to się do gazety nie nadaje.
Ro zMOWA

z

•
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Cg moż.ell]Yjui: mówić o Grz~rzywskim
bez ugwania wielkich 'słów?
FuDALĘJ : Zawsze
trzeba było tak o nim mówić.
On by sobie wręcz nie życzył tego całego nadęcia. Z lubością
opowiadał nam, jak kilka miesięcy po objęciu funkcji dyrektora artystycznego Narodowego przy wejściu do teatru zatrzymał go portier i zapytał:
„Kim pan jest i co pan sobą reprezentuje?!". To był człowiek
niebywale wyrafinowany, miał
wielki dystans do siebie, autoironię- czy jesteśmy już w fazie
wielkich słów?

BEATA

F: Clgba nie. Ale trudnojest mówić
ojego teatrzy bezugwania wielokrotnie ziożoT]Ych zyiań.
BF: W Akademii Teatralnej
wisi plakat z Jerzym Grzegorzewskim i jest tam też takie jego
zdanie : „Moje znaczenie dla teatru, biorąc pod uwagę aspekt
h istoryczny, jest takie , że wprowadziłem do teatru pantograf'.
N ikt myślący nie weźmie tego
zdania dosłownie, bo wyj d zie
banał, przed którym Grzegorzewski strasznie uciekał.

F: Miałcl!Jlba poa:µcie, żejui:nicnie
można powiedi:,ieć wprost,

na serio.

BF: Z d ecydowanie . W życiu
i w teatrze. Uciekał od fabularności i psychologizmu. Kiedy
go pytaliśmy, czy jedna postać
lubi drugą, albo dlaczego jakiś
b ohater odchodzi, uciekał jak
poparzony. On był wielkim>>>
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jazzmanem. Nie wypadało
pytać go o tak proste rzeczy jak
gama.

F: J?ył ar,!ystą be.<Jkietnym ?
BF: O ile wiem, nigdy nie wychował

asystenta. Nie znam
człowieka, który by dzięki kontaktom z nim próbował mówić
podobnym językiem w teatrze.
Co nie znaczy naśladować . Raczej działać pewnym skrótem,
metaforą.

BF: No nie wiem.

Chyba był
na to za inteligentny.

krótko : „To jest jak z taniej
operetki po prostu".

F: Aktorpowinien 1:Jićglupi?
BF: Kiedy po dłuższej prze-

F: Ajak reagował na uc:/<.iał swoich

rwie, po wakacjach na przykład,
wracam do teatru i patrzę na to
z dystansem, to myślę sobie:
,Jezus, Maria. Poważni ludZie,
ojcowie rodzin, matki dzieciom
i jakieś miny sobie stroją". Tak,
czasem mam wrażenie, że nasz
zawód jest głupkowaty.

BF:

F: A swoich aktorów ll}YChował?
BF: Mogę mówić tylko zasie-

F: Wsam razdla„aiowieka;zope-

bie, ale myślę, że wielu z nas
zmienił. Niektórych nawet
ukształtował. Na pewno zgodzą
się ze mną Wojtek Malajkat ,
Zbyszek Zamachowski , Jurek
Radziwiłowicz, Dorota Segda ,
Anka Chodakowska, Jerzy
Trela i wielu innych. Wszyscy
mamy teraz pieczęcie tej pracy.
Drażni nas oczywistość, koleiny, taniocha. Gdyby mi powiedziano, że jes,tem aktorką
Grzegorzewskiego, to byłabym
dumna. Na podobne przypisanie innym reżyserom , a pracowałam z naprawdę wielkimi,
nigdy się nie godziłam. W przypadku Grzegorzewskiego jest
inaczej.

BF: I

F: Mozy dlatego, żejui:.go nie ma.

;&jui:.staje się legendą.
BF: Nie.

Nie dlatego. Ale jak
zacznę to uzasadniać - wyjdą
same banały. To się do gazety
nie nadaje .

retki". Tak osobie mówił.
znowu ta jego zabójcza
autoironia. Trzeba wżyciu dużo przejść, żeby móc tak z siebie
dworować. Kiedy zostały zerwane próby ,,Ameryki", Grzegorzewski tak nam to później

ckić aktorów. Swoim teatrem, ale
tei;saTl!Ym sobą. Regserował i:.e
sce'!Y?

BF:

Różnie . Ciągle biegał,

chodził po widowni, po scenie.

Przy

„Ludzkości

w

obłędzie"

miał długi wełniany

sweter
i często zaczepiał nim o krzesła.

F: Powieckiał kiec]yś, {e lubi /:Yć na
scenie, bol'Jlwszy chciał1:Jićaktorem.

78

FOYER [MAJ 2005)

Jako dyrektor bardzo
grzecznie i dyskretnie trzymał
pieczę nad tym, w co angażują
się jego aktorzy. Ale używał
wtedy takich słów jak „nie wypada", a nie „nie można".
Poza tym był o swoich aktorów
cholernie zazdrosny. Obrażał
się nawet o pracę z innymi reżyserami. Kochał nas i bał się,
że odchodzimy do innych
z miłości.

F: Kiec]y składał c]ymisjęjako c]yrektor ar,!y591C2Jly, powieckiał, zy
wteatrze odC23lwa wokół siebie
Co miał na Tl!Yśli?

tlą atmosferę.

opowiadał : „Obraziłem się,
wyszedłem,

ale wiedziałem,
na korytarzu dogoni i powie »niech
pan nam tego nie robi«. Im
szedłem dalej, tym bardziej
widziałem, że nikt za mną
nie wybiega.Już byłem za rogiem , przystanąłem i wróciże zaraz ktoś mnie

łem nawet kilka kroków ••
żeby

jeszcze zdążyli". Jaki
dystans do siebie,
żeby opowiadać o sobie takie
historie! Ale to wszystko się
brało z cholernej inteligencji.
Nie, nie - on by się na aktora
nie nadawał.
musiał mieć

F: C;zego u~ swoich aktorów?

BF: Myślenia skrótem pięter

F: Potrafił bardzo skuteC2]lie uwo-

aktorów wserialach, reklamie?

parę

w górę , w dół i w bok.
Uczył dystansu. Nie wykładał
tego oczywiście na próbach.
Zawsze mówił, że to się dzieje
tak„pach" albo „i". Kiedyś powiedział do Wojtka Malajkata:
„Panie Wojtku, i! " . Na co
Wojtek mówi : „I co?". „No
właśnie„." -westchnął Grzegorzewski . Człowiek wiedział,
że nie może temu reżyserowi
zaproponować byle czego, że
byłoby wstyd. Banał kwitował

BF: To był problem choroby.
Choroby, która go zabrała.

F:Alkohol?

BF:

Tak. Ale choroba nie
mu być niezwykle eleganckim człowiekiem.
Z wielką klasą. I było w nim
wielkie cierpienie.Jakaś dwoistość. Z jednej strony bardzo
dbał o to, jakie robi wrażenie
- na kobietach na przykład,
a z drugiej strony chichrał się
sam z siebie, że gra przed nimi rolę amanta z nie najlepszej literatury. To wszystko
jest niby sprzeczne, ale bardzo
prawdziwe.
przeszkadzała

F: Stanisław Radwan stwierc:/<.ił, {e
Grzegorzewski gł mocno -tenisem, alkoholem i kobietami.
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BF:
gę.

Miał

za

Każdywybieraswojądro

Na pewno

się

nie

świadomość,

coś".

I

Był kolekcjonerem piękna
i dziwności. I był samotny.

czołgał.

że

„coś

F: Tep'fZl?dmio!Jll!Jgr.zybanewde-

myślę, że świadomie

wybrał taką drogę - szybką,
tensywną

i bardzo
Za którą trzeba było

sach stawa!J później na scenie.

in-

zapłacić.

F: C91 ta droga 1!yła 'fZl?q)!Wiście taka piękna?

BF:

Zostawił tyle pięknych

przedstawień,

tylu ludzi go ko-

chało ... Warto było.

F: Wrui:.pie~ wspólrg spektakl to
„Lu#ośćwobłęckje".

13 lattemu.

Kiedy rozpoczynaliśmy
próby, moja rola sprowadzała
się właściwie do jednej sceny.
Do premiery doszły cztery następne. Strasznie się go bałam.
Bałam się, że nie sprostam, że
nie rozumiem, że to jakiś
dziwny teatr. A do tego w ogóle byłam wtedy dość nieufna.
Na próbie podszedł do mnie
i powiedział: „Pięknie. Po
prostu tak pięknie!". Pomyśla 
łam, że może robi mnie w konia, ale potem, jak każdej aktorce, zrobiło mi się miło.
A on zobaczył, że w moich
oczach nie ma pewności, że się
waham i od razu dodał : ,,A jak
nie, to wycofajmy".

BF:

F: Zśiwsze 1!yf taki delikatrg?
BF: Potrafił też być ostry. Kiedyś huknął na próbie na jednego z aktorów: „Powtarzałem ci
to dwa razy na osobności. Teraz mówię przy wszystkich
i po raz ostatni - skończ z tym
tanim kabaretem!". Nieźle nas
wtedy zmroziło, tym bardziej że
to był szanowany aktor z dużym
nazwiskiem.

F: Pani się nig<jy nie dostało?
BF: Kiedy zaczynał pracę
nad „Dziadami", miałam akurat dużo innych zobowiązań.
Mimo to powiedział: „Chcę
żebyś zagrała". To dla aktora
strasznie ważne. Przyszłam do-
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Na początku pracy nad
przedstawieniami zajmował się
głównie sprzętami - dekoracją,
scenografią. Podczas prób
do „Snu nocy letniej" uparł
się, żeby brony, element
scenografii, były ustawione
ostrzem do góry. To było niebezpieczne i nie do końca
zgodne z przepisami, ale nie
dawało mu to spokoju. Była już
druga generalna. Strasznie się
wkurzaliśmy, że przestał się nami zajmować, w głowie mu jakieś brony, a zaraz premiera. I w końcu, intymnym szantażem wychodził, że te brony
do dziś leżą ostrzem do góry.
„Wygrał scenograf' - powiedział wtedy ktoś, kto znał go
od lat.

BF:

piękną.

pierona drugą generalną. Zaale chyba nie najlepiej.
Podsumował mnie krótko:
„To jest jakaś operetka". Powtórzyliśmy. Zagrałam, że mi
to zwisa, bo było mi strasznie
przykro. _ Podszedł wtedy i powiedział: „Przepraszam. Zachowałem się jak idiota.Ja panią zamknąłem". Wtedy zrozumiałam, że mogę już dla niego
zrobić wszystko.
grałam,

F: Nawet ll!JPiąćgołą pupę w„Śnie
no9 letni~j".
Ze dwa dni chodził koło
mnie, aż w końcu wydobył z siebie: „Słuchaj, mam taką proś
bę po prostu ... Tylko nie denerwuj się ... Chodzi o to, że
po prostu, ten twój Puk powinien, tak, wiesz, tak jak taki
wiejski chłopczyk, ściągnąć
portki i pupę pokaząć. Przepraszam cię, ale zrób to dla
mnie, proszę cię. Ja wyjdę.
Asystentka niech to tylko zobaczy". Wstydził się!

•

F: Aktor<P<.dromyo brorg...
BF: Bo on kochał te żagle,

Nie lubię używania ciała w teatrze. Nikt nie lubi. Ale dla pana Jerzego - proszę bardzo.
Zero problemu. Innym razem
chciał, żeby jakiś aktor złapał
drugiego za krocze. Zbierał się
z tą rozmową kilka dni. Wkoń
cu poprosił Stasia Radwana ,
żeby przekazał to za niego. Cudowny! Z jednej strony przychodziły mu takie pomysły
do głowy, ale z drugiej strony
był tak delikatny, że realizacja
tych pomysłów była dla niego

pantografy, ekspresy do kawy,
pralki. Nie znosił, kiedy ich
dotykaliśmy. To były jego ukochane dzieci. Przez pierwszy
miesiąc pracy nad spektaklem
czuliśmy się niepotrzebni.
Z drugiej strony mieliśmy
do niego zaufanie. Wiedzieliśmy, że jak on tak chodzi wokół
tych przedmiotów, to wreszcie
coś wychodzi. Coś dla nas niezwykle przydatnego i zapład

udręką.

niającego.

F: .ąył clgba barek.o skry!J. Nie

F: Clgbai:.etojestolb1"91miakolumna, która <:!JS/ania was i całą

BF:

lubił dopuszczać luckj do swojego

scenę. Takii:.art;:robiłwam

świata.

BF: Kilka lat temu dowiedziałam się, że

on nie wr.jeżdża nigdzie na wakacje, tylko chodzi
po desach i szuka skarbów. Miał
tego mnóstwo-żyrandoli, kominków, bibelotów. Stwierdził
kiedyś, że jedyną brzydką rzeczą

w jego domu jest telewizor.
Wstawił go więc pod krzesło.
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na próbie do „Powrotu OcJysa ".
Ten spektakl 1!yłwa591m ostatnim
spotkaniem ...
BF: .. . trudnym i smutnym.
Nie do gazety.

-

Ro<mawiała

Magda Qvtowska
na str. 127
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