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- Pani rola Mat/ci w „Białym malżeń· 
stwie" Tadeusza Różewicza, granym z nie
odmiennym powodzeniem na scenie Tea
tru „Wybrzeże", to dla mnie przykład te
go, co nazywamy a·ktorstwem inte/ektuol
nym; opartym na analizie postaci, pod
dawania jej pod obserwację widowni, po
przez sugerowanie psychologicznych nie
spodzianek. Sprzyja wywołaniu tego wra· 
żenia obdarzenie granej postaci reakcja· 
mi pozornie przerastającymi sytuację lub 
nawet będącymi r nią w niezgodzie. Dla 
przykładu, właśnie Matka w „Białym ma/
~ństwle" iest blada, wytworna, nieodmien 
nie cierpiętnicza. Jest taka nawet - kiedy 
wydaie- polecenia Kucharci, choć moglibyś
my uważać, że sytuacja ;est tylko trywial
na. Ólo odmiany nieoczekiwana przemia
na; prawie erotyczne ożywienie, nerwowa 
paplanina dochodzi do qlosu w scenie.„ 
oglądania żurnala mód. 

- To p0zorny paradoks Różewicza 
bazującego na codzienności, ale nada
jącego jej inny wymiar, wydobywają
cego z banalnych sytuacji metaforycz
ny sens, potęgującego je do wymiarów 
grozy. To, co odbieramy jako sceny po 
toczne, codzienne, jest takie tylko w 
pierwszym momencie. Zresztą w wy-

. padku aktorstwa, sceny te ujawniają 
swoje trudności, swoją złożoność. Są 
trudne - w sensie technicznym, co u
jawnia się już w momencie uczenia się 
tekstu. Ale tP7. może dzięki tym trud
nościom, z kfOrych zdajemy sobie spra 
wę, staje się konieczna usilniejsza pra
ca nad osiąg:1ieciem zitody między wy
powiadanym tek~tem a rysunkiem po
staci. 

Określenie ,,aktorstwo intelektualne" 
uważam za niezwykle nobilitujące. Te
go jednak nie planuje się wcześniej. 

To może przyjść w ocenach widza. 

Rolę się rozgryza. A ten proces moż
na sobie unaocznić przy pomocy obra
zu prawie dosłownego, śmiesznie co
dzL:nnc~o . Są role, które - pozosta
j ,<ic nrz~· t„ ,, o!">r ;i-...,w~·,; u - próbuic 
się c!Jociaż „nadgryźć". ponieważ sta
wiają opór. Pokonuje $ię lę trudno.:.:: po 
tros!e-::zku. nie rezygnując. To dotknie 
sie p:)Sl:'C r d strony C')d7-iennośc!, to 
mo·•e metaforvcznie„. To proces ciąg
łv . i~ ternrPt'> Ci a rn~t."Ci. 'ci zrOZ" mie
nie narasta powoli. Czasem w sprzeci 
w! -- wobec wsk<1zań f'Utora lub reak
cii O'Jsta_ci \V sumie i"ltrn„ ..... ,.„.„t~r:i::i s:r 
dopełnia. Jej ocena n ie należy już do 
mnie. 

Wyd;ije mi się. że jedno<taine cier
piętnictwo żeby pozostać przy 
prz~·kładzie Matki 7e s:tuki Różewicw 
- to pierwszy kostium tP.i rostaci. Wy 
dało mi się godne ~ ooszul>ania. dlacze
go ona i;o przywdziewa. czy te! uwa
ż 2. że 00winna nrznvdzi 0•v;;('.. W sen
sie nrawdopodobieństwa psycho1ogiczne 
{!0, życiowego. o rzejścia . o których ona 
wsoomina - liczne porodv i równie 
1' ~~·1° . rnierc; d7i eri ·- musi-> ł:: O'l'Z€ 

cież rzuto 'lać na to, jaką ona jest w 
tei chwili. Z jednej strony spowodo
wał0 to orzvbranie maski ochronnej -
cieroietriictwa. chłodu w stosunku do 
męia. Z drugiej stro'1y iest i ta spra
wa. że ona - mimo licznych macie
r zyi1stw - nie zaznała pełni szczę~cia 
jaim kobieta. ZdCłie sobie z tego spra.: 
wę i z tego powodu boleje. 

Z kolei jej stosunek do córki, będą
cej jakby młodszym odbiciem matki, 
jej konstrukcji psychicznej. Lęk matki 
przed biologią złączoną z cierpieniami 
i nics'!::::o:ęściami zostaje przekazany (ge 
netycznie?) córce. Działa chęć ochronie 
nia córki przed podobnymi doświad

czeniami. W scenie końcowej gdańskie

go przedstawienia wszyscy wsiadają do 
karety, którą ma ciągnąć Bianka, two
rzą ciężar ponad jej siły. Ja chciałam 
pozostać na zewnątrz, stać przy niej, 
co w moim pojęciu powinno sugero
wać. że by ć może Matka pomoże cór-

nflikty 
ce ten clętar ponad siły dźwignąć. Nie 
wiem, na ile to jest czytelne 1 widow
ni, jednak scena t! zamykała moją in
terpretację roli. 

Chciałam ukazać różne możliwości 
wyczuwane w tej postaci, właśnie czę
sto niespodziewane, sprzeczne ze sobą. 
Także egzaltację poezją, a nawet pe
wien rys zachowanej dziecięcej figlar
ności - prawdopodobny u młodej w 
końcu kobiety. 

Wszystkie te mikroreakcje potrzebne 
są do wypełnienia życia scenicznego. 
W wypadku tej roli potrzebne to jest, 
aby zrozumieć moje działania w sto
sunku do Bianki. Scena z żurnalem u-
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kazuje jakąś stronę kobiecości Matki, 
cos, co godzi ją z rzeczywistością tego 
domu. uprawdopodabnia koligacje z 
Ciotką. Te kobiety, tak różne, łączy 
chęć strojenia się. 

W taki włafoie ukazany tu sposób 
chciałam odtworzyć wieloznaczność tej 
postaci. Tym samym uczynić ją w o
czach widza żywą. Cieszyłabym się, 

gdyby mi się to udało. 

- Cry zgodzi się pani, że pani aktor· 
siwo ;est z dystansem, oparte na analizie 
roli, dalekie od przeżywania, utożsamiania 
się z postacią? Czy by/a ;ednak ;akaś po
stać szczególnie pani bliska. o które; po
myślałaby pani „to ja" I czy zagrała ;ą 
pani? 

- Nie zgadzam się zdecydowanie z 
pierwszym określeniem. Przynajmniej 
z mojej strony jest to zawsze pełne za
angażowanie emocjonalne, jakakolwiek 
by to była rola. Często powierzane mi 
zadania aktorskie są tego typu, że wy
magają formalnego dystansu, okazania, 
że jest to pewna propozycja... Stąd 
może to wrażenie. 

- Nie mogę powiedzieć: „Elżbieta, 
królowa Anglii - to ja", czy królowa 
w ,.Hamlecie"„. A jednak łatwość -
nawet dla mnie samej dziwna - wy
obrażenia sobie reakcji tych postaci, 
zrozumienia motorów ich postępowania, 
wskazywałaby na to, że te łaśnie ko
biety były ml bliskie. Co ocz iście nie 
znaczy, że widzę siebie jako rólowe, 
tak właśnie się zachowujące, ż postę
powanie tych postaci aprobuję. 

-
I dru&i biegun - rola Gizeli - z 

„Dwoje na huśtawce". Tu nie ma 
już zagadki. W tym wypadku elemen
ty różnych losów kobiecych są takie, 
że każda kobieta znajdzie tu coś z sie
bie. 

Mówiłyśmy o konkretnej roli w „Bia
łym małżeństwie". Dla widza zaciera się 

często granica między pracą okłota a re· 
żysera. Mówi się często o konflikcie tych 
dwóch indywidualności. Jeśli istni~je rze
czywiście, czy jest on dla teatru silą twór
cząr 

- Myślę, że z małych konfliktów mu 
si się składać cała praca nad rolą. 
Dwie różne indywidualności spotyka
ją się nad wykreowaniem trzeciej , któ 
rą jeszcze określił autor,„ Niezbędny, 
żeby tchnąć życie, jest tu szereg kon
trowersji, przecierań się zdań. W at
mosferze napięcia, nawet zdenerwowa
nia mogą objawić się prawdy o roli. 
Wszyscy pracujemy emocjami, obnażo
nymi nerwami. Nawet przy najbardziej 
przychylnym nastawieniu do siebie, nie 
uniknie się konfliktów w teatrze. Ja 
bym była przeciwna jakiemuś łagodne
mu ukołysaniu się, bo sądzę, że w te.i 
atmosferze adoracji żadna ciekawa 
prawda artystyczna by się nie ujaw
niła. 

- Czy z«hciałaby pani ocenić, takie 
/oko wykładowca, przydatność studium ak
t!>rskiego przy Teatrze „Wybrzeże"'? 

- Przydatność 'uż widzimy w pre
mierach. W .,żegnaj, Judaszu". W „Ba
zylissie Teofanu", którą właśnie przy
J!otowujemy, młodzież dostała małe, ale 
bardzo ciekawe, zadania aktorskie. 

Co do przydatności w szerszym sen
sie, to mamy nadzieję, że wykształcimy 
pełnosprawnych aktorów. Ze je.'lt po
trzeba młodych ludzi w teatrach, stało 
się to Już truizmem„. W naszym wy
padku efekty z.obaczymy za trzy lata 

J est to dla na~ oeromna odpowiedzia 
ność. Ci ~n!eniP lei !est także dopin 
~iem. Jako w~·kładowca staram !llę bu
dzić to, co jest własnego w studentach 
a nie narzueR.ć im niczego. Chciałabym 
Im dać dużo uwag pomocniczych, które 
przydadzą im się przy samodzielnym 
opracowaniu tekstu, a nie narzucić Im 
Jeden wymyślony przeze mnie lub wy
znawany kanon. 

- Zbliża się święto ludzi teatru. Cze
go, pani zdaniem, przede wszystkim nale
żałoby im tyczyć? 

- Każdy aktor chciałby mieć mc:iż
ność uczestniczenia w wybitnym zJa
wlsku artystycznym. Myślę, że na dnie 
serca każdego aktora leży ta chęć. Tęs 
knota do udziału w wydarzeniu o du
żej randze artystycznej, gdzie odgry
wałoby się znaczącą rolę. W ten spo
sób myślę o podstawowym twórcy tea
tru - aktorze. Należałoby życzyć nam, 
aby w taki właśnie sposób zaspokojo
na została własna ambicja i szersza -
uczestnictwa w czymś, co pomnoży 

' naszą kulturę. 

Zdaję sobie sprawę, że nie każde 
przedstawienie ma i może mieć taką 
rangę. Ale zawsze przystępujemy do 
pracy z taką nadzieją. I można życzyć 
sobie, żeby ta tęsknota za wybitnym 
wydarzeniem nie zatraciła się nigdy. 
żeby aktorski egoizm stopił się z al- 1 
truizmem społecznym instytucji, w ja
kiej pracujemy - w dziele wybitnym, 
które pomnoży naszą kulturę. 

Rozmawiała: 

:Ewa Moskałów 


