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- Dość PDWSŻechne jest mniema
nie, że aktor tylko odtwarza cudze 
myśli, 11erypetie IJOstaci wym~·śJo
uych Pl'ZCZ .autora, reżysera, zakłada. 
masl<i na. własną, 1'talc tę Siln1<4 
t.warz. A są 11rzc<\i.cż aktorzy, wśró1I 
n.ich 1rnni, ktt:iu:y tlo roli „uvvi :m.:ą" 
~iebic i to właśnie okrc:ila i.eh . grG. 
Co pani sądzi o tak pojmowanym 
akior!':twie? · 

- W moim przypadku nic jest to 
pragnienie, by rol~ do siebie n~giąć, 
rlopasować, tylko jakby warunek · 
sine qua non pracy. Granie tn jest 
tak intymna rzecz, że nie si:.osób rn
hić tego inaczej niż uto7.samiajqc się 
z kreowaną postacią. Ale nie za cenę 
realizmu. 

- Nie chce więc pani by<\ na
turalna. na scenic'! 

- Widzę to inaczej. Jako problerr1 
proporcji działania aktorsl\iego w 
stosunku do tekstu. To zaorzmialo 
,iak w · aptece.„ Ale przykładowo 
sprową.dźmy> r zecz do rozwFL-ai1 nad 
bliskim mi monodramem, który C7.G

sto - zbyt c7.ęsto , tyle że poza gro
nem m1jwybitniejszych twC:.rców -
bywa rozumiany jako projeb .: ja tek
stu, sprawne aktorsko jego wygl:-i
<za nie. A wedle mnie po>virden kryć 
się za tym ruch wyobraźni. 

- Co u iiani go wyzwaJ;-1? 
- Moment wzruszenia. j, l óry jest 
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r\la mnie zaw.sze nieslrchi111ie ważny. 
Może zabrzmi to banalnie, ale talt 
_iest: j eśli utwór mi się podoba i 
z jakiegoś powodu potrzebuję go, 
mogę sit; w nim wypowiedzic_ć. i\la 
przykład „Ballady i romanse", które 
nrzedstawiam obecnie warszawsldl'f 
młodzieży w Muzuem Literatury im. 

I 6W A. Mickiewicza, s'ą zrobione dla jed-
or a. S' 

... ae\i ze Lf:' 

nej zwrotki, czterech linijek ballady 
„Ucie(:zka", których prostota i dra-
matyzm mnie urzekły. · 

- Pani z;i,bie;I z tcksbm1J maj~ 
tloza intcrvrd•.tl'ją 'c1oclatlmwy 
celt 

- - VJ monodramie pos::.erza 8iP, 

pole inwencji al1tora w r amach po
wtórnego - · jakby - autorstwa. 
Inaczej się dzi(!je, gdy pracuję \\' ze

spole, gram postać' naplsaną w go
towej sztuce, mam partnerów i re
żysera. Ale i wtedy forma mnie sza
lenie interesuje. Bardziej mnie po
chlania przy tym· niclypowoś<'! moich 
zachowań w roli ni~ to, co powinno 
w u iej b,,·ć :r.agran.:·. 

- A oc:i;cl,iwa,uia publiczno":°icl '! 
- - Powinny się spotkać z moimi. 

Graj.ąc wiC'rzę; że wejście w krajob-
. rRz Wf".vnętr.lny wymy:ilm1y przrzl! 
mnie będzie dla widza czymś no· 
wym. Na przykbd. ;;dy widz spodzie
wa si~, że powinnam z;,p takać, a ja 
nie płaczę - to owo odejście od :sfe
reotypu vasjonuje mnie najbarr17.iej. 
Ni·egdyś w „Sonacie k~iężycowl;!j" 1to 
.był mój p ierwszy monorh-mn) 'chcia
łam pokazać kobietę, któr;i nie pb
cze, bo ws1.ystK:o wypłakała , czas · 
µ rzesllY za wrzeć w pustce glo•.u . . 
który inoż1w kształtować formalnie. 
Ten ·fragment monologu by! opart.V 
na 5chodzeniu głosem z wysokich 
rejestrów w ni skie, ~cizie jego 
chrapliwość' stn.wała się swoisti-l pro
wokacją teGhniczn~ ' vobec widza. 
Choć ni~ musi on zdawać . •ohie 
spnnvy, jakimi środ!;ami <:ię po~ln
ż.yłam, żeby przybliżyć dramat PO-' 

stad. ' 
- Słowo. tekst mówh.m:v oharc~l\ 

pani wieloma zadaniami, ale ~o jest 

tlla pani w postępowaniu z nim naj
ważniejsze? 

- Mój język wyksztakony został 
na monodramach - jestem od przP.
szlo dwudziestu lat związana z 1e
atrem jednego aktora, a słowo trnk-· 
tuj<;! jako instrument o · rozleglej 
skali. Odkrycia, których w moim 
przekonaniu - dokonuję - mogę je 
opowiedzieć ·czy uzasadnić - st:ijcl 
się jakby sposobem na wiersz czy 
fragment t.ckslu. Dotyczy to również 
pracy nad scenariusz.em, inspiracji 
<lziała!'t aktorskich i sytuacji scenicz
uej. Kn i:dy 1ekst wywo!uje inne po
my~ly. inne nalchnienia. Czasem już 
obctijw: z pwbliczncścią wyczuwari1, 
że dzieje sic cof; nowego, · więe uwa
:hun, ~.e część efektu aktorskit!go 
w monodramie musi polegać na im
prowizacji. Na przykla d już w trak
cie grania „Balu n Salomona" Gal
czyf1skiego, odkryłam. że gazeta, 
którą w pflwnym momencie zakrr
wal11m twarz, zbliżi:,ną do ust działa 
d'.![omrnjrico na głos - papier w . 
s7.Cz.P.;::óln_\· sposób l'ezonowal mo,ie 
f. IO\\'a (jr•k kiedy fll'a się na grzf.' 
b icniu). [ zachownhm 1.-.n efekt. 
Wła :ini"" t ć\kie momenty „inscenizu
ją" tekst, pobudzajP, wyobraźnię wi
dza. Budo\"·anie s:vtuacjl m~ Istnieją
cych w tckgcil', w::korzystanie nie
typow;vch możliwoś.:i dj,więku-głosn. 
„niby-śpiewy", stylizacje. zmienne 
ryt my - to wszyntko wprowadzam 

'nie dla url7.iwnienia ani zagtuszenia 
warstwy treściowej, lecz wręcz prze
ciwni!" -- dla je.i wzmocnienia: To 
·w tekście znajduje się ·źródłr> wszel
kir.b pomysłów. Trzeba 1.ylko .„ ,;wi
dzieć jasno w zachwyc-eniu". 

. ~ ; 

- Dlaczego żywiąc gorący· entu- · 
z,lnzm <lla. 1101,::i:ji, .z li.tórego narodziły 
się pani' monoc1ramy, u.a tyle lat 
1.wiązala. . się pani z teatrem Jó:i:efa / 
Szajny.? , · . . 

- · To się stało z wyboru,, choć po- · ' 
mógł mi przypadek. Zac7ęlnm p,\1 -· 
cować z Szajną jęszcze w NnY.cj f-iu
cie: Potem, kiedy zaanga*ow::ilmn ~iG 
do Teatru Klasycznego w Warsza
wie, gdzie po roku dyrekcję objąi 
.rozeI Szajna, zacząl się nasz drugi 
olH'()S pracy: Szajna -na pewno· nie 
jest artystą realizującym teatr lite
racki, lecz taki, w którym slqwo nie 
jest nawet elementem wspomagają-

. cym. a wręcz przeszkadzającym 
·w · osiąganiu wizji teatralnej. Więe 
.• naturalnie rozumiein intencję ukrytą 

w pap.i pytaniu. Ale sposób. opero
wania obrazem, nasycenie wszyst
ki·ego, co · robit Szajna, działaniem · · 
plastycznym - aż do przerostu wi
zji , prowokowało . do szukania rt w - : 
nie jaskrm.14Ych środków aktorskich. 
Stąd konieczność . otwarcia się ~y-

Dokończenie no··. str. 2 
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n11ua7.iezy w 1v1uzuem i~nerawry nn. 
A. Mickiewicza, s'ą zrobione dla jed-

- ;:,mwo. i;cJ{So 111 o~VlUDY on:trcza 
rant wieloma zadaniami, al e ~o jest 

1u~ t1 , p.omys!Ow. Trzeba tyl ko „. ,;wl
dziec Jasno w zachwyceniu". 
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O~kończenie. ze str . . 1 

obrażni na przestrzeń sceniczną, .za-. 
istnienie ·w. niej, stosunek tekstu do 
beztekstu. To było tak silne, że zu
pełnie . zdeformowało mój · sposób · 
myślenia o roli. Myślę o deformacji 
akceptowanej. A rozbudzone zainte
resowania plastyką sceniczną rozwi
jałam w jakiś sposób wlasnie w mo- •. 
nodramach. 

- Ich widz był ra·czej przyzwy
czajony do dyskrecji .w używaniu 

elementów stroju lub dekoracji. 

- Tak. Ja starałam się przełamy
wać tę dyskrecję, a właści\~ ie rodzaj 
estetycznej sztam.py. W „Czarowni
cach" użyłam ogromnej czarnej 
szmaty . zawieszonej na sznurze, z 
prz.ecięciami na głowę i ręce. Była 
ona kurtyną, suknią, płachtą na ple
cy, zawiniątkiem z dzieckiem, w niej 
kryli się świadkowie na procesie, 
była szatą sędziego.- W „Balu u Sa
lomona", jak wspomniałam, wyko
rzystałam gazety, które dawały twa
rze postaciom, darte zaś - zamie
niały się w motyle, kwiaty, pełniły 
role symboli. Ale Szajna nie cierpiał 
moich monodramew, mawiał o 
nich złośliwie: „te .twoj-e melodyjki 
wargowe":„ 

- A jalt się 11anl przygotowywała 
do roli w „Re.Plice", ldórą to krcac.fc: 
uznano za jeclną z najważniejszych 
w pani dorobku artystycznym? 

- Musiałam się nauczyć grać po
stać bez wieku, bez urody, nawet 
bez plci. Samo jej człowieczeństwa 
było ważne. Szajna nie analizował 
roli w sensie literackiej koncepcji 
postaci. Interesowały go podteksty 
luźno skojarzone, niedopowiedzenia„ 
Miejsce słów zajmowały nieartyku
łowane dźwięki, które jednak sta
nowiły ;ślad mowy: jakieś wes
tchnieni.e, bulgot, pohamowywany 
krzyk, Jęk, oddech.-„ Aktorzy poru
szając się wśród starych rzeczy, 
butów, manekinów - na pól kukieł, 
musieli się wśród nich odnaleźć, za
pominając o własnej indywidualno
ści. Stworzyć siebie od nowa w tym 
~wiecie odpadków i wojny, · ludzi 
1 rzeczy. Niekiedy kojarzenie u ak
tora łączy się z bagażem własnych 
doświadczeń. Należę do pokolenia, 
które w dzieciństwie otarło się o sy
tuacje ekstremalne - o wojnę„ I gdy 
przyszło mi w „Replice". zagrać ko
bietę, która wyobraża sobie, iż jest 
brzemienna, w innej sekwencji od- · 
najduje nie narodzone dziecko - to 
wszystko miały być jej ' urojenia 
- ja w sobie musiałam je jeszcze 
pogłębić przez własne skojarzenia, 
drastyczne lub poetyckie. Uzyskiwa
łam formę wyolbrzymienia, która 

mogl.a tym mo9niej oddziaływać na 
·widzów. · - ,. 

- Aktorka Szajny zostaje aktorką 
, w zespole .Jerzego Grzegorzewskiego . 

po objęciu przez tego artystę .dyrek
cji ' artystycznej · Teatru· „Studio". 
Gra. pani dotąd ·w zupelnle odmien
nym rei>ertuarzc, ale czy doświad~ 
czcnia w nim zdobywane przeczą 

poprzednim? 
- Szajna i Grzegorzewski repre

zentują zupełnie inne widzenie te
atru, mimo że obaj są plastykami. 
I chyba w równe:t-mierze nie znoszą 
monodramu. Ale obaj z wielką in
tensywnością zaznaczają istnienie 
postaci na scenie. Pewnie dlatego je
stem pod wpływem ich obu. To zna
czy ich sposobu postępowania z 
przestrzenią sceniczną i aktorem. 
Szajna' nie uznawał postaci mówią
cei. i pozostającej w bezruchu, po
sługiwał się aktorem bez liczenia się 
z nim sam)'.m. Dla .Grzegorzewskiego 

- · Moja przygoda z Beckettem za- - Wydaje ml się, że z tej zasady 
częla się od „Komedii", ale byłam wywiodła pani formułę swego ostat-
wówczas tylko przestraszona trud- niego monodramµ, zrcalizo\ltanego 
nościami, jakie ·wynikają przy · pier- na podstawie ~ dramatu Różewicza 
wszym bliższym podejściu do jego „Stara kobieta wysiaduje". Ale· jaki 
teatru w ogóle. Antoni Libera wiele -· . by.ł .lnipuls ·zainteresowania się ·przez 

1 mi pomógł w 1.-ozjaśnleniu ·tego panfĄ tym tekstem? 
świata, aie fascynacja nim nastąpiła · · - Pomysł, bym zagrała Star!\ Ko-
później, przy tekście jednoaktówki bietę nie był właściwie mój, tylko 
„Nie ja". A dopiero przy „Krokach" 
trafiłam na zdanie, na k~óre chcia- Piotra Lacqmana 1 Jolanty Lothe. 
łabym się powołać ja sama, bez wy- Ale ja uznałam, że mogę to zrobić 
powiedzenia którego nie mogłabym tylko w „. monodramie. Zafascyno
chyba dalej istnieć _:. grać. Takiego wała mnie możliwość wyjęcia t:ej 
stanu podczas pracy nie da się po- postaci z dramatu i szansa „wpisa
równać z żadnym innym. Potem on' n ia" jej w siebie oraz siebie w nią. 
przemija, przestajemy grać, ale za- Pisarz nie poczuł się tym dotknięty, 

użnal pomysł ·za dobry, więc spró-
istnienie w nim trwa. Niekiedy spot- bowa!am - stworzyć jakby życiorys , 
kania te są porażająco piękne i żyją Starej Kobiety, Posłużyłam się kil-
dalej w pamięc\ aktora, zmieniają go 
i promieniują dla innych ról. . koma fragmentami tekstów Różewi

cza spoza dramatu, między innymi 
- Jak pani pokonała abstrakcyj- „Duszyczką". Odeszłam' przez to od 

uość i wyizolowanie z rzeczywistego stereotypu tej postaci. To co narzuca 
świata postaci beckcttowsld.:go się samo z' dialogów, z 'małych mo-

nologów, które Stara Kobieta wy

Dbnazvc ie w formie 
głasza w sztuce Różewicza, jest tyl
ko ' pretekst:em w moim spektaklu. 
Ja wyobrażam sobie, że rozma-..„ i&m 
z wyimaginowanym kelnerem. Przy
właszczam sobie kwestie i działania 
innych postaci, przez co zwielokrot
niam subiektywnie doznane „ja" 
Starej Kobiety. A gdy Stara Kobieta 

z kolei nawet maly ruch - pt•zecle 
wszystkim taki - bywa niezwykle 
znaczący i stanowi o niepowtarzal
nym charakterze zdarzeń rozg_rywa
nych w jego przedstawieniach. 

- Jakich predyspozycji od akto
rów wymaga Grzegorzewski? 

- Aktor musi być instrumen tem 
w jego rękach, i to bardzo czułym, 
jak i nieść od siebie n iesłychanie 
wiele. Wydaje mi się -bowi•cm, że re
żyser ten zaczyna od ostrej selekcji 
środków, którymi każdy z nas dys
ponuje, po czym prowadzi · aktora 
dalej. Ma ogromną moc kreacyjną 

i jeśli nastąpi spotkanie z n im, aktor · 
daje z siebie wiele więcej niż w in
nych okolicznościach. Czy usiłuj e 
być artys tą oryginalnym? Nie, raczej 
ma niezwykłą intuicję. Bardzo czę
sto obserwowałam j.ego pracQ 
uczestnicząc w próbach, kiedy to 
wydawało s1ę, że pomysł na rozwią
zanie j ak i ejś sceny i zagranie jej 
jest doskonaly, a Grzegorzewski re
zygnował z tego. To bywa dener
wujące dla aktorów, bo niekiedy 
dwa, ttzy tygod nie pracuje'. się nad 
sc eną, którą on potem skreśl a . 
Ws póldziałani-z z nim wymaga zatem 
dyscypliny wewnętrznej i swoistC'j 
umiejętnośc i „dostrojenia się" na tej 
sam·ej wysokości tonu. \ · 

- Jakich z kolei <lośwladczeń <lo
starczyla pani praca nact rolami 
z repertuaru Beckcttowskicgo? 

tl'yptyku?' Mam na myśli łnscenłza- zdejmuje płaszcz, perukę, zmienia 
cjq w „Studio". suknię coraz bardziej bohaterka · sta-

je się aktorką. · · 
- Ależ to, co nazywamy sztucz

nością u Becketta - to właśnie jego 
niepowtarzalna forma. Choćby stru
mień mowy w „Nie ja", który trwa 
dokładnie 14 minut. To ogromny ob- · 
szar tekstu wypowiadanego w szcze
kaniu, klekocie słów, a ich wartość 
semuntyczną · należy jednak ocalić. 
Podobnie w „Krokach": istnienie 
sceniczrie bohaterki zawiera . się 
w 9 krokach tam i z powrotem. To 
jest ściśle wyliczone: robię 270 kro- · 
ków podczas spektaklu. Moja postać 
żyje w sztuczn'ym rygorze. Fascynu
j ące jest szukanie w owej sztucz
ności prawdy psyc)1ologicznej. Poru-

. szam s i ę na niebezpiecznym styku 
między nimi, narażona - przy za-
stosowaniu drastycznych środków -
że uwidoczni się tylko forma. Ale 
też nie mogę odsłonić widzowi prze- · 
żywania, bo to nie byłby Beckett. 

- Czy · to ogólniejsza opinia, oc~
niając:f także bliski pani teatr j1~d
ncgo aktora? · l\Iówl się przecież 
o nim „teatr jednego człowieka", 
a o sytuacji aktora w monodramie • 
„aktor ~bnażony". 

- Zgoda, ale 1 tu aktor obnaża 
się w pewnej formie, a nie .-.. tak. 
to określę - na własny rachunek. 
I tylko wtedy może być interesu
j ący. 

- Swlat :wewnętrzny monodramu 
zostaje rozbity, pozbawia się . pani 
maski? 

- Nie ma monodramu bez )'eyrat
nie przedstawionych wartości, suge
stywnej wizji. Dlatego, gdy Stara 
Kobieta znika, ja staj ę się ważna. 
Ale istniejemy nadal obie. Chciałam 
przecież, by widz dostrzegł, że postać 
jakby ze mnie spada, kruszy .się, że 
był to tylko pretękst. 

- Doszła pani do momentu okre
ślenia siebie na ~scenle? 

- Rola interesuje mnie, dopóki nie 
jestem jej pewna. Nie zaznałam 
jeszcze pełnego zadowolenia z cze-

. goś, co grałam. Tak się dzi·eje, że 
w moich poszukiwaniach staję przed 
kolejnymi progami trudności. Nie 
zraża mnie to, lecz budzi nadzieję 
spełnienia. Konstruowanie roli jest 
zawsze dla ·mnie ważnieJsze niż jej 
przeżywanie, choć wciąż od nowa 
interesuje mnie taki . materia! lite
racki, sceniczny, który wywołuje 
emocje ·u widza. Ale dzisiaj w te

•atrze nawet wzruszenie podlega 'ob-
róbce, musi mieć określoną formę. 

· Rczmawialo 
BARBARA RISS 


