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) 1 • ' ' „Sen nocy letniej" Szekspira 
' łi-ilą, w reżyserii Mai Kłet'1.cwskiej 

J fi " ~ byljcdnym z tcatr.tlnych hitów J (, -~ · Starego Teatru w Krakowie 

W poniedziałkowym 
„Dzienniku" 
opublikowaliśmy wywiad 
ze Zbigniewem 
Zapasiewiczem 
zatytułowany „Etyka w 
polskim teatrze zdechła''. 
Wybitny aktor twierdził . że 
tak zwani nowi ludzie za nic 
mają takie wartości jak 
poczucie misji zawodowej, 
odpowiedzialność za słowa. 
szacunek dla tradycji: 
„ Jesteśmy w Polsce 
świadkami konfliktu. 

Kleczewska: Nie ma żadn 

ale pozornie między 
»młodymi« a »starymi«. 
Jest to moim zdaniem 

Zbigniew Zapasiewicz 

rodzaj rewolucji kulturalnej . 
Konflikt polegający na tym, 
że nowe pokolenie ludzi. 
które weszło gwałtownie 
do teatru. ma poczucie, 
że należy zdecydowanie 
odrzucić wszystko to, 
co dotąd było ''. Pretekstem 
do rozmowy o stanie 
polskiej sceny był incydent 
w stołecznym Teatrze 
Powszechnym. Kilka 
tygodni temu kierownik 
literacki Robert Bolesto 
odczytał manifest, 
w którym padły 
niecenzuralne słowa pod 
adresem starszych 
twórców, jak i patrona 
teatru Zygmunta HObnera. 
Z zarzutami Zapasiewicza 
nie zgadza się Maja 
Kleczewska. która plasuje 
s ię w czołówce polskich 
reżyserów teatralnych. 
O niemal każdym jej 
przedstawieniu jest głośno . 
Kleczewska preferuje teatr 
zaangażowany. Teraz pracuje 
w krakowskim Starym 
Teatrze nad 
. .Zbombardowanymi" 
Sarah Kane. Premiera 
pod koniec kwietnia 

Jedna z nąjważniejszych reżyserek młodego pokolenia odpowiada Zbigniewowi Zapasiewiczowi na za 
Zbigniew Zapasiewicz oskarży! ją i 

I 
J ana Klatę o to, że ignorują tradycję, 
przekreśl ają wszystko, co do tej pory 
osiągnąl polskl t eatr. Kleczewska za

l rzuty odpiera i proponuje znanemu 
aktorowi, by zostal na pięć Int dyrek-
torem Teatru Powszechnego i nnuczyl 
wszystkich odpowiedzialności , robie
n ia spektakli ambitnych, mądrych i 
na poziomie curopejskln1. 

MAGDALENA LUKASZEWICZ 
(„NEWSWEEK"): Czy zaangażowa
łaby pani do swojego przedstawienia 
Zbigniewa Za pasiewicza? 
MAJA KLECZEWSKA*: Do dnia prze
czytania w „Dzienniku" wywiadu ze Zbi
gniewem Zapasiewiczem nie zastana
wiaiam się nad tym, aie skoro profesor 
podjąl decyzję za mnie, pozostaje mi tyl
ko ją zaakceptować. 

Nie spróbowałaby pani z nim naj
pierw podyskutować? 
Nie. Szun\.lję jego wybór. Mam wraże
nie, że pokolenie, z którym identyfikuje 
się profesor Zapasiewicz, obawia się dać 
kredyt zaufania miodym. 

Dlaczego"/ 
Nie wiem. Być może podejrzewa, że zo
stanie czegoś pozbawione, z czegoś 
ograbione. A to moim zdaniem wielkie 
nieporozumienie. 

A może to jest tak, że Zbigniew Zapa
siewicz pamięta pani i Janowi Klacie, 
że klika Int t emu zrobiliście rewolucję 
i uciekliście z warszawskiej Akade
mii Teatralnej, równlet spod jego pe
dagogicznych skrzydeł I zaczęli ście 
studia w Krakowie u Krystiana Lupy 
I Mikołaja Grabowskiego? 
Nie sądzę, by profesor Zapasiewicz pa
mięta! mnie z Akademii Teatralnej. Wię
cej, mam podstawy przypuszczać, że 
profesor Zapasiewicz nie widzia ł żad
nego mojego czy Klaty przedstawienia. 

Ale on twierdzi , t e między innymi pa
ni robi rewolucję kulturalną polega
j :1cą na odrzuceniu wszystkiego, co do 
tej pory bylo w teatrze ... 
Każde miode pokolenie albo zaprzecza 
caiemu dorobkowi pokolenia poprzed
niego, albo go rozwija. Innych dróg nie 
ma. Moim zdaniem zaprzeczenie i po
twierdzenie są gestami równie cenny
mi. AJe nikt nikomu nic ogranicza dostę
pu do morfiny - pragnienia tworzenia 
teatru - jak zrozumialam słowa profe
sora Zapasiewicza. 

Czy tym, co powiedział w wywiadzie, 
sam sobie nie odebrał tej morfiny i nie 
ma szans u „nowych ludzi"? 
Postawi! di agnozę: dialog miedzy poko
leniami nie jest możliwy. Tym samym 
sprowadził relacje w teatrze do tych 
opartych na walce i lęku . Trudno mi zro
zumieć, jak starzy mądrzy ludzie mogą 
w bezpardonowy sposób zaatakować 
młodego człowieka - Roberta Bol estę 
zn coś tak niewinnego, jak slynne IO 
punktów manifestu. Różnica wieku pra
wie 50 lat między nimi a kierownikiem 
li terackim Teatru Powszechnego zobo-
wiązywa iaby do reakcj i pedagogicznej. 
Spodziewaiam się, że z pozycji mądro
ści, doświadczenia i wieku, giupota ml<>-

Moim zdaniem cała sprawa 
z Bolestą została 
wykreowana. Ktoś wziął 
przecież kartkę z tymi 
10 nieszczęsnymi punktami 
i zaniósł do „:Zycia 
Warszawy''. Komuś na tym 
zależalo. A to dało świetny 
pretekst do wywołania 
konfliktu pomiędzy 
„młodymi" a „starymi" 

dości jest rozumiana i akceptowana. 
Tymczasem ta głupota i naiwność zo
staia wykorlystana, a sam Bolesto jest 
bezpardonowo niszczony. 

Broni pani Roberta Bolesty? 
Tak. Nr.jwyraźn1cj n!e zdow:i! sobie 
sprawy, że pływa w basenie z rekinami, 
z ludźmi, którzy tylko czekają na jakiś 
jego bl ąd. Doczekali się. Przecież ci lu
dzie ze starszego pokolenia powinni go 
uczyć, być jego przyjacióimi. 

Czy pani zdaniem wydarzenie w Te
atrze Powszechnym przyczynilo się 
do tego, że Zapasiewicz postawi! ba
rykadę pomiędzy mlodym a s tarym 
pokoleniem? 
Moim zdaniem cała .sprawa z Bo lestą 
zosta la wykreowana. Ktoś wziął prze
cież kartkę z tymi JO nieszczęsnymi 
punktami i zaniósł do „Życia Warsza
wy". Komuś na tym zależało. A to dało 
świetny pretekst dowywoiania konflik· 
tu pomiędzy „młodymi" a „starymi". 

Powiedziala pani, że miocie pokoi en le 
ma d wa wyjścia: zaprzeczać albo roz
wijać. Któr e wyjście pani wybrała? 
Zaprzeczam temu, czego si ę uczyłam 
na zajęciach profesora Zapasiewicza. 
Mieliśmy zajęcia z .Fantazego• i ćwiczy
liśmy na nich wylącznie dykcję i rytm 
wypowiadania kwestii. Nie rozmawiali
śmy o autorze, tekście, postaciach i ich 
relacjach. Powtarzal iśmy tylko, w któ
rym miejscu powinna wypa~ średniów
ka i akcent w wierszu. To jest potrzeb
ne, tylko że wtedy czuiam, że następu
je jaki ś rozpad pomiędzy tym, o co mle>
dy reżyser chce pytać, czego szukać, a 
przekazywaną wiedzą. Ćwiczyliśmy się 
w zapamiętywaniu intonacji. Jedni za
pamiętywali lepiej, inni gorzej i od tego 
zależal a ocena w indeksie. Moim zda
niem ta okazja pedagogiczna na spotka
nie .starych" z .miodymi" już wtedyze>
sta la zaprzepaszczona 

To Istnieje ten konflikt między . ml(}o 
dymi" a . starymi" czy nie Istnieje? 
A może tych "starych" też trzeba po
dzielić na dwie części? Przecież pani 
się świetnie dogaduje z Krystianem 
Lupą czy Mikołajem Grabowskim .•. 
Ci .starzy" nie stanowią grupy mówią
cej jednym głosem. Przecież Jan Peszek 
gra u Kiaty i Zadnry, i między ilimi nie 
ma żadnej przepaści pokoleniowej. An· 
na Dymna, która gra w świetnej .Ore
stei" Kiaty, też chyba się nie buntuje 
przeciwko „młodemu" teatrowi. 

Maja Kleczewska 

To czym się cl .starzy" róźnią . Din· 
czego z Zapas iewiczem nie może się 
pani zgodzić, a przypuszczam, te z Lu
pą nie ma pani żadnych problemów? 
Wie pani, to jest taka różnica, jak mię
dzy rozmową a wykladem. Człowiek, 
który dopuszcza możliwość słuchania 
drugiego, nie stwarza przepaści. Nato
miast spotkanie z profesorem Zapasie
wiczem to zawsze bylo coś pomiędzy 
wykiadem a aud iencją. Nie traktowa! 
nas podmiotowo. 

Kiedy ta przepuść zaczęln być widocz
na? Czy dopiero po zdarzeniach w Te
atrze Powszechnym? 
Dla mnie tak. Wcześniej w ogóle nie zda
walam sobie sprawy, że istnieje jakiś 
konflikt. Wydawalo mi się raczej, że to 
zjawisko wykreowane przez media. Oka
zuje się jednak, że jest inaczej. 

Czy warszawskie teatry są dla pani I 
Klaty zamknięte? 
Jedne są zamknięte, inne nie. Nie o to 
chodzi. Teatralna potencja miasta jest 
w tej chwili zamrożona, a być może za
przepaszczona. Ludzie teatru nie są 
przez polityków traktowani poważnie. 

Rozumiem, że w Krakowie ma pani 
komfortową sytuację"! 
Jeśli chodzi o przestrzeń artystyczną, 
którą w Starym Teatrze daje Mikojaj 
Grabowski - to tak. Mam wrażeni e, że 
daje mi taką przestrzeń, jakiej warszaw
ski Teatr Powszechny nie da l Remigiu
szowi Brzykowi (do niedawna kierow-

Każde młode pokolenie albo 
zaprzecza dorobkowi 
pokolenia poprzedniego, 
albo go rozwija. Innych dróg 
nie ma. Moim zdaniem 
zaprzeczenie i potwierdzenie 
są gestami równie cennymi. 
Ale nikt nikomu nie 
ogranicza dostępu 
do „morfiny·: czyli 
pragnienia tworzenia teatru 

nik literacki teatru; wraz z Robertem 
Bolestą, autorem manifestu, odszcd l z 
teatru - przyp. red.). 

A dostał a pani taką przestrzeń w Te
atrze Narodowym od Jana Englerta 
przy okazji pracy nad „Fc'<irą" "! 
Tuk. Gdyby tak się nie staio, nie robi la
bym tego spektaklu. Zaufanie to pod
stawowy warunek do pracy. Nie mam 
ochoty poruszać się po trasie, którą ktoś 
mi wytyczy. Być może dyrektor Englert 
wielokrotnie żałowa ł , że zaprosi! mnie 
dowspólpracy. Szanuję go również za to, 
że mia! odwagę mnie zaprosi ~ do Naro
dowego. Zmabr.lliśmy się ze sobą, wal
czyl iśmy, ale obydwoje mieliśmy poczu
cie, że to ważne spotkanie, cenne dla 
dwóch stron. Ale bylam traktowana jak 
partner, a nie jak uczniak. 



ej rewolucji 
rzuty o upadek moralności w polskim teatrze 

Podobno bala się pani wpuścić go na 
próby „Fedry"? 
Nie jest tajemnicą, że Tezeusz, którego 
grai Englert, wchodzi w ostatnim akcie ... 
A na poważnie, mialam obawy co do pew
nych scen. 

A co się stało, kiedy w końcu wszedł na 
próby? Czuła pani napięcie, a przynaj
mniej coś, co byłoby zapowiedzią kon
fliktu mlędzypokolenlowegu? 
Nie, choć caly czas czekałam na ten mię
dzypokoleniowy konflikt. Dyskutowali
śmy, ale nigdy te dyskusje nie mialy zabar
wienia wrogości, tylko ciekawości. 

Teraz przygotowaje pani w Starym 'Tu
atrze „Zbombardowanych" Sarah Kn
ne.DyrektorGrabowsklprzycbodzlna 
próby, kontrohtje pani poczynania? 
Skądże. Szanujemy siebie nawzajem. 
Przyjdzie na próby generalne i powie 
szczerze, co myśli o moim spektaklu. Nie 
patrzy mi jednak na rę<.-e i nie dyktuje, co 
powinnam zrobić. 

I nie boi się, że któryś z aktorów, tak jak 
kiedyś Jerzy Trela, od pani ucieknie? 
Z Jerzym Trelą nie spotkałam się na żad
nej próbie. Owszem, nie przyjąl mojej pro
pozycji zagrania w .$nie nocy letniej", ale 
z powodów terminowych. Po prostu miał 
inne zobowiązania. 

Jnklpanimustosunekdoteatrujakoin
stytutji? 
Rozumiem, że znowu powinnam się od
nieść do słów profesora Zapasiewicza. 

Ot.óż moim zdaniem „mlodzi" aktorzy i 
reżyserzy są tak samo jak ,,starzy" odpo
wiedzialni, ofiarni i oddani teatrowi. Trud
no mi zrozumieć, dlaczego profesor Aka
demii Teatralnej odcina się od swoich stu
dentów, kiedy przecież to on właśnie ma 
wpływ na kształtowanie ich charakterów 
i twórczych osobowości. Jeżeli nie będzie 
koegzystencji pokoleniowej w teatrze, 
młodzi ludzie nie będą mieli od kogo się 
uczyć. Z drugiej strony, ci .młodzi" nie 
mogą być traktowani jak niegrzeczne 
dzieci. Do dialogu potrzeba partnerstwa. 
Zazwyczaj teatry są \\oelopokoleniowe. 
Młodzi uczą się od starszych i to jest na
turalna kolej rzeczy Nie rozumiem słów: 
.w teatrze etyka zdechła". 

Kim są ci •. nowi ludzie" w ten trze'! 
O to trzeba pytać profesora Zapasiewicza. 

Zapasiewicz uważa. 7.e „nowi ludzie„ 
nie czują się odpowiedzialni za to, co I 
robią... 1 

A ja uważam, że najwyższy czas, by pro
fesor został na pięć lat dyrektorem Te- I 
atru Powszechnego i nauczył nas wszysl- 1 
kich odpowiedzialności, robienia spekta
kli ambitnych, mądrych i na poziomic eu- i 
ropejskim. Życzę, żeby mu si~ to udalo. 

A pani się udadz.1 . Zbombnrdowanl"1 
Mam nadzieję. Premiera dopiero pod ko
niec kwietnia, więc jeszcze sporo pracy 

·1 przed nami. 

Twórczość Sarah Knnejużkll.ka lat te
mu przeżywola u nas okres swojej 

~ świetności . Czy teraz znowu jest dobry 
~ czas na tę autorkę? 

Ta świetność to byly dwa spektakie Te
atru Hozmaitości. Pozostałe sztuki nie der 
czekaly się premier w teatrach repertu
arowych. Jej teksty nie weszly do teatral
nego krwiobiegu. Od U września 2001 ro
ku w świecie gęstnieje lęk, który jest też 
w nas- Polakach. Bierzemy udzial w woj
nie i jesteśmy za nią wspólodpowiedzial
ni. 

Kane pisał• tę sztukę, śledząc wydarze
nia z ognrnlętej wojną Bośni. Czy pani 
reallzncja ,,zbombnrdownnych" h\,>dzie 
teatralnym głosem przeciwko wojnie? 
Tu jest wpisane w ten tekst Ale Knne mi>
wi również o tym, że wojna i pokój zda
rzają się w spotkaniu dwojga ludzi. Na 
skalę makro nie mamy wplywu; wielka 
wojna rozgrywa się ponad naszymi gier 
wami. Ale każda wojna jest jakimś odpry
skiem tego, L'O jest pomiędzy nami - tu i 
teraz, dziś. 

A nie ma pani ochoty odejść na chwilę 
od takiego zaangażowanego teatru 
!zrobić spelrtnkl łatwy, lekki i przyjem
ny? 
Nie, bo po co? 

Żeby dać ludziom rozrywkę. I 
Tu nie dla mnie. Są inni, którzy się do te~ 
go świetnie nadają . 

' Maja Kleczewska. rocznik 1973. Jedna z 
najważniejszych postaci we współczesnym 
teatrze. Jej błyskotliwa kariera rozpoczęła się 
od wystawienia sztuki .Jocadan- (2000) na 
deskach Teatru im. Słowackiego w Krakowie. ' 
Ma na koncie również „Woyzecka" (2005) i I 
.Fedrę" (2006). Laureatka Paszportu Polityki 


