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z-naleźć siebie w sobie 
h.ozmowa z Ireną J ~N aktorką 

Centrum Sztuki Studio w '\V arszawie 

• Utrwaliła się Palii w pamii:.: 

ci publiczności teatralnej jako 

aktorka. Szajny. Teraz. kiedy nie 

prowadzi on już teatra. można 

spojrzeć z prespektywy czasu na 

Pani aktorską drogę. Jakie zna

czenie miała <lla. Pani współpra

ca z Józefem Sza.iną? 

- W czasie, kiedy znajdowa
łam się w samym środku tych 
niezwykłych przedstawień, w ro
lach, które „wyrastały" podczas 
prób - odczuwałam wielką in
tensywność aktorskiego istnienia 
i wiedziałam, że robię coś inne
go niż wszyscy. Mowiono, że je
steśmy „odkształcani'', że słowo 
jest w teatrze Szajny na drugim, 
jeśli nie na czwartym miejscu. 
że jedyną g\\'iazdą teatru jest 
sam Szajna. J~nak, my, jego 
aktorzy, mieliśmy świadomość, 
że uczestniczymy w \l.1fbitnych 
przedstawieniach, które odnosiły 
sukcesy w wielu krajach świa
ta, i choć b~·Jiśmy tylko cząst
ką obrazów Szajny - mogliśmy 
b\'Ć z tego dumni. B~·ć aktorem 
Kantora, Szajny czy Grzegorzew
skiego to też coś znaczy. A jed
nocześnie szukaliśmy własnej 
drogi. Stąd moje poszukiwania 
pozateatralne. 

• Czy myśląc teraz o okresie 

pra<'Y z Szajną nie faluje Pani 

niczego? !Uoie występując w in

nym teatrze miałaby Pani mot

liwość zyskania większej popu

larności. szersze.i współpracy '1. 

filmem telewizją~ 

- Myśle czasem o tym. Ale 
'viem, że dzięki temu trudnemu 
teatrowi uświadomiłam sobie 
własne zainteresowania. Zyska
łam pewność, że nie chcę grać w 
repertuarze realistycznym i tea- . 
trze realistycznym. Nie jestem w 
stanie wyobrazić sobie siebie w 

• A teraz sięgnę?a Pan!_~_! 

„Pana Tadeusza". l\lialam przy.: 

jemność oglądać Pani~~eze1~: 

tu.jącą. mickiewiczowską epopej~ 

w warszawskim l\Iuzeum Lite-

ratury. Sama z tekstt;m Pl'.~ 

prawie dwie godziny..! bez kos-

tiu mu rekwizytów. osią~nę~~ 

Pani efekt scenicznego .. llziania. 

się", choć z 11ozoru była. to tylko 

recytacja. 

- Starałam się znaleźć taką 
formę grania, jaka jest w ten 
piękny utwór \Ypi;;ana - poczu
cie humoru, soczystość języka, · 
jego wspaniała barwa. Cieszę się. 
że publiczność przy jmuje ten 
spektakl tak gorąco i jestem bar
dzo wdzięczna dyrekcji Muzeum 
za ten pomysł. Gram w tzw. Sali 
„Pana Tadeusza" . Ta sala to 
część stałej w.rstawy Mickiewi
czowskiej - reluvizyty, kostiu-

Irena. .!un 

roli zacnej lekarki · lub urzędnl- • 
czki w serialu filmowym. ·: Nie - my · -i · portreiy' z .epoki: Aktor 
dlatego, że nie są to role na mia- -grający ' tu śtaje się dopełnieniem 

· atmosfery, ktOra pozwala ożywić 
rę artystek, ale dlatego, że mnie słowo poetyckie. 
nic interesuje realizm, natura-

ł
l lizm, teatr czy .film obyczajo\i'Y· 

l O Które z FÓI uważa. Pani za. 

najważnic,isze w swojej karie-

rze? 

W ostatnim okresie - role 
Beckettowskie. Zagrałam w „Ko
medii", później w trzech kobie
cych jednoaktówkach: „Nie ja", 

„Pan Tadeusz" stanowi c;:ęsć 
t ., ' · Teatru Lektul', który Mu
zeum Literatury realizuje dla 
swoich odbiorców. Graliśmy go 
na razie dla \Vidzów dorosłych, 
a term! ropoczynamy cykl spot
kań tylko dla mlodzieży. Ponad-, 
to od czterech lat gram dla mło
dzieżowej widowni, w tzw. Sali 
Pamiątek, Mickiewiczowskie 
„Ballady romanse". 

1 „Kroki", „Kołysanka" i w „Koń
cówce". Spotkanie• z Beckettem • Co Pa.ni sądzi o sytuacji w 
zawdzięczam Antoniemu Liberze, polskim teatrze? Mówi się o -beZ: 
który reżyserował te spektakle ro_boch1, braku lH'rspckty;~-·dl;;: 
w Teatrze Studio. A inne role? młodych i brak~ię~iadl~-;titi:: 
Chyba najbardziej cenię te, któ-
re zmieniały cos w moim mvś- szych aktorón· ... 
leniu o aktorstwie czy odh"D·'~'a- ' 
ly nowe możliwości, np, z „daw
nego" Szajnr - Frieda w „Zam
ku" Kafki. Kobieta w ,,Replice" 
Varda. ". „Parawanach" Geneta 
\\' reżyserii Jerzego Grzegorzew
skiego. Trudno określić, czy ist
nieje tzw. aktor Grzegorzewskie
go. ale jest' to reżyser, któr~· 
wciąga aktora w sobie t~·Jko zn<•-
ną tajemnicę teatru, to wtajem
njczenie )est fascynujące. 

• Grając w Teatrze Studio 

stworzyła Pani jednocześnie wła

sny teatr. O Pani znakomitych 

monodramach mówi i;ię, że to 

pełny teatr. tyle ie . :r. jednym 

wykonawcą. Dlaczego zaczęła 

Pani smkać własnej drogi? 

- Trudno mi się odnieść do 
tych „czarnych chmur" zbiera
jących się nad polskim teatrem, 
ponie\\·aż uprawiając teatr poza · 
teatrem mam . Ś \\·iadom0ś ć, że 
zawsze znajdę odbiorców na ten 
rodzaj szti.1ki. Nie chcialabym te ż 
wygłaszać 0pinii ". stylu: ,.za na
szych czasów ... " , ale kied~' ja za
czynałam pracować w teatrze 
(b~'lo to na prowinc5i) , robifom~· 
spektakl nie mając :radnej pe"·
ności, czy znajd<! ~ię na niego 
odbiorcy i czy ktoś nam za to 
zapłaci. Dzisiaj niepopularna jest 
taka praca dla prac~' . sztuka dla 
sztuki. Z tamtvch czasów zosta
ło mi przeświadczenie, że muszę 
coś robić. Dla siebie? Dla Tea
tru? A kiedy to się udaje - o-

. kazuje się, że jest to też dfa in
n>·ch. 

Czułam niedosyt. Nie gra- • Powiedziała Pani kiedvś, że 
nia, lecz osiągnięcia czegoś wla- aktor nic musi się podobać . .Ja
snego w teatrze. czegoś, co za-
leżałoby tylko ode mnie. Było kic cet'h~· ceni Pani u aktora? 
to utajone pragnienie tworzenia. 

C> Na jakiei:o rodza.iu tekstach 
opiera Pani na.,icbętniej swo.ie 
spektakle? 

- Na tękstach, w których od
krywam możliwości teatralne -
przez wykorzrstanie ich w · mo
nodramie. Da\\'ne to: „Sonata 
księżyco\\'a" (\\'Spólczesna poezj <1 
grecirn>, „Pastornłki polskie" Ha
rasymo\Yicza, ,.Śmierć Ofelii" 
Wyspiańskiego, . ,Czarownice~' o
parte na tekstach staropolskich. · 
„Bal · u Salomona" Gałczyńskie
go. Nowe: „Portret kobiecy" 
Szymborskiej i „Stara kobieta 
wysiaduje" Różewicz.i. . W moich 
recitalach poetyckich sięgałam do 
Norwida, Baczyńskiego, Pa\\"li
kowskiej-Jasnorze\\·skiej, Wie
rz~·ńskiego, lłlako\\'iczÓ\\'ll'". 
Prz>·boda. Białoszewskiego. A
pollinairc'a. 

- Fa5cynują mnie aktorzy, 
którzy dzięki swej sile \\'yra~i
stości czy sugestii stają się nie
zwykli. To właśnie jest aktorst
wo, ta umiejętność znalezienia 
siebie "' sobie. Wcale nie trzeba 
b.vć pif,'lmym, to piękno jest u
kryte, nadprz~·rodzone, magicz
ne. 

_!_:!.?ki będzie nowy spektakl 
w Pani jcdnoosabowym teat;~~? -

.:_ Na ostatni Festiwal Chopi
nowski · w Dusznikach przygoto- · 
walam, na prosbę Jana Webera 
„Listy" George Sand. Chciała~ 
b.,·m teraz pokazać je w War
szawie. 

• Życzę Pani sukcesów i dzię
kuję za roimowę. 

HALIX:\ KOWALSKA 


