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Rozmowa z IZABELLĄ CVWl~SKĄ 
AGYrA TUsżyf:sKA: Kiedy w 

797'3 obe:.m.oiccła pani Tea.tr i\-owu 
~1·1.":nyśW·•.~cie sobie haslo, ci raczej 
mr t11w: tu:órca i jego miejsce we 
1Npó1cze~nym św·iecie. Czy ma pra
wo ist111~ć ti:,•órca ,.sam d1a siebie"', 
czµ jedynie twórca zaangażowany? 

J ZA.BELLA CYWIŃSKA: Oczywi
~c.l ~. za a ngah'.'.·any ! 

.\.T.: Po sicr;rniu ubiegłego roku 
prn;i„dzinła p!!ni : przestał mnie in
t""rP .<:oWać teatr polityczny. Więc 
ja':? 

I.C.: . ~lubowałam i;iobie po tych 
w~· clnzen i ach, 7.e z teatrem polity
C'Z'1y,1:i s1\:oi1czę. Polityka wyszła 
'-''ówrz::1~ na. ulice. Ja napr~wdę 
chciałam zacząć robić coś innego, 
m~·~la!nm, że te ·ważne . dla wszyst
kic 't ~prawy +ałatwi teraz za nas 
pr~\.vdz;wa pub)icyst~·ka. ·,Jednak tak 
~ii:: niP ~tało. Prawdziwa polityka 
j~~t \Vci~.ż poza· nią. Ot, choćby 'o/ 
kl'.'k.ikach przed sklepami. Więc nie 
zre~ygno\yałam. . . . , 

A.T.: Potrzeba. szczerości? 
I.C.:- Właśnie. Trzeba mówić, ·sk')

r.('I cicigle jeszcze nie wszystko mó
wić można. Ale cóż to· w o~óle jest 
t(l't=1tr polityczny? .Powiem banał: ży
ci0 pisze poli.t~·kę. Nawet gdy sta
ram się od niej odejść, -okazuje się, 
!ł widzowie . odnajdują ją w naj'
bardziej · nieoczekiwanych miej
scach. Przynajmniej tam, gdzie si~ 
tego nie spodziewałam .• Jak choćby 
"-. .„Juda:-:zu" Rostworowski~go. Na 
k'1f1cu kst ~cena Wiecze.rnika. Apo
~t()łowie siedzą w zwykł;\ich ubr::i
nia('h, n. nimi sz::\ra blacha deko-

racji. I nagle ktoś mówi: rohotnicy 
ze ~toczni. Ja o tym nie myslałam.. 

A.'T.: Repcrlu.ar was~e90 rnc,trH· na. 
b ieżący sezon zatu:ierdzony bJ;'l już 
dawno? 

I.C.: Tak. Nazwałam to sobie n<t
wet sezonem. wielkiej moralist~·ki. 
Tak mi się zdawało, że tego ludzie 
potrz::!bują. Ale to, co wym:·ślor.e 
p~zy biurku, nie za\vsze sprawdza 
się w rzeczywistości. Tak i tu. To 
publiczność kształtuje mój teatr. 
Ona chce, żeby był taki, jaki jest. 

A.T.: Bezpośrednią reakcją na 
wydarzenia w kraju · były u pani 
„Herody polskie". 

I.C.: „Zrobię taki żarcik na ma
łf"j scenie" - tak na początku my
ślałam. Ale spektakl urósł ponRd 
przewidywania. Może jako pierwszy 
reagujący tak bezpoifrednio na na
sze dziś. To jest bożonarodzeniowa 
szopka, w którą · powplataliśmy 
wiersze dawniej z konieczności nie
mych poetów młodego pokolenja, 
Lud7.:ie przj'·chodzą na to jak na 
największe dzieło. Określają jako 
niezapomniane przeżycie. Proszą ' o 
dyskusje po prŻedstawicniach. Je
stem wzruszona iclf wzruszeniem. 
Ludzie płaczą i1iema1, starzy tłuma
czą młodym koleje naszej' historii; 
I wie· pani, nie pozwalają mi ·:z;ctj;=ć 
tego przedstawienia. Myślałam,- idzie 
wiosna, Wielkanoc, nie będ~ się wy
głupiać, trzrba zdjąć. A tymczasem 
przychndzi delegacja z Cegielskie~o 
i zamawia trzy sndctakle ha duż~j 
ll:ceniP. W st.oczni byliście, a my te
go nie zobar.zym_,-? 

A.T.: I Z')bttczq? . 

I.C.: Jasne. 
A.T.: Jak czuję się dyre7~tor tea

tru., który ma publ'ic:::.ność? 
I.C.: Jest bardzo ~zczęśliwy. Teatr 

aktywnie bierze udział w procesie 
odnowy w mieście. Ludzie czują, że 
nie przechodzi obok problemów te
;:o czasu. Że jest rodem stąd, a to 
bardzo wa:';ne. 

A.T.: B1.Jlo inaczej? 
I.C.: Niby nie. ale przez ostatni 

rok. ctwa czufam, że coś z nic zdeii
niowane~o marazmu zaczyna o~ar
nfać i nasz teatr. Mimo, że przecież 
b:·ł~ pub1iczność. To, co ~ię st::iło, 
d::iło ludziom nowe skrzydła. Nam 
\•·szystkim. 

A.T..: . Ta.l<:.że zespolow-i'? 

J.C:: Tak, to fa.ini, wartofriowi 
lud;..'i!'. Zalei.y im jeszcz~ na wspól
nym tPorz0niu. Na przykład „H<"
rody" powst?wał:v we wsp3.niałej 
a tmosferze. Bard7.o nas to dotvczy
ło. A w ogóJr:- to jeden z najba1:dzi.ej 
~~abiJnych zespolów w kraju. Są, 
oczy'.viscie. i prob1~m.1· . Atmosfor::i. 
n:ipięci~. jc=1ka narn na co rli-:ień 
nśfatni'> to\~·~.1·r.:v~zy, ud;:i@'J<1 ~ię i na 
prób21.ch. A to nie jest przecież pra-

ca Ul'tędnk:ta. Trzeba e.ngażo~,a~ i . 
ciało i mózg. Takie napięcie utrud
nia pracę. 

A.T.: Obok „Rewizora", ,.Hero
dów" i „Judasza z Kariothu" Ro~· 
tworowskiego, którego premiera od
była się 4 kwietnia, C".> będzie je
szcze? 

I.C.: Roboczy tytuł .,Oskarżony 
Czerwiec 56'', rzecz o wypadkach 
poznańskich. O ksz~ałci~ scenicz
nym nie mogę i nie chcę jeszcze 
mówić. Na razie mam 400 stron ma
nynopisu, samych dokumentów. 
Dokumenty i magma w .głowie. 
Wiem jedno. Spektakl będzie w ca
ło~ci oparty na historycznej praw
dzie. dokładnych relacjach, ale ro
biony ze świadomością, że było to 
25 lat temu. A więc szalenie ważna 
będzie ta perspektywa. Jakby prz::
rz•1tka na d7iś. Zależv mi na tym, 
żeb.v mo.i młodzi współpracownicy, 
którz.v nie przeżyli tego bezpo5red
nio, powstrzymywali mnie od hi
storycznego myślenia. Ja te '. lata 
przeżyłam świadomie. 

A.T.: Aie nie b':dzie to jeden 
proces? . 

I.C.: Kic, raczej kompilicja, m:-i.
jąca stworz;·ć proces przeciwko 
społeczcflst wu. 

A.T.: Rozumiem. To jP!lt zresztą 
okazja spec}aL11a, spektakl ma 
n.~wietnic odsłonięcie pomnika ofiar 
poz ·1 afuikiego czerwca. Ale tak 1.0 
ogóle. i persp~ktyw iczr.ie, i na przv
s:::lość, nie gra pani sztuk w~pólCze-
snych? DLaczego? · 

I.C.: Jeśli zna pani jakttś dobrą, 
chętnie wystawię. Myślę, że nie irn=1: 
dramaturgii współczesnej. Ot, po 
prostu nie istnieje. Albo też ja jej 
ni~ widz~. No, może ~ą teksty, któ
re dci 1ohy si~ do teatru pr7yi::poso
hir. Ale wt~dv wyhieram dawni~j
sz~ rz.,.czy, jak choćby te~o ,,Juda
sza". W nim znajduję ch(?c~aż „du
szę". 

A.T.: I aktual.ność? 
J.C.: W pewnyi;n sensie- tl<łk . .Ta'ko 

dyrf'ktor jestem "'' takiej dobr'cj sy
tuacji, że robię to. ca 1nnie nci
prawd~ interesuje. Dawni~j bywało, 

~~ ltt,_,ś m6wił - .r~bisz ,;P~·~epió.:. 
reczk~". Do-!'l:·2. I chcąc nie c l-, c~ 
n1usiałam ptikochać .. Przepi6rect~i:ę". 
Teraz nie. To. co robię, \V.mik~ 7. 
moich zainteresowaft, z moj~go wy;. 
boru. 

A.T.: Nie boi si'= pani pl!b li c ~nt Y• 
ki w tf.!a:rze"! · · 

I.C.: A cz C'góż tu ·~;ę bci.e? .h,': 
Szekspir mó·,„· ił, Ż"' sz~uka pO\\'i:' ~ 
być zwierciadłe;n :i..) ciR r; pokczn:~''· 
TylJ.:o teraz. u p;,s, panuj~ taki mit. 
ż~ z::tjmowanic· się G01'8inr>~c:!ą prz~::.. 
kreśfa istnienie sztuki. Pr7.ecicż i 
Szekspir i Molier pisPJi dramat:.· 
polityczne i załatwiali clorainośf'. 
Nie n-:ożna alie11ow<H! sie d'J te~'"I 
~topnia,· żeby zyjąc tu i teraz J'f")bi ć 
;,z~uki o kwiatkach r~a łące w bla-
sku ksie7.:-.:ca.„ · 

A.T.: Jal:ie plany ·na przyszly ~c-
zon? · 

I.C.: To trud ne p_,·tark .Tr.- :c t t- t.. ·-. . 
hasło: szukać korzeni z{r\ . tk v:i~n cz;o 
w nas, jako społeczc1'1stwi~ i .i2~l; f") 
jednosU~ach. szukać i znajdować ·; ~ 
w literaturze powojennego i··-.·,- _ 
rlziestopięcio!ecia. Dość ro1mint.'-·'
l:ów; do~ć szlachecką. próżr.ością i 
warcholstwem usprav:iedliwi;ini1=1. 
nas dziś tu i teraz. Sżukajmy bliżej. 

A.T.: Znalazła pani? 
T.C.: To nie takie łatwę. Okaz1_ijp 

~i~, · ie nie ma. nc:1prawd~ opisufocr:-j 
to, c .1 się w nas, ·.iako narorlziP. dzi?
jP, liter~tury. O dramat<i.ch nie
wspominam, ~le niel::i.two tP-7, zn~
J eźć ·coś w prozie. Może Hłasko? 
Może Bursa? 

A.T.: Znów adaptac.1e~ 
I.C.: Jt"dyne wyjście. Takż~ 111n-

7.liwość. skomponowaPiA pełnidszę- . 
.SZ:ó nb1·azu, :lit mo~:.e tylko takiego. 
który pełniE'j zr~alizufo :::ię na sr-i:-
nie. Nie wi~m.. A w ogóle przecirż 
wszy~tko jeszcze może -si~ .zmienk. 
.Ta nie .ie~tęm taki \.Voszczerowlcz, 
który dwadzieścia lat · nos.i się z~ 
sztuką. N~e. nie robi~ fiszek WC7~
~ni"j, ani ni~ _ rczpcc?.yn:!!.m ~tudió~'. 
Więc '~'sz~·stko · jeszcze może się 
zd;uzyć. I odkryć. 

Rozmawialrr · 

GATA TUSZYNSKA 


