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. Dzi łu ZAS 

UBILEUSZE ja.ko ootune1c 
(szczególnie a.ko gatunek te-

, atralny) ....... zdaniem Elżbiety 
X~prz.ak-Kailemąy - wyda,je &ię 
w oa6le oparty na zasadzie pa1'a.dok

. u. Mijający czas upięk.aza i dodaje 
blasku lub zayla zapomnienia. w 
rzypadku srebrnej jubila1;k.i pol

. k·ej reżyserii Izabelli Cywińskie] 
mamy do czynienia tylko z pierw
zym członem qua 1-defi:r:iicji jubi
eUB:Zu. 

J 'komu nie powiodła się jeszcze 
· rób.a opisanicl Lzab Ili CywiMk.iej. 
Wszystko, co do tej pory o niej na
pis~~· ma charakte:r cząstkowy 

nie Jest do końca .prawdziwe. Wy
myka się W8.zelltim klasy.fikatorom 
.l taryfikatorom. Narosło wokół je 1 

by mnó two anegdot, plotek i 
ploteczek:. Piszący o niej wpadają . 
w pułapkę, która nazywa się stereo
typem. Silna, przebojowa, niby ge
nerał w . spódnicy~ ~ansy;wna, 
c}?.łonna silnych wrai..eń, uparta, rea-
ująca niczym sejsmograf na to, co 

"ię w-0kół niej dzieje. Ale ozy tylko 
talka? Pod maską swoi tej nonsza
lancji kryje się, moim zdanjem, inna 
Izabella Cywińska, tę inność wydo
był obiektyw aparatu foto.graficzne
go Ewy Grabowskiej-sadłowskiej 
(portret w jubileuszowej jedno
dniówce „Zza Kulis"). Widzimy Cy
wińską .zadumaną i uśmiechniętą, 
stonawa.ną i poetycką. Myślę, że 
gdzieś na styku tej „jesiennej 
dziewczyny" (prywatny · tytuł 
wspomnianego .zdjęcia - S. D.), me
nedżera i artysty wyrasta fenomen 
teatralny pt. „I.za Cywifu!ka". · 

Pr.ze.z dwadzieścia pięć lat wyre
żyserowała ok. 60 przed.stawień w 
teatiize i telewizji, większość na de
skach obu teatrów po.mańskich 
(jeszcze przed rozdzieleniem .scen 
by:ła przez kilka sezonów etatowY'Ill 

. reżyserem). Zdobywała laury na 
wszystkich bodaj festiwalach tea
tralnych w Polsce, gdzie się nie po
jawjła inicjowała natychmiast 

!erment, nie tylko teatralny. Re
żyserowała w Białymstoku {debiut 
- · „Dozorca" Pintera), Warszawie 
{„Taniec · śmier~i" .Strindberga, 
.;Szklana menażeria'' Williamsa), 
Nowej Hucie („Ifigenia w Taury
dzie" Goethego). W latach siedem
d.z.ię iątych· .stworzyła w Kali.s:zu ze
spół, który wsizedł do histo~ii pol
skiego teatru •jako sy.nonLm najcie-

... ; kaw zeg<> teatru pe;k.oleniQwego lat 
• .- ; siedemdziesiątych„ Od 1 lipca 1973 
:;..L r .· dyrektoruje w Teatr.ze. Nowym 

w P<).znaniu. 
W powszechnej świadomości jest 

to nadal ~atr .1A!społowy, kontynu
acja modelu ~aliskiego. ·ćhocia.ż 
sama Cywińska zdaj-e sobie sprawę, 
że tak nie jest: Ja wiem, że w tej 
chwili moja teoria ze.spOliowości, cal
kow"itego oddania się teatrowi - za
wiodła. Muszę wymy&lić coś nowego, 
now11 model teatru, który nie burząc 
moich pOdstawowych zarożeń, po
~oli mu eqzystować w jakiej takiej 
ha.rmonii na stalym po.i omie arty
stycznym. Sądząc · po· r~ertuarze 
j po tym, co się w .zespole Teatru 
~wego d '.zialo pr.z.ez burzliwe lata 

mdziesiąt.e, ~~sja na t.emat 
smpołowoścl nuzła Cywińską chyba 
.zbyt późno. 

Z tego, co , pami~tam, Cywińsk:i 
nigdy nie !Zrobiła złegio lub nijakieg~ 
pr.zedstawieni . . Można .się z jej wJ
dZeniem teatru zgadzać lub kłócić, 
ale nie można pr.zejść obok. Tot ż 
moje ulubione przedstawienia po
wstały w lat.ach .s.iedemdzie.siątyd : 
„Oni" Witkacego, ,,Na dnie" Gorki~· 
go, „Wijuny" Tere.5y I.Jubkie :vicz-U
rbanowicz, „Laźnia" Maj.akowskie.~. 
„Zabawa" M~ożka. Już od „Wi ~
inych bli.zn" wg Grzymkowskiego z·i
czeły się, moim zdaniem,kłopo y. 
Swoi&tym wytłumaczeniem spadl~u 
atrakcyjn~ oferty reżyserskiej 
Cywińskiej był manewr taktyczny. 
Oddała ona teatr we władanie jakby 
ucmiom: Nyc.zakowi, Wiśniewski e
mu j Satanowskiemu. I znów o e
e trz.e było głośno. W drugiej połowie 
lat osiemdziesiątych Izabella Cywiń
ska ciekawsze rzeczy robiła w te
lewizji, a nie w teatrze: „Wysocki" 
Zawistowskiego, „Ciemności kr •ją 
ziemię" Andrzejewskiego c.zy ,,Słoń" 
Kopkowa. 

I znów zdziwienie. Na swój be
nefis reżyserski Cywińska wybrała 
starego, dobrego i poczciwego Mo
liera. Sięgnęła po Molie.ra, ale na 
scenie napisała nową sztukę, ktorą 
zatytułowała „Tartuffe". 
Odmolier.zyła Moliera i w d11iu 

premiery zobaczyliśmy dramat psy
chologiczny, nad którym unosi się 
<:Iuch Strinbergów i Ibsenów. Ja
ko inscenizator podejmujący się 
wystawienia siedemnastowiecznej 
komedii miała pełne prawo do Jd
czytania jej po swojemu, oo też 
skrzętnie uczyniła. Dla Cywińskiej 
- jak sama mówi - „Swięto.sze k" 
oka.zal się jakby drugą częścią 
„Cmentarzy". (. •• ) nie sztikalam świa
domie drugiego aktu moich rozmy
ślań na temat jednostki uciekającej 
się pod opiekę ideologii. Tak się sta
lo. I Org-0n, jak bohater Hłaski musi 
stracić wszystk-0, by się ·przekonać, Fot. Norbert Komar 

zafascynowany tym dziwnym męż- :członkowie zespołu, starali się grać 
czyzną stara się mu ulegać, poddaje .narzuconą antymolierowską kon
.się jego(?) magii. wencję dość konsekwentnie. Tylko 

Jerzy Stasiuk (Orgon) i w drugiej 
Uzasadnienie pozasceniczne autor- części przedstawienia Michał Gt'u-

ki insceniz.acj i jawi się jak-0 typowa dz.iński (Tartuffe) ratowali się typo
nadbudowa bez pokrycia. Chociaż wym Molierem. Smutne to były po<l
się nie godzę na takiego na-w12t rygi i wcale niezabawne. Panowie 
„Tartuffa" (a tym bardziej „św .ę- byli znacznie słabs i niż panie (draż
toszka"). podziwiam konsekwencję nił np. manierycznie znerwicowany 
reżysersk.4, która łam~e się dopiero Damis - Paweł Binkowski). Maria 
w finale. O ile całość rozgrywa się Rybarczyk respektując .założenia in
w konwencji reali.styczno-naturali- scenizacyjne i reżyserskie starała się 
stycznej, o tyle finał kojarzy s ię grać swoją Mariannę. Ciekawie wy-
z pewnego rodzaju ekspresjonizmem. padła również Danuta Stenka jako 

że to, w co wierzyl, bylo zupel iym T<.4rtuffe nie jest aresztowany. Or- Elmira (pierwsza rola tej aktorki po 
bez.sensem. Czlowiek nie może ist- gon traci majątek i wraz z rodzinq przeprowadzce ze Szczecina). 
nieć bez idei, wije się jak powój podąża w n ieznane za Tartuffem Cywińska odczytała Moliera przez 
wokół kłamstwa, szalbierstwa, wma- - dlaczego - nie w~em. Tu wy- pryzmat własnych · doświadczeń i 
wia sobie c<>ś, wmawia innym, nisz- korzystano przeszkloną śdanę poko- ukształtowała go według własnych 
czy drugich - w imię czego? - · nie ju, w którym się rzecz rozegrała. wyobrażeń. Zwróciła uwagę na coś, 
umiem pojąć. Natomiast ja nie Wędrówka obu „zniewolonych (?)" co być może tkwi u Moliera gdzieś 
umiem pojąć, gdzie ten kluczowy bohaterów odbyW'a się w czerwonej na dnie. Odrzucając to, oo najistot
- jak sądzę - moment, o którym posw1ac1e. niej.s.ze: ideę i tradycję. o którą au

' mówi autorka „Tartuffa", odnaleźć . , Ma .to być przedstawienie o wspól- tor bil b-Oje z urzędnikami i spo-
~ ·w .~~rstwie '.~1i~ ~t~olfll. 1 . :„.' czę~r.iliści, p . czym'" ś~1~.clczą ; :s.ensy · „ ~, le~kns~w~ owcz~nej ~aricH, zre: 

Cyw·~ń.ską -l} ·~~~r( ti·lJt{, ~r ~ . ·- wypunk~owarie ponoć ,P~~z ' reży era a • z.v.gr:owała ~ JJ.iebywał~~. aldv,~l?ości 
Ha tekst, zritiends zakonezettie;- ~Yli ~ i lrosti fuy. Tyl.lło „~~ ~ p -wn . .są . „~w1ęto ~ •. na .. korzysc nader w~;; 
jakby nic wje1$iego się nie stało. one współczesne? Ubrac sluzącą pllwych asocJaCJl. z _„Cmentarza~1 · 
A jednak. Wyrzuciła konwencję te- w spodnie - można, córkę nato- Po.wstał spektak~ mny, 1?ulwersuJący 
atru molie~kiego, po.zbawiła bo- miast w bialą bluzkę i fartuszek słu- i ~urzący, oryginalny 1 nudny, bo 
hat,erów komediowości, aktorzy snu- żącej (pokojówki) w~konan~ haftem śm~~~zyl t~lko ~y~h: którzy tekst ko
ją się po scenie niczym .str1n<lber- angielskim, tylko ktora dziewczyna medu :z:inall pob1ezn~~· . . „ 
gowskie upiory -lub 8.p01Wolnione in- tak chodzi ubrana na co dz.i eń? Zu- Przypuszczam, ~ z „,me<3:~to3na 
trowertyczne postacie rodem z Cze- pełnie de mode jest strój Pani Per- Jubilatka krytyk ~1ę me boi i chęt-
chowa. Kaixly z nich serio analizuje nelle. Wydaje mi si ę, iż kostiumy n ie j gorzką , ale me ?dawaną n :cen
siebie, gwoje miejsce w św iecie, ro- - w ramach oszczędno 'd .. ---: byly zj ę niźl ~ lukrowaną i fałszywą laurę 
<i'Łinie ... Znikł Swiętoszek, wszystko kojarzone z r~żnych parafn 1 , bar- prze lk111e. 
to, co się za tym znakiem kultury kry_ dziej przypominały te z prze1omu 
je .. Swiętoszek, przepraszam Ta.,.tuff, w :eków ni źli d~i~Jejsze. . . ST1EFAN DRiAJ EWS·KI 
jest nie wiadomo kim, facetem, Izabella Cywmska wymy~llla swo-
który usiłuje nie wiadomo dlacze.g0 jego M·olier.:i. t usiłowa :a oczarować Teatr Nowy w Poznaniu: „Tartuffe" Mo
zawoJ·ować całym domem, uwodzi i zachwycić nim aktorów. Udało się liera. Inscenizac,i a 1 reżyseria lrabella 

Cywińska, scenografia Paweł obrzycki. 
ż.onę, a chce się żenić z córką. Orgon jej to tylko częśdowo. Jako karni Premiera prasowa 18.03.1989 r. 


