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WILFRED HARRISON, reżyser i
aktor, dyrektor artystyczny Octagon
Theatre w Bolton, dużym ośrodku
przemysłowym w zespole mie'jsklm
Manchesteru, przebywał niedawno w
Polsce na zaproszenie Ministerstwa
Kultury i Sztuki. A oto jego wraże·
nia z lego pobytu, spisane specjalnie
"dla „Tygodnika".
W. H.: Mimo że ~be jmałem wiele
przedstawi eń,
pral1)nę
oozynrić
na
4
Vl.~stępi e
pewne zastrzeżende. N·ie
chdalbym, aby ktok.olwdek po dziesięciodniowym pobycie w Bo1ton i
dziesięciu dniach des?JCZu dos.z.edł do
wndoslw, że w mieście moim przez
okrągły rok pada. Ja bylem w Pol·
sce wilaśnie 10 dni. Naijwiększe WTażenie zrobił na mnie k1
rakow.skd Teatr Stary. Ni e malem prnedtem ani
„N ocy Listopadowej", ani ,., Wyzwolenia'', rue m ·a m też właściwie polskli.ej histooH. Zachwycil mnie jednak
kszitatt teatralny obu przed51iawie-ń
- pełen pięknych pomysłów in.scenimeyjnych, l!n:tere5ującej scenografii
i tego, co na,zwałbym mistrzostwem
roboty teatralnej.
·
We<łlug mnie,
dwie najbardziej
WYTÓ'Lniające się cechy po~ego teatru, to odkrywcza reżyseria i wybi,ma 9Ceno~afia. W tym sea.sie te-

:ftr Józefa Sza}ny jes t bardzo polskii.
Tak silnych wrażeń wizualnych nie
doznałem w żadnym innym teal!rze.
Coś, czego mi jednak bralmwalo w
oglądanych prrz;edstaw.ien~h. to aktorstwa, l!Jtóre przyi;>ra"'Ni aloby mnie
ó d!I'"L.enie, poru.szyło kirew w żyła<:h
lub po prostu kazaJ:o w.stać i bić z całych sil brawo. Myślę, że teatr angielski można by o~lić tak: „daj
mi scenę i aktora, a ja pokażę ci teatr". A nie · można chyba tego powd edzieć o teatr.zie po.lskim. Nie chcę
być źle zrozumiany. Nie z~ to,
że poziom aktorstwa jest u was nllik ~; przeciwnie - nie bylem na spekt aklu aktorsko chybionym, a w iclizialem szereg ról dobrych.
.-1
T. D.: Żadnych wybitnych?
W. H.: Dwie. Jana świderskiego
w „Tańou Śmierci" w Ateneum i
bardzo młodego Jemego Bpńozaka w
„Nowych cienpienła<:h młodego W".
Plenzdorfa w Teatrre RozmaLtOOei.
Pragnąłbym, aby rm:wój teatru polskiego s.redł w ki.e:I\unlk.u aktora.
Niewą-tp1i·wie wasz reżyser i scenograf mają dobrą passę. Czas chyba.,
aby została podniesiona równ.ierł !i
rainga ruktora. Pow.inden być on zmus.zony do intensywindejszej pracy, bo
tyilh.~ w.tedy, w atmoofer7.e pewnego
nawet napięcia i nlepokoju, ta.lęnt
aktorski może się w pełni rozwunąć.
Nasuwa mi się tu pewna myśl. Otóź
akto1w polscy, jako grupa zawodowa, ma.ją ~ję ~ pewną. bezpiecmą. W Anglii ·zawód ailttora jest
po prostu hazardem. Zastanawiam
się - choć to refleksja dość może ryzykowna
- ·czy
.
. przypadkiem to. po~

~
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czuci e
dla

pewności

jutr a n ie ll taje

polskłego ru~tora

:iiród~

się

pew -

nego samozadowolenia, czy n ie odbiera mu inJcJatywy i akitywnooci
dzialan.i·a . Niedawna reforma sy.stemu za•tiriudn.iania aktorów, jaka miała u was miejsce,
nie rozwJązuje
· w.szystkoi>Ch problemów. Wiem jednak
z romnów z ludźmi teatru w Polsce,
że waga problemów środowi.ska aktorskiego jest w waszym kra ju g.lę
bo1ro docendana.
Chdał.bym poWlied~eć jeszczie parę slów o tea.tirze dla dzieci. Jestem
zacllwyeony sposobem, w jakri oozy
się u was za.i:nte:resowan.ia tea.brem
małe dzieci, pe>czy1I1ając
od wti.eku
przeds:lllrolnego. Jes.t w pols/k,im teatrze <lila d2liecl niesłychanie ważny element poezji - w słowach, obra2lie,
calej koncepcji., której celem · jest
W'Ylfabia·n ie U dzieci wirail.iwo.5ci a r•
tys.tyomej_ Wid!zialem trzy przedstaw.iettia (m. in. ,.,Małego Księcia" w
Teatr.ze· „Guliwer"), które wyróżnia
ły się wyookim pomomem aT.tystycznym. Było w nich mlzystko - aktorzy, laLki, projekcja fiilmowa, dźwię!k
i świalllo. Zwirócilo to moją m.\•agę
tym baroziej,. ~ w Angl.id nie ma teatrów dzialającyoh na podob11yoh zasadach, to znaczy z w!łasnym budynkiiem teatra1nym 1tp. Są jedynie zespoły artystyczne, w więMzośoi tyil· ko związane z teatrami; któi-e występują w wynajętych sailach teatr'1'1·
nyoh i SIZkołaoh. Jest to eoś, co trzeba u nas 2llll!ieni~.
TD.: Pana kontakty z polskim ł~
atrem nie oerantezaJI\ się Jedynie tlo
roli wldźa...
~
·

w. B.: Istotnie. Po raz pierwszy
bylem w Polsce sześć lat temu, ~Y
przyzna.n.o roli. na ten cel stypend!Wm
Arbs CoUllleil. Spędziłem w.tedy w
Po~ paTę fygodni, pozna'lem spOil.'O
l\łOOL, 111.aiw.iąizałem lron·takty. Wkirótce
potem V1o-yireżyserował'em w Anglii
„Tango" Mro7Jka. ln.sceniimcja podobała slę, jak sądzę., Bohda:nowd Droz<liaw&kiemu z Instyitubu Kultury Polskiej w Lond.y nie i mpr-0ponowano
mi wystaWiienie wyblra.nej prrere
mnie sztuki w Polsce. Niestety, prQjekit nie z,ootal wówczas zreal:iizowany
.z powodu mojej choroby. Jest mi
bardzo miło, że podczas mego obecnego pobybu w Warszawie zaipro.szenie to 2l0Stal-0 ponowdone. Mam rexyserować gościnllli.e w Teaurze WyOO'Zle'ŻC w Gdal\sku.
Not.ował: MICHAL KUBICKI
z refleksjlł Wiłfreda
Harrisona o sytu1'Cji polsldeb akto·
rów, zwróciliśmy się w tej sprawie
do wybitnej aktorki, RYSZARDY
HANIN, laureatki „Złotego Ekraau".
W

iwiązku

T.D.: Co Pani sądzi o wypowiedzi
pana HarTisona? Czy zdaniem Pani,
to „poczucie pewności jutra" istotnie ;est, lub też - czy może stać
się dla polskiego aktora swego rodzaju o:~tydopif'!giem?

. ll.B.

Wraźenia

pana Hardsona są,

konieczności, nieco wyciskowe, eo
zresztą on sam . zastrzegł w 11wojej
wypowiedzi. OezywiśCie, że najłat

z

wiej jest ezłowieka uzależpić małe
rialnie. Głodne zwierzęta td łatwiej

ujarzmić, ale my chcielibyśmy znajdować szlachetniejsze bodźce. Poczu-

bezpieczeństwa, brak elementu
zagroźenia, to nasze wielkie osiąg
nięcia ustrojowe, a rezwój trzeba zapewnić aktorowi przez prawidłową
g<>spodarkę jego talentem. Rozwój, a
nie tylko eksploatację.

cie

T.D.: Czll wobec tego, w naszuch
warunkach moŻfla mówić o „zmuszeniu do intensywniejszej prac'j/"?
B.H.: Sądzę, że panu Harisonowi
innego. Tam, w Anglii,
aktorski przygotowuje
nie robi w tym czasie
nic innego. Trwa ten okres krócej
niż u nas, aktor żyje w ogromnym
napięciu, pracuje niezliczoną ilość
godzin, ale wreszcie przychodzi dzień
premiery i spokój.
T.D.: Czy to słuszne?
R·B.: Zawodowo na pewno bardziej prawidłowe, ale u nas niemożliwe, choćby ze względu na staly
repertuar, składający się zawsze z
kilku sztuk. T:.mten system jest może wygodniejszy dla aktora, bo daje
pełnił koncentrację na jednym działaniu. My także, grając np. w filmie,
telewizji, teatrze, marzymy o moż
ności skupienia się na jednej pracy,
bez dojeżdżania, bez nerwowości, bez
Cił\głego psychicznego przestawiania

chodzi o coś
jeśli zespół
premierę, to

11ię.

TD.: To ;est włamie ta polska illł
Od teatrii do 'adia, od
radia do filmu... ·
.a.a.: Aktor musi stale trać. To
je.t jale wprawili, jak palcówki.
tetł$Jl1.Vłloić?

Je-

-

ili pnychodzi jakiś okres stagnacji,
odsunięcia nawet tzw. płatne bezrobocie, to dla aktora rzecz niesły
chanie szkodliwa. Zapomina się
wszystko, co się umiało. I wtedy wła
śnie szuka się jakiegokolwiek miej- .
sca, gdzie można nadal wykonywać
swój zawód.
T.D.: I znaleźć dodatkowy zarobek ...
R.B.: Mit aklora, goniącego za pieniędzmi, wydaje mi się nieco przesadzony. Szczególnie teraz, przy
podwyższonych normach, przy intensywnym graniu, ten dodatkowy zarobek we własnym teatrze podwaja
nieraz i potraja gażę. Sądzę, że głó
wnym magnesem jest rozmaitość
form aktorskiej pracy, jaką dają kino, radio, telewizja.
·
T.D.: Tak może pow iedz ieć aktor
niezbędny publiczności

i swemu tea-

trowi, jak Pani, ale aktorska

mło

dzież, wchodząca

dopiero do zawodu... Czy ostatnia reforma zmieniła
c9ś w i ch sytuacji?
ll.B.: Na ten tema będą mogli powiedzieć

ci, którzy dopiero teraz opuOni .zaezną w nowych
warunkach, ale nadal watżne będzie,
żeby teatr pr.zyjąl pełną odipowiedzialMść za roZJWój aktora, od jego
debinrt1u., aż po staTooć. Chocń-al.i:„. jakiiś element hazard:u, czy ryizyika; joak
sl\ll!i.m.ie powiedlział pan Har1·.Lson.
-musi istrlieć w każdym . zaw.odzie
hrorczym.
su:zają S2lkołę.

a.zmawiała:
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