
- Scena niewiele potrafi· dziś 11-, 
ferować wielkim · tragiczkom. Po

l został jednak i11ny rodzaj _teatru -
l teatr wyobraźni. Pani związki z 

l nim są bardzo inten•ywne, cenione 
i honorowane, ostatnio np. Wiei

' kim Splendorem, nagrodą przyzna-
waną od 198S roku wybitnym MO· 

bowośclom radiowym. 

- Moje związki z radiem datują 
się już od czasów krakowskich, tzn. 
od jesieni 1945 roku. Zdałam wów
czas eksternistyczny egzamin aktor
ski i zostalam zaangażowana do Te
atru im. Juliusza Słowackiego. Spot
kało się w nim, oprócz przedwojen
nych gwiaz.d polskiego teatru; duże 
grono utalentowanej młodzieży : 
Aleksandra Sląska, Halina Miko
~ajska., ~ ..isUl\·.' Holoubek, \\l"'ła
dysław Sheybal... Ten aktorski 
narybek doskonale czuł się w 
barwnej i prężnej intelektualnie 
atmosferze Krakowa. Szybko ·na
wiązywal artystyczne kontakty, m. 
in. z radiem. ówcześni reżyserzy 
teatru radiowego bardzo byli cfe
kawi aktora, szukali osobowości, in
teresującej barwy . głosu, charakte
rystyczności, itp. Chętnie sięgali po 
młodzież, obsadzając ją w odpowie
dzialnych, wiodących rolach. Przez 
pewien czas duszą krakowskiego te
atru radioweg0 był Jerzy Ronard 
Bujański, niesłychanie energiczny, 
ruchliwy, · uroczy cz:lowiek i artysta. 
Dzięki niemu i ja zbliżyłam się do 
radia, choć oczywiście najmącniej 
pochlania! mnie macierzysty teatr, 
w którym jut w pierwszym sezo
nie zagrałam pięć dużych ról, m.in. 
Balladynę i Gabrielę w „Skamie
niałym lesie" Sherwooda. Kontak
tów z teatrem wyobraźni nie zer
wałam takie pótniej, czy to w Po
znaniu, czy już w Warszawie. Po 
prostu lubię atmosferę radia: sze
lest przewracanych . kartek,. szum 
starych taśm, serdeczność współpra
cowników, konieczność natychmia
stowej koncentracji przed nagra
niem, nawet ten wieczny pośpiech 
: improwizację. Lubię tei ·reżyse
rów radiowych, wyróżniających się, 
jak zresztą znakomita większość lu
dzi tam zatrudnionych, wielką kul
lurą, taktem, dyskrecją ł fachowoś
:ią. Te cechy nie zawsze można te-
raz spotkać w teatrach. · · 

.. . 

Jakimi \Valoran1i powinien, 
zdaniem pani, dysponować aktor 
podejmujący pracę z teatrem radio
wym? 

- Oprócz zawodowej inteliger.cji 
i umiejętności blyskawiczne~o prze
niknięcia znaczenia tekstu powinien 
posiadać technikę szyb!dej gotowoś
ci do występu przed mikrofonem. 

fonem to w sytuacji, gdy tekst 
nie jest dostatecznie ,.naczytany" , 
gdy r-ierwsza lektura równoczesna . 
jest z właściwą grą. 

- Teatr radiowy jest ostatnio, 
tak tematycznie, Jak i formalnie, 
pod silną presją naszej rzeczywi
stości .. 

- To prawda. W porównaniu z 
poprzednimi Jatami o wiele więc~j 

Teatr wyobraźni 

wierzę, że już wkrótce teatry po
wrócą do wielkiego repertuaru, do 
klasyki. Moda na aktualizację, do
kumentalizm, tematy do niedawna 
zakazane szybko przeminie, choć na 
razie wydaje mi się całkiem natu
ralna i psychologicznie uzasadnio
na. Na razie bowiem życie jest sil
niejsze od sztuki. Rzeczywistość eu
ropejska stała się tak bogata w 
dramatyzm, że żadna fikcja niemo
że z nią rywalizować. W m:arę · jed
nak, jak wszystko bęazie się nor:. 
malizować pojawi się - sądzę -
tęsknota do sztuki uniwersalnej, 
ponadczasowej. 

- Najsłynniejsze, zapisane w hi
storii polskiego teatru · krcacJe, 
stworzyła pani właśnie w wielkim 
repertuarze. Czy był to wybór alt
tor!<i świadomej swoich predyspo
zycji? 
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W'yst~pu, który musi uwzgl!;dni.ać 
wszelkie psychologiczne niuanse ro
li, ale jednocześnie specyficzne ce
chy przekazu radiowego: np. · jego 
kameralność I niechęć do nadmier
nej ekspresji. Poza tym 'radio beŻ
względnie obnaża braki te.chniczne, 
sz·czególnie· dykcyjne. Nie .m.ofoa ich 
pókryć ani gestem ani mimiką. 
Zostaje się . sam na ' sam z mikro-

w nim współczesnej problematyki 
po!it)'C!nej i społecznej . Forma sta-
ła się bardziej oszczędna, naturali- . - Uważam się za aktorke wit'lc
: tycznc·-reportażowa, zbliżona do te- stronną i nie wyróżniam żadnej ze 
'."It ru faktu. Aktualizacja, czasem . stylistyk czy konwencji teatralnych. 
trochę natrętna, spycha na drugi Recenzenci zwykli łączyć mnie 
;>Ian wielką · klasykę, dawniej częś- głównie z wielkim repertuarem ro
dej gc·zczącą w radiu. Różne są mantycznym i klasyką, choć równie 
0czywltcie tego przyczyny i nie chętnie występowałam i byłam o
wszystl;ie i •:stem w stanie wymie- klaskiwana w rolach komediowych 
n.ić . .1edną z nićh upatruję · w kry- (np. Celimeny w „Mizantropie" Mo
zysie finans owym, który nie osz- liera i Podstoliny w ,.Fircyku w 7.3 -
czędzil także i radia. Wieloobsado- tach" Zabłockiego). Bardzo rzadko 
we sztLki wymagają ·większych .na- obsadzano mnie w rolach wsoół
kladów i dłuższego czasu na przy- czesnych, lecz nie miałam na to 
gotowanie, wielu prób. Wymagają wpływu. Dobór ról odbywał się po
r.io prostu dłuższej obecności akto- za ·mną. Najwyżej cenię s obię rolę 
rów w studiu, a to przy niskich Judyty w Hanuszkiewiczowskiej 
'tawkach, jakie proponuje radio, . inscenizacji „K~ięd za Marka". Gdy
o.taje się J?raktycznie nierealne. Ra- · bym mogla, grałabym ją co wie-
dio o tym wie i musi działać w czór. Tak wielkie w niej bogactwo 
r)Qśpiechu i poprzez formy. skrojo- uczuć, namiętności, miłości, niena-
ne na miarę skromnych możliwoś- wiści, nawet zdrady. -
ci. Po drugie zaś zmienia się sytu
acja w kraju - teatr wyobraźni 
chce za nią nadążyć. Prawdę mó
\viąc nawet musi, jeśli pragnie być 
atrakcyjny dla dzisiej szego odbior
cy. A ten przecież też się zmienił. 
Nuży gi> fikcja, teatr poetycki, te~ 
atr wieikich monologów i wiersza. 
Oczekuje . tempa; . prostoty, .nowo
czes_nośc · i faktów. Przede wszyst
kim tych długo przemilczanych. 

- Nie tylko radio rezygnuje z 
wielkiego repertuaru. To samo do-
tyczy innych teatrów. · · 

- Zdaję sob.ie sprawę .z· .ogrom- . 
nych trudności e1<cn0micznych, ale 

- Nie od dziś publiczność i tea
trolodzy zastanawiają_ się nad istot" 
aktorstwa. Czy zechciałaby pani ją 
określić? 

- Jestem wrogiem teorii i sztu·
cznych . definicji. Aktorem się jest, 
;:!bo me. We wczesnej młodości 
wybór tego zawodu wydaje się ko" 
niecznością, jedyną drogą. Później 
zjawiają się wątpliwości i jest już 
za późno. 
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