
- Lata oslomdzlealąłe 11• 
n1nU1 1 aktorów . niemal 1u
mlenle nuodu. Powrót do sła· 
łuau komedianta molo 616 bo
lesny. 

- Nie uwntam, by bolesny, 
Jakkolwiek rzeczywiście tea.tr 
musi unienJć 1woją funkcję. 
Było wspaniale. Lud:z.ie cho-
dzlli do teatru usłyszeć mlę
di:y wierszami prawdy ukry
wane na co dtleń. Teatr 1tano
wlł ostoję normalnośd, ula
chetnóścl, UC7.clwoś.:i. Dzlalal 
teatr mofe być tylko teatrem, 
śwl11tynt11 sztuki - a nie try
bunq polllyc1.1111. 

wodewilowego. Z krakowską 
publlcznośch' nie ma proble
mu. Powiada 1!11: coraz mniej 
ludi:I chodzi do teatru. Gdy 
pr:i:edltawlenl• JeJt r.aprawdę 
dobre„ twon.y maglcz..."ly, oraw
d:z:iwy te~tr, bilety li\ wyprze
dane na miesiące naprz.6d. 

- Aroydzleła nie zostan~ 
WJ'P&rte 1 repertuaru? 

Nie otrJkllam ant o6ł pr6by, ohowa. Czuję w. 1001• potr:i:.e
lledz.qc iafascynowana od po- bil zagranta w taidm repertu
CZl\tku do końca. Z111łuu re- atrzo. Z roi:m6w w r6tnych 
ty1era, który potraUI zatnte- łrodowlskach wtem, u ludzie 
re1ować aktorow maLerlalem, marzą I tęskni!\ u prawd7.l
lccz l samych aktorów. Prze· wym teatrem. Gdy pr7.ychodtl\ 
clef tam grai Ja.nek Peszek.„ - I otwiera sl41 orzed nimi 
To była rozkosz grać. Dlatego wspaniały, maglCUlY ~wiat, do 
nie będę mówić o kryzysie te- którego Jakby nie mają do-
11 tralnym. We mnie cały ci:as stępu. Taki teatr ma prz:ysz
tkwi radość I ch~ć do ·-iracy. łość, zawsze Jest potrze'.my. 
Jefell dJstanę rolę, to Wiem, - Aktorzy Starego Teatru 
te wszystko inne odr:r:ucę n.a ozęsto podkreślają ogromny 
bo!t. Nie bęlfę grać w filmach wpły\V Konrada Swlnaraklego, 
czy Jeździć, aby taubiać ple- nie tylko na Ich tt:chnlk' ak· 
nll\dZe, lecr. vrsr.yst!to dostosu- torską, lecz I osobowość. 

- Czy ufo 11aslę1•uJe 11eh7• 
lek epoki aktorn przywląz•i
neso do teatru nlc:i:ym un:ęd
nlli: do biurka? Teoretyomlo 
w1171cy ·~ H modelem ame
rykańskim, lcc-1 prakbka WT· 
wołuJe bwloło\YY op6r. · 

- Wiem o wspaniałych pla
nach naszego tea~:u. Niepraw
da, fe wsi:ystko musi z.eHć na 
psy. Są kłopoty ekonomtczne, 
z którymi borykają n: dyrek
torzy. Nasz: teatr Jakol sobie 
rndzl. Nie rezygnujemy t tnd
nych ambicji. Zac7.ynaJI\ 1l11 
próby „Fantazego". 

Jq do p~ncy w teatrze. W na- Był tak niezwykłym 
nym :uwodzle tylko to ma czlowlrklem, :t.e nic !mlern na· 
1eru. ·wet o nim mówić. Aktorów, z · 

- Mówi 1lę ogólnie o kry
:i:yslo teatru. Robt się mniej 
przedstaw-leń. Na ncz.ę.łcle bę
dąc w trzonie Starego Teatru 
nie odc:ruvram lęku o pracę. 
Napięcie w teatra~h wynika .z 

- A Jednak l}"łr6d aktorów 
mało optymlnnu. 

- Oczywiście, ponlewat ro
bi litl cora:r; mniej 1~uk. Prz.ca 
cale okreay ni• gramT Tn.eba 
nie nari:eknć, zalamuj11c ręce, 
lecz ubrać lltl do ro':loty. Wie
le u.lety od nea, od · naa:eJ 
1nlcjatyw7. Umotllwlaja to 
rozmalt!I 1mpresanaty. Tego 
typu prudstęwzlęcia oczywl-

- Z:i.wno ltawlała Pani kt6ryml pracował, w pewien 
teatr ponad tllm. sposób „napiętnował". Nau-

- Lubię greć w filmie. Nie czył stosunku do uwodu M 
tylko z powodu poplllarnoścl, cała fycle. We wszystkich coś 
którl\ daje, actkolwiek to td pozo5talo. Wspaniały psycho
lstotne w pracy aktora. re:t.eli log. Potrafił z namt z.robić 
Jestem maną w Polscl' aktor- dokładnie wszystko. Obsadza
ką to nle dzięki t;?atrowi. Ale Jąc aktora, czynił wratenle 
to, te gram w filmie - to Jakby tylko ten Jet:len aktor 
zasługa teatru. Gdybym nie na świecie mógł rol~ dobrze 
miała 1 1klchś ost'\~nlęć w zagrać. To zaufanie wyzwalało 
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nadmiernej tlo~cł aktorów. 
Podpisywanie umów .sezono
wych doprowad:z:I do odejścia 
niepotrzebnych. 

- InneJ drogi nlo ma. 
- Sprawa pole~a na przy-

zwyczajeniu n21 ·przez aystem 
.do pewnego zJawuka. Młody 
czlow1ek kończ.ąc szkołę mu
siał :testać v1ykorzy~tany i o
trzymać pracę. Na Zachodzie 
ukąńczenJe szkól C7.Y kursów 
teatralnych nie ozilaci:a nodJę
cla pracy w tym zawodzie. 

- Często kończy się kursy 
w1konuJąo inną profesJę. 

- U nas będzie trudno 
przyzwyczaić się do takiej sy
tuacji. Nie z.az.droszczę kończą
cym szkol":. Coraz częściej ak

·.torzy rezygnują z własnej 
wolt z zawodu - wiedząc, że 
pra.ca w teatrze, pośwlPCenle 
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się sztuce nie i:apewnla tad- kle nie uratują po!;kiego te
nych luksusów. Tzw. kapltaU- atru. Dają Jednak wiele saty
z.acJa naszego tycia -mieniła s!akcJi, I co tu duto mówić, 
stosunek młodych lud:z.1 do pozwalają spokojn!e tyć. Od 
pracy aktorskiej. Coraz .:zę- kilku lat często pra:uJc pol'.B 
ściel mówf się o zarobkach, Starym Teatrem. Jeździłam po 
pieniądzach - a przeclet Je- świecie u spektakle;n .Mqt I 
szcze parę lat temu n:e to by- tona" w ret. Gustawa Holoub
ło najważniejsze. Chcieliśmy ka z wybttnymt warszawski
grać, pracować, często z.apoml- ml kolegami. Terai: mów wy,
naJąc o taplacie. Nas7.f! ówcze- bleram się w podrót :. „Pa
sne pensje nie gwarantowały nem Tadeuszem" z Jankiem 
nawet skromnego tyr.ls, a ml- Englertem, Mariustem Benoit, 
mo to nie narzekano tyle 1 nie Krzysztofem Kolbergerem I 
patrzono z takim strachem w Kasią Figurą. Taki~ wyjazdy 
przyszłość. Więcej hyło w nas dają dużo przeżyć, radości I 
radości. Wiem, jestem roman- nowych doświadczeń. · Choć 

· tyczk_ą. Wciąt uważam: ten za,- .ci:asem gdz.ld. na Tasmanii 
wód można wykonywać Jedy- tęskni się · :i:a ga~derob11 w 

' nie r. rado ' clą I pełnym odda- Starym Teatrze. 
niem. Gdy motywacją 1: ple- - l\Iówlla rant o korzy~tnd 
nlądze lub ambicja - mote 1ytuacjf wbsne;o te<ilru. Na 
stać się najohydniej>zym na czym polega ma,la Starego 
świecie I zupełnie n•eopłacal- Teatru? 
nym. Więc jeśli boj~ się kry- - Tylko l wyląc<:'.lle na lu
zysu w teatrze, t'> kryzysu d7.lach l 1ch stosunk.1 do pra
wartoścl. Na szcz~ścle · poten- cy. NaprawdP,. Wychowałam 
cJal twórczy w aktorach na- się w tym teatrze, przycho
szego teatru nie pozwala do- dząc zaraz po studldch. Rów
strzec takiego kryzysu. Gdy nocześnle grywam · często z 
dostaje się świetną rolę u do- aktorami z · Innych tespołów i 
brego reżysera nie llczy alq opowiadamy sobie na czym 
brak pieniędzy. Nastrój do polega ten :z:awód. U nas wy
pracy przypomina .., Starym twari:a się specy!lcm)' nastrój 
ci:asy Konrada Swinarskiego i przy pracy nad pr:o:edstawle
naJwspanlalszego roi:kwltu. niem. Pracują tu v•y'Jitnt re-

- Gra się z 1ercem w wiei- tyserzy. Nie 'l\Tacając jut do 
kim repertuarze. Kff!dy zac:i- Swinarskiego, Wajdy i • uoc
ną s.lę panouyć farsy I wode- kiego. Tak:!:e młodzi. r..ob!lam 
wile„. z Rudolfem Ziołą „Republlk'l 

- Naszemu teatrowi n!e marzeń". Potv.·o:nl! trudne 
grozi zepchnięcie d•l rangi przedstawienie, clt;żka praca. 

Starym nikt by · mnie do fil· niewiarygodne siły. Rllsły nam 
mu nie zangażowal. skrzydła i unosiliśmy się nad 

Nie mos7.ę atmosfory pracy ziemią. Był pasjonatem. Cie
w filmie. Przypadkowości. cze- szył się pracą, :zym zapala! 
kania. Bałaganu, lY•lęcy lu- aktorów. Nauczył rn=iie, te za
dz!. Każdy coś chce. Nie ma wód ma sens, gdy fascynuje I 
mowy o skupieniu. Gra się sprawia najwlęksi:ą radość. To 
ci~żkle sceny, a tu chodzą tiu- nie znaczy, by wszysC'y Ąho
my. Ten kaszle, tamten l:lcł)a, dz!Ji uśmiechnięci. Wywoly
jeszcze inny klnie. · Ktoś z wal takle napi~clc p~dczas 
kimś gada, a mnie poprawia- ·pracy w aktorach l w sobie, 
ją, pudrują. To tak -lra:!:nlqce, że. zdarzyło sie, kończy! w szpl
te czasem czuję jakby111 była talu. Ucz.vl na,s, że sensem te
rekwizytem, zwierzątkiem, a go zawodu może być •yJko po
na pewno nie artystką. Nato- czucie tworzenia .:zegoś wspa
mlast uwielbiam mo-ncnt gdy n!ałego. 
kamera jut . Idzie. W. lilmle - Znajduje Pani coś z tcJ 
wykorzystuje się : zupełnie in- pasji 11 młodych rdy"ocrów? 
ne środki wyrazu 'Aktorskiego. _ Zdarza się, chociaż..~ Nie 
Każde drgnh:cle powieki ma chciałabym nad tym roz\\'Od7.lć 
znaczenie. To po prostu wspa- si~ lecz sporo reżyseró\V w o
nlale. góle nie powinno reżyserować. 

Bardzo lubi~ pracować w 
telewizji. Nie ma bałlganu, a A z n imi też. musimy praco-

wać. gra się metodami filmowymi, 
przy czym dużymi cawalkaml, - Powstaje 117.czci;6lna sytu-
nle strzt;pknmt i:dań I scen. acja, gil~· znakomity nktor do-
Oczywiście najwspanialszy staje się w ręce młodego po-

jest teatr. Tylko w tl!atrze czątkujqccgo rctysera.. 
mam tywą publiczność, tvlko - Jesteśmy morainie z.obo
w teatrze czuję się prawdziwą wiązani pracować :1. debiutan
artystką I tylko tutaj wszystko tam!. Dlaczego Im :ilP. poma
w danym mome=ic1c ·zależy gać? Często młody człowiek 
'ode mnie. trochę mniej wie, nle ma prze-

- Sztuka znajduje się na c!e:t doświadczenia I w jakiś 
nn dziejowym zakręcie. Co sposób uczy się od ·iktorów. 
będzie \V teatrze po awangar- Ró\\-nocześnle zapala nas swą 
dz:lef Powrót do sceny pudeł- \vyobraźnlą, wrażlh"-csclą. ;\!y 
kower. · - też możemy od niel(o '1auczyć 

- Trzeba grać w:ipanlale, się wiele. Natomiast. jeżell 
v1lelkle . sztuki. Szek~ plra, Sio- przychodzi bezczelny miody 
wacklego, Wyspiai1skh::go, Cze- cz.lowiek, który nic nie umie I 
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pokazuje foch:r, to odechciewa niektórych rcccnzfar.b brak 
się pracować. :inaJomoścl warsztatu aktor

- Kratyły nle,1?d:v~ leitendy ~kiego. Właśnie: wars1tat. Czy 
0 kontllktach wielkich ~wlazd aktor mo:le się wszystkiego 
w teatrze. nauczyć? 

- Być mote Je::~em w tea- - Wszystkiego nie można 
trze nietypowym. Przvchodząc - I to jest cudowne w tym 
Jako młodziutka aktorka spot- zawodzie. Aktor n i ędy nie mo
kałam się v.1ylącznle 1 sympa że powiedzieć: umiem Jut 
tlą I pomoca ze strnny star- wszystko. Każda roia nle~ie 
szyC'h kole~ów. Sdy miałam nowe dośwladcze:ua. Nawet 
jakikolwiek problem. rn'li;(lam na źle za1?ranej można się du
l~ć do tego czy ln:1ego. Wie· to nauczyć. To fascynuje. Pra-

. działam, że na pewn" ml po- cuję prawie za kaHvm razem 
mote. z innymi reżyser;oiml. którzy 

- Dziś też tak Jc5t? cze[!oś lnne[!o ode mnie wy-
- Troszeczkę to ~tę zmie· mn~RJ!J. Oczvwl~cle, !'Tl wl ęC'ej 

nllo. Przychodzący młodzi lu- gry, tym więcej dl)~wia dc7.eń 
dzle są niekiedy inni Soóź· poszerzającvch wan7.•at. Zmla
nlajl\ się na próby, rr.bll' · a·· ny wymaga Jedna n ,erz. U ni'ls 
wantury. W tym zesroole dlu- ·zwykle po skońc?e)'llu zko'Y 
i:o nie uchowają się Muszą teatrnlnel orzestawano nra
nauczyć się, te teatrem rzadzą cować nad g!osem, nnd C' 'ale'TI. 
pewne prawa. Trzeba zacho- Kończvlo się szkol~ l - „jttż 
wywać się godnie I i;okornie . wszystko umiem, rierzcle 
To zawód "'r,mn!!alący nie· mnie". By<' mo7e teraz wl'll
prawdopodobnej r>nknry. Ani- czqc o mofliwość qrania akto
mozJe? Kiedy pracujr ;le na rzy bcdą musieli "Or'l1 w1~cej 
najwyższych diapazonach ner- umieć. Trzeba będz ' e nad so'Ją · 
wowvch musi do;:hodzlć do pracować. To wsoan:ala per
konrilkt6w. Lec:z są to kon- ~pelrtywa. 
!l!kty wspaniale I twórcze. Na- _ Cz:vll, wracając do onn
tomlast nie r.darta ~ : ę nas, ktu wyjścl"· rozmowy: k!l'ru
przynajmniej Ja o tym ni~ nek 7 mlan ,y t.r::\tne „,~ .·„,t 
wiem, by nlenaw!dz:ono się, by nlekorrvstny dla ~rodo,;Jskoi 
aktorki „podkladaly ~oble śwl- aktorsklcgo1 
n!ę". ... . . . 

- Czyta Pani recenzje łea- - Nie tł-i em jak b~dzle w~·-
tralnc? glądalo życie aktort w bez 
· _Ostatnio nle.-,Ci:.'\saml są stałych po!:ad .. Jeżeli komu '· u

to · takie belkoty, te tal ml dalo się po 20 łatach 1zyskać 
prac:v-. · w którą \Vidni:lamy du- mieszkanie w Krak!lwle, ma 
szę t serce. Przychodz:.1 byle etat w teatrze, zalo7.yl rodzi
kto ·I pisze brednie. Tc, ile·. o- nę, a teraz nagle ~1P. okaże. że 
r.nacza. b."m nie lubiła krv. - po sezonie. wylatLJje; !o i:dzie 

·' j d~ ! ' „ · ż · d · 1e tycznych ocen. Kr~·tykp rzetel- po e - e . . Przecie r.t': zie n:Z 
na I profesjonalna ocmaga. kupi . mieszkania, ho .a co. 
Dostaję listy t>d pub!iczno 'cl . dru~1ej stron.v. r.e wzglt:dów 
- bywają analizy całej roll _ p:o!esjonalnych nowa sytua
które powinnam o<>k:uac' nie- cia może być. leps>:a Zmusi 
którym recementom, by nau- :iktorów do c1ą[!łel:!o doksztal
ci:vl! się patrzeć f >eeniać. canla się l ro:z:woju, by mod! 
Trzeba sluchać wsz\•stklch rad dostać się na rynek. • .iesteb·, 
I ocen. Niech beda iPdnnk w niektórzy stracą prawo do zaJ
mlarę rzetelne. Jeteif Cl:Ytam mowania miejsca w teatrze. 
"' recenzji ze si:tuk!. w której - Star:v Teatr r.awsze pozo• 
nie grałam, te stworz\•łam wy- stanie sobą? . 
bitnii kreację - to · jak -noge - Mam nad?leJę. 
recem:enta nano,vać' Rozmawiał: 

- Nawet ''° mnie.I lrnrlnzal-
nych przypoirlkach kfarila się '" RYSZARD HYJ3US 
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