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listi. ~ widowni / - /i ; (' sób genialny; ale ponieważ przywiązaliś-
.,. ,,, my się do nich tak silnie, dziś niejedno-

_,.,,. krotnie wystarcza nam samo puszczenie 
?l .)(., .,, ich w ruch. Napływ miłych skojarzeń jest 
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> tak silny, że nie zastanawiamy się nad 

H t f • rt sensem całego procesu. 

• •• Qi(J,,. ~ _ 
11 
u,,s1ę po to, aby przezywac „miłe" - .1ak YEr ro Ja~~ , , . - I mamy rację! ~o t~atru. przycho?zi 

:Mol.ew, ~ łll(..k'Powiedziałeś - wzruszenia. Aktor jest do-

w ' • lr 1... 1 bry, jeśli nam tych wrażeń umie dostar-

,/ 1~ ,\Il I' , V\{V! .ll'Sh me baw1, me ruepokoI, me porywa. 
Z ~ł;N.(}~~ ~z~~· ?óż po. ro~i p~awidł?wo. zagranej, 

'W"}'\~.A/. . . . Mówisz o nadużywaniu ulubionych środ-
• - ~ Ja CI pow1a?a~, ze . ypert~ofia ków ekspresji przez aktorów. Z tego nic 
Jest ~1eł}cą art!st.ką I n~ec!1 sobie tw~i za- .ieszcze nie wynika. Jedni, nadużywajac 
gramczm przyJac1ele mow1ą, co chcą. "eh, męczą nas tylko, inni wprowadzają 

- Nie twiei:dzę.. ~e. nie jest wielką, stan zachw~tu. . \ . 
chcę tylko pow1edz1ec, ze zagrałaby te ro- - 'J'ak,\mamcra ubogiego drażm szcze-
łę znakomicie, gdyby nie jej maniera. gólnie, bo odczuwamy, że nie posiada on 
Nam to przeszkadza mniej, bo my tę ma- nic oprócz niej. Jest to dla niego jakby 
nierę kochamy, ale obcy widzowie jej nie deska ratunku. pomagająca utrzymać się 
rozumieją. Chyba że zobaczą Hyoertrofię na powierzchni; a na pewno nie jest rze-
tyle razy, iż zdążą się pq:yzwyczaić - za- cza przyjemn'\ oglądać takie rozpaczliwe 
równo do jej wiełkośei jak do jej ma- wysiłki. Maniera bogateiro czyni wraże-
niery. nie, jakby została wybrana wśród tysia.-

- Upodobanie w grze aktórskiej spro- ca możliwych, ponieważ posiada władzę 
wadzasz do przyzwycza:ienia? Nonsens! wprowadzania go w twórczy trans. 
Podobają się przecież i debiutanci. - To nie maniera. to styl. Maja go 

Tego nie powiedziałem, · nowość też wszyscy wybitni twórcy, we wszystkich 
działa na na s bardzo silnie; co najmniej rlziedzinar,h. Aktorstwo nie .iest wvjąt-
tak silnie, jak„. l<iP.m. Kreska oryginalna, swoista. niepo-

- Przyzw yczajenie? i!obPa do inny!'h, kreska, no której uo
zna,iemv tego jednego malarza spośró" 

- Właśn ie ! Mów co chcesz, ale w dele- wszystkich - czyż nie jest to wartość 
ktowaniu się aktorstwem jest coś podob- autentyczna? 
nego do przeżyć, jakie wywołuje w nas 
muzyka. Musimy zacząć rozpoznawać po- - Tak, dopóki zastosowana jest do two-
łączenia dźwięków, m usimy bodaj trochę rzenia dzieł sztuki malarskiej, a nie sta,fo 
nauczyć się języka m uzycznego, w jakim sie celem samvm w sobie, poza którym 
skomponowany został utwór, aby zaczai <1ko nie potrafi iu:i: dostrzec niczego. Dzie-
się on nam podobać. P o pewnym czasie !n nie musi być realistyczne, zawsze jed-
trudno już powiedzieć, co podoba się nam nak musi pozostać przeilmiotem. kształ-
bardziej - sam utwór, czy kojarzące się tt>m. Kreska powinna służyć kształtowi, 
z nim nasze własne wrażenia, wspomnie- nie on kresce. 
nia, odczucia. Przypomnienia te sa jak - A czyż Hynertrofia nie stworzyła na 
bukiety niesłyszalnych drgań, nadające Sl"enie tysiaca kształtów ludzkich, wyra-
dźwiekom ich barwę. Tworzą „rezonans zistych, nełnych, svntetycznvch, tysiąca 
psychiczny". Podobn ie ma się rzecz z ak- postaci. których nie uotrafimy usunąć 
torstwem. Pokochaliśmy czyjeś śpiewne z pamięci? Jej .,kreska", wrażliwa i ner-
tony, czyjeś nieruchome spojrzenia. Cóż... wowa, gna.ca sie .iak bluszez a tak deli-
nieprzymykanie powiek, albo przymyka- kat na, że .iak !!'dyby pr7epuszcn iaca we-
nie ich na bardzo długo, to jednako dob- wnetrzne światło - czyż nie służyła u,ia-
re środki, uzyskujące wyższą wartość za- wnianiu spraw. które wszystkich nas nie-
leżnie od tego, w jakie.i sytuacji zostały pokoją i nękają? 
użyte; ale aktor, władający nim i po mi- - Oczywiście. i dlatego pokochaliśmv 
strzowsku, może sprawić, że w naszej .ie.i role, .h. i jej manierę. Zauważ, że kie-
~wiadomości uzyskn.ia wartość samoistną . dy mówimy o manierze wybitnego akto -
Z Hypertrofią Wździęk jest tak samo: ra. nie mówimy o jeiro środkach ek spre-
przywiązaliśmy się do jej środków al<- s.ii - ma ich przecież ogromny zapas, 
torskich, ponieważ operowała nimi w spo- rządzi nim i, „zgadza je, dzieli i łączy, i w 
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tęczę, i w akordy, i we strofy plącze"; nie 
m ówimy o jego środkach, jako całości, 
tylko o niektórych z tych środków1 ulu
bionych przez niego w sposób nadmier
ny i - chciałoby się powiedzieć - po
dejrzany, zdradzający jakąś ciemną jed-
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ność z najbardziej tajną stroną jego na
tury. Maniera wielkiego artysty jest wiel
ka, bo tchnie prawdą; zawiłą i osobliwą,, 
przyznaję, ale autentyczną. A jednak to 
nie maniera rodzi postacie sceniczne; ona 
tylko nadaje im niepokojący blask, oś-
wietla je niespodziewanie ciekawym świa
tłem. 


