- O dziewiętnastej w „Dramatycznym", o dwudziestej pierwszej
w Prezentacjach, bywa, że I w Starej Prochowni, świetne - rola za
rolą. Czy żyje Pani tylko sztuką?
- Czy ja wiem. To nie jest pytanie, na które szybko można znaleźć odpowiedź. Powiem: takie jest
życie aktora. To okoliczności sprawiają, że jesteśmy bardziej zajęci
lub mniej ... Ilość pracy w naszym
zawodzie jest regulowana przez okoliczności. Bywa takie spięcie, że
się gra i gra, a potem przychodzi
jakiś lużniejszy okres, czas nieróbstwa.
- O to Pani nie posądzam.
- No nie, na szczęście nie. Aktor
to taka dziwna istota, która szalenie lubi być przepracowana I
jednocześnie skarżyć się na to. Ale
biada mu, kiedy nie ma się na co
skarżyć. To wspaniale, kiedy znienacka zaskakuje aktora ciekawll
rola. I on, żeby nie wiem jak był
przepracowany, nie ma odwagi jej
odrzucić, bo szansa zawsze. jest tylko jedna.
- Różnie o tym mówią. Jedni, ie
trzeba grać, żeby próbować wazyst11.i\!go, zauurzY,ć się w teatrze, jak
w wartkiej rzece. Inni, :te powinno
się wybierać,
selekcJonowac!, odrzucać„.
- Grać trzeba. My sami jeste.~ 
my przecież instrumentem, a każda
kolejna rola to ćwiczenie, 'takie
palcówki, pozwalające gimnastyko-
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nasz organizm, nasz instrument. Jest tet naturalnie 1praw11
predyspozycji, aklonności, gustów.
Oczywiście aktorzy odrzucają role,
kiedy Im nie odpowiadają, ale zazwyczaj wówczas dopiero, kiedy
mogą sobie na to pozwolić.
- Ale zawsze jest to obaW'a, te
t'O~ się straci bezpowrotnie, cze.-oł
nie spróbuje, nie o.dkryJe w sobie.
- Naturalnie, aktor często &iłł
myli w sądach o .sobie. Sama tego
do świad czyłam. Nie chciałam przyjąć roli, bo wydawało mi się, że
nie sprostam, że nie współbrzmi
ona z moimi predyspozycjami. W
mlodcści nigdy nie grałam w komediach, burleskach, sztuczkach
pure-nonsens. No, może kiedyś, w
czasach „Melpomeny w drelichu" w
teatrze
wojskowym
byłam
„Ofermą-fizylierką". Ale potem nigdy, nic.
I nagle ta propozycja. Dyrektor i
reżyser są nieustępliwi. A działo
się to wszystko w teatrze macier zys tym, gdzie aktor ma obowią
zek przyjmowania każdej roli. No
i stało się. Jakże ja się wstydziłam
sama siebie! Wreszcie na próbie
generalnej z czystej desperacji wymy śliła m coś, i okazało się, że to
jest to. Taki był pierwszy, niechciany krok w tej dziedzinie „Czarna komedia" w „Drama tycznym",

- 1'1ttor, tak Jak wszyscy, nie
wszystko wie o sobie samym. A
eo powinien wiedzieć, co cechuje
współczesnego aktora? Czy posłu
szeństwo
reżyserskiej
ręce
czy
twórcza samo dzielność? Kto to Jest
aktor dziś?
- Przede wszystkim to Jest klot,
kto ma predyspozycje do tego zawodu, posiadł podstawy techniki
a ktorskiej, która pozwala poter'n
odnajdywać
właściwą
formę
dla
przekazywania treści
To fachowiec. Naturalnie w jakim8 sensie
musi być służebny wobec inscenizatora, tekstu, chociaż granice tego
posłuszeństwa są różne w różnych
formach teatru. Podstawą w tym
zawodzie jest wzajemna lojalność.
Bo teatr to wielka orkiestra, w której umowa artystyczna określa z::ileżność między dziełem, reżysefe01
I solistami. Złamanie tej umowy to
klęs !rn sztuki.

- A w hierarchii 11poleczneJ ...:
jak to
ństwll
odbieracie? ('zy
wasz rnwórl Jes
qważn
traki -
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- Tak sądzę. I to jest normalne,
zdrowe. Jak najczarniejszą kartę
przypominam sobie lata, kiedy byłam dziekanem PWST. Prac.; pedagogiczna daje mi wiele satysfakcji,
ale do urzędowania się nie nadaję,
nie umiem czytal• Monitora. Mam
w sobie jakąś bierność I ona nie
pozwala mi podjąć jakiejkolwiek
wladzy, decyzji, problemu.
- Ale pozwała spojrzeć na siebie
krytycznie.
- Trzeba umieć być samokrytycznym.
A Pani studenci, czy są tacy?
Czy to trudno ulepie, wymodelować aktora?
- Na szczęście pracujemy w małych grupach, jest czas i sposobność, żeby się poznać. W takich
warunkach nauczyciel musi być i
diagnostą, i terapeutą, odnajdować
w młodym człowieku to, co najcenniejsze, uczyć gospodarowania sohą . samym,
krytycyzmu właśnie.
Zawsze mnie śmieszy, kiedy pytają
- jaką ty masz metodę pP.dagogiczną? Żadnej! patrzę na czło
wieka.
- A powiada. sl1; dziś, że mlod:>:ież jest pusta, zm1;czona, sfrustrowa.1!a.
- Od momentu, l.dedy wstąpiłam
do teatru, słyszę to co parę lat.
Zabawne, bo to biadolenie zaczyna
się już w szkole. Studenci III roku,
patrząc na młod szych kolegów mówią: Za naszych czasów. Cóż.
Tak było I będzie za wsze! Szczególnie w tym zawodzie,
którego
strzeże tylko pamięć i ulotne fotografie, recenl!je. Zapomina się tak
łatwo, jak łatwo się nar zeka.
- Jest to bc7 wątpienia zawód
okrutny,
wymag-ają•cy wiciu wyrzeczeń.
Czy wolno Pani zadać
pyta.nie: Jaka jest cena aktorstwa'!
Jaka cena„. Wynaturzone ży
cie, na pewno. Rza9ko kiedy ko-

biely, aktorki, prowadzące aktywne życie na scenie, mogą prowadzić tzw. normalne życie. Ceną jest
więc dom, pospieszne wychowywanie dzieci, ułomne kontakty z rodziną. Lepiej może, kiedy ma •i•
w życiu partnera spoza teatru o !le zrozumie ten zawód, będzie
podporą.
Bo kiedy oboje 1ą w
teatrze, najczęściej w tym aamym,
bo inaczej żyć się w ogóle nie da,
narastają kompleksy, komuś wiedzie się
bardziej, komuś mniej,
ambicjonalne sprawy rzucają cień
na dom„. To wszystko nie jest normalnym życiem.
- Czy to wszystko młody czło
wiek bierze pod uwagę, kiedy jak
ćma idzie do teatru?
Niczego się nie bierze pod
uwagę.

- I potem niczego nie :tałuje?
- O nie, tak nie jest. Bywają
chwile, lata gorzkie, cale przegrane
życie, jeśli się nie powiodło bo
ktoś wybrał ten zawód niesłusznie
lub nie miał szczęścia. Iluż znam
takich, którym się nie powiodło, Ilu
czeka na taką szansę, !lu zdolnych,
utalentowanych nie może się przebić„.

- Jak to ,fest - teatry nar:tekajj\
na brak aktorów, cQraz więcej na
scenie adeptów, a Pani - pedagog
mówi - ja znam takich„.
- To proste. Dyrektorzy angażują młodych ludzi na ślepo. Jeszcze się nie zdarzyło,
żeby ktoś
Z'lpyta l pedagoga, co wie o mło
dym, startującym w życie aktorzf!,
a wie niemało. I ten młody czło
wiek zaczyna w teatrze nowy rozdział od zera.
- Dlaczego tak si1; dzieje?
- Nie ma pochylenia nad dru,r.im człowiekiem. Biegniemy, pę
dzimy, myślimy o wielkich sprawach. Człowiek przygląda się sobie sam.

co powm1en wiedzieć, . co cechuje
Czy posłu
ręce
czy
Kto to Jest
aktor dzi ś?
- .P rzede wszystkim to jest kfo~,
kto ma predyspozycje do .tego zawodu, posiadł · podstawy . techni,ki
a ktorskiej, która p o zwała · potem
odnajdywać
właściwą
tormę
dla
przekazywania treści . To fachowiec. Naturalnie w jakim ś sensie
musi być slużebny wo~c insc~ni
zatora, tekstu, chociaż granice tego
posłuszeństwa są-różne w . różnych '
formach teatru. Podstawą w tym
zawodzie j~st wzajemna lojalnosć.
Bo teatr to wielka orkiestra , w której umowa artystyczna · określ a zale żność między dziel.em„ refyseferil
I solistami. Złamani e tej umowy to
klęs !rn sztuki.
·
- A w hierarchii 8PbleczneJ .....;
jak to i .ińs hV9 odbieracie? Czy
wasz za wórt .fest poważny, traktowany na równi z innymi, niedoce-·
nion y?
- Jego miejs~e mi erzy się . popularno ścią. Naturalni e bywa ona
różnej wartości
i zys kujemy j ą
, częściej dzięki telewizji a nie teatrowi. Autorytet? Nie przy pu szczam, ~eby aktorzy cieszyli się iakimiś szczególnymi wzg)F;dami
w
tej mierze. Jesteśmy ·•chyba · trakbwanl zwyc7.ajni e: jako uprzy jemniacze życia.
·
·
- Coraz mnie.I aktorów pmvtarza,
te ten zawód to posłannictwo. ·M.lwią to rzemi.oslo. A przeł'ież
sprawu jecie rzad dusz od dziewietnaste.l do <lwuilzieste.1 pierwszej. .
,· - To mity. Prze cież 'al(tor nigdy
nie mówi w imieniu samee:o sieb ie.
R z eczywistość
jest zupełnie · inn~,
Wiadomo, że sztuka, ta kż e i teatr,
1
mają cnraz mniejszv wpływ na 7vcie, może ju7. prawie żaden .. Ki!'!współczesnego aktora?
sze ń s two
reżyserskiej
twórcza samodziełnośc?
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pewno .~ciC1, by!o · lna ~ zei.
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ludzie mo'gll · slv~zeć o wa7:nvch
sprawach po r'az · plerwsr.v ze sceny. Teraz jl'st tvl e, innych ,środ l,ów
przekaw.„ Zrnszt;i. niech mi Mn~
poka7e dziś aktora-apostoła. 11.ktora misjonarza„,
- Ale sa ta1de ·moml'nt:r. w których aktorzy stafa "'" barornet. ~„,,, .
społ'lcznych
nastro.ló,v. nit nirti
zwrócone sa - potrzebnie czy nie
- ·wszystkie oczy„. '
- Bywa tak. bo aktorstwo tr\ z11wód spekt~kul .arny . ociera się o Polityke. polityka ociera . sle o · teatr.
Tak jak o l~'.i;źvstkle inne zawo-iv
czy lnstytuc)e. 'l;yle, ze o nas się
mówi.
·
- Cena popularno§ci'l'
- Ciekawości ludzkiej . 'l'o 1e:;t
tak. jak z opowieściami . o p ij a1'l-'
stwie. W~zvscv pija ·- murarz. lekarz, ale kiedy ze SPATiF ~u wyidzie n11 rau~zu aktor , mówi sle ~
oije. My po nro~tu jesteśmy n:i talerzu, nas widać, o nas s i ę mówi.
Dużo.
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- Pu:!:o sle mówi o lntemrenc.11
w ogóle. Na r7,i>ka 8ie.· te lnt.ellg,e nc.ia nie chce b:17ć ~uoledlwa. łe Hmit pHe (l~ke lntellgencjil nrlblj11. w
,
stron"'. wlaćł. z:v, Jal<: tó Jest?
- N\e wiem. Nie potrafie rot.strząsB~ takich problemów Z natury rzeczv nie mam w sobie Instynktu dziala \m I zaimuie ~ie po
prostu nraca 'ro, co robie 'starnm
sie roóTć solidni.e 1 · uczciwie. Czy
dobrze - n ie wiem, bo· nie · wiem .
na Ile pntraf!e. ·Ja nawet · reży!eria
sie nie param. lio przera ż a · 'mnie
hkie olimniiskie nl'ltrzenie. or.(!anlzow;ini0 JBkiejś c11 łoścl. Lubie In- .
tyrnn~-'A.
.
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