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Czym jest dla Pani aktorstwo? 
Chciałby pan, żebym się tu przed czytelnikami 

Magazynu zwierzyła z moich µiyśli, przeżyć, jakich 
doznaję w tym zawodzie? 

Właśnie - coś w rodzaju takiego zwierzenia. 

- Odpowiem lakonicznie: aktorstwo 
Jest po prostu dla mnie z a w ode m 
Nie marzvłam o nim od dziecka . ni~ 
mvślałam. że zostane aktorka. Stało 
sie to za sprawa przypadku... A o 
tvm ?>rzvpadku. że zaczvnałam w żoł
nierskim teatrze 1 Dvwizli. wvpowia
ddam sle już w wielu wvwiadach . 
I s11m ?>an rozumie ... 

Q) tu ukrvwać - na pewno !ifl 
do teiro zawodu przvwiąz11łam. stał 
•ie on z czasem dla mnie sensem żv
cia... Czvm jest dziś dla mil.ie - czv 
sama oraca. radościa tworzenia? otóż. 
upraszczaiac sl>t'awe. Jest I praca. I 
czasem radoścla tworzenia . . kiedv wy
cl.odzi ml Jakaś rola. równocześnie 
meka tworzenia - kiedv ml to nie 
wvchodzi .. Oczvwrncle . bvwa I tródłi>m 
stresów, i niepokojów, 1 i rozczaro
wań. a czasem radością ... Tylko zwy~ 
kle tvch radości bvwa bardzo mało ... 

W porażkach. niepowodzeniach, za
wodach pozostaje aktor samotny ... 
Samotność, to mote jes~cze pół bie
dv. ale .. „ 
Otóż zastanawiam sle. oo jest gor

sze dla aktora: czv kleska w teatrze 
czv kleska. laka poniósł on w fil
mie lub telewizii? ... Jeśli bowiem w 
filmie nie uda sle rola. czv to z wi· 
ny aktora. czv z winv słabel!o sce
nariusza. czv w efekcie złei real iza
cji - to. ocivwiście. świadectwo tej 
kleskl utrwala sie na taśmie filmo
wej, ale 'Orzvnaimniel ia nie muszę 

. w teł kiesce ciai?ll" ucze~tniczvć. nie 
musie teeo ol!ladać Natomiast w te
atrze. w sztuce. w której sie źle czu. 
le. czv sama uznałam. że nie udała 
ml sie ta rola. czv fak 'uważa J)U
bliezność, krvtvka - musze orzeiy
wać prawdziwe mekl oodzienneito u
czffiniczenia we wlasnei J)Orażce.„ 
Zmu~zam sie do tel!o. mimo że w 
środku wszvstko protestuje. a mimo 
to przecież !!:ram. bo dvscvplina Pl'9.• 
cy, układ orPan!zaC'vinv wvmal!a. te
by 1trać„ . Wprawclzie bvwa I tak, 
że w trakcie l!rania człowiPk Jakoś 
wejdzie w te wlaśC'iwe koleinv rol\, 
ale. czesto nie„. Po t>rostu wszedł Już 
na taka fakd fałszvwa śc!eżke. zi> 
nie potrafi z nlei zeiść„. T maiae 
pocQ!Ucle tel!o. że robi to niedobrze 
- n11 . Nie ma 'or~zei mekl!„. 

- M6wl sie o lilwodzlP aktorskim, 
le wvma11:a eilldelt"o sprawdzania, po
łwfercJzanla ile? 

- Oczvwlście. tak chyba jest z 
każdvm zawodem twórczvm. W molJTI 
zawodzie. wszvscv oczvwiścl„ t>11mle
taia Jakaś duża kreacie. każdv suk
ces. ale I też każda nastepna nieuda
na rola iest w ~tanie przekr;flić 
wrecz dotvchczasowv. czesto wielo
letni. ho!!atv dorobek„. I to ;est m. 
in. :!ródłem owych stresów i nie
pokojów. iakle przetvwaia ludzie te-
atru I tllmu. . 

W przyjętej nomenklaturze akto
rzy aa o d t w 6 r c a m i. Między 
twórcami (pisarze, malarze. kompozy
torzy Itp.) a odtwórcami Istnieje choć
by teiro rodzaju różnica, że twórcy 
wtedy slęgala Po niórko czy oedzel, 
kiedy odczuwają ootrzebe i mają coś 
do powiedzenia śWiatu. Natomiast my 
jesteśmy w Jakimś Sln!ie narzędziem, 
przekazulemv czvieś myśli. przeżycia, 
stanv emocionalne„. A poza tvm ta 
zależność.„ Bo my dostajemy role w 
takim. a nie lnnvm czasie. k iedy bvć 
może nie mamy na nie oohotv. Ta· 
kle a nie lt1ne nleżależne od na· 
szych tesknot, osobistych zai>otrzeho· 
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wań„. Niektóre nie zawsze sle ?>O• 
krvwa ia z orainieniami. Jesteśmy 
zdani na mówieni" iezvkiem autora, 
kt6rv czasem bvwa znakomity a nle
kiedv I słabv „. Tak samo ;est dla 
nas orzvna<l kiPl'l" !!atunPk w kt6rvm 
sie zna idziemv. Po nrostu - nie Je
steśmy nanami swoich tęsknot i iy• 
czeń nie oanuiemv nad wvborem. 

- W tym miejs~u. nie qd.zl Pani, 
można by rozszyfrowali dość t•~m· 
nicze dla czytelnika okrr§lenle: „„. 
szufladkowanie"? Aktor b!łrdso sle 
przed tvm broni. ~pvtam naiwnie: 
dlaczeito słe broni? 

- Pozwole sobie na wstępie na ta
ki maleńki wvw6d.. Otóż Już kiedyś 
znakomity Jouvet podzielił aktorów 
na: I e s a c t e u r s I na 1 e s c o m
m e d i e n s. Les acteun - to •Ił r.i, 
którzy dysponują swoją twarzą, nig
dy jej nie zmieniają, a wszystkie re~ 
akcje autorów przekazują od siebie. 
Natomiast les ccmmediens - to •1t ci 
aktorzy, którzy się posługują rótny
mi maskami, różnymi portretami, sta
rając się oddać niejako zewnętrznie, 
w naturalistyczny sposób człowieka, 
którego kreują. Myśle. że warto~ jed
nych I drugich jest taka sama, po 
nrostu ka7clv i n!C'h reprer.entul• in
ny stvl. Inny tenre. Wetmv choćby 
Holoubka i Swidersldego. Ten ostatni 
lubi operować maską, charakteryzecJą 
- co nie znaczy, oczywiście, :le nie 
daje psychologicznej głębi granej po
staci. Holoubek raczej nie ucieka się 
do tego typu form zewnętrznych, nie 
chowa sit: za maskę charakteryzacji 
zewnetrznej. Obydwaj są znakomity
mi .· aktorami, każdy jednak n• twój 
sposób. 

Wracając do pojęcia „szufladkowa
nie" .. Otóż my slę bronimy przed 
tym zaszufladkowaniem z zew111łtrz, 
które jest dość ' prymitywne, bCI po
działu tego dokonują ludzie nit 1n1.
jący osobowości aktora, jego twór~ 
czych możliwości, z góry - bei 1na
jomości rzeczy - skazując go na sra
nie takich a nie innych r61. To 

wszystko jednak nie oznacza, te nie 
istnieje jakiś wewnętrzny, or1anicz
ny podział, rodzaj zaszufiadkowania. 
Istnieje przecież jakiś taki 'POdJiał, 
choćby z tego prostego względu, że 
nie da się przekroczyć własnej oso
bowości. 

Niemniej jednak, w jednej osobo
wości aktora mieści się takie boJac
two różnych możliwości... 

- Bywa Jednak, t:e aktor o •ll'Om
nej skali twórczej, odtwórca wtełu 
rótnorodnych r61. irrvwanych w tea• 
trze, bywa zaszufladkowany w Jakimś 
gatunku 1 powoau telewłsJł, Ile ten 
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Ryszarda Hanln w czasie charakteryzacji w garderobie 
teotralnej. roto: CAF 

masowy, wielomilionowy włilz, oglą
dał swego ulubionego aktora tylko w 
określonym gatunku, 1 tylko w takim 
r• akceptuje? 

- Ma pm racje. J~żeli l'l/P. o mnie 
chodzi, to ten znak wywoła,,wczy 
„matka" &powodowany Jest graniem 
przeze mnie w telewizji ról matek. 
Tak sle jakoś złożyło, :!;e kilka ta
kich ról zaft'ałam i to w niewielkich 
odstenach czasu„ Z t:vm. że moim zda
niem, nie było chyba z mojej strony 
Jakietoś nowielania jednej postaci.„ 
Jestem bardzo na to wyczulona, uwa
żam, żeby te,go, oo robię, nie powie· 
la!. 
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- Nie obejdzie ale lle1 stereotypo
wego pytania: kt6re z cranych dotął 
przez Pani• r61 prze:bła Pani s Ja„ 
kichś powod6w na.tałlnleJ? Jakle ł• 
były role? 

- Jakby to t1anu powiedzieć •• , No. 
na pewno, tak sjęgaf11c tnyśla wstecz, 
Jedne sle jakoś zamazuj11 w ~mitel, 
inne 1'0Zostaia jako coś trwałego, zna„ 
czacego ... Na oewno zawsze zosta!a te 
pierwsze, po prostu dlatego, że były 
pierwsze. a nie dlatego, ieby aktUat 
były nailepsze, ale kt6re niejako 
1> a s o w a ł y człowieka na aktora, 

A wlec byłi to Ml.ie>la w „atu.bach 

11Hiebklcb". bvła t.o Panna Mlod3 
w „Weselu", Na.stka w „Na dnie" 
~rkiefó, Mell1:1ea w „Cele$t:vn!e •. ."' 
Co J11C1zei.? .... BardŻo lubiłam rolę 
&mi w „ Wuju:rku Wani" Czech·:>· „ .. 

A w og6~e muszę 1'1,'ZYma!, te mla
t.m racz.et ~ bOlatY wachlarz po
Jłaal.~ 
Wąe~le akifuu~ i:>rzeszłam na 

role c!larakterystyezn-=, grywał1P.m !ta
re kobiety, ftielciedv I ... babcie. Rów· 
nlet wzeelwkc> temq ' sle 11le bunto
wał11ttt. eh~by dlateio. te 'PO prostu 
mnie t.o bawiło. a notem 1ut sle w 
t·-m rozsmakowałam. S:vło to dla mn ,e 
~ w rodzaju rirzvgotowania. szko
ły, do r61. kt6re J'Otem 1rałam. To 
bvło. wie 11'11. 1ak •le oka.zało. o
gręmn:vm dla mnie: dla ptojeiro ak· 
tontwa, dobrodziejstwem, bo nie od
~U'Wałam tego „n:„koku, cezury 
wieku. kt~ · t.o rzecz dla aktorek 
'l)ertnanentnie obsadzanych w rola~h 
amantek bvwa cza~! "11.'\rlTZasem. 

Swoi• dror.. za't>awn• rzeez i tymi 
rolami eharaktervstyeznyml... Mając · 
trndiiełel kilka lat. zanała·m ponad 
86-letnia staruszke I to nie w tea
tr11:e, J>riv charakteryzacji, co 1est rze
eą łatwłefsia. ale w spektaklu tele
wlz:v~nym. Była to wegiertka kome
dia. kaf)italnie lekko naf)lsana -pt. „o
ni wiedza "° to jest miłość". Treści 
te10 1i:iektakin nie Oll)(!Wlem. w każ
dym razie ialto u była to komedia. 
ie wsz:v11tko tam bvło .,, i:>t"z:vmruże- ' 
niem oka, bardzp umowne, lekkie, 
<towel!>rie, więc i dla mnie udawanie 
~tarunkt było zn1komltym !wicze
nieffl. 

- W esym Pani akt11alnłe rra na 
1eenle „Teatru Dramatyozne10?" 

- Gram w „ślubie" Gombrowicza, 
„N• ez-rakach" Różewtcu w „Ci:ar
nel lrom~ii" a .ostatnio tąlde na ma
łej setttie w takle! dwuesobowel sztu
et i:it. „J~nooki fest kf6lem". Z ty
mi dwiema 'l'ierwsi:vmt sztuka·ml by
ła~ niedawno :z zesoolem „Draml\t:v
ezJlefO'' w Mamburiu. Nie 'byliśmy 
ł.ak allsolutnle Nl!n\i słw;lit1ości w:v
~ 1*Yeil, ~witliirnv g!ę. te nie 
'IH'Seln.wzvtl'lv bllll'l•t'Y' ''~weJ. o
ble ~u,ltl M !lrzecleł tWć trudne w 
odt>loM•. a t,.mezas.n'l motlcal<> nas 
wrecz •!\tuzlutvezne. (Grace l>nVie
el~. .„Ale to tłlu7.szą historia.„ 
· Z rseczv iioutedral11.vch - mam 
,a,rać l!łówn3 role we wsnółezesnvm. 
poet:vc1dm filmie. Jest to debiut reży-
111r~kl "' filmie fabularnym Czekał
ły. 

W paźdalel'Jliku 1acacła Ile szkoła, 
sajęcia ze studenta!til w PWST ..• 
Tak, 'DO wcstu człowiek Jest zap~a
oowany, zajęty„. No cóż, ludziom silł 
wydaje, że akitorz:v l)rowadzą takie 
'błyskotliwe, barwne żvcle„. 'l'ymcza• 
sem aktor wvcliodsl rtno na próbę, 
p11'6buje do dru1ieJ. wYskakuJe na o.. 
biad w stoł6wce. ?>Otem idzie na WY• 
ltłady do szkołv. albo 'Próby do te„ 
lewizjl ,czv ® radia ... Wieczorem wra
ca do teatru: zn6w 'P1'Zebleranłe się, 
mazanie słe 1m:nlnk14, charakteryzacja, 
p6by siowr6t do domu„. Tylko 
w l!Oey rno~e eoł przeczytać, pow 
prai:owae nad 11ob1ł, jeteli - o
czywlłele - nle wyjedzie zaraz 
1'0 ll!'ektalrlu do filmu, · bv "° noc· 
?1e1 *r6żv w '!'Oelatu. stanać rano 

.na l)?t!-nie ... Nie mówię tu iuż o cleź· 
ldej ~•CY •'kłm"ll w terenie, wśr6cł 
clntyeh :roi:ia~6w„. 

A, lm!eeleł te11 uw6d - 1alł 1'°" 
wiedział•m ' ,tał sle seMem mojego
b'ela. lt6W1'1id tego bardzo ia'bietaw 
l\tfo, wypełnfoneco Itr.sami ł / nie. 
'l'GkoJaml. zwvclestwaml i ~tl<amli 
a mimo to boKate10 · w t:q6fycla 
1atysfakcj1, 


