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paroma tygodniami op.,.
wywiady 1 trzema
wybitnymi aktorami
zadając Im
trzy ldentycrne pytania.
Tymi akt01aml byli Gustaw Holoubek, Tadeusz lomnlcki I Jacek
Woszczerowicz.
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ora1 cytu!ąc wypowiedź aktorki
dawnej.
Oto punkt widzenia Heleny Mo-

dnejewskiej,
Ireny Eichlerówny,
Barbary Ludwliankl I Zofii Mro'""-Wie),
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Irena Eichlerówna

Barbara

- Nic. Określenie „maska" nie łączy się z aktorstwem. Wiem t7le, łlo
wie każdy. W teatrze greckim aktorzy nakładali na twarz maski, tragiczną czy komiqną, aby publiczność mogła z daleka widzieć l od razu orientować się w charakterze posta ci. ówczesna maska - rodzaj zapewne obecnej
l\onferansjerkl - narra tora? . (Poza tym ma.s.ka spełniała rolę obecnego mikrofonu - przy tak wtelkich widowniach „pod gołym niebem").
Tak więc okr eślenie „maska" - w moim przekonaniu nie łączy 1lę :i: aktorstwem. Mówi się Jedynie o aktorach o nieruchomej, zastygłej czy spokojnej twarzy (bez mimiki) „twarz Jak maska". Czy Jakby maska.. O za_stygł'm wnętrzu, czy mózgu (bezmyślnym) mówi •lit „manekin" cz7 ,.marionetka".

Ludwiżanka

-------,

M•N'- fVlko driękł w11trwa1e, prac11 zdobywałam dobrą pozycję w teatrze. Na to wpl·
t14!0 j8S<cze coś lnne90; to mtan?wlcte, te tu każdej roll do t ego stopnia wcte l alnm s
w granq postać, Iż naprau,dę razem z moimi bo haterami przeż11walam wsz11stkle I•
uczucia . Cterplalam z nimi, wylewałam prawdzlu:e tzy, któ rych często nie mc,glam P
wstrz11mać nnwet po spuszczeniu kurtyn11. Z powodu te1 wy ją tk o we; wrai!l woś ct t<
bylam Wl/CZerpana po każdej uczuciowo angazujqcej roll. te częs to po przedstawlen
musiałam się kluć I Leżeć bez rucltu, do p qkl ml at!y nie p o wrócily Starałam sle d
'ym· wysllkiem woU /tamować 1woje uczucia, ale podcza.; ro!ej karteru nie uda!o 1
riq nigdy zagrać bez współodczuwania u d r ę ki m otclt bohaterek
„.Zapomnieć o sobt•, zapomnieć calkowlcle, te się jes t He l eną Modrzej~wskq, I wcl
lłd się oolq duszq w odtwarzanq postać, wte$C 1111 życte , p o wo dowa ć się je) uczuclan
dac! p01'wać się Jej namtętnolcłom, clesz11ć się lub cierpieć - slowem rldent11fll;ow1
1woją oaobowo~ć z dtiszq t ctalem Innego czlowteka - oto co italo ale mołm ""'alei
C• lcri4ilri H. lllodrujawakiaJ „ W•pomnl•nta")
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Zofia Mrozowska·

Mimo całego szacunku dla teco symbolu sztuki aktorskiej niechętnie uż:
wam określeni'a „maska". Pojęcie maski kojarzy ml się z czymś co nakł1
damy na 6iebie, pod czym chcemy 11!ę ukryć. Nie Interesuje mn:le mask
ale twarz ludzka. Już jako dziecko nie lubiłam teatru kukiełek. Interesu
mnie twarz aktora, która jest t.ywa, zmienna I której wyraz płynie, jak
mówimy - „od wewnątrz". Interesuje· mnie, kiedy w moich oczach akt
1taje się młody, albo przyelna co wiek, kiedy brzydnie, albo nabiera uro
Takle jest właśnle moje, czysto subiektywne określenie „maski aktora",

Maaka Jest właściwie abstraxcj,. Można m6wł6
o masce oreanlcznej, pod którą kryje się -wszystko,
nie tylko spojrzenie czy ruch ręki, ale cała tlzyczn.ość aktora, kt6ry zmienia właan, posta6.

W jakim stopn·u dopuszcza pani, ciy też uważa za konieczną zmiano osobowo§cl fi_zyczn3J aktorki dla określenia różnych osobowo~ci postaci scenicznych?

Barbara

Irena Eichlerówna
' - Uważam, t.e dość trudno jest kobiecie przyprawić sobie wąsy, brodę, brwi,
baciki, peruki, &arby - scenic.me postaci kobiece rzadko kiedy tego wymagają. Zazwyczaj ogranicza się to do zmiany uczesania, sposobu chodzenia czy gestu. To zresztą zależy od tzw. możliwoś
ci charaktery.stycznych aktorki. Nigdy jeszcze na przykład nie słyszałam nikogo
na scenie, kto potrafiłby zmienić swój
głos do niepoznania. (Może kiedyś tylko
Junosza-Stępowski). Obdarzeni tymi możliwościami, czy rodzajem
talentu zazwyczaj idą do cyrku, czy też stają siit
„im itatorami" różnych sław - piosenki
czy słow a.
Ja s ą dzę, że chodzi zawsze o sens naszego dz i ała n i a. Analizowanie dróg, jakimi dochodzimy do wyników na5Zej
pracy - rozmyślań, skojarzeń, reakcji do nlc~ego nie prowadzi. Raczej należało
by zapytać lekarzy, dla~zego mózg ludzki jest dotych~zas nie zbadany? . Istniej'
cechy lnd7wldualnw - dlaczego ktoś ma
takle a nie Inne właściwości 1wego mózcu? A Callas? Ma trzy oktawy. Wielo•
stronność czy wszechstronność dlaczego inni teco nie mają? Dlaczego 1ą aktorzy wszec!utronni, obdarzeni poczu„
ciem humoru, darem komediowości, tra&izmu I dramatu? Żadne dociekanie nie
pomaga tu nikomu. Zdolność przeobraże
nia się na scenie Istnieje" przede wszyst•
kim w kręgu wewnętrznych możliwości,
może nawet nadprzyrodzonych?

„
Jako „Marli\ Tudor"
Wiktora Hugo,

Jako Stella
w „Kocha-

fampbelł

DYm .k!Amcy"

Jako „Mutter Courage" ~rechta

miała
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pani

Mam

taką chwilę

na scenie,
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erając

na scenie roz-

nad tym kim jest. Może myśleć kto jest na wldow-

wtedy sypie
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w teGtści•. Dla mnie jest nortnaln4t,

gdy al.41 myśli o tekście perlnera l swoim. Nie jestem
w etanie
podrożało.
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staram •l• aawue przefll„

W teatrze lub w klnie, bawi mnie zawsze jako wł
&dy w ICtalach na ma.llk.a.radz.io ,,mHeczk.a", ukrywa~
nieznajom,, staje 1ię przyczyn' dramatycznycli a cz,
nawet krwawych konfliktów. Wy1tarcza kawałek ma~
zakrywaj,cej oczy, a jut m'* nle poznaje włuneJ
I kt6r' 1pędz!ł ostatnie kilkanaście lat t7cia.

i tekst, l poetac! .cen.iem' przes

1amą

1leble, nadać Im własne cechy. Pomi w tym moja chu!lkteryatycz.ność. Nie usiłuję natomiast w jaklł specjalny 1po16b zmieniać się f!zyonle.
Tak 1lę złożyło, te od dość dawna crywam starsze panie. Nle przeszkadza mi
to. Przeciwni• - bawi. Jestem przy tym
szczęśliwa, wyznaję, bo nie muszę r.lągle
myśleć, by być śliczną i młodą. Całe ży
cie zreszt11 uważałam, t.e aktorka jest
młoda I śliczna, zawsze„. to znaczy tylko
wtedy, gdy dobrze gra.
Moje bohaterki, tak się również_ .skła
da, są często trochę dziwaczne. Wynika
to zwykle z tekstu, ale zdarza sli:. może
także, że ja sama nadaję Im takie ·cechy. Od początku mojej pracy na 1cenle zaliczano mnie do „naiwnych charakterystycznych", Coł 1 tego zaszeregowa•
nla został·> do dziś, Tkwi widocznie wo
mnlo - gr.am więc - naiwne lltaruukl.
W tego typu aktorstwie, w tzw. sztukach awangardowych lnte;esuje mnie l
poclągJl możliwość budowahia we własnej
wyobraźni trachit nierealnego świata, w
którym tyj' moje bohaterki. To, te ten
łwiat
ma optymistyczne zabarwienie,
poetyckość, może ciepło - · wynika chyba
:i: mego własnego pogodnego stosunku do
tycia. Usiłuję moi~ staruszkom prz;rda6
wdzięku. Dlatego wcale się nie martwię,
&dy koletankl wyśmiewają się ie mole,
mówlllC - Baśka znowu ,;a staro.win•·

1
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w „Maskach Marli
Dominiki" Zawiey.
•kiego„.

w „Mewie" C:iecl,J.oa,

'

Jako babcia w
"Tan&u" Mrotka

~e wczuwając się

te nie jestem do tego stopnia chora.

nadzieję,

Zresztll nle

1

01oblłcle

Bawi mnie równie:!:, gd:y widzowie che' w tym sam
aktorze odnajdywać wciąt. Innego człowieka. Aktor nil
nie ukryje się bez reszty. Zawsze przebije jego osoboJ
nawet poprzez kłęby zarostów, perukę I doklejane
I to dobrze. Bo przecież przychodzimy oglądać tego
łn1e aktora_
; jeśll chcemy zobaczyć kogoś zupełnie
go, wystarczy Iść do Innego teatru.

jako Marta w „Pa1torałce" Sch1llera

Mnie osobiśc i e nie interesuje
nicznych przy użyciu całego

różnicowanie
arsenału

postaci
charaktery

Gralam role o bardz.o r ó żnym ciężarze gatunkowym.
ny jest „mały światek" głupiutk i ej pani Daily, inny
świat
wewnętrzny
Ifigenii, lnne tęsknoty M
w „Trzech 1iostrach".

Jako Masza w
„Trzech siostrach"
Czechowa,

aię osiągnąć wyrazistości I r6tn
postaci poprzez środki zewnętrzne. Wszystkie
usiłov.·ania szły w kierunku dotarcia do istoty psy
moich bohaterek.

N•_gdy nd.e ataralam

ności

Jako·

„Panł

Hanleya

Słyszy się czasem zarzut, te dany aktor jest wciąż
sam. Dzieje się to chyba wtedy, gdy aktor powiela w
nych rolach swoją prywatną, lub zdobytą w jakimś
świadczeniu scenicznym manieryczność chodu, gestu
Intonacji. Ale jeśli ta manieryczność płynie od a
o potężnej sugestywności, lub wielkiej osobowości, 1
1!ę ona wtedy czymś do czego się przyzwyczajamy, co
czynamy lubić - co staje się stylem aktora.
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Zofia Mrozowska
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rozmyślać

wówczas na

przyklad co 1 o ile

bez resztv w

odtwarzaną postać, zapomniała

pani kim jest

naprawdę?
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NIC takiego nigdy nie przel,.łam. Uwatałabym to zresztą za nienormalne.
Raz w życiu zdarzyło mi się „przeżywać" w teatrze. Było to w jednej z moich pierw•
1zych ról I pozostało jako memento. Występowałam w sztuce Grzymały-Siedleckiego.
Kulminacyjnym punktem I moim popł!J:!m aktorskim była rozmowa, wzruszająca I tragiczna, wnuczki (to ja) z babką. Pewnego razu, tuż przed wyjściem na scenę, otrzymałam
bardzo przykrą wiadomość. Rozpłakałal'li się I grałam „cała we łzach", uważając zresztą,
t.e mój nastrój pokrywa 1lę 1 nastrojem bohaterki, któr' także, jak mnie, spotkała przykrość. Po zapadnlęci1.1. kurtyny przybiegł reżyser, robiąc ml wyrzuty, że tak fatalnie wypadłam tego wieczoru. - Jakto odpowiedziałam przecież ja naprawdę płakałam. No lVłaśnie - powiedział reżyser - dlatego tak tle crałał. - Pamiętaj - aktor nie ma
prawa wzruszać 1lę.
Ta naucz.ka pozostała mi na c&Y/
Panować nad lllObą, nad W!Szy6Udmi swymi pryu00•~·;r1 odruchami ... t.o ~
iO zawodu.
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Zofia Mrozowska
Nie. Nigdy. Rola jest
n.ą konstrukcją,

kontroli.

nad

kompozycją,

którą

nie wolno

precyzyjnie obmy
.stracić ani n.a eh
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Widz myśli często, śmiejąc się na komedii: „jakżeż
1ami świetnie się bawią na scenie", Duży to dla nas ko
p!ement. Bo tylko my, aktorzy, wiemy, ile
ile
si!ku kosztuje, żeby dana scena wywarł
wrażenie niefrasobliwej zabawy,

