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Zdradzone
IZABELLA CYWIŃSKA W POZNANIU. Spotkania w Teatrze Nowym i w Arsenale

WTeatrze

Nowym, gdzie tjawili się
ixzyjaciele Izabelli Cywińskiej,
atri..+....,,
110-slier---a była pzyjacielsko-rodzinna,
bo „przyjechała Iza". w Arsenale, dokąd na spotkanie z.reżyser1<ą „Ba!ei
podszewki" ' irz)'szli kresowiacy- „Iza"

zobaczyli Wileńszczyznę pok.raczną,
ciemną, zawstydzającą. Bohaterów, k1Órzy nie byli światłymi patriotami, ale „paz zaścianka. - Dlaczego tyle wul garności w tym filmie.erotyzmu, chamstwa. My co innego pamię
tamy - pomstował starszy pan. - Hańba'
Straciła pani nasz szacunek, jest pani jak
Wanda Wasilewska - 11ygarnęli Izabelli
Cywińskiej wilniucy.
C)"11ińska,k.1órej zuudem udało się dojść
do głosu, broniła prawa artysty do kreowania rzeC'Z)'Wistości. Przyk.ro jej, ale takiego filmu. jak.iego oczek.11ją od niej oponenci. robić by nie chciała - mówiła
Na nic się zdał , ,Pamiętnik z powstania
11arszmvsk.ie!!o·· Mirona Białoszewskie
go, przywołai;y przez k.11lturomawcę prof.
Annę l.eidler-Janis:zewską, który-pOOobnie jak. seńal Cywińskiej- miał wrogów,
bo niszczył heroiczną legendę. Pani profesor zachęcała, by rozma11iać o sztuce.
literaturze. - Czy otaczają państwa tylko
ludzie pięk.ni, szlachetni? Dlaczego Dostojewski wybrał na bohatera swojej po11ieści idiotę?Czyczytal pan ,Jdiotę" Dostojewskiego?- pytała - Nie-odparł niezrażony przeciwnik ,.Bożej podszewki".
\\'ilniucy nie chcieli rozma11iać o sztuce. Oni przyszli walczyć o wspomnienia.
Ale o uczuciach dyskutować się nie da
tologiczną" rodziną

była już „Wentą Wasilewską" .

Izabella Ceińska, reżyser, długoletni
dyrektcr Teatru Nowego w Poznaniu, minister lalltury w rządzie Tadeusza Mazo...
wieckiego - była gościem poniedziałko
wej, ostamiej w tym sezonie. Sceny VerbllQ. Uczestniczyła też w promocji najnowszego numeru „Gazety Malarzy
i Poetów~ w Galerii Miejskiej ,,Arsenał„.
Do Poznania Z:l\\itala w związku z planami nakręcenia drugiej części serialu
,,Boża podszewka". Chciałaby rozpocząć
kręcenie zdjęć na Ziemiach 2.achodnich
-tam bowiem los rzucił bohaterów książ
ki Tere5)' Lubk.iewicz-l!rbanowicL
Przyjechaia Iza
Spotkanie w Teatrze t\owym, zatyrulowane ,,N"ie-Boska podszewk.a'', prowadzili Sergiusz Sterna-Wachowiak i ~filan
K11iatkowski. Mimousilm'Chstarań Sterny-Wachowiak.a i samej Cywińskiej nie
udało się sprowadzić rozmowy na temat
emitowanego nieda1rno przez TVPseńa
Ju ,,Boi.a podszewka''. k.1óry spotkał się
z ostrą krytyką dawnycb k.reso\\-iaków.
Pytania dotyczyły przede wszystkim teatru oraz rniązków z Poznaniem i tęsk
noty za nim_ - Kiedy tu dziś przyszłam.
dotyk.alarn ścian i poznawałam wszystkie
miejsca. Ale nie roztkliwiajmy się - zaproponowała Cywińska. Tkliwości było

jednak dużo, na 11ido11ni siedzieli przede wszystkim Judzie pracujący w Nowym

- Interesuje mnie • tąemnica ', którą C2/o.viek wsobie nosi - móvi/a w NONym Cywińska

od lat, WS'Z)'f'Cf ,.na ty" z byłą panią dyrektor;-wspominan~iepaut:ir.L'\lną

atmosferę tego miejsca, przedstll\\ienia,
które naprawdę obchodziły widzów,
wspólne poczucie misji.

Teatr i t ajemnica

W k1óryrnś momencie padł o sł owo
,.zdrada". Czy Cywińska rzeczy.1iście
.,zdradziła'' teatr na rzecz telewizji i filmu? - Nie mogę i nie chcę wracać d9 teatru, do żadnego teatru: tu było mi ta.\ dobrze, to była tak. wielka miłość, i.e niemoi.e się po111órz:yć - powiedziała
Teatr - jej zdaniem - jest dziś bardzo
elitarną sztuką. - Twórcy powinni mieć
świadomość, że pracują dla nielicznych:
nie mogą robić spd.1akli, l-,.1óre miały
by się podobać wszystkim - 111ó11iła.
- Potrzebna jest współcze s n a polska

dramaturgia, potrzebne są sztuki. które
mówią o konkretnych \udz.iach, konk.retnych problemach - postulowała. Ją
samą najbardziej interesuje dziś nie ,.teatr polityczny", ale „tajemnica„, którą
człow i ek w sobie nosi: składa sie na nia
i jego grzeszność, i jego niezwyk.lość. ·
W finale spotk.ania jedna z pań siedzą
cych na widowni postanowiła .. w imieniu wszystk.ich poznaniaków"' dodać
Cywińskiej otu chy. - Nam się „Boża
podszewka" podoba, niech pani nakrę
ci dalszy ciąg - powiedziała.

Rozmowy w kuluarach

Pro11adz.ący to spotkanie Wojciech Makowiecki, dyrel-,.1or Arsenalu, dość gwalJak Wanda Wasilewska?
to\\nie je zakończył: - Możecie państwo
Na spotkaniu w Arsenale dys!--usji o ,.Bo- kontynuować w k.11luarach - powiedział
bezradnym głosem. I k.11luarowe rozmożej podszewce" też nie było, ale z zupeł
nie innych powodów. Poznaniacy. którzy wy Imały długo. - Proszę panią, jak. chłop
się brał za babę. to najpierw si ę przeże
SI\ Uje korzenie mają na Kresach. przyszli wyk.rzyczeć swoją k.rzywdę. W seńalu gnał, a potem 11· tajemnicy robili. co było
. do zrobienia nigdy na oczach wszystkich
I - zape11nial główny oponent seń alu.
Pod koniec emocje nieco opadły. Przed wnicy podawali sobie ręce, ale - nieprzekonani-:- zostawali przy swoich poglądach.
Ew~ 0BRĘBOWSKA -PLlSECKA
~l.\.ŁGORL\IA \VYSZYJi;SKA
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PeWni~ łatwiej byłoby b~aić ,,Bo-

11 i.ej podsi.ewki", gdyby nie

!

była serialem emitowanym w porze najwię
kszej ogl ądalności. .Publiczność
oczekuje od tego gatunk.11 prostych
odpowiedzi, łatwych wzrusz.eń, idealizacji przeszłości. Dwugodzinny
film artystyczny nie musi się z tym
liczyć. Emocje, jakie .po miesiącach
wzbudza ,,Boża podszewka", pokazują. że próba stworzenia artystycznego seńalu to zadanie karkołomne .
MAŁGORL\TA WYSZYŃS KA

