dm

sądzę. że to się st.alo il że nasza. .przyjaźń jest prawdzilwa . Chcę. żeby rosła,
rosła, rosła i nabierała coraz Wdęcej

barw Jka1k cw.iety".

