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z Anną Augustynowie~ - dyrektorem artystycznym 
i Zenonem Butkiewiczem - dyrektorem naczelnym 

Teatru Współczesnego w Szczecinie 
miesiąca Gdzie jest .zabawa? 

~ . 

• SĄ dwa wzorce sprawowania dy
rekcji w teatrze. Pierwszy • to dyrek
cja samodzielna, łącząca funkcje arty
styczne z zarządzaniem całością. Dru
gi • dyrektorski duet, w którym role te 
rozpisane są na dwoje. Jesteście pań
stwo przykładem drugiego wzorca. Jak 
się pracuje w duecie? Czy ten układ, 
na współpracy oparty, nie ma jednak 
jakichś złych stron? 

Zenon Butkiewicz: - Ja tych złych 
stron nie widzę. Czy może ty, Aniu, wi
dzisz jakieś? [śmiech] 

Anna Augustynowicz: - Ja widzę tyl
ko pozytywne! 

Z.B.: - Poważnie mówiąc: aby ten 
układ zaistniał, musi być spotkaniem, 
spotkaniem dwojga ludzi, którzy chcą w 
tym układzie - w sposób naturalny - funk
cjonować. Osoby, które trafią na siebie 
przypadkowo, i których nie łączy jakiś 
światopogląd artystyczny, które nie mia
łyby na dodatek wspólnych cech oso
bowościowych, długo w takim układzie 
nie wytrzymują. 

·Powiedziałem „duet", ale może lep
szym określeniem byłby „tandem". Bo 
to nie są dwie solówki, ale wspólna 
jazda i włożony w nią wysiłek; jazda 
w jednym kierunku. 

A.A.: - Może powiem, dlaczego nie 
miałabym ochoty na taką zupełnie sa
modzielną jazdę. Ja w ogóle nie znoszę 
instytucji. To dla mnie balast. Próbowa
łam tego samodzielnego dyrektorowania 
przez pól roku, w początkach pracy we 
Współczesnym, i wiem, że11ie mogłabym 
robić tego co lubię, gdybym, jako reży
ser, miała też na głowie całą teatralną in
stytucję. W tandemie, o którym mowa, 
mam ten komfort, że zdjęto mi z pleców 
ciężar spraw finansowo-organizacyjnych. 
Choć i tu są, ocz.ywiście, sytuacje, które 
mnie w tej mierze prz.ywolują do po
rządku, i każą się zastanowić nad tym 
czy innym wyborem w szerszym, eko
nomicznym kontekście. 

Z.B.: - O wszystkim decyduje styl, w 
którym się rozmawia. To może być styl 
prowadzący do konfliktów: dyrektor ar
tystyczny składa naczelnemu propozycje 
do wykonania, a naczelny bierze ołówek, 
skreśla, i mówi, nie ma pieniędzy, to i to 
trzeba zmienić. My rozmawiamy z sobą 
naprawdę, przekonujemy się nawzajem. 
I nawet jeśli jesteśmy twardzi, to nigdy 
nie robimy sobie na przekór. 

• W kląsycznym talk-show taka roz
mowa o współpracy dyrektorskiej mię
dzy kobietą i mężczyzną nie obeszła
by się pewnie bez wątku damsko-mę
skiego. Ja spytam nieco inaczej: nie 
znaliście się państwo wcześniej, jak to 
więc wyglądało na początku? 

A.A.: - Myślę że to sprawa szacunku 
- do siebie samych i do partnera. Istotą 
każdego związku jest rozmowa, a my mo-

. żerny o sobie powiedzieć, że umiemy z 
sobą rozmawiać. I sądzę, że od począt
ku umieliśmy. A jeśli chodzi o kategorie 
pici, to nie mam potrzeby tego typu my
ślenia o teatrze. Śmieszą mnie festiwale 
„sztuk kobiecych". Takie kryteria i po
trzeby to raczej sprawa dla psychologów. 
Teatr jest dobry albo zły. Wewnętrzny po
dział ról w teatrze nie ma nic wspólne
go z rolami kobiety czy mężczyzny. 

·W Teatrze Współczesnym podział 
zadań na dyrektora naczelnego i arty
stycznego jest już pewną tradycją. Tak 
było, gdy dyrektor Kazimierz Krza
nowski miał partnerów artystycznych 
w Ryszardzie Majorze, Bogusławie 
Kiercu„. 

Z.B.: - Tego aspektu tradycji akurat 
bym w tym przypadku nie podkreślał. Bo 
tu do takiego podziału funkcji doszło nie 
z przyczyn tradycji, a dlatego że Ania -
która mogla być przecież dyrektorem na
czelnym i artystycznym - świadomie z te-

jący mniejsze zadanie wykonywa! je go
rzej, bo miałby poczucie, że należało mu 
się zadanie większe. 

Z.B.: - Z mojej obserwacji wynika coś 
jeszcze; to, że owszem, ten zespól jest 
zżyty, ale nie na zasadzie komuny, któ
ra spędza razem każdą chwilę od śnia
dania do kolacji. Jesteśmy z sobą, gdy 
to jest potrzebne, by potem odejść do 
swych nisz, do jakichś innych zadań, do 
życia rodz!_nnego ... 

• Część' zespołu wyrażnie się zresz
tą usamodzielnia. Sprawdza się arty
stycznie gdzie indziej. 
. Z.B.: - Jest to i dla nas powód do sa

tysfakcji, jako że traktujemy to jako prze
dłużenie działań Teatru Współczesnego. 

A.A.: - Wiadomo, że kondycja aktora 
jest kondycją człowieka. Jeżeli więc ak
tor sam zrobi przedstawienie, to staje się 
lepszym aktorem, bo jest człowiekiem bo
gatszym <:f' jakieś doświadczenia, nabie
ra pewności siebie, dojrzewa w swoim 
warsztacie. 

• A jak wpływa na samopoczucie ze
społu pozycja teatru? Wysoka przecież 
w skali kraju. A co za tym idzie moż
ność konfrontacji z innym odbiorcą • 
na festiwalach, na gościnnych sce
nach całej Polski... Banalna odpowiedż 
brzmi pewnie, że takie powodzenie 
uskrzydla, ale musi się też budzić wąt
pliwość, czy i nie fałszuje jakoś opty-

0 ki, nie tworzy sztucznych hierarchii, nie 
samouspokaja? 

go zrezygnowała, co doprowadziło do po
jawit!nia się w Szczecinie mojej osoby. 

A.A.: ,- Choć, ocz.ywiście, może i grai 
tu rolę geniusz miejsca. Zdaje mi się jed
nak, że jeśli już mówimy o tradycji, to 
ważniejsze jest co innego. Po tym pól 
roku samodzielnego dyrektorowania mia
łam przekonanie, że dalej sama nie po
ciągnę. Zresztą i jako reżyser dopiero wte
dy zaczynałam. I dopiero teraz, z per
spektywy dziesięciu lat w Szczecinie mo
gę rzec, jak wielki dar otrzymałam od lo
su: swój zespól. Dzięki temu mogłam zro
bić wiele spektakli, do których, gdfbym 
zespołu nie miała, musiałabym p.:iwnie 
długo podchodzić, pukając do drzwi in
nych teatrów. 

• Zespół, to właściwie też część tra
dycji tej sceny. 

A.A.: - Właśnie! To swoisty fenomen. 
Bo od czasu, gdy Teatr Współczesny stal 
się samodzielną instytucją, marny tu do 
czynienia z artystyczną ciągłością. Są w 
jego zespole świetni aktorzy,· którzy ją 
współtworzą. A z nią: postawę wzajem
nego szacunku, wspólnej odpowiedzial
ności. Tu nie ma potrzeby dyscyplino
wania kogoś. A jest zasada niemarno
wania czasu. Aktorów nieprzygotowa
nych do tego stylu, takiej metody pracy, 
nie trzeba zwalniać; to zespól, w sposób 
naturalny, ich eliminuje. 

Z.B.: - To ważny element tradycji 
„Współczesnego", że ludzie tu wzajem 
od siebie wymagają. Dzięki tej atmosfe
rze stworzyła się naturalna hieral'c ia. 
Trudności, które się pojawiają rozpatruje 
się więc .hierarchicznie": pierwszy głos 
należy do tego aktora, który ma naj
większe zadanie„. 

A.A.: - To nawet nie jest sprawa roz
działu ról, ale praktyki i talentu. Ludzie, 
którzy pracują w tym zespole mają silne 
poczucie własnej wartości. Każdy wie, . 
gdzie jest jego miejsce. 

• Nie ma wyścigu, rywalizacji, kto 
lepszy? 

Z.B.: - Jest, ale nie w bufecie, nie na 
korytarzu, a na scenie. 

A.A.: - Nie ma więc sytuacji, że ak
tor, który wie, że ma mocny drugi plan, 
przychodzi z pytaniem: kiedy zagram 
Hamleta? Zespól rodzi się wtedy, gdy 
ucząc się wspólnego języka stajemy się 
przez ten język rozpoznawalni. Nie chcę 
przez to mówić, że ten język to „nasz 
styl", mozolnie wypracowany, od które
go odcinamy kupony; nie, my się wciąż 
wspólnie uczymy! Ale każdy ma poczu
cie swej wartości. Aktor pierwszego pla
nu wejdzie więc bez pretensji, a nawet z 
przyjemnością w plan trzeci, bo Wie, że 
na aktora pracuje partner. Od czasu, gdy 
tu jestem nie zdarzyło się, by aktor ma-

A.A.: - Powiem szczerze, fa jestem w 
ogóle przeciwniczką tzw. sukcesu. Ro
zumiem, że wartość, by wartością się sta
ła, musi zostać uznana. Z tym, że aby 
została uznana, trzeba publiczności. A my 
robimy teatr tu, w Szczecinie, dla tej pu
bliczności. Słyszymy więc, czy to, co ro
bimy jest prawdą czy fałszem. Jeżeli 
prawdą, to to „wchodzi", jest rezonans, 
słychać jak ta publiczność oddycha, jak 
się śmieje, wzrusza. Każde przedstawie
nie to egzamin wobec niej. Zdany lub 
nie. Ale istnieje inny mechanizm sukce
su. w który, chcąc nie chcąc, wdeptuje
my. Do niego trzeba mieć dystans. Bo 
to media kreują oblicze instytucji arty
stycznych, teatrów też. Dlatego cieszymy 
się z dobrych recenzji, zaproszeń na fe
stiwale, staramy się jednak o tym roz
mawiać tak, _że sam fakt recenzji, zapro
szenia nie czyni z nas ludzi sukcesu. Gdy 
się uwierzy, że jest świetnie - samoza
dowolenie przekreśla to, co naprawdę się 
udało osiągnąć. 

Z.B.: - Podpisuję się pod tym w peł
ni. Ale może być przecież i taka sytuacja, 
że siedzimy u siebie, w miarę oswojona 
publiczność nam klaszcze, i wtedy też 
spływa na nas samouspokojenie. Granie 
poza Szczecinem ma natomiast tę .dobrą 
stronę, że daje szansę konfrontacji. Wo
bec różnego widza i różnych sytuacji. 
Przecież nie jest tak, że każdy nasz wy-
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jazd to sukces, oklaski na stojąco. Te sa
me przedstawienia w różnych miastach 
różnie przyjmowano. A na tym też się ze
spół uczy i przy okazji dojrzewa. Co da
je nam wspólnie, ważne w sztuce, po
czucie artystycznej pokbry. 

A.A.: - Oczywiście, jest miło, gdy do
stajemy dobre recenzje, natomiast jeśli 
otrzymujemy zie jest też niezmiernie waż
ne, aby je przyjąć, ale zachować poczu
cie wartości. Mieć świadomość, że teatr 
to rzecz absolutnie subiektywna; tak sa
mo ten, który pisze o nas ma prawo do 
własnych gustów i ocen. Ważne jest na
tomiast, by po krytyce odzywał się ten 
dzwoneczek niepewności, że coś może 
jest nie tak, coś trzeba sprawdzić. Ale i 
nie deprecjonować siebie, bo to byłoby 
stratą energii, którą wspólnie wytwarzamy. 

Z.B.: - W takiej konfrontacji „na wy
jeżdzie" ważne jest więc nie tyle to, jak 
nas ocenią inni, ale to, jak sami się oce
nimy. A zawsze pilnujemy, by nie dawać 
półproduktu. Przyjmujemy więc tylko te 
zaproszenia, które dają szansę pełnego 
wykazania się w optymalnych do tego 
warunkach. Nie chcemy też być "używani 

1 instrumentalnie", jako namiastka oby
czajowego skandalu. Takie właśnie za
proszenie dla "Mojej wątroby„." odrzuci
liśmy niedawno. 

• Sądzę, że, paradoksalnie, przy
czyną powodzenia „Współczesnego" w 
Polsce jest to, że to ~zczeciński teatr. 
Istniejący tu i teraz, nie starający się 
przypodobać jakimś warszawkom, dba
jący o swój wizerunek na tutejszym tle. 

Z.B.: - Nam o tym mówić trudniej. Ale 
to prawda, że my nie kombinujemy, jak
by tu „zrobić sukces". Myślimy za to, jak 
ułożyć repertuar, jak dać satysfakcję wi
dzom, ale i zespołowi. Awanse, jakie nas 
z tego tytułu, w efekcie, spotykają przy
chodzą natomiast niezależnie 9d tych pla
nów„. Nie brak, skądinąd, i tego typu 
uwag - jak przeczytałem niedawno w jed
nej ze szczecińskich gazet ~ że ktoś oce-

niając prowincjonalizm miasta wspomniał 
o "zakurzonych" czy „odgrzewanych pre
mierach': „Współczesnego". Na co mo
gę rzec tyle, że ważnym kryterium oce
ny teatru jest to, iż jego spektakle są grą
ne (bo widzowie chcą je oglądać) przez 
kilka lat. Czego nam dyrektorzy teatrów 
w Polsce zazdroszczą? A tego właśnie. 
Pytają: ile lat graliście „Iwonę księżnicz
kę Burgunda"? Co, cztery?! I była na to 
publiczność?! Ano, była. 

A.A.: - To o czym mówi dyrektor, to 
szerszy problem. Jest coś takiego jak nie
zadowolenie, nielubienie miejsca, w któ
rym się jest. Zdarza się, że w pociągu 
czy taksówce powiem komuś, że pracu
ję w teatrze. I słyszę : „o, do teatru to ja ków z „Zabawy" Mrożka. Zabawa gdzieś 
jeżdżę do Warszawy, a przynajmniej dQ być musi, tylko nam nie jest dostępna. I 
Poznania„." Albo słyszę pytanie: .a ma dobijamy się do różnych światów mnie
pani w zespole jakiegoś znanego akto- manych, by jej doświadczyć. 
ra?" To jak z melodią: ludzie lubią tę, któ- A.A.: - A trzeba się umieć bawić. I ąl
rą znają. A ten „znany", w domyśle: do- bo ktoś wejdzie do tej zabawy z nami, 
bry aktor to ten, kogo można oglądać, albo powie, że go ta zabawa nie intere
jedząc zupę, w telenoweli, sitcomie. Swo- suje. 
ich nie znają, bo do teatru nie c~odzą i • Z.B.: - Tak właśnie staramy się to ro
zasady deprecjonują „miejscowe", bo na bić.- Tu jesteśmy, więc do takiej, metafo
pewno gorsze„. Osobiście mnie to nie rycznie rozumianej zabawy staramy się 
dolega, przyszłam tu skądś, ale robię te- tu zaprosić. 
atr dla tych, co tu żyją. Żal mi tym bar- ·Niektórzy powiedzą, że bawicie się 
dziej, że w mieście, skąd bliżej do Ber- Tu, by dostrzegli to_w jakimś Tam„. 
lina niż Warszawy, ten prowincjonalny A.A.: - Jeśli są ci, którzy chcą teatr 
kompleks wobec tej mitycznej Centrali, robić, i ci, którzy do tego teatru chcą 
jakiegoś „gdzie indziej", jest tak trwały. przyjść, to można za górami, za lasami 

Z.B.: -To, oczywiście, tylko jedna stro- w głębokiej dziurze robić teatr świetny, a 
na zagadnienia. Bo mamy i widza, który pod znakomitym szyldem - nie da się 
nas ceni, szanuje, jest z nami blisko. Choć czasem zrobić nic. Bo istotą spotkania w 
w potocznym zrozumieniu spotykamy się teatrze jest to spotkanie, nie miejsce z 
z takim punktem widzenia, że najlepsza napisem „poczekalnia". W której się ży
fabryka butów, proszę bardzo, może być je w nadziei, że jak coś zrobimy, to ktoś 
w Sieradzu czy Radomiu, ale najlepszy inny nas pochwali i zyskamy szansę wy
teatr: tylko w Warszawie lub Krakowie. jazdu do lepszych miejsc. Nas taka po-

A.A.: - Przestrzeń kultury to nie geo- czekalnia nie interesuje. 
grafia. To tu i teraz. Czas, miejsce i lu- Rozmawiał Artur D. LISKOWACKł 
dzie. Chodzi więc o to, by przeżywać istot- Fot. Dariusz R. JANOWSKI 
ne rzeczy w miejscu, gdzie jesteśmy, któ- W tym roku szczeciński Teatr Współ· 
re wybraliśmy lub które los nam, za na- czesny obchodzić będzie XXV-lecie 
szą zgodą, wyznaczył. swego istnienia. W związku z tym ju-

Z.B.: - To, o czym mówisz potwier- bi/euszem odbędzie się (29-31 marca) 
dza to, jak mocno jest u nas, w społe- ogólnopolska sesja naukowa "Szcze
czeństwie zakorzeniony syndrom parob- cin teatralny". 


