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ia orawdziwe 

W ~RJJJ w. tllewizy}nym 
t~Vob'l!frzalam Ry
szaroę Hand.n. Jakże lubię 

tę aktorkę, jej grę, sposób inter
pretacji roU. Cenię ją także ja
ko pedagoga I czławieka. Gdyby 
nie ona, kto wie, czy w moim 
dowodzie osobistyim, w rubryce 
zawód, wpisane by było słowo: 
„aktor". Pomogła mi wiele w 
czasie .studiów, wsparła dobrym 
słowem i serdec7JI1.ym gestem 
wówczas, gdy nieraz bliska by
łam .zawróceilli.a .1 artyatycznej 
drogi. 

Na pewno nie jestem JWil.ud~ 
pierwszej wielkości na atołecs-

jechać w terer j.tyllko rozlu:tnio
na, rozszmink• Hna snuję się po 
domu i m!Ulfl }rochę ozasu n& 
sprawy Pl"Y'Wlftt/e. Takie wiec:r.o.
ry mają jedna.dj i swoje złe •bro
ny. Wystarczy 'byle pretekst, ja
kiś moment, Jnelodia, nawet t.
lewlzyjny teatr, by zaczęły na
chodzić retlebje, wspomnienia. 
nastąpiły rozrachunki z.e 1wym 
życiem. A ja tego nie chcę, bo 
Idę boję„. BoJę się a.taroki, mot. 
zmarnowane&> życia osobistetro l 
tego, co nastą!;)!. - Mam 38 lat. -
Nie, nie palt~ ta.Il na mni•I Dla 

ZW}"k1e pujonowalam "• rolami 
char&kterylJtyicznym!, Zawue 
chodzi mi o to, czy rola mi le· 
ży", ert.y tet nie. I wtedy niewał
ne się ataje - tytubowa to po-
11tać, czy zgoła mała rólka. ale 
mająca w sobie c<>tl, oo a:ktora 
tascyinuje. Lepiej ozulam aię w 
rol!1 kobiety znacznie stanszej nit· 
mam faktycznie lat, w „RysZM'
d'1lle III" Szek&pira, nil w roli 
Hes! w „Moralno4ci pand. Dull
lildej" Za.pol8kiej. Grywalaim w 
dramatach 1 w komediach, w ?'9-
W!laoh nawet, bo w małym ZN• 
pole na prowtl.nrcji kaiłdy s aaiito
rów musi byd omnibusem. A te 
w Kat.owiddim Pałacu Młodzie*'• ldrlle jako 11-detma dziew-

~ o t.?wn MJWet d n&Męksł • 
nu. Praca, praca, katorżnicza 
nieraz praca. Podporządkowanie 
tyc!a osobistego apraworn teatru. 
I - w Pmypadku ail«x:>rów tea
trów WOJirwód'1lldoh - lOll t.Wa
aza. 

Moja .zaona, myiłląoa tł-ad~ 
nymt kategorliami górnicza ro
d7llna, wybijał.a ~ ja:k ll\oita -
~ ~ glowy. To, wedluc 
mej - nie był godny ani po
Wdny u.wód l nie po to łofyło 
li• tyle na moje ~nie. 
- Go1"21ld f:7 będzteaa miała 
cbleb, Irena - mawiali. - Nie 
będZl.e ot łatwo. Zobacznz.„ 
Częściowo mieli rację, WYl"lt

bywałam l :wyorębuj• awoj, cm.-
' nych 9Cenach. To prawda -
kreowałam już wiele dużyeh ról, 
ale zawsze to były i aą - na
zwijmy rzecz po imieniu - tea
try prowincjonalne. Bywało, że 
miasta, w których pracowałam, 
pena rozgłośnią radiową, nie 
miały swyoh studiów telewil!zyj
nyich, a to dla aktora sprawa 
niebagatelna. N.ie chodzi nawet 
o dodatkowy zarobek, lecz o 
możliwości (rzadko one bywają 
dla nas, aktorów .z teatrów 
mniejszych) pokazania .się tele
wid=, krytyikom, dyrektorom 
i reżyserom lnnyoh scen. A to 
pl""Leeież szansa„. 

Bez makijażu 

Sądzę, że każdy, kto lubi swó'j 
zawód, musi się sprawdzać. Aktor 
sprawdza slię zawsze. Na próbie, 
na „generalnej", w kaildym wyj
ściu na s<:enę, a nawet wtedy, 
gdy sam uezy się i mocuje z ro
lą, bo Iliie zawsze ona „leży" w 
jego o.robowoścl, nie zawsze tra
fia się w ten najwłaściwszy ton. 
Stąd napięcie, stale dążenie do 
lepszego I stałe trwanie „pod 
bronią", w gotowości - słowem 
w aktorskim makijażu„. 
Może dlatego tak dobrze mi 

w poniedzlabk0<we wolne wieczo
ry, gdy teatr nie gra, a ja ńie 
muszę .1 .zespołem objazdowym 

A 

aktork!I, ta11:, JlWlaszcza dla ~ 
kl - to próg starości! Ja Wiem, 
że w waszej dziennikarskiej pro
fesji te &prawy nie mają tej wa
gi, Wiek dojrzały, a nawet bar
dzo dojnały, 11przyja p15aratwu, 
jeet bogaty w doświadczenia i 
warsztat„. 

- A u nas? Miej nawet lwi.et
ny warsztat, ale lata, wygląd, 
sprawność już nie ta, a poza tym 
napór młodych je.st tak ailny„. 
- Mówisz, że to prawidłowość, 
że ta'kle jest żyicle. Racja, racja, 
ale spróbuj ustępować miejsca, 
widzieć swoje nazwisko na afi
szach pisane coraz mniejszym4 
czcionkami, te role zwane „ogo
nami" I to, że dyrektorzy bar
doo niechętnie przyjmują akt;or
ki w średnim wieku. Chyba ie 
je9t alę właśnie RY'szaroą Hanln, 
Zofią Kucówną, Ireną Eilthler, 
czy Mają Komorowską. 

Na .szczęście, od samego po
czą;tku swej akto1'3klej pracy 
(lllawet jeszcze w s7ikole) wie
działam, że nie nadaję się do 
ról amantek. Grałam i takie, lecz 

[ Maria Sitnik l 
CZ)'11b acqnałam kard-.. na 
deakach, nauczono mnie ry;tmlki, 
tańca i ~ewu - j89tem nł..U. 
ł w rewiach. 

KATOWICKI Pałaoo Mło&ite-
ży„. Tam 1ię zaczęło. Próby. 

~y, wyjazdy, zawrót gło
wy od malyeh sukcesów 1 po
atanO<wien.ie: - Będę aktorką! 
Ileż dziewcząt i clllopców tak u.
czyna. Wchlania tego teatralne
ie> bakcyla, zachłystuje Blę atmo
sferą teatru i .. wpada. Wielu nie 
11tarcza uporu, pracowitości, ta
lentu. Niektórzy, a takich jest 
wielu, liczą na uśmiech losu, 
12JCZ~lwll lfW'iudę l jut„. Jeden 
triumfalny akoik na .srcenę i jest 
się aktorem. Brawa Widowni, za
chwyt krytyGtów, uznanie dyrek
cji, słowem - olśnllewająca ka
riera. 
Życte t droga do zawodu akto

ra ~ niestety, .zgoła inne. Wie· 

• 

M w takim mozoi.e, jak J.)e\V'Il!e 
mój ojciec węglową ścianę. Ale 
Widać górniczy, rodzinny upór 
jest i we mnie. Ot, choćby .1 
opanowaniem poprarwnej dy'kojl, 
oo kOS'Zltowalo mnie wiele tru
dów i ~komeń. Z na.tuiy je
atem ~ domato1'1kll. A tu życie 
w .zasipole teatralnym temu nie 
aprzyja. Kdlka razy, pl83Ując się 
lepl!ej, zmlenialam mia&ta i tea
try. Tyim samym musiałam 
mieszJkać w hotelach teatralnyich, 
zajmować lokai do spól!id .z ki~ 
l rzadko - tak jak teraz -- teatr 
dawał mi własne mieszkanie. 
Urząd7lilam je przytulnie 1 po 
awojemu. Ciągle ktoś do millie 
wpada, bo my, aktorzy, je9teśmy 
1 reguły koleżeńscy, choć po
wściągl!Wi w awoloh UC7JUclach. 
Zewnętr:zne aesty, czutości tak 
naprawdę nie liczą alę. Boimy 
się ich, WS'Lalk ciągle operujemy 
gestem 1 mimikll na acen,ie. 

MOJE m.1eszkan4e jest jednak 
puste. Nie ma w nim tego 

kogo4, Im bylby najbllmzy. Na-

ł 

wet jeft ll!rol ta1d byt 'W mobil 
tyciu, to trudno człowiekowi nie 
swląrmnemu .1 teatrem pogocl,r.:ld 
aię .z trybem dni& 1 nocy akitor
kil.. Rano rwykile próbL Iść do 
domu na obiad - bez &eru1u, bo 
albo gramy popołudniówkę, albo 
trzeba dać występ w domu' lrul
tury, odrobić chałturę w radiu. 
potem wieczorne przedstawienie 
i 'WreS:lJCie jeat aię w domu„. A 
tam ea~larz nowej roli, kltórfl 
trzeba opanować t obezwład.nia
j ące nnęczen.ie. Do tego ..chema
tu dnia nalety Wkalkulować tak· 
że objamowe wys.tępy kilka ra
•1 w miesiącu, rauty, przyjęcia 
po premierze I nieraz wyjazdy 
do Lodzi lub WroclaWia, Jdy ma 
•ię dobrll passę i rol• w Jlllklw 
filmie. A tr.Beba to wa:sntko WY" 
pełnić, bo aktor musi mieć, nie
zależnie od na.stroju, aamopoczu
cla, nawet atanu zdrowia, dys-cy. 
plinę wewnętrziną. Bez tej cechy 
nie ma czego w teatrze szukać. 

Bez makijai:u 

Ilet ra:zy zganiana i w nastroju 
,,pod psem" musiałam wychodzid 
na &eenę i grać. Z tą grłl. to w 
ogóle d1Jiwna rzecz. Człowiek 
Wciela się W aiceniiaz.:ną postad 
praw.ie bez reszty, Istnieje jed
nak ctenika granica między l1'll 
a prawdziwym stanem ducha, ' 
choćby pozom~e były on• zbież
ne. w jednej .ze S?Jtuk miałam 
dobrą scenę, gdy dławiąc aię łza
mi (scenl~nyimi) wypowU.adałam 
kwestię 1 wybiegałam .za kulisy. 
Zawsze cizułam wzruszenie saU, 
napięcie (tak.le rzeczy a~tor 
zawsze czuje) t potem brawa, 
duro braw. Pewnego wleozoru; 
zgnębiona niepowodzeniem c:zy„ 
&to OS()bistym, roz.płakałam &ię 
autentycznie. Było to niezależne 
od gry. I co.„ Otóż Widownia za
reagowała dziwnie oboję1ln:ie n& 
ten moment, a przy zejściu a 
sceny towarzyszyły ml nikłe bra
wa. Od tego momentu zrozumia
łam, ie aktor na scenie iu by6 
tylko aktorem, reszta je mil
czeniem i twarz trzeba :z: hować. 
(DO~ZENIE NA Tll. 4) 

(DOKORCUND ZB llTll. I} 
Toteż gdy grałam Antygonę, a 
wśród greckiego chóru pojawił 
się, ni stąd, ni zowąd, płu mojej 
koleżanki - aktorki 1 grzecznie 
pnycupnllł pny odzlahej w an
tyczne szaty pant - wpierw ob
wąchujllc każd' 1 nas - udało 
nam się zachować olimpijski apo
kój t do końca wygłosić dyty
ramby. Co 1tę działo potem za 
kulisami - tego j~ nie po
wiem. •. 
Zresz~ Wda „wsypa" (a zda

rsaj, ai„ sdarzaj') przechodzi do 
hlstorll teatru, jeat tematem 
anegdot, llłołliwych, cho6 nie po
zbawionych tyazl!woAct - docin
ków. Bawt1n7 widzów, bawimy 
ntera1 aieble. To ludzkie. Godzi
nami, najczęiciej jadąc autoka
rem na wyatęp objazdowy, opo
wiadamy sobie o reakcjach 1alf. 
To jest bardzo ważne dla nas. 
Zapanowad, choć prr.ez chwilę, 
nad zebranymi, w.ruszyć ich, za
trz„mać leh uwa111- Jak to •l• 
llc~I To wainiej11e nit brawa, 
reoen1je, kwiaty, Mote dla tyoh 
momentów warto b:y4 aktorem. 
Warto NDDWowM iwo.te aiły, 
przedllłada4 1aw6d ponad WIZY
atko. Mote dlateto tiak potem 
trudno tejff M aceny na zaw••···? To płeldelnte wł_... I te 

~ 

momenty chciałoby słę powtarzał 
i powtarzać.„ 

D ZISIAJ rano, w sklepie W&jo 
rzywnym, ekspedientka wy'• 

brała dla mnie najładniejsze ex;. 
tryny. - Swietnie pani gra Adę 
w tej IZtuce „Wkrótce nadeJd!\ 
bracia". Namówiłam koleżanJt.f; 
teby poszły.„ Drobny gest, mił~ 
ałowa l jak mi przyjemnie. To 
nie potrzeba sławy, ale potwier• 
dzenia siebie. Zaraz jednak PO• 
myślałam, ie w następnej sztuc• 
nie jestem obsadzona i będę miaj. 
ła dużo czasu. Ale nie będę 11i11 
martwiła z tego powodu, jak do:
tychczas. Wolne chwile, te bei 
acenic:z:nego makijażu, poświęcę 
na przygotowanie reżyserii now~ 
sztuki, którą planujemy „puścić'' 
w lutym. Nasz reżyser, gdy do
wiedział się, że współreżyserowa
łam dorywczo w poprzednich te
atrach - zaproponował mi współ
pracę. - A może to właśnie jest 
droga I sposób na to, by nie bać 
się aktorskiej starości, a pozo
atać jeszcze w teatrze przez wiele 
lat. Kto wie ..• 

MARIA SITNlll 

Ps. Opisane zdarzenia I ludlłe 
Ili prawdziwe Jednakte celowo 
nie podałam nazwisk ant nazw 
nlekt6rych mlejacowoścl. 

M.11. 


