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BOŻENA WINNI CKA: Skończyła pan.i reżyserię dwadzi e§cia lat temu. ZaPt•eds tawien iem
debiutowała pani
„Dozor cy" Pintera w teatrze w Białym
stoku. Jak wyglądal wtedy start początkującego reżysera? Czy teraz ła
twiej, czy trudnie j młodym ludziom
wchodzić w teatr?

IZABE LLA CYWIŃSKA: Jezus Maria! Dwg.dzieśda lat to pięć PQkoleń
reżyserów, licząc co cztery lata nowy rzut, to pół życia powoje nnego
teatru, to... najkróc ej mówiąc... inny
teatr . a wJęc inne ambicj e już na
starcie . Czy to jest teatr lepszy? Nie
wiem. Dziadkń.em nąszego pokole nia
był jeszcze Leon Schililer. . Axer . na
wszyst kich niemal zajęciach powołyWał
sią na niego, opowiadał o nim anegdo ty. Lubił pokazywać, jak chodzil i marynarz e w jego insceni zacjach . Podobnie Korzen iewski, jeszcze ten suropowY, wymagający, Korzen iewski
reżysetii.
str.a ch pokoleń studen tów
Nasl mistrzo wie pamiętali czasy przedwojenn e, a więc i my, pośrednio, by-

bez szemra nia , repertu ar
wymyślony wcześniej zgodni e z wymogami ministe rstwa, szkoły, społecz
1
ności. kierow n ika literack iego i kogo
tam jeszcze.„ W większbości wypad l:ów nikt nas, młodych, ·nie pytał o
zdan!e. Realizo wanie marzeń było zarezef'Nb\vane dla tych z nazwis kiem.
Czy tak było dobrze, lepiej, nie wiem ...
Mnie ·.się na starcie udało. Dzięki wstawien!f!c twu Romka Kłosowskiego zaangażoV.:ał mnie Jerzy Zagals ki do Bialegostfiku i z nim dogadałam się na
realiż~1cję ,,Dozor cy" Pintera . Ta pozycja ~ była mi bardzo bliska, toteż
~pie byi tzw. sukces: pckaz w
wie, zjazd krytyk i itd. Ale to
nic nie znaczyło. Potem przez
t musiałam i tak odrabiać pań
realizować , różne lekcje na
szczY;f1ę,
zadany temat, iktóre wpraw dzie były
znakomiltą szkołą zawodu , ale w żad
szukać
nym 1'Wypadku nie pomagały
własnęj drogi. Także w wyborz e obsady i' młody re~yser rzadko miewał

lizowali.śmY

głos decydujący,

Rozmowa z

Najczęściej

dostawał

Ale i jes-zcze czego! ::---~ę,
ze t o Jest szczegó lnie .poirzeb ne w
~m1~n~wicie !grstatnic h lafach dZo pow~J~ P~Bł_ośregll,ie.f c:fysku_sji
~ .Tu!DaL §Ytµa.. ru_ wm.Qłczęs~~o c~ł9:-
w.ie~ I tu też młodzi mają wiele
ienia. Przecież :ich ocena świao

a

lizują.

Bo dziś nie ma szaileńców na prowincji. Tam realizu je się vlan. A kiedyś bywały takie teatry, które stwarzały szanse startu młodym reżyse
rom: Ziembiński w Koszalinie, nasz
teatr w Kaliszu . Prus w Słupsku (przez
chwilę), Rościszewski w Olsztyn ie, 0bidniiak w Jele.n icj Górze (do dziś)
i inni. Teraz rzeczywiście o nich nie
słychać. Toteż młodzi szukają oparcia w teatrac h markow ych. Ale tu
z.nów trzeba czekać w kol~jce. Mło:
dość jest wpraw dzie atutem ,. ale - peł
na anonimo""ośó przesz.1~..,,iza, trzeba
więc coś mieć na swoim koncie, czymś
się wykazać, a jak tu się i:'Yykazać nie
tak dookoła Wojtek .
reżyserując? I
Sytuac ja dla wielu jest t.rudna. Ale
niektór zy mają szczęście. No, może
nie tylko szczęście, ale po prostu talent. Dali się jakoś zauważyć, często
jeszcze w szkole, i dyrekt~rzy o nich
zabiegają. Oni decydują o wyborz e

ta jest z

się złożyło, że to oni przeważnie
zasiadają na widow ni. Młodzi, ci najbardzie j otwarc i, nieusta nnie szukający odpowiedz.i na pyt:mie : jak żyć.
Młodzież . oczeku je na powtórkę z hi-

klęczkach".

długo

musiałam

walczyć

o status członka tej społeczności. Ale
chyba tak było. Gabine t dyrekto ra,
starzy aktorzy ... Albo taki trust mózgów teatraln ych: Axer, Tarn, Jerzy
Kreczm ar. Csató... to były Himala je
autoryt etu, onieśmielające nas, wstę
''I tP.n magic.zny, prawie
pujących
masoński świat o różnych stoon:ia ch
wtajem niczeni a. A dzisiaj? Mój gabinet. do którego wstęp ma każdy, w
A czy gabine t Maćka
· każdej chwili
Engler ta może onieśmielać? Chyba nie.
Nie twierdzę . że to jest gorzej, nie.
Inaczej . Wszyst ko się zdemo kratyzo wało i wyrównało. O co innego chodzi.
Karty sa inaczej znaczo ne. L\czy się
inna kariera . a więc i hierarc hia bywa inaczej ułożona. Nie z dołu do góry, ale w poprzek . Mniej znaczą law
ta pracy, doświadczenia, zasługi
czasie. bardzie j doraźny aukces artystyczny . Wszyst ko inaczej się sumuje
i chyba jest mniej trwałe, bardzie j ulotne. Jeśli tak. to i start musi wyglądać zupełn i e inaczej . Tak, start jest
teraz najważniejszy! Bo czas terminowani a skróca się do zera. Trzeba
na starcie dać się zauważyć. za wszelką cenę, żeby ' móc zacząć właściwi i>
funkcjonować w teatrze . Inaczej się
zginie. będzie się przeciętnym, a to
jest początek końca. My przed dwudziestu laty angażowaliśmy się w tz~
repertu arowym teatrze , to znaczy rea-"-.._

aktorów „niewy granyc h". A to na prowincji bywało groźne. Jak jest dzisiaj? Zgłasza siię wielu młodych, chęt
nych, odbyw am z nimi długie rozmowy, najczęściej bezinte resown e, bo teatrzyk nasz niewie lki i mjejsc dla nowych twarzy brak, I prawie nigdy nie
zdarzyło mi się, żeby kandyd at na reżysera· brał pod uwagę propoz ycje inne niż te. które sam sobie wymaI to słusznie. Ale te marzen ia
rzył,
są zwykle tak nieprzeciętne, tak rzadko nawiązują do możliwości aktorsk iego zespołu, profilu teatru czy charakteru miasta! Młodzi chcą od razu
realizować swoje marzen ia , za wszelką
cenę wystartować w optyma lnych warunkac h. stwarzających szansę „zauważenia". Jeśli założyć, że to ludzie
zdolni, przygo towani warszt atowo
to
wiedzący naprawdę, czego chcą,
od
ma j ą rację. Tak,i iest czas. Trzeba
razu łapać byka za rogi, inaczej się
zginie. Ale nie zawsze wiedzą i umiPją. Bardzo niechętnie też myślą
o pracy w teatrze na prowin cji. I to
też chyba słusznie. Jeśli nie stać ich
na stworz enie własnej, silnej grupy,
...........

żyliśmy

-

storii.i, ale widzia nej poprze z doświad- ,
ozenia ostatni ch lat. A więc widzia nej
młodymi oczam l Rodzą się nowe znaki, 111owe syinbol e, wyrosłe z dnia
wielok rotnie nie
dzisiejs zego, stare
przystają do rzeczywistości, . stają się
niezroz umiale . nieużyteczne. Nie wolno o tym zapominać. I choć czasem
trudno się pogodzić z brakam i erudycyjnym i młodej widow ni, trzeba to
przyjąć jako signum tempor is i szukać nowyc h środków komun ikowan ia.
A wszyst ko to dzieje się na naszyc h
oczach , szybcie j niż kiedyk olwiek . Ję
zyk teatru musi nadążać, bo inaczej
stanie się z.byt hermet yczny, nieczytelny, Toteż i zmiana warty w teatrze
jest szybsza (mówię o natural nej wymianie pokoleń. a nie odgórn ej, admi·
nistrac yjnej).

B. W.: Od siedem nastu iat prowadzi pani teartr. Najpie rw w Kaliszu ,
teraz w Poznan iu. Łatwiej być dy·
rektore m teraz, czy przedte m? Na początku.

Na

początku

łatwiejsze. Rzeczy
narasta nia
miarę

s~uki i obsadz ie. Teraz jo')st po prostu większe zapotrz ebowan ie na nowe. Bardzi ej stawia się !/a młodość.
To oczywiście ryzyko wne, ale w sztuce kto nie ryzyku je, ten niew.i ele odaje
re;':yser
Doświadczony
siągnie,
poprawności,
wpraw dzie gwaran cje
ale mniej szansy na szaleństwo. Choaciaż czy ja wiem ... Kantor najwsp
nialej poszalał w późnyrr wieku. A
,,Zems ta" Hilbne ra? Jedno z przeds tawień, które cenię najwyżej. Czy mógł
by je zrobić młody Hiibnn ? Einstei n
twierdził, że najmłodszy był tuż przed

tradyc ji tamteg o
obeane go teatru. A wojna to cezura
dzieląca dwa śwdalty. Nie wiem, czy
mam rację, ale dla obecny ch najmłod
s.zych reżyserów Schille r jest chyba
tY!m. czym dla nas był Bogusławski
Bo teraz jest większe przyspi eszenie .
I o co innego chodzi. Nie mówię o
ambicj ach artysty cznych , to sprawa
czysto indywi dualna , ale o atmosf erze,
w której się wyrastało, o wzorac h kulturowy ch, moraln ych, o mitach . O,
właśnie o mitach ! ŻyWe mity funkcjo nują przez dwa. trzy pokole nia. Potem
przejm uje je Hteratu ra i stają się
martwe . Dwadzieścia lat temu teatr
był bardzie j schiera rchizow any. A może to niepraw da, może ja go tak odbierałam. bo przyszłam do niego „na

od naszej,
abo

tak

Izabellą Cywińską

łącznikiem

konieczności . różna

„średniaków". A teatr obecny jest
dresow any głównie do młodych,

I. C.:
lfśm:r

wszech obee•
atmosferę, na
teatru. Pię
nie panoszącą
kne słowa i zaklęcia nic nie pomogą
i nie pomoże pozoro wana wolna dyskusja, do której nieusta nnie jesteśmy
rzekom o zaprasz ani (no, nie wszyscy!).
Dopóki tego się nie przełamie, teatr
będzie kulał i utykał jeszcze bardzie j,
miało z perman en•
niżby to wynikać
tnego kryzys u teatru, do którego zdą

ności.

progra mu, to siel:5ie w prow:incjo nalnym teatrzy ku dziś nie zrea-

własnego

wszyst ko jest

komplikują si~ w
Zaświadomości.
moją
traktbwałam

baa:dzo serio
pracę, ale teraz, jak patrzę z perspe ktywy na swoje początki w Kaliszu ,
dostrze gam tam szerszy margin es zabawy, Na początku n:iczym się nie ryzykuje . Wszyst ko jest do wygran ia,
nic do stracen ia. I to jest cudown e.
Cieszy każde zwycięstwo, każdy sukces. Jak by tu powiedzieć.„ istnieją
„rezerw y pro5te" . z których łatwo się
korzys ta. Potem już tych „rezerw prostych" brak i zaczyn a się spacer pod
górkę. Z premie ry na premierę rośmiercią. Najmłodszy i naodważniej
bienie teatru staje się trudnie jsze i szy. Ale to chyba sprawa indywi dualmimo rutyny wynikającej z dośwJad
prostu
Po
...
na. Zbacza m z tematu
poczuc ie odpowiedzialności
czenia
znasię
działa
młodzi zdolni zawsze umieli
działaniach artysty cznych
w
selekleźć. Teatr bywa okrutn y, ale
co. Z konieczności zwalni a się
hamują
cja negaty wna jest mu 01'.ca. Teatro
bieg. Jestem za tym, żeby teatry o'Wi. a nie adm\;1 istracji , ·K\óra niesteali młodzi ludzie, profesj onalibejmow
najty wielok rotnie w naszej historii
'I
szaleńcy, pełni inicjaty wy,
ale
ści.
tę
nowsze j próbowała lansować mierno
mem, obprogra
alnym
orygin
m,
własny
przeciw talento m. Krąży mit po Polsce,
darzen i osobowością, która pozwol i
że mam szczęśliwą rękę do młodych.
im przewodzić teatral nej rodzini e. Te
kogoś
sobie
jak
że
jest.
Faktem
Może ...
„rezerw y proste" , o których mówistwomu
się
staram
i
upatrzę, zaufam
połam, na początku pomogą im, a
możli
naszych
rzyć warunk i w miarę
doświadczenie.
odzi
przych
potem
tem...
rzadwości najleps ze z najleps zych, to
Ale też i czasy się zmieniają, a 1:e już
ko się zawodzę. Wspomniałam przedod nas nie zależą. Toteż jeśli pani pytem o reżyserach, którzy chcą realita. kiedy było łatwiej, siedemnaście
zować tylko siebie, sugerując tym satemu czy teraz, to odpow iadam z
lat
PQkory
było
im
brak
mym, jakoby
pełną odpowiedzialnością i obiekty wizteafunkcji
nych
wobec widza, społecz
mem. że wtedy. I to nie ze względu
tru i zespołu. Ci mo.i wybran i reży
na ten stan n ieważkości towarzyszący
odzą
se.rzy, oczywiście, również przych
początkom drogi i także nie ze wzglę
1
ze swoją bardzo 0 ueśloną wizia. ale
du na żadne PF AZ-y... czy jak je zwał.
ta wizja współbrzmi z charak terem
Każdą z reform można jakoś przejak
albo
.
i
zm
spółbr
W
teatru.
naszego
żyć, jeżeli widzi się inny cel i sens
w przypa dku Wiśniewskiego jest jeprowad zenia teatru niż tylko realizo W
mym.
Świado
go zaprzec zeniem .
planu. Bo teatr we wszelk ich owanie
ności
publicz
tym wypad ku aktorom i
by one
, jakieko lwiek
ościach
koliczn
muprnpon ujemy odmianę. Teatr też
i ilość
kasowe
wyniki
nie
to
były,
aby jego
si uprawiać trójpolówkę,
podialog
ale
,
premłer
anych
wykon
wydajność artysty czna stale :rosła. Mymiędzy artystą a widzem , prowad zo„teretylko
nie
teatr,
każdy
że
ślę,
ny z dobrej i nieprzy muszon ej woli
nowy omnibu s", powini en zaskakiwać
z obu stron Taki dialog teorety cznie
ycja. i propoz
wid~wo. imi zmienn ym
.
można prowadzić wszędzie i zawsze
uje
_Qgek
mi. I ~półczesny widz nie
jsze, raz
trudnie
to
jest
raz
cie,
Oczywiś
wyna
od teilill popraw nosc1. czeka
łatwiejsze. ale jak dotad zawsze moClarzem a a rtystyc zne. _l'o..D.rawnb.sto --L..
żliwe. Teraz również. Natom iast falkbylejak ośc..._nudę i sensac~ a wreszc ie
tem jest. że jest trudnie j niż kiedytłaską moralistykę ma na c;f -oZle1iW
kolwie k ze względu na ogólną ogólną
odświęt
je
oczeku
tru
tea
Od
i.
elewizj

•·

-

--

---·------~-----··

-----

wsze

------

.

cteltaw e. czasem
nudne. Bo też
dego C%łowieka
nie na deskac
ście, powie ·pani,
kim językiem,
gzysten cjalnyc h'"
przecież nadal
trapią lub cies
is
żna. Toteż
Różne „Sniad a
„Zdrad y w leś:
łam mówić o
szydh naszeg-o
doświadc
sne
wpraw dzie aż
skiego, ale dot
czywistości. T
do zrozum ienia,

nieufność
się wokół

już

1

przywyknąć.

okoliczności
Obecni e
destruk tywnie 111a

działają

si~ zwY'kłym

p

społecznego. Ał
sięgnęłam do t

fera „Zorza ",
tegrację rzecz
pujący

i norm.

pani o aytuac ji weno§ć? Teatr ma
publicz
A
wnątrz teatru.
Jej . c<Jra.% mniej do zaprop onowan ia.

owi

I. C.: Tak to rzeczywiście wygląda
z drugiej strony rampy, ale.„ jak gdyby znane są przycz yny ... Swiat nasz
tak dalece się kompli kuje we wszyst kich swoich aspekta ch, że zrozum ienie
jego - myślę o rozumi eniu modelo wym, . abstrak cyjnym - staje się coraz trudnie jsze, Co mówię! Staje się
z perspe ktywy przecięt
niemożlilwe
nego jego mieszkańca (nieprzeciętne
go też). Teatr, ten najamb itniejsz y, jak
d:;tleko sięgnąć pamięcią wstecz , za•
w.sze dążył do syntezy , usiłował odkryRaz to
prawidłowości.
jakieś
wać
wadził się z bogami , aby _ .....,.~~
tajemnicę ludzkie go losu ~ odkrywał
mechani:z.my działani,< władzy, zawsze
pokazując człowif'lr.l omotan ego wła
snymi, je:'lr..:J .+.r1ko właściwymi przywaram~ w zderzen iu z otaczającym
taje ··niczym światem przyrod y. Teraz
plzorni e wszyst ko się zracjon alirzow ało. wszyst ko pozorn ie staje się jasne.
Pozornie, bo to. co zostało odkryt e
przez naukę, jakby własne, człowiecze,
stało się największym i najbard ziej
tajemn iczym zagrożeniem. Nasze jednostkow e doświadczenie coraz bardzie j
oddala się od wiedzy , której efekty
dla normal nego zjadacz a chleba
podobn ie jak istota Boska poprze z
przyjm owane
wiar~ i objawi enie mogą być tyil.ko na słowo honoru . Bo
istota ich jest nie do pojęcia, a cel,
do którego prowadzą, groźny i nieznany. Wszyst kie współczesne zagrofo{lia, jakby wymknęły się spod naszej
kontrol i, jak miotła w „Uczni u czarnoksiężnika". Żyją już własnym życiem

rozkła

„Bełk

surdaln a asocj
mów", jak na:
tyków. Tekst
opowia dania te1
najbard ziej acti
hecnyc h odczu
zgrozą obserw f
wokół siebie. !
mnie taka an
dowala ? Nie.
nie mówić, a
sobu opisani a.
czny język te
zdolny już w
cj-onali zowane
Hamle t twier
ciadło natury "
a więc teatr
c ie. Zawsze t

Franke nsteina . Współczesny Szeksp ir
powini en czerpać dziś fakty z ks.iąg
raportu Klubu Rzymsk iego. Ale za
jakiego konia Ryszar d III ofiarowałby
dziś świat. bo już królest wo nie wystarczy ? Nie ma ratunk u. Nie ma ucieczki przed samym sobą dla współ
czesneg o człowieka. A więc jak o tym
pisać? Jeśli świat jest groźny i niezrozumiały, to komun ikat o nim musi
być podobn y. A może trzeba ~naleźć
nowy sposób na wyrażenie tego wszystkiego, co nas tacza i przera ta. Renam
i proponują
szukaj
żyserzy
p zedziwne ~ełkotliwe
często jakieś
sny i apokal ipt zne wizje bo tra- yrazić s.i~
tego
dycyjn ym językie
nie da. Czasem s to d wiadcz enia

leży odwrócić
prawiać teartT,

cy teatru na
reszta już sa

bez szemrania, repertuar
zgodnie z wyfn.isterstwa, szkoły, społecz
~wn1ika literackiego i kogo
~.„ W większbości wypadnas. mł-odych, nie pytał o
lizowanie marzeń było zae dla tych z nazwiskiem.
dobrze, lepiej, nie wiem.„
starcie udało. Dzięki wstaRomka Kłosowskiego zaan::ie Jerzy Zagalski do Biaz nim dogadałam się na
ozorcy" Pintera. Ta pomi bardzo bliska, toteż
lbył tzw. sukces: pokaz w
zjazd krytyki itd. Ale to
nie znaczyło. Petem przez
iałam i tak odrabiać pań
ealizować różne lekcje na
t, które wprawdzie były
izkołą zawodu, ale w żad
u nie pomagały szukać
l Także w wyborze obreżyser rzadko miewał
wcześniej

ący,

Najczęściej

dostawał

Wygranych". A to na proo groźne. Jak jest dzisię wielu młodych, chęt
m z nimi długie rozmaj bezinteresowne, bo teaewielki i mjejsc dla nobrak. I prawie nigdy nie
ię, żeby kandydat na reod uwagę propozycje inóre sam sobie wymausznie. Ale te marzenia
t nieprzeciętne, tak rzaddo możliwości aktorskierofilu teatru czy chaa! Młodzi chcą od razu
pje marzenia, za wszelką
iwać w optymalnych waarzających szansę „zaui założyć. że to ludzie
otowani warsztatowo
'rawdę, czego chcą,
to
~~i iest czas. Trzeba od
f'ka za rogi, inaczej się
ie zawsze wiedzą i uo niechqtnie też myślą
trze na prowincji. I to
mie. Jeśli nie stać ich
własnej, silnej grupy,

własnego programu, to
wiincjonalnym teatrzyku
lizują.

sieł5ie w
dziś nie

prozrea-

dziś

nie ma szaileńców na prowincjL Tam realizuje się plan. A kiedyś bywały takie teatry, które stwarzały szanse startu młodym reżyse
rom: Ziembiński w Koszalinie, nasz
teatr w Kaliszu, Prus w Słupsku (przez
chwilę), Rościszewski w Olsztynie, 0bidnri.ak w Jelen.i.ej Górze (do dziś)
i inni. Teraz rzeczywiście o nich nie
słychać. Toteż młodzi szukają oparcia w teatrach markowych. Ale tu
znów trzeba czekać w kolf!j~. Mło
dość jest wprawd:r.ie
atutem, ale peł
na anonimowość przeszk ..„"fr.a, trzeba
więc , coś mieć na swoim kóncie, czymś
się wykazać, a jak tu się „i)ykazać nie
reżyserując? I tak dookoła Wojtek.
Sytuacja dla wiielu jest trudna. Ale
niektórzy mają szczęśCie. No, może
nie tylko s:z.częście, ale po prostu talent. Dali ' się jakoś zauważyć, często
jeszcze w s~ole, i dyrektorzy o nich
zabiegają, Oni decydują o wyborze

B<>

noścl.

Ale 1 jes-zcze czego!

____nu§J..ę,

ze to 1est szczególnie po'trzebne w

statnich latach - · a mianowicie ~
dZOPowazneJ, bezpośreclnięj_Qyskusj i
na tern~ m~acjj ws~zesnego c~
tie1ij I tu też młodzi mają wiele
o
ienia. Przecież :ich ocena świata jest z konieczności. różna od naszej,
„średnia1ków". A teatr obecny jest adresowany głównie do młodych, bo
tak się złożyło, że to oni przeważnie
zasiadają na widowni. Młodzi, ci najbardziej otwarci, nieustannie szukają- cy odpowiedzi na pytanie: jak żyć.
Młodzież oczekuje na powtórkę z historii.i, ale widzianej poprzez doświad
czenia ostatnich lat. A więc widzianej
- młodymi oczamL Rodzą się nowe znaki, nowe syinbole, wyrosłe z dnia
dzisiej.szego, stare
wielokrotnie nie
przystają do rzeCZY\:Vistości,
stają się
niezrozumiałe. nieużyteczne. Nie wolno o tym zapominać. I choć czasem
trudno się pogodzić z brakami erudycyjnymi młodej widowni, trzeba to
przyjąć jako signum temporis i szukać nowych środków komunikowania.
A wszystko to dzieje się na naszych
oczach, szybciej niż kiedykolwiek. Ję
zyk teatru musi nadążać, bo inaczej
stanie się zbyt hermetyczny, nieczytelny. Toteż i zmiana warty w teatrze
jest szybsza (mówię o naturalnej wymianie pokoleń, a nie odgórnej, administracyjnej).
B. W.: Od siedemnastu lat prowadzi pani teatr. Najpierw w Kaliszu.,
teraz w Poznaniu. Łatwiej być dyrektorem teraz, czy przedtem? Na początku.

Na początku wszystko jest
Rzeczy komplikują się w
miarę
narastania świadomości. Zawsze bairdzo serio traktbwałam moją
pracę, ale teraz, jak patrzę z perspektywy na swoje początki w Kaliszu,
dostrzegam tam szerszy margines zabawy, Na początku niczym się nie ryzykuje. Wszystko jest do wygrania,
nic do stracenia. I to jest cudowne.
Cieszy każde zwycięstwo, każdy sukces. Jak by tu powiedzieć„. istnieją
„rezerwy proste". z których łatwo się
korzysta. Potem już tych „rezerw prostych" brak i zaczyna się spacer pod
górkę.
Z premiery na premierę robienie teatru staje się trudniejsze i mimo rutyny wynikającej z dośwJad
czenia poczucie odpowiedzialności
w działaniach artystycznych
działa
hamująco. Z konieczności zwalnia się
bieg. Jestem za tym, żeby teatry obejmowali młodzi ludzie, profesjonaliści. ale szaleńcy, pełni inicjatywy,
'I
własnym, oryginalnym programem, obdarzeni osobowością, która pozwoli
im przewodzić teatralnej rodzinie. Te
„rezerwy proste", o których mówiłam, na początku pomogą im, a potem... potem przychodzi doświadczenie.
Ale też i czasy się zmieniają, a ie już
od nas nie zależą. Toteż jeśli pani pyta, kiedy było łatwiej, siedemnaście
lat temu czy teraz, to odpowiadam z
pełną odpowiedzialnością .i obiektywizmem. że wtedy. I to nie ze względu
na ten stan nieważkości towarzyszący
początkom dro,!!i i także nie ze wzglę
du na żadne PF AZ-y ... czy jak je zwał.
Każda z reform można jakoś przeżyć, jeżeli widzi się inny cel 1 sens
prowadzenia teatru niż tylko realizowanie planu. Bo teatr we wszelkich okolicznościach, jakiekolwiek
by one
były, to nię wyniki kasowe i ilość
wykonanych premier, ale dialog pomiędzy artystą a widzem, prowadzony z dobrej i nieprzymuszonej woli
z obu stron Taki dialog teoretycznie
można prowadzić wszędzie i zawsze.
Oczywiście, raz jest to trudniejsze, raz
łatwiejsze. ale jak doitad za'o/sze możliwe. Teraz również. Natomiast faktem jest, że jest trudniej niż kiedykolwiek ze względu na ogólną ogólną
I. C.:

szituki i obsadzie. Teraz j~st po prostu większe zaipotrzebowanie na nowe. Bardziej stawia się 1ia młodość.
To oczywiście ryzykowne, ale w sztuce kto nie ryzykuje, ten niewdele osiągnie.
Doświadczony
re::yser
daje
wprawdzie gwarancje
poprawności,
ale mniej szansy na szalei1stwo. Chociaż czy ja wiem.„ Kantor najwspanialej poszalał w późnyrr. wieku. A
„Zemsta" Hubnera'? Jedno z przedstawień, które cenię najwyżej Czy mógł
by je zrobić młody Hiibnr·r? Einstein
twierdził, że najmłodszy b)ł tuż przed
śmiercią. Najmłodszy i naodważniej
szy. Ale to chyba sprawa indywidualna. Zbaczam z tematu... Po prostu
młodzi zdolni zawsze umidi się znaleźć. Teatr bywa okrutny. ale selekcja negatywna jest mu rl:ica. Teatro'"'i. a nie administracji, .K,óra niestety wielokrotnie w naszej historii najnowszej próbowała lansować miernotę
przeciw talentom. Krąży mit po Polsce,
że mam szczęśliwą rękę do młodych.
Może.„ Faktem jest. że jak sobie kogoś
upatrzę, zaufam i staram się mu stworzyć warunki w miarę naszych możli
wości najlepsze z najlepszych, to rzadko się zawodzę. Wspomniałam przedtem o reżyserach, którzy chcą realizować tylko siebie. sugerując tym samym, jakoby brak im było pokory
wobec widza. społecznych funkcji teatru i zespołu. Ci mo.i wybrani reży
seirzy, oczywiście, również przychodzą
ze swoja bardzo o'i;:reśloną , wizia. ale
ta wizja współbrzmi z charakterem
naszego teatru. Współbrzmi. albo jak
w przypadku Wiśniewskiego jest jego zaprzeczeniem. Swiadornym.
W
tym wypadku aktorom i publiczności
proponujemy odmianę. Teatr też musi uprawiać trójpolówkę,
aby jego
wydajność artystyczna stale !"Osła. Myślę, że każdy teatr, nie tylko „terenowy omnibus". powinien zaskakiwać
widłib)woimi zmiennymi propozycjami. I :c;.§.PÓłczesny widz nie oczekuje
od teatru poprawności. czeka na wydarzenia artystyczne. _ Po.lfrfilv11.0sc ::::L
byleiakos~Lp.udę ~n_!lacj~ a wreszcie
tłaską moraHstYkę ma na co dzień w
~lewizH„ Od tąt_~e~e odświ~t-

łatwiejsze.

atmosferę, na nieufność wszechobec•,
nie panoszącą się wokół teatru. Pię
kne słowa i zaklęcia nic nie pomogą
i nie pomoże pozorowana wolna dys·
kusja, do której nieustannie jesteśmy
rzekomo zapraszani (no, nie wszyscy!).
Dopóki tego się nie przełamie, teatr
będzie kulał i utykał jeszcze bardziej,
niżby to wynikać
miało z permanen·
tnego kryzysu teatru, do którego zdą·
żyliśmy

już

przywyknąć.

Obecnie
okoliczności
działają destruktywnie na

owi pani o 3Ytuacjł weteatru. A publiczność? Teatr ma
jej ooraz mniej do zaproponowania.
wnątrz

I. C.: Tak to rze(!zywiście wygląda
z drugiej strony rampy, ale.„ jak gdyby znane są przyczyny.„ Swiat nasz
tak dalece się komplikuje we wszystkich swoich aspektach, że zrozumienie
jego - myślę o rozumieniu modelowym, . abstrakcyjnym - staje się coraz trudniejsze, Co mówię! Staje się
niemożliwe z perspekty.\ry przecięt
nego jego mieszkańca (nieprzeciętne
go też). Teatr, ten najambitniejszy, jak
daleko sięgnąć pamięcią wstecz, za·
wsze dążył do syntezy, usiłował odkrywać
jakieś prawidłowości.
Raz to
wadził się z bogami, aby X".P7J.imiP~
tajemnicę ludzkiego losu. t'f . ~.1krywał
mechanizmy działanir "władzy, zawsze
pokazując człowiE')°d omotanego wła
snymi, je!tr.:J ~f11t:o właściwymi przywaramt w zderzeniu z otaczającym
taje '·niczym światem przyrody. Teraz
tuzornie wszystko się zracjonalirzowało, wszystko pozornie staje się jasne.
Pozornie. bo to. co został<> odkryte
przez naukę, jakby własne, człowiecze,
stało się największym i najbardziej
tajemniczym zagrożeniem. Nasze jed·
nostkowe doświadczenie coraz bardziej
oddala się od wiedzy, której efekty
dla normalnego zjadacza chleba
podobnie jak istota Boska poprzez
wiarę i objawienie przyjmowane
mogą być tyilko na słowo honoru. Bo
ic;tota ich jest nie do pojęcia, a cel,
do którego prowadzą, groźny i nieznany. Wszystkie współczesne zagrofenia, jakby wymknęły się spod naszej
kootroli, jak miotła w „Uczniu czar-

noksiężnika". Żyją _ już własnym życiem

Frankensteina. Współczesny Szekspir
powinien czerpać dziś fakty z ksiąg
raportu Klubu Rzymskiego. Ale za
jakiego konia Ryszard III ofiarowałby
dziś świat. bo już królestwo nie wystarczy? Nie ma ratunku. Nie ma U·
cieczki przed samym sobą dla współ
czesnego człowieka. A więc jak o tym
pisać? Jeśli świat jest groźny i niezrozumiały, to komunikat o nim musi
być podobny. A może trzeba znaleźć
nowy sposób na wyrażenie tego wszystkiego, co nas tacza i przera:ta. Reżyserzy
szukaj
i proponują
nam
często ja'kieś
p zedziwne~ełkotliwe
sny i apokalipt zme wizje bo tra- dycyjnym językie
tego
yrazić się
nie da. Czasem s to d wiadczenia

cieka·we. czasem prztt'1!a~ąco głupie l
nudne. Bo też nie kafiy sen nie każ
dego człowieka J:asł"uje na pokazanie na deskach 1centznych. Oczywiście, powie· pani. .że m<.tna mówi~ ludzkim językiem, mądrze o sprawach egzystencjalnych, ' wiec:nYch, bo takie
przecież nadal istnieją i co dzień nas
trapią lub cieszą. Oczrwiście, że można. Toteż
istnieje taka literatura
Różne „Sniadania
u Desdemony" i
„Zdrady w leśniczówce", ale ja chciałam mówić o próbadt najambitniejszych naszego teatru. l\fam tu· i wła
sne
doświadczenia, ', nie
sięgające
wprawdzie aż do stroo!Raportu Rzym~
skiego, ale dotyczące ~isu naszej rzeczywistości. Też tak bardz.o trudnej
do zrozumienia. że aż nie poddającej
się zwykłym prawom logiki działania
społecznego. Aby opisać ten nasz świat,
sięgnęłam do tekstu B-Ogusława Schaeffera „Zorza", aby przez pełną dezintegrację rzeczywistości pokazać galopujący rozkład wzorców, schematów
i norm. „Bełkot współczesnoścL Ab~urdalna asocjacja sprzecznych systemów", jak napisała jedna z pań krytyków. Tekst Schaeffera i ten sposób
opowiadania teatralnego wydał mi się
najbardziej adekwatny do moich obecnych odczuć na temat tego, co ze
zgrozą obserwuję w ostatnich czasach
wokół siebie. Ale czy sądzi pani, że
mnie taka analiza rzeczywistości zadowala? Nie. Nie mogę jednak o niej
nie mówić, a nie znajduję innego sposobu opisania. To tak, jakby realistyczny języ'k teatiru przeżył się, nie był
zdolny już wyrazić tego pozornie zracjonalizowanego naszego świata. Cóż,
Hamlet twierdzi, że teatr to „zwierciadło natury",
odbicie rzeczywistości,
a więc teatr jest taki jak samo ży
c:e. Zawsze tak było, toteż może na~
leży odwrócić kolejność i zamiast naprawiać teaitr, spróbować p~zy omocy teatru naprawić
życie,
potem
reszta już sama 'się zrobi. To oczy-

wMete tart. ale nie cdkiem pozibawionN" sensu. Bo teatr w dzisiejszym
świecie może odegra.ó jeszc:H ogromnfl
rolę. P<YZiwoli pani, te b~dtl teraz mówić o nas:iym teatrze, a nie o teatr.ze
w ogóle. O tym, co ja muszę robić
co dzień i po oo w ogóle prowadzę
teatr. Po co i dla kogo? Do naszego
teatru przychodzi głównie młodzież.
Przychodii, by wspólnie odpowiedzieć
na pytanie: jak żyć. Teatr stanowi au·
torytet moralny, a więc nasza odpowiedzialność jest ogromna. I z tego
zdajemy sobie sprawę. Młodzież żąda
od nas wykładni moralnej, którą nie
zawsze znajduje w szkole, nie zawsze
w domu. wobec tego szuka jej w teatrze. Jest to, moim zdaniem, młodzież
znakomita, mądra, dociekliwa, nieufna, usiłująca znaleźć swoje miejsce
w świecie. To nieprawda, że\interesuje
ją tylko szmal, to jest m'it. Oczywiście
mówię o tych młodych ludziach, którzy spędzają · czas w teatrze (tych, którzy do nas nie przychodzą, nie znam).
Ci teatralni, żądają odpowiedzi, których ja oczywiście najczęściej nie umiem udzelić. wobec tego staram się
wspólnie z nimi szukać. Żądają języka
współczesnego, nie przyjmują
morałów wprost, natomiast bardzo lubią
dyskurs o moralności, wielką moralisty'kę, problemy naprawdę ważne, które mogą być tematem dyskusji -nie
tylko o sztuce. ale
także o życiu.
Przede wszystkim o tyciu. Zadają pytania najtrudniejsze, bo podstawowe.
Są na zakręcie. a żądają prostej drogi. I to jest piękne. Nie wolno ich zawieść. Rola teatru jest pomoc w znalezieniu odpowiedzi, rzetelnej, uczciwej, bez kłamstwa ludzkiego i artystycznego. Bez oszustv„·a. ~· e sami
tej odpowiedzi dziś . n ie
my? To
próbujmy chociaż pro\:i.·adz"
d4llog.
Rozma~iala

BOŻENA

