
Z IREłilĄ JUN 
aktorką Teatru Studio w Warszawie 

rozmawia 
Katarzyna Śliwonik 

- Mole sit myl,, a(e •11dzt, li wielu 
teatromanów uwala Panlf za "aktorkł 
Szajny". Z /fl(Jo tt1łłtrem była Pani zwif
zana przez długi p_zas, u niego zagrała 
Pani najwl,kue ro,le. Wiem, le niektórzy 
ulywa/11 okrt1ślt1n/11 „aktor Szajny" z od-

-cleniem zdziw/en/Ił, ą nawet swoiste/ 
przygany... · 

- Myślę, że po trosze tak właśnie było: 
bardzo dużo pracowałam z Józełem Szajną, 
miałam. szczęście uczestniczyć w jego naj
wybitniejszych przedstawieniach i chyba 
nawet mogłam doznać radości takiego ok
resu, kiedy byliśmy w jakiś sposób współ
twórcami, rozumiejącymi się świetnie 
nawzajem. Zresztą ... uważam samo zaist
nienie takiej sytuacji, że można powiedzieć 
.aktor Kantora" czy „aktor Grzegorzewskie
go" za coś niezwykłego i frapującego. W 
końcu, raczej niewielu twórców ma dar wy
raźnego określenia siebie i swojej sztuki, ie 
można mówić o ak(orach przez tych twór
ców i tę sztukę wykreowanych. Takie okreś
lenie bardzo wiele znaczy, jest swego rodza
ju wyróżnieniem. 

- Czy pierwsza próba monodramu 
nie była j«Jnak form11 swol•t•j ueieczkl z 
tntru Szajny? 

- Dzieje się tak w teatrach wielkich ins
cenizatorów, ie aktor ma satysfakcję ze 
wspólnej pracy, ale zarazem chciałby uzy
skać samodzielność, chciałby indywidual
nie znaczyć więcej. Ja też zapragnęłam 
„sama o sobie stanowić", a ponadto spraw
dzić swój warsztat, poszukać nowych 
bodźców. Ale w moim przypadku nie moż
na raczej powiedzieć o .ucieczce z teatru 
Szajny" - choćby dlatego, ie on właśnie 
był inscenizatorem mojego pierwszego mo
nodramu. 

-. Tntr Jadnfl(Jo aktora nie stał •il do
rainym przypadl(lem w pant drodze 
twórczej - uprawia go Pani stale, •t•wla
jfC •oble coraz to Inne, nowe cele. Skfd 
ta fascynacja? 

- Zapewne już od samych początków 
miałam wrażenie, że teatr instytucjonalny 
nie daje mi poczucia pełni, nie stwarza moż
liwości szerszego doskonalenia warsztatu, 
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nie dostarcza takiego materiału, który poz
wqlilby mi wyrazić to. co we mnie i dla mnie 
·est najważniejsze. Miałam odczucie, że 
wszystko dzieie się zbyt wolno. że są cale 
obszary spraw, wielkie bogactwo literatury, 
a ja ich nie poznam, jeśli ograniczę się do 
udziału w przedstawieniach swojego teatru. 
Sądzę. że duże znaczenie miał mój stosunek 
do literatury: tak jakbym pewne teksty uwa
żała za ważne, często intuicyjnie. No. nigdy 
nie miałam klopotów ze znalezieniem ich. 
Aktorowi prawie zawsze towarzyszy pokusa. 
by takie teksty zagrać; dla siebie i dla in
nych. Zrozumiałam, że chcąc nadążyć za 
swoimi marzeniami, muszę starać się o to 
sama. muszę działać. 

- Z ruch•m amatoł-.kim zwl11zala si, 
Pani jako młoda aktorka, aktywna zawo
dowo. Dzisiaj si, takiet!_ wyborów raczej 
nie spotyka. Czy w tamtych latach było 
Inaczej? 

- Wtedy telewizja nie była jeszcze takim 
wielk,im imperium, film był rzadkością , a ja 
samll nie odkryłam jeszcze monodramu. Nie 
byłam jednak aktorką czekającą na role -
raczej wręcz przeciwnie - więc pierwszy 
kontakt nie odbył się na zasadzie wypełnie
nia pustki. Po prostu instynktownie chciałam 
tego spróbować i od początku poczułam, że 
to spotkanie stało się czymś ważnym. Cho
ciaż nie przewidywałam, że rodzi się pasja 
na cale życie. A później„. Zafascynowała 
mnie możliwość uzyskania samodzielności 
artystycznej, tego że „przykrywam" scena
riusze, opracowuję scenografię, rozdaię ro
le, wymyślam zadania aktorskie dla mło
dzieży. I że potem to wszystko się sprawdza. 
A z drugiej strony fakt akceptowania mnie i 
mojej pracy przez zespól, dawał mi poczucie 
pewności i siły, które przenosiłam do teatru. 

- Ale może warto w tym miejscu powie
dzieć coś o roli przypadku. Bo tak naprawdę 
trudno jest uporządkować swói stosunek do 
zawodu. nie da się wszystkiego zaplanować, 
świadomie wybierać. Bywa/o, że zaproszo
na nagle gdzieś jechałam, bywa/am człon
kiem jury, występowałam z monodramem; 
zyskiwałam poczucie zrobienia i przeżycia 

czegoś dobrego. 
- I jeszcze jeden moment. Mój stosunek 

do amatorów jest bardzo poważny, chcę 
dawać z siebie jak najwięcej. Przecież i ja 
coś dzięki tym kontaktom zyska/am. Taki na 
przykład problem: jak szalenie szybko zmie
niają się literackie upodobania - autorzy. 
utwory, sposób ich rozumienia i interpreto
wania. Bardzo wiele można dowiedzieć się o 
tym od recytujących amatorów i od ludzi 
tworzących nieinstytucjonalny teatr. Więc 
trwałość tego związku ma swój głęboki 
sens. 

- Z przeniesieniem si, do Warszawy, 
zaprzestała Pani bezpośredniej pracy z 
amatorami; czy powodem była tylko 
zmiana miejsca I teatru? 

- Najzwyczajniej w świecie - w War
szawie nikt tego nie potrzebował. Mimo 
moich. bez przesady, ogólnopolskich suk
cesów, nikt nie próbował mnie zachęcić do 
prowadzenia zespołów. Dopiero po jakimś 
czasie Pani Krystyna Śniadecka namówiła 
mnie do współpracy z ośrodkiem kultury, a 
TKT zaczęło korzystać z moich doświad
czeń i zainteresowań przy konkursach recy
tatorskich. Zaś obojętność, o której przed 
chwilą mówiłam jest pewnie z jednej strony 
świadectwem bezmyślności „sterników" 
kultury, a z drugiej - chorobą naszych cza 
sów. Chorobą zaawansowaną. gdy spojrzeć 
na stan kultury. 

- Wiem, że od kilkunastu lat zajmuje 
si, Pani prac11 pedagoglcznf - z instruk
torami ruchu amatorskiego. Była Pani 
wykładowc11 w tzw. Studium Teatralnym 
COMUK, prowadzUa Pani warsztaty i 
seminaria w TKT. Ostatnio chyba to za
j,cle pochłania Panif coraz bardziej, bo 
zgodzHa si, Pani prowadzić wykłady z 
reiyseril i teatru małych form na za
ocznych studiach Wiedzy o Teatrze war
szawskiej PWST. Czy ten nurt uwaia Pa
ni Ml-swym życiu zawodowym za przedłu
żenie twórczości, czy za coś osobnego? 

- Ola mnie praca pedagogiczna i praca 
z amatorami to w zasadzie jeden obszar, a 

•• 

„-_ i 

W mono d ra m ie , ~ 
„Stara kobieta wysiaduje", 
wg T ctdeu sza Różewicza . 

. . . 9 • ' 

motywacje wewnętrzne są niemal identy
czne. Zapewne powoduje mną chęć oddzia
ływania na innych i sprawdzenia własnej 
skuteczności. Nie ulega wątpliwości, że jest 
to sposób „ładowania akumulatora" - także 
aktorskiego. Można na to spojrzeć i z innej 
stróny. Otóż powszechnie mniema się, że 
mój zawód polega na szczególnej nieauten
tyczności, na budowaniu złudzeń - praca 

· pedagogiczna natomiast wymaga konkretu, 
jest autentyczna, bo jest sprawdzalna. A 
może i we mnie jest takie poczucie ulotnoś
ci, „nieprawdziwości" aktorstwa, więc od
dawanie się tej drugiej pasji jest próbą szu
kania jakiejś przeciwwagi czy nawet zagu
bione/ prawdy? Może to jest właśnie tak? 

- Teatr wielkiej inscenizacji - teatr 
jednego aktora - prowadz•nie amato
rów - praca pedagogiczna; wszystko to 
w kr,gu teatru, ale zarazem tak odmien
ne. Czy satysfakcje lei 1111 róine? I czy 
dajf sił porównywać? 

- Satysfakcją jest dla mnie tylko docho
dzenie do celu. Gdy człowiek tak patrzy na 
świat i na siebie, nie potrafi, zatem i nie 
chce, rozgraniczać czy wartościować. Gdy 
praca jest już spełniona . wysiłek zwieńczony 
- liczy się coś innego, nowego. Jeżeli za
tem, istotą nie jest efekt końcowy, ale szu
kanie. docieranie, sama droga - różne sa
tysfakcje mogą być porównywalne. 

- Czuj,, że ta rozmowa powinna 
skończyć si, tym, od czego zaczynałyś
my, że trzeba powrócić do aktorstwa. 
Otóż, nie jest to tylko moja opinia, ie w 
swoim macierzystym teatrze - gdy od
szedł Szajna - jest Pani aktorki/ nie w 
pełni wykorzystywanf. Czy owe Inne ak
tywności, o których mówUyśmy, mogf 1, 
szczególnf pustk, wypełnić, złagodzić? 

- Ani teatr jednego aktora, ani praca 
pedagogiczna nie są w moim tyciu produk
tami zastępczymi i nie dlatego się nimi zaj
muję, żeby wypełnić jakąś pustkę. A poza 
tym myślę tak: ja jestem odpowiedzialna za 
to, że pozostaję w teatrze, który być może 
niedostatecznie4mnie obsadza; nie uważam 
też, że ktoś ;est zobowiązany dawać mi role. 
Nade wszystko pragnę żyć w poczuciu 
własnej odpowiedzialności i ze świadomoś
cią , że wszystko zależy ode mnie. Cenię Je

. rzego Grzegorzewskiego, interesuje mnie 
jego teatr i dlatego w nim pozostaje, pono
sząc jak gdyby ryzyko, że widocznie ... nie 
jestem ulubioną aktorką reżysera . a może 
będę? 
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