
Sala wypełniona po brnegi. Dużo 
młodzieży, a w ogóle publi02lność 
w różnym wieku. I ona jedna -
na podium. Nie siadła prz.y specjal
nie przygotowanym st.olikiu, stanęła 
bardzo bUsko z~adronej pu
bliczności, która w półimr-Olku sali 
trwała w oczekiwaniu. Co powie 
ta słaWi11a aktorka? Zabawi czy 
wzruszy? Wnikliwe spojl"'Zenia 
obecnych śledzą S'ZC"rupłą pootać 
a!Gorki. Jaka jest prywatnie, nie 
przedzielona ra.r:npą iceny? Oto już 
uroczyście powitena i przechltawio
na .czeJka l!la pytani-a ipublicm($:i. 
To plerw&e, salk!ramentalne pada 
od ll'a7JU gdi!łli :z rogu tali: 

- Czy woii pani Wlf-'tępować w 
~atrze, w filmie czv w telewizji? 
Odpowiadała ru1. lllie wielok-roć w 

najrooni.ejerzyoh spotlka.niaclt, wy
wiadadt pra.mwyclt li telewfayj
nych, bo jas.t to ipy>tanie z żelazne
go reperituairu rozmów " alktoramL 
Niczym jednek nie daje teeo po 

KRYSTYNA STARCZAK 
KOZŁOWSKA 

sobie pom ć, OOipowiakia rtak, jaJkby 
slys.zala j• po ,raz :piel'IWszy: że 
wsizystk.o zależy od piate'tiałiu i ro
li. że w ~ewi-zji najwaooiejsza 
jest maksymalna wstrzemięźliwość, 
~ środków ak.tmiskii.ch '(><>&Unię
ta do rtego iStopll'ia, że l!lawet 
drgnienie powiek może wyirarz.ić 
intensY'W1fle myślenie. Teabr tele
wizji - rto drążenie winęllrza ozto
wieka. jego do~nań najbaroziej in· 
tymnych. W teatrre żywego planu 
akltor za.ws·ze jesroze w czasie ko
lejnych pl"'Zed.staw:ień nwże na no
wo SPJ."S.Wdzić jakiś wariant roli -
w mmie i TV odcina rrolę jak Pl:· 
powinę. W teatrze akt.or czuje pu
bliCMość, jej ,realkcja &praiwria, że 
rola może być każdego dnia inna ... 

Milkin1e na chwilę, po czym z 
uśmieohem 2lWraca .się do publicz
ności: 

- Bo, pl'oszę państwa, bez was 
nie ma nas. Kochamy się wzajem
nie, ale tak naprawdę to ten sto
.sunek nie jest wcale tak.i liryczny. 
Jest w nim raczej coś z antago
nizmu, a naJWet „walkii wręcz". 
żebyście 111ie wiem jak lllas lubili, 
zawsze przychodzicie z nastawie
niem: no i co? Przepraszam za 
sformulowanie, ale my musimy 
was poskromić. To jest rodzaj po
jedynku: kto wygra? W widzu je~• 
coś z okrucieństwa. I dobrze że tak 
jest, bo gdybyście nam pobłażali, 

nie byłoby prawcra!we:i sztuki, tego 
spięcia, sprzężenia zwrotnego, ktQ
re gdy się wytwarza - mówimy: 
dobry spektakl. Grotowski nazywa 
tO współuczestniollwem. I to jest 
piękine. 

Pytanie druglE', z sali również, 
sakiramen talne: 

- Które z dotychcza„ zagran11ch 
ról ceni pani najbardziej? 

Chwila zamyślenia, aktorka zda
je się przebiegać myślami dlugi 
korowód ról, może od nowa do
konuje wartościowania. Sięga pa
mięcią wstecz do pierw~zych ról 

POJEDYNEK 
z 
PUBLICZNOSCIĄ 
granych ma zasad-zie przygody, gdy 
zaczynała jako amatorka w teaitrze 
woj kowym. 

- Kiedy w konkursie zostałam 
wybra,na na Pannę Młodą w ,,We
selu" reżyserowanym przez Wosz
czerowicza, nie odczuwałam żad
nej tremy, występując obok Ze'
werqwicza, Kirec~ma.ra, Swiderskie
go ... Premiera była dla mnie tylko 
radosnym świętem. Nagle zobaczy
łam w kulisie Zelwera, trzęsie się 
wprost ze .s.brachu. - To jest ten 
wielki aktor - pomyślalam sobie 
- to ja mam trzy irazy większą 
rolę oiż on i nic. I to wlaśnie było 
111ajpięk.ni.ejsze - cudowne uczucie 
radości grania, ta zupelna scenic-Ł
l!la niewinność. I dlatego wszystkiie 
role pierwsze SI\ najpiękniejsze. 
Dopiet·o potem pt-1.ekonalam się, że 
z latami com.z bardziej poczucie 
odpowiedzialności odbiera smak i 
radość roboty. Dziś z kolei mn ie 
zaczepiają studenci i mówil\: Pani 
wszystko wie, więc dla pan\ nie 
ma problemu'. I to jest wielka nie
prawda, każdą mię zaczynamy od 
zera. Na tym polega nasza s~tuka. 
Mówi dalej ukazując w perspek
tywiC'llnym skrócie metamorfozy 
polskiego powojennego teatm. A 
więc najpierw lata socrealizmu, 
kiedy zaczęła grać wszystkie pozy
tywne robotnice. Pod Wliględem 
artystycznym . były to prze:wa:imie 
utwory różne, ale stworzyć żywą 
postać - to jest dopiero zdobyc:i; 

aktorska, Potem nastała moda na 
dystans, stanie obok roli, teatr 
umowny, brechtowski. Obsadzało 
się wtedy aktorów nie w tym wie_ 
ku, co wiek kreowanej postaci. 
Miała trzydzieści parę lat, a grała 
staruszki, bo takie były wymogi 
s.cenicznej umowności. 

- I te role również nauczyły 
mnie wiele. Przede wszystkim -
trudnej sztuki charakteryzacji od 
wewnątrz, poczucia psychofizycz
nego ludzi starych - bo zwłaszcza 
w TV wszelka charakteryzacja ze-

wnętr:zma jest zupelnie nieprzy
datna. I dzięki tym rolom szybko 
pnzli!szłam „barierę dźwięku". W 
naszym zawodzie najgorzel przy
wiązać się do wieku, nie chcieć 
iść z czasem. Bywa, że zwłasz;cza 
aMorki pankzn~e boją się sięgnię
cia wprzód. A ja tę grainicę prze
szłam waz.e niej, zupetnie bezbo
leśnie. Ze często gram role matek? 
Nadchodzi Okres ikiedy przestaje 
się gt·ać na•rzeczone i w pewnym 
sen.siie bywa się matką. Często py
tają mnie, ezy rue sizuję się zbyt 
zaszuflladkowana. Odpowiadam -
nie. Czy matka to inny człowiek? 
Te role są tak różne - poczyina
jąc od drapie:lmej matki w „Nie
spodziance" do mieszczeńskiej, mo
nUJmentalnej matki Czapka. Które 
więc role są mi najbliższe? ... Cza
sem te uzna,ne, a czasem nie -
ja.k dl'Jieci nieudane. 

- Wvwnioskowalem, że pani u
waża się przede wszystkim za ak
torkę teatralną, a tymczasem suk
ce&y odnosiła pani także w rolach 
filmow11ch. Wystarczy przypomnieć: 
„Drzwi w murze", „Ubranie pra
wie ńowe", „Przystań". W 1964 r. 
zdobyla pani Zlote Grono w Łago
wie za role filmowe, a film Róże
wicza, w którym grala pani rolę 
matki-$chi:zofreniczki otrzymal w 
San Sebastian Srebrną Muszlę. 

- Dlaczego nie przywiązałam się 
do filmu? Nie wolno być w pozy
cji niekochaoej A w filmie dotąd 
nie otrz)'małam roli. która by mnie 
zafas<:ynowała. Zauważcie państwo, 
że w filmie angielskim są cudow
ne role dla kobiet w pewnym wie
ku, w filmie polskim niestety nie 
ma. 

Temperatura sali podnosi się, 
coraz więcej chętnycll czeka na za
danie pytań. Pyta mlody człowiek: 

- Jak w dzisiejszej dobie tech 
niki audiou:izualnej widzi pani 
przyszlość teatru i jego nowoczes
ność? 

- Odkąd · r1leje teatr, mówi się 
o jego kryzysie. I zawsze szuka 
się czegoś nowego. Chcemy wyjść 
z pudełka, a więc teatr na arenie, 
a więc teatr-rytuał, happening i co 
tam jeszcze. Teatr zrobił się wor
kiem, do którego wrzuca się 
wszystko. W tym gorączkowym po
szukiwaniu nowoczesności zapomi
namy, że wychodząc z pudelka 
wracamy do antycznego teatru mó
wionego, do średniowiecznych 
mansjonów. Niby awangarda, a 
wszystko już było. Nie znaleźliśmy 
nic zupełnie nowego. Nie jestem 
ani teoretykiem, ani wizjonerem 
teat!'u, nie hoduję w sobie jakiejś 
wielkiej tęsknoty za czymś zupeł
nie innym, choć pod?Jiwiam taicie 
piękne pasje, jak Grotowskiego 
czy Brooka. Jakimkolwiek jednak 
teatr nie ulegałby flufotuacjom, 
zawsze pozostanie to, co najważ
niejsze: aktor i widz. I zawsze 
najwaimiejsza będzie treść, to co 
człowiek ma do przekazarnia dru
giemu człowiekowi. Bo w tym jest 
sens istnienia teatru. 

- Apel do pani: więcej takich 
ról, jak rola babci w „Grze" z se
rialu „Najważniejszy dzień życia". 

Uśmiecha się - taki drobiazg .. , 
jeśli mi się coś udało w tej ba
jecr,ce, to chyba dlatego, że rolę 
babci przerobiłam na komediową, 
że odeszłam od stereotypu uciś.nió
nej starej kobiety. 

- Niezapomniana jest pani rola 
świadka oskarżenia w telewizyj
nych „Procesach" Waclawa Flor
kowskiego. Autorka scenariusza po
wiedziala: widzialam w pani samą 
siebie. I my widzowie również za
traciliśmy poczucie fikcji, tak 
przeżyla pani rolę więzniarki. CZlf 
byla pani w obozie? 

- Rolę więźnia1'ki starałam się 
nie ,,zagrać", lecz oddać jale naj
bardziej skromnie. Nie byla:m vr 
obozie, to sprawa aktorskiej wy
obraźni. A czy jak gram królową, 

to musiałam nią być? Nie mam na 
przykład dzieci, a gram role ma
tek. Trzeba postać przetranspono
wać przez siebie, cechy swojej ,„ 
sobowości. Aktor musi się nie wsty
dzić wydobyć je z siebie. Dlatego 
na scenie jest bardziej szczery niż 
w życiu. Bo w życiu jak każdy 

. jest kulturalnym człowiekiem, na- · 
kłada tę ochronną i wygodną war
stwę cywilizacyjną. W postaci ak
torskiej zdejmuje ją, obnaża się, · 
sięga do najgłębszych pokładów 
ludzkich. 
Publiczność zasłuchana w s!O!Wa 

aktorki zdaje się rozumieć, że oto 
odkrywa ona sprawy istotne i waż
kie dla swego zawodu. Milczenie 
sali przerywa jednak niefrasobli
wy głos z pierwszych rzędów: 

- Niech nam pani opowie wc
solą przygodę z planu. 

Ak.torka tylko przez momen.t jest 
jakby trochę zaskoczona. Nie jest 
to jej pierwsze spobkanie z publicz
nością, przywykła i do tych, którzy 
chcą być za wszelką cenę bawieni, 
do ich saJkramentalnej prośby o 
wesołą przygodę z planu. Za chwi
lę opowiada już takowa,, bardLo 
zresztą zaba,wną. A do urwanego 
wątku przemyśleń na temat istoty 
aktorstwa nikt już nie wraca. 

Podnosi się jeszcze młody crŁlo
wiek z tylnych rzędów; jest adep
tem i ma takie pytanie: Jak pant 
profesor uczy się tekstu, bo on ma 
aktualnie 30 &tron maszynopisu ..• 

- Pan ma ty~ko takie proble
my? Z pamięcią aktora to jak z 
nogami u tancerki. Z krótkimi no
gami nie pójdzie do baletu, choćby 
jej w duszy gralo. Ja osobiście uczę 
się roli pracując nad nią. Przygo
towuję właśnie monodram - 120 
stron maszynopisu. 
Minęła druga godzina spotkania. 

PubliC7lność zdaje się tego nie 
zauważać podobnie jak Hanin. 
Gdy kończy wreszcie z ro~brajają
cym uśmieohem: zagadałam 
państwa na śmierć - i otrzymuje 
ów przydziałowy czerwony goździk, 
ludzie długo klaszczą, a potem nie 
wychodzą od razu. Część zostaje, 
by wieść z nią jeszcze serdeczne 
ro2lmowy. 

I w tym pojedynku z publiC'Z
nością 7lwyciężyla Ha,nil!l - magią 
swej osobowości. Potrafiła wyj~ć 
poza stereotyp stawl!!Jnych akltorom 
podczas spotkań ;za.ws.ze tych sa
mych, scrkiramentalnych pytań i vr 
bezpoś1·edniej rozmowie pm:ekazać 
kilka niebanalnych prawd o aktor
stwie. Nie „poglądów na użytek 
spotkań", lecz prawd przez siebie 
przeżytych. 


