
f~·~ 

Prasowe 
Wydawnictwo 

Dokumentacyjn~ 
RSW „P-K-R" 

Warszawa 
Pl. Starynkiewicza 7 

Tel. 28 ·59-59 

ARGUiv1 ENTY 
WQrszowo, vl. Sienkiewicza 3 

wydanie ......................................................• 

2 o 1 B -O 5:- 75 
Nr ................... z dn . .................................... . 

J~1 

Zmian4 konwenć;i sztuki prwchodzi w raz z manifestacją 'l'towej 
koncepcji życia. Nowa koncepcja to nowa forma, w którą wlew a 
aię własne treści. Jeśli treść ta rozsadzi obowiązującą dotąd formę, 
to znak, że wypełnia ją nową myślą geniusz lub anarchista: Cza
sem jedno i drugie. 

Taki jest rytm rozwoju· sztuki. Tak się dziej e w literaturze, ma-
larstwie, muzyce, teatrze - i to trui zm. • 

A jak jest z aktorstwem? 
i>rzeżytiśmy czasy antypoezji, antyteatru, antymuzyki, choć różną 

owe zjawiska przyjmowały nazwę, ale ni e przeżyliśmy dotąd mody 
714 „antyaktora". A przecież jakże dynamicznie w ciągu Wieków 
zmieniały !tę środki wyrazu w sztuce aktorskiej. 

Wiek XX to przygoda intelektualna, czas na eksperymenty, po
azukiwania. 

Jakie w tej przygodzie miejsce zajmuje aktor j ako integralna 
„część ważkiej dyscypliny sztuki , jaką jest teatr? 

R . eżyser - to koncepcja, 
jego wypowiedź, to 
kształt inscenizacji. Spo
sobnoś~ więc do owej wy

powiedzi znajduje zawsze. Ak
tor wypowiada się tekstem au-

· tora. Dlatego mechanizmy sztu
ki aktorskiej rzadko podlegają 
drobiazgowej analizie poza 
środowiskiem profesjonalnym, 
a jednak aktor to bodaj czy 
nie jeden z najbardziej pasjo
nujących materiałów do ana
lizy. D1skusja o tym być mo
że wzbogaci nasi:ą nikłą wie
dzę o środk„ch a"lmacjf tek
stu, który bez aktora pozo
st•lby tylko ideą. 

c.„ aktorstwo jest mm„ 
wrażliwości psychicznej I do-

. świadczeń intelektualnych 
zamknłętit w ksżtałt scenicz
ny, czy jest to tylko wynik 
dyscypliny wypracowanej l" 
akcie wieloletniej pracy na 

scenie? Byli tacy, którzy przy
znawali sobie moralne prawo 
do demaskowania sztuki ak
torskiej , inni poczytywali to 
za grzech, za pogwałcenie pra
wa twórcy do „tajemnicy za
wodowej" Czy aktorstwo je
dnak to wynik \VYkalkulowa
nia czy emocji i w jakich pro· 
porcjach? W którym momen
cie tworzenia roli ta emocja 
przychodzi, w którym odcho
dzi? Czy też nie odchodzi do 
końca? W jakim stopniu aktor 
spala się wewnętrznie w akcie. 
tworzenia? Czy dla higieny 
psychicznej nie musi go za
stępować aktem odtwarzania? 

Arystoteles pisał: nieważne 
jest, by wydarzenie byto praw
dziwe, ważne, aby było praw-: 
dopodobne. Transponując to 
na przeżycie aktorskie: czy 
ważne, żeby było ono prawdz,i
we czy prawdopodobne? Czy 

siła wyrazu aktprskiego jest 
inspirowana autentycznością. 
przeżycia? Czy też autentycz
ność przeżycia deformuje czy
stość rysunku opracowanej ro
li? Czy możliwe jest osiągnię
cie katharsis u aktora i widza, 
tak. jak to suge11uje koncepcja 
teatru groteskowego? Czy bu
dowanie roli to nakładanie 
własnej osobowości na postać 
sceniczną, czy nakładanie oso
bowości owej po,staci na swoją, 
słowem ukrywanie siebie pod 
„póstacią" czy wydobywanie 
siebie na wierzch przede wszy
stkim? Czy współczesna Julia 
powinna zgłębić Clłłą wiedzę 
o dziewczynie z czasów szek
spirowskich, żyć przez · sto 
spektakli tamtą konwencją u
czuciowo-towarzyską, czy 
„wpisać siebie". swoje domnie
mane reakcje w sytuacje pro
ponowane prze~ angielskiego 
dramaturga z wieku XVI?. 

. Czy odmowa przyjęcia roli 
to votum nieufności wobec re
żysera, czy walka o prawo do 
samookreślenia? „. Aktorstwo 
służy do wydobywania prawdy 
o człowieku dla człowieka. Do 
wyjaśniania świata. Jak może 
pomóc ten świat rozwikłać? ... 
Aktor może wybrać rolę dy
daktyka, prowokatora, czaro
dzieja? Jaką rolę preferuje 
aktor współczesny?„ .'Gzy sztu
ka , XX wieku powi11n11 o
perować drastycznymi środ
kami, by poruszyć człowieka 
obojętnego w momencie, kie
dy drugi człowiek zagrożony 
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jest naras?jącą gro~bą chorób 
psychicznych, neurozą · na
szych czasów? .„ 

• 
Mamy już pierwszą odpo• 

wiedź na nasz list. Tym cen„ 
niejszą, że napisała ją wybit
na aktorka o niekonwenclo
nalnej osobowości, unikająca 
konsekwentnie wywiadów. 
Napisała IRENA EICHLE
RóWNA. Imponująca droga 
twórcza, a w całej tej drodze 
ani jednego skłonu w kierun
ku IllOdy, schematu, konfor
mizmu, że użyję tego terminu 
także wobec sztuki aktorskiej. 
Aktorka, która zawsze była 
tylko sobą, niezależnie od ak
ceptacji cey krytyki środowi
ska. Jakim kompasem kiero
wała się w wyborze własnych 
środków aktorskich? 

„. ·„Droga Pani Ireno. Mał
gorzata Hillar napisała kiedyś 
w jednym ze swoich wierszy: 
„Znam słowa, które, jak atro
pina rozszerzają źrenice i 
zmieniają barwę świata". Sło
wa w Pani interpretacji zmie
niają barwę świata. Nie zawsze 
w jaśniejszą, zaws7& w peł
niejszą. Każda z P!hi kreacji 
to jakiś gest, zdanie, które za
pada w pamięć. Ruch grzebie- · 
n1ił po włosach Ruth '\V „Niem
cach", brzmienie głosu w sło
wach: „Liesel, Liesel". 

Lata trzydzieste: Lwów, Wil
no, Warszawa: Balladyna, 
Swięta Joanna, Ę1eopatra, jeśli 

wymienić tylko te najważniej- ' 
sze. Potem przyszła Maria w 
„Lekkomyślnej si91ltrze", Pani 
Wąrren, Maria Stuart, Maria 
Tudor, Fedra, role w „Skizie", 
w „Trzydziestu srebrnikach", 
w „Kochanym kłamcy"', w 
,,Rosicie'', „Niemcach", „Czaj
ce", „Jenny", wreszcie ostatnia 
w „Zabawie w koty". Każda 
z tych wymienionych chao
tycznie ról wymagałaby osob-
nego comówienia. 

Nieokiełznanie to jest to, co 
narzuca się mi zawsze przy 
odbieraniu Pani aktorstwa. 
Jakby jedyne rygory, jedyne 
imperlłtywy brały się z Pani 
wnętrza. A przecież w jakiś 
sposób wprzęga je Pani w 
rytm narzuconej koncepcji 
przedstawienia. Jak to się 
dzi,je, że sprawia Pani zaw-
sze wrażenie osobowości two.-
rzącej, a nie stwarzanej przez 
autora i reżysera. Słowo w 
Pani aktorstwie jest zawsze 
wieloznaczne. Czy ta wielo
znaczność ułatwia ezy utrudnla 
kootakt aktora z widownią ... 

~ 

Czy dziś gra Pani inaczej, jak 
trz~dzieści lat temu i czy jest 
to swiadomy zabieg techniczny' • .,, 
adresowany do nowej widow-
ni, czy wynik dojrzewania o
sobowości i środków wyrazu? 

Dlaczego historia zna więcej 
aktorek wybitnych niż mala
rek, kompozytorek; poetek! 
Czy kobieta jest szczególnie 
predysponowana do wykony
wania t.ego zawodu, ezy dyspo
nuje większą skalą doznań? 
Teatr grecki był teatrem męż
czyzn. Czy był on bard2liej tea
trem myśli niż emocji 7 ... 

Czy stałe penetrowanie ob
szarów duszy ludzkiej depry
muje, czy te! godzi ze świa
tem? 

Zmienia się Pani w akcie 
tworzenia roli, na oczach wi
dza. W jakim stopniu jest to 
kontrolowane, czy zdarza się 

Pani wymykać spod samokon
troli? 

Przez odpowiedzi na niektó
re z postawionych WYŻej py
tań bliższy stanie się nam 
świat. Pani aktorstwa, który w 
ja~ej.> · ezllStce chciałabym „o
calić od zawmnienia". 

List Ireny Eichlerówny jest ,. 
prostym wyrazem Jej osoblł

wego widzenia spraw 1 rzeczy. 
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