
HANNA KAROLAK - Rzeczywiltość 
którą tworzymy dziś dopisała do roli 
aktora w społeczeństwie nowe zadania. 
Pani należy do tych, którzy zrozumieli 
to bardzo wcześnie, może nawet na to 
czę kali. 

HALINA SŁOJEWSKA - ·W pew
nym momencie uświadomiłam sobie, że 
aktorstwo spełnia się teraz w innych 
wymiarach, na innej plaszczyźnie. Ze 
niekoniecznie muszę grać, żeby wyko
nywać swój zawód. Będąc ~ząstką sµole
czności aktorskiej, a tym samym czą
stką środowiska artystycznego, gdy znaj
d u ę się w innym środow ;sku np. ro
botniczym czy naukowym. w momencie 
tej wielk eJ próby solidarności społecz
nej, wnoszę w tę sprawę coś nowego, 
swoje przeżycia, swoją wraż l iwość, swo
je widzenie świata, spraw, na które oni 
dotąd patrzyli z innej perspektywy. I 
może ten wkład, to moje widzenie świa
ta, wiedza, wrażliwość jest w tej chwili 
istotniejsza od roli. jaką mogłabym za
grać w teatrze. Może moja rola jako 
artysty w społeczeństwie polega na ta
kim właśnie działaniu. 

- Zawsze wydawało ml Się, te kiedy wy· 
paclki wyprzedzają llteraturi;, są nasycone 
tak gęstą trdcll\ I mają tak gorącą dra
matui·gii:, aktor otrzymuJący <Io zagrania o
kreślpny tekst, ograniczający go do Jednego 
zadania aktorskiego, musi odczuwaj! ogro
mny niedosyt. , 

- Istnieje zawsze taka tęs~ota do 
tekstu, w którym można by się t>yło wy-. . . . . . 

Rozmowa z Haliną Slojewską 
.~ 

stą kartą. Myślę jednak, :t:e na Wy
brzeżl!· jest · inna optylia i inna wrażli
wość na pewn• spraw:-. Siedemdziesią
ty rok istniał cały czas w świaciomości 
Wybrzeża, a • ośmielam się twierdzić, że 

.nie istniał w świadomości ogólnopol
skiej. ,·Myśmy to mieli zakotlowane. 
Przejawiało się to w różnych, może 
dziecinnych nie-az gestach: rocznice na
rodowe były ·obchodzone manifestacyj
nie, tradyc.~ kultywowane, skladano 

~ wieńce, palono świece. Maże dzięki te
„ mu spoleczoeństwo gdańskie jest czystsze, 

jest mniej oniunkturalistyczne niż 
·r,dzie indziej~ oczywistość podejmowania 
decyzji w . Gdańsku nie była podszyta 
innymi inte~jam!. Całe moje myślenie 
przez lata ; kśztałtowała tradycja war
szawska, Warstawa była tym, do czego 
odwo?ywałam :się emocją, miernikiem 
;warfuści, wzorem bohaterstwa. Wszyst-

premiera odbyła się w grudniu w 'Ie- kie ideały były umiejscowione w War-
atrze Muzycznym w Gdyni i stała się szawie. Dziś społeczność gdańska tak 
w moim przekonaniu wydarzeniem me urosta w _lllQiJJl odczuciu, że czuję się JUŻ 
tylko w sensie artystycznym. Jest to z ·nią 'z\Viązana Jakby ten sierpień spra-
przejmujące oratorium o sprawach Po- w4, że ja już-.jestem z Gdańska. Przy-
laków, w gatunku przypominające mu- pisał mnie~ tego miasta. 
sical Hair, które znakomicie oddaje K.ll- -: czy · to ;zad3'-plomatyzowanie alę •rodo· 
mat naszej przedsierpniowej rzeczywi- wl,sl< kul~qra~~ch w atosunkach z wlarbamt 
stości tego, 'CO w ludziach całe Jata tkwi- o którym · pani wspomniała nie było w pew-

nym momencie usprawiedliwione? 
Io. W swojej poetyckiej wizji mieści - '· To 'się "ńli pewno zaczynało od do-
wiele doslownrch znaków i tak <ezo- brych i'rlfencjl. Mogło się wydawać, że 
nuje z pulsem naszych spraw. że przez to 
stanowi przykład właściwego przełoże- inteligencją, sprytem i dyplomacją wy-

egzekwuje się swoje. I może pewne rze-
nia na język sztuki tych historycznych czy udało się tą metodą uzyskać. Nie-
wydarzeń utrwalonych na gorąco. Bo- t 
ha terem jest zbiorowość. Ten szary ~Jliej myślę.. że. jest 0 na dłuższą metę 

takbYJ(a ń.i~~bstrzeżenie demoralizu.iąca 
tłum w białych kaskach i w stocznio- cżld\'liekaJ .139 pozwala nam usprawic-
wych fufajkach, w płaszczach z MHD .. dli'wiać się z wielu rzeczy. A wciąga 
między którym chodzą Aniołowie w kr w d 
chustach. Myślę więc, że przyjdzie pora jak kropla oliwy za oplą. i zialam 
na artystyczne przetworzen ie tych do- jak, v.g;paniali ludzie owijali się w ten 

kokon ' .dyp~dmatycznego myślenia. Sa
słownych treścj, pora szeroko pojętego _ ma!' byklm na bardzo dobrej drodze w 
humanizmu, a może wtedy i m ni e ire- tym -kierunku. „Mam na swoim koncie 
alizuje się coś ważnego, jakaś sprawa dwa kompromisy i satysfakcję nlepój-
podobna tej jaką były dla mnie Ko1 ze- ścia na trzeci. 
nie nieba Romain Gary'ego, rzecz O - czy sądzi Pani, te ten okres dJ(plomacJI 
poiornie tak odległych od nas proble- mamy Już defjnltywnie za sobą? 
mach jak ochrona słoni ameryk.ań- - SpoSób w jaki Minister rozpoczął 
skich„. z nami rozmowy 12-go listopada w c.i:a-

- w tworzeniu wartości humanistycznych ste , naszegO' .strajku poprzedzającego 
dostarczaniu Istotnych bodźców stymulu- · · ś d ·ł 

cycb rozwój osobowośc1 cdowieka, który podpisanie ' porozumienia u wia orni 
st „przedmiotem, podmiotem I celem kul- nam,• że• _jeszcze nie dla wszystkich to 

tury" (cytuję z listu wprowadzaJąt:e!;o dr;> ' , ~est aczywiste. Była to dawna formuła, 
rozmów z Komisją rządowi\ wspólredagowa- . s .. przeq dobrych kilkunastu lat. Dotkh
nego I podpisanego za Komitet Strajkowy, 
Pracowników Kultury ·przez Panll\), ·' aktor -y.. WB b)1io ,to.spi Cie stare · ar urn .. 
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je widzenie świata, spraw. na które oni 
dotąd patrzyli z innej perspektywy. r 
może ten wkład, to moje widzenie świa
ta, wiedza, wrażliwość jest w tej chwili 
istotniejsza od roli, jaką mogłabym za
grać w teatrze. Może moja rola jako 
artysty w społeczeństwie polega na ta
kim właśnie dziataniu. 

- zawsze wydawało ml •tę, te kiedy wy
padki wyprzedzają literaturę, są nasycone 
tak gę~tą treścią I maJą tak gorącą dra
maturgię, aktor otrzymuJący do zagrania o
kreśl.ony tekst, ograniczający go do jednego 
zadania aktorskiego, musi odczuwa~ ogro
mny niedosyt. 

1 

- Istnieje zawsze taka tęsl).nota do 
tekstu, w którym można by się t>yło wy
pow.edz,i eć we wlasnym imieniu. Wy
padki sierpniowe stworzyły nam taką 
szansę, a jei;lnocześnie była to zupełnie 
nowa próba warsztatu aktorskiego. Wy
stępy w czasie strajku odbywały się w 
ogromnej sali, gdzie stukały dalekopisy, 
co chwilę ktoś podchodził do mikrofonu, 
żeby przekazać komunikat,' część ludzi 
spala na stolach, część roz,rnawiala, inni 
stali za oknami, ktoś coś · pisał ktoś in
ny jadł zupę, ktoś robił kanapki, i w 
tym wszystkim my mówiący teksty Mi
ckiewicza, Słowackiego, Tuwima. A ca
ła ta atmosfera działała jeszcze na rzecz 
tego tekstu, budowała jakąś nową spra
wę. Podobnie podczas uroczystości od
słonięcia pomnika w Gdyni. Był to 
pierwszy dzień mrozu, w cienkiej su
kience i lekkich pantoflach po prostu 
kostniało się z zimna. I ta świadomość 
chwili, która rodziła niezwykłe 

1 
napię

cie i poczucie odpowiedzialności aktor
ki, człowieka i obywatela tego miasta. 
Czarna flaga na maszcie, pamięć, że w 
tym miejscu zginęli ludzie f tekst Mi
losza; jakby bezpośrednio adresowany 
do winowajców: 

Który . skrzywdzileA czlowteka 
prostego 

Smtechem nad krz11wdq jego , 
wybuchając 

To wszystko razem stanowiło przeży
cie, które nie wiem czy się jeszcze kie
dykolwiek powtórzy. Czuliśmy wtedy 
jakieś prawo moralne pozwa!ające nam 
nie tylko interpretować ponadczasową 
prawdę ogólnoludzką, . ale sądzić tę 
krzywdę, mieć do niej własny stosunek, 
osobisty udział w tym rozrachunku. Ca
łe ląta doświadczeń aktorskich zbladły 
wobec tego jednego. 

- Ale kiedy gra Pani Rolllsonowa w „Dzia
dach" Pani zadanie aktorskie ogranicza się 
do zagrania Jednej sprawy, gra Pani rozpacz 
matki, może nawet rozpacz wszystkich ma
tek świata, ale czy to nie Jest za mało w 
momencie,.' kiedy chce Pani ogarnl\ć więcej, 
włączyć 51ę w nurt życia, budować, nisz
czyć, zmieniać, wyratać siebie. Kiedy odczu
wała Pani potrzebę osobistej wypowiedzi 
sięgała Pani do tekstów prozatorskich, ada
ptując je na własny mytek, myślę tu o pro
zie Kuncewiczowej, o ,.Naturze" I „Fanto· 
mach", a także o pamiętniku mazurskiej 
nauczycielki, przeclet Jeszcze z roku l968. 
z jakim tekStem literackim dzlł chciałaby 
•lę Pant •potkać? 

- Po.za Miłoszem I to ze względu na 
szczególny kontekst jego poezji w tej 
chwili nie widzę tekstu literackiego ko
respondującego ze sprawami, którymi 
wszyscy żyjemy. Z wyjątkiem doku
mentów. Nie pierwszy to raz zresztą zde
waluowała się wartość fikcji literackiej 
na rzecz dokumentu. Zapis chwili jt'St 
tak dramaturgicznie bez.względny i tak 
fascynujący, że nie wierzę, by obróbka 
literacka m<>gła mu dorównać. Fotogra
my, zdjęcia amatorskie majll teraz wię
'kszą wartość od dzieła filmowego. Ma 
być wprawdzie nakręcony film· o Annie 
Walentynowicz, ale sądzę, że będzie to 
także rodzaj dokumentu. 

A jednak niezwykłe/ wrażenie zrobił 
na mnie spektakl Kolęd11 nockł którego 

t.::UU~L.cu;u. lVlY:Slt.; Wlt;t.::, lot:: tJ1LYJU.t.1~ µuld • k . l 1 d „ f . 
na artystyczne przetworzenie tych do- Ja ,, ~pama i u zie ow13al się w ten 
słownych treśd, pora szeroko pojętego kokon '.dyp:qmatycznego myślenia. Sa-
h . ma!.·byt.am na bardzo dobrej drodze w 

umanizmu, a może wtedy i mnie ue- tym ·kierunku. · Mam na swoim koncie 
alizuje się coś ważnego, jakaś sprawa 
podobna tej jaką były dla mnie Korze- dwa kompromisy i satysfakcję niepój-

ścia na trzeci. 
nie nieba Romain Gary'ego, rzecz o _ ezy sądzi Pani, :te ten okres dl(plomacJI 
pożornie tak odległych od nas probie- mamy Już . defJnltywnle za sobą? 
mach jak ochrona słoni ameryk.ań- - SpoSób w jaki Minister rozpoczął 
skich„. z nami rozmowy 12-go listopada w cza-

- w tworzeniu wartości humanistycznych sie , naszego. .strajku poprzedzającego 
dostarczaniu istotnych bodzców stymulu-

cycb 1·ozwój osobowości cdowieka, h.tóry podpisanie , porozumienia uświadomił 
st „przedmiotem, podmiotem I celem kul- nam, - że ·~jeszcze nie dla wszystkich to 

tur:v" (cytuję z listu wprowadzające!;o d~ ' , jest oczY;w~te. Była to dawna formuła, 
rozmów z Komisją rządowi\ wspólredagowa- . sprzed dobrych kilkunastu lat. Dotkh-
nego I podpisanego za Komitet Strajkowy, . 
Pracowników Kultury przez Panią), 'aktor-y.c W91 b)1ło i;to, l;p1ęcie Starej argumentacji 
mote od.egra~ rolę szczególni\, mów • • Jak to , • z e.cz.ywis(ośc!ą naszego myślenia. My
jut .w h1storu bywało zawód jego P~~obra- .* śtn1 ~ 3ui ·byU •wyszkoleni w umiejętno-
ta 11ę w misję. · · · · 1 · · · · · · · _Ja w ogóle widzę coś nowego w ca- sc1 mys ema 1 mow1ema Jasno i prosto. 
ł j d · 'ł 1 ś i ł · oś ·. -...T~ •• .,. Ile •oble przypominam nie e z1a a no c spo eczneJ, c co zro- ·c.licieliśme poprzeatac ua KWacancJacll nu-
dziło się z tych strajków, z tego poro- · :'. niśteri~ żlłll.aJąc gwarancji rządowych. 
zumienia coś co przez swoj ą świeżość .J~ę1.o , . ~Ylk9, ,ru~ mogę zrozumiec, komu 

i i ' ś · · .1. ś . IDaJI\ ałllzyG- mtn1atrow1e, 1wo1m resortom 
spon~n czno c _gwarantuJe moz twe;> c . czY· ·.rZllCt,oww- · ql\głe w tych negocjacjach 

szerokiego rozWOJU społecznego. Myslę, odnosi si\ prażeme, że mteresy państwa, 
że to co WY.Zwoli! sierpień w św1ado- 'r~ą·ciU, . ministrów •li •~rzeczne z interesami 
mości 1. udzkieJ· n ie może zostać zaprze- społeczeustw11. . a przec1ez chyba wszystkim 

. . . powmno caotl.i:1c o to samu. 
paszczc;>.ne. I ~ .ty~ upatruJę c1ąglośc1 · _ . Od iego· mysmy właśnie zaczyruiii 
tra~yc31 polsk1eJ! Jakby ta . pałeczka rozmowy, że rue powinnismy siedzieć 
zmian. p~zechodz1ła z P.okolema n~ po- po ,d;w,óch. strpnach stołu, ale wspólnie 
kole~1e. ~ raz. po r~z odzywał «?bow1ą2'.ek domagać się tych dotacji i profitów dla 
polskie] 1?tehgencJ1. ~odchorąz~cy, W10- kultury. WY,stęi}owanie w roli przeci
s~a Ludow, P~wstan1e Styczmowe: so- wnika jest . .odwróceniem sumy obow1ą
CJallzm. polski, początek XX. wiek~. zków ciążących na nas wzajemnie. Są 
Zarzewiem było ~wsz~ c~~rp1erue to chyba: smutne konsekwencje działa-
i bunt l~du oraz myśl mtellgenCJl. nia minionego systemu Trzeba było tro-

- .Ja 11ę w ogóle zastanawiam czy w po- , . . . • . • . . 
czątkoweJ fazie rodzenia się ruchu robotni- c~ę WY<?brazm„ ~by siąsć wspolrue 1 PO: 
czego moina mówi~ o istnieniu Qwladomo- w1edz1ec: naraazmy się z czym ~tqp1c 
~cl mas, ona się dopiero budziła, mieli ją na Komisji Sejmowej. 
działacze, mieli przywódcy.„ - - Skoro •na4sz.edł czas budowania na nowo 

.__ Niewątpliwie w ostatnim okresie ~kódexsu etfcanego, p ,ywracania zachwia-
nastąpił olbrzymi skok w świadomości nej hierarlibH war.i;ullc1, i'an1emy pr.i:eu lak-

kl j b t 'kó J kb d · t tem, że ~-- będzie niekiedy działać dla asowe ro. o. m. w. a Y. ?Ptero P.- spoleczeńtitwa, wbrew temu społeczenstwu 
raz zrozumieli, ze rzeczyw1śc1e Polska bo przez lata demoralizacJi część tego spo-
opiera się na ustroju robotniczo-chłop- leczeĄstwa :i;ostala moralnie wyjałowiona. I 
skim wzięli dosłownie te slogany któ- · -kledY,,: 98 pr~n' pracowników zakl_adu zap1-

. • . . . . • • • I •uJe •lę elfi ,Sllhdarności" to Ole nalety 
rym1 ich karmiono w radio 1 teleWlZJl •lę łudzić• ·tli 'W8Zy1cy oni chcl\ tego 8 ame
i wyciągnęli z nich doslowne wnioski. go, że dla wszy.stkleh jeu równie ważna 
Manipulowani przez lata zdobyli sie na ksllltk•t~ tka ~ niejednym ta ko· 

. ' •tka malla wy U\rllZY. 
mądrość uchwyci:nia tej ~ureoh fraze.- , _ Ąle · sl ,to na~ wina, nas~ego 
sów. un~zącej się ?ad ich głowami. trz.ygi~st'S~clelę<:ia. wszyscy uczestni-
A kiedy Ją uc}lwy~ih, zac~ęll nią szer: czyi~. -~caoćby przez swoją bierność, 
mc;>~a~. I .myslę! :i;:e obowiązkiem pol w budOWiJ.011.J tego konsumpcyjnego m -
ąk1eJ mtehgenCJ! JeSt teraz sformulo- del }" . - O 
wanie ich żądań i urzeczywistnienie u ~P9 .. ec~ego 1 wszyscy musimy to 
t h ·1· ś . kt' . t r z odrap1ac;. . . yc moz iwo c1, .ore om swarzy 1. e - me JeteU będziemy pewne rzeczy ro-
tego od nas oczekuJą. bić na• 1iłę, podważybly zasadę demokraty-

- Jak mówi Czepiec w „Weselu": „Wyście zacji zycia, 'któr11 cucemy wpruwa<lzać. C.zy 
bo w tarnych . §wie rozpalili z naszych lic". istn_ieje szansa. 11a powszechni\ akceptacji: 
Ale Instynkt społeczny nie Jest związany waszyc;ll działań . Społeczeństwo gdańskie ma, 
z naturą zawodu, który Pani uprawia. jak Pani inówila, czulszy instynkt sluszno-

- Ja akurat jestem skażona rriyśle- ści sprawy, •ale wy podejmujecie decyzje o 
niem społecznym od zawsze. Zawsze zn~c~e,nlu• ogólnopolskim. .Jak motliwe Jest 

• . • . . . wyti;zyxąanie presji takiej odpowledzialno-
mme sprawa. wypc~~ spo_za .s1eb1e m- ~ej .r.a l~d:ikie toay7 w momentach przecil\-
teresowała w1ęceJ mz moJe Ja. Jest to ganu1'· ł1ęt waszych negocjacji, wielu znie
chyba skaza rodzinna. Cala moja rodzi- 'clerp~iw.ntnych· sarkało; czego oni jeszcze 
na to byli nauczyciele pasjonaci w da- , chcą. · .„b. ,·' . . 
wnym wymiarze tego słowa, sumy obo- ~ ~o., Y.ł.P ,st.raszne! Ta o~ta!ma i:oc 
·wiązków nauczyciela, który rzeczywi- przed1 P09J?JS~n~em ~rozu~1erua. Wia-
ścle kształtował i wychowywał poko!e- ·, d.0~osc ~ .. J.Y.~:, ze? . ~1.ódmeJ ran? r?zpo
nia. To była w innym wymiarze służba ~me si~ ~tj;a,Jk:. Jesli poroz~m!eme u
społeczna. I teraz to poczucie obowią: · „~zględp~ą.Jąc' n~s_ze waru~ki me .zo~ta
zku społecznego jak gdyby si~ we mnie me ~}ipi.c;a~e~ a_Je~nocześme przesw1ad
jeszcze przetarło, wyzwoliło z pewnej ' cz~~ię,i . ż~„~ezeh. me wywalczy!Dy tych 
rutyny, gdy zobaczyłam sprawę w no- naJ1stotru.eJSZY<?h dla nas pul'lktow teraz, 
wym jej oświetleniu. Choć w gruncie.: • t~ .~epa ~~~~~e z ~ej. s.pra"W! ~a ?ług'? 
rzeczy przecież chodzi o to samo. O to , zrezy~o~~~Jtaj.rózmeJs~e c1śruema teJ 
samo i 0 więcej. . odpawie~z1ati•~c1 były niezwykle Lrud-

- cz:v o te mamo walc~yla Pani przez . ne do zm~si~fa, Tu przychodzą do nas 
czternaście lat pełniąc funkcje Prezesa górnicy , z .. Kłodawy, którzy przejechali 
SPATiF-u oddzlaJu gdańskiego? Czy przez te całą ' Po!Śkę poświęcając na to swój 
~~~la~le miała Pani sobie nic do wyrzu- jedyny wofuY, dzień w tygodniu _ do-

- Nasz ośrodek gdański w każdym sta~am od nich wtedy lamp~ę z_ ~ry~y 
razie istniał. Myśmy starali się co nie soh - tylko,. po to żeby pow1edz1ec, ze 
zawsze było łatwe i skuteczne: mówic ~as popierają. a jednocześn~e naciera
prawdę i często bardzo gorzką prawdę, Ją na nas z. ar~umentaml na. rzecz u
nie „zadyplomatyzowując" się, tak jak stępstw l w,1eśo1ami o straszliwym na
to robiły inne środowiska. Tak, że do 
tego sierpnia przyszliśmy niemal z czy- '· DOKOJęQZENIE NA STRONIE 15 
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