
Rozmowa z TERES/\ SAWICK~ 

J
UŻ SAM fakt, że ,,An· 
na Livia" Macieja Słom
czyńskiego jest spekta· 
klem o-pairtym na frag
mentach ,.Ulisessa" oraz 
„Finnegens Wake" Ja-

;nesa Joyce'a, spowodował o•gl'Qinne 
za·intere.s-0wahie ostatnią premierą 
wrocławskiego Teatru Współc:&es'lle· 
~-0 . zainteresowanie wybiegające da· 
\e1ko poza środowisko wrtidawskie. 
Tytułową rolę w „Ąnnil! Livii" gra 
Teresa Sawicka, młoda akt-Orka, nie 
w ana bliżej wrocławskiej pubilici
ności, choć w cią.gu załedwie tt-zech 
la1t' procy na, ~na<:h · warsz a.wskich 
odnotowała na swoim ikonde kiilka 
orawdziwyich suikicesów. Warto .prze· 
to ją prredsita.wić. 

- Tym bodajże naJwlębzym suk• 
cesem była. Nillmiecka Dziewczyna 
w „Kartotece" R6tewicza? 

- To moja ululbiona rola i rze
czywikie u-brałam za nią sporo po• 
chwał. A mu.się przyznaf, że pod· 
jęde jej było za-daniem bairdro tru'Cl
n ym. Grałam tam dziewczynę, do 
której w ogóle nie do<:iera.ją ·tra.gi
czne w swojej wymowie 'fakty i o
brazy przekazywane na sicenie ·przez 
Wojdeicha Siemi-0na.. Np. ~Iowo 
„wojtna" wzbu.drza w mo.jej ooha·ter
ce kaskadę śmi~hu. Jedną z opi
nii. która sprawiła mi ogromną sa
tysfakeję, była ocena dy.rektora bu· 
dapeszteńskiego Tea,tru ~5, który 
sltw1eniził, że żadna wielka ·aktor
ka węgierska nie stworzyła w te
.a tr.ze kreacji, w ktocej by śffiiech 
brzmiał tak sz<:zetze. Do·datn, że w 
„Kartot<e<:e" &mieję się ·na scenie <>
koło 15 tninut. 

zarr-'&6 w ,,Jtariotece'' „ 

Fot. Teresa Szczęsna. 

o świecie, życiu, wypo·wiadają na 
scenie męiJczyźni, a !kobiety na ogół 
są dla nich tłem. Zu.pełnie m&GZej 
w „Annie Livii". To przedstawienie 
jest poematem o pierwiastku kobie
cym w przyrodzie. Moja bohaiterka 
to nie jedna ~<>bieta,_ lecz ra~i:~j 
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;iym. Grałam tam dzi:w<:~ynę, do 
' której w ogóle nie d'O'C1era.Ją ·tr~,g1-
czne w swojej wymowie 'fakty 1 o
brazy przeknywane na s<C1'!nie ·przez 
Wojde1t:ha Siemiona. Np. ..słowo 
„wojrna" wzbudrza 'W mojej boha-te~

'Ce kaskadę śmi~hu. Jechią z opi
nii lktóra sprawiła mi ogromną sa
tysfak.c:'ję, była ocena dyrektora bu
da.peszteńskiego Teaitru '25, który 
sttw1e1'dził, że żadna wiellka ·aktor
ka węgie.rska nie stworzyła w te
a kze kreacji, w ktocej by śffiiech 
brzmiał tak sz.czerze. Do·datn, że w 
„kartot€ce" śmieję się na ~enie <>
koło 15 minut. 

- Zanim zagnłe.ś w ,.,Kartotece" 
'czy w „Blałylh małzei\stwte" w war· 
szawskim Teatrze MałyJD, 'miałas za. 
s<>bl\ szereg ról w ·Teatne Narodo;. 
wym. Jui samo zaangażowanie do 
tego zespołu jest dla młodej aktor· 
ki swego rodzaju nobilita.cją. 

- z tym angażem wiąJie , się dość 
zabawna historia. T\.1>Ż po ukoń<:ze
niu szlkoły teaitradnej ptrzymałam od 
Hainuszkiewiicza propoizy<:ję, nagłego 
zastępstwa w ,.Hamlecie". Miałam 
zagrać Królową.,Alktorkę1 a na na
uczenie •si'ę tekstu {m. in. <io.ść dłu
gieg_o monOilogu) pozostała mi ~aaed
wie je.dna ·noc. Oczywlście z ra~ 
dością przyjęłam propo·zy<:ję, wyku· 
łam tekst i znalazłam się n•a sce· 
nie - po raz pierwszy przed pra·w
dziwą publiczno·śdą, w otoczeniu ta
kich gwiazd, jak Kucówna czy Dmo
chowsiki, z Hanuszkiewiczem obser
wu-ją.cym zza kuhs mój debiut. No 
t za.pomniałam tekstu. Dokończyłam 
go już własną, improwizowaną pro
zą. Dość smętnie schodziłam ze sce
ny. Przekonana, że Naro<lowy „mam 
z głowy", w kilka sekund '!J01godzi
łam się z wyjazdem do Opola., po
cieszając się, że teatir nie kończy 
się przecież na Warszawie. Tymcza· 
sem HainuszJkiewkz jeszcze •tego sa
mego wie:czoru zaproponował mi 
głów.ną rolę w „Kocha1nkach piekła" 
Rymkiewi<:za. 'Do „Hamleta" wesz
łam na stałe, a ~óźniej już jak 
z rękawa sypały się zastępstwa: Ma~ 
ryna w „Weseil.u", Muza w „Beniow
skim"„. 

- Co z okresu tych 11lel'WftYCh 
!cróków na scenie pozostało dla Cie
bie nalwiększym przeżyciem? 

- Wszystko było w'1elkim pr°z.e. 
życit>m. Miałam d~ szc.zęścia1, do
stając się do zespołu tak świetnych 
twórców teatralnych. Współpraca z 
Ha.nuszldewiczem, Mincera czy Sle
mionem dała mi nieprawdopodob
nie duło. No i pierwsza recenzja! 
Ba.rdzo ;poch'leho'ie wypowiedział się 
o mnie na łanlach „Życia Warsz.a· 
wy" Au,gust Groch:kki. T<> było wiel
kie przeżycie, chociaż później za tę 
~amą rolę w „Kochanlkaich piekła" 
zebrałam baty od WitOilda FiHera„. 

- Co myślisz o „Annie Lłvfi"? 
' 

- Zafascynował mnie sam te'kst. 
pełen ·neologizmów, 1'Qzornie niezro· 
iumiały, 1łle 'Pl"Ze>Cież komooikatyw
ny, bardzo no.śny. Wydaje mi się, 
że narwet średnio przygo.towany widz 
zror.umie jego 1Sitotę. Składa się na 
'to praica wielu ludzi. Reży.seria Ka
~imieri·a Brauna, piękna murzyka 
Kairne<?kiego i. świetna .scenografia 
z.olii de l:nez-Lewczull: jalkc.ś wygła
dzają bardzo trudną chwilami treść. 
Do.stałam w tym 'Spe'ktaklu ro'lę. <> 
iallóej mal'IZą aktorki. Nic dziw·ne
go, że propozycja Teatru Współcze· 
snego mnie zaicbwydla. Bo ·przecie! 
tak na.ptawdę w tea•trze jest nie-

'e1e ról dla Robie't. To1 co mąar~ 

Fot. Teresa. Szczęsna. 

o świecie, życiu, wypo.wiada1ją ·na 
scenie mębczyźni, a !kobiety na otół 
są dla nich tłem. Zupełnie ma<::zej 
w „Annie Livii". To prz.edstawienie 
jest poematem o pierwiastku kobie· 
cym w przyrodzie. Moja bohaterka 
t<:> nie jedn-a k<>bieta, leez raczej 
kwintesencja kob1eco:st:1. Anna Li\Tla 
jest jednocześnie ma tką, anielską 
dziewczyną i dziwką. Raz jest głu
pia, raz bardzo mądra, co niesie 
z sobą cały waicMarz moiJli.woś'Ci ak· 
tolI'skkh. To wymarzona ro~a. 

- Ta.k bardzo wymarzona, ie nie' 
przeraził Cię wyjazd z WarszaWY. 
na. prowincję? 

- O nie, Wroicław to przede wszy· 
stkim nie prowi:ncj-a, zwła.szaa w 
dziedzinie teaitru! Ja Wrocław na· 
prawdę lu1bię , to dla mnie bairdzo 
szczęśliwe miasto. SpotlkatŁam tu z.~a
komitych ludzi, z którymi gdzie m· 
dziej może w o·góle bym si ę nie 
zetknęła . Poza tym z dużą sympa
tią przyjęto mnie w zespole Teaitru 
Współczesnego, co w naszej pracY. 
jest sza.Uenie w.a:bne. 

- Co uwaiia.sz za najtrudniejsze 
w swojej pracy? Moze to szalone 
tQmpo przedpremierowe, niekończą· 
ce się próby? W końcu ni-gdy nie 
jesteś pewna, czy to, co kosztuje 
Cię tyle wysiłku, skońC'2:Y się po• 
wodzeniem„. 

- To się wie. Najbairdziej mę• 
cz.ący jest piet"wszy olkres pra.cy nad. 
sz,tuką, etaip poszukiwania odpowie· 
dzi na pytanie, jak to zag.rać. Trze· 
ba dotrzeć do wł·asnego wnętrza. Po
czątkowo w „Annie Livii" nie ro· 
zumiałam chwilami całych wypowia
danych przez siebie zwrotów. Ale 
odnajdowałam je we własnych prze· 
ży<:iach, za pomocą przeróżnych sko· 
jarzeń szukałam w solbie właściw€j 
in teirpretacji, wreszde ją znalazłam. 
Może ktoś się z nią nie zgodzić, ' ale 
jes·t pra.wdziwa, a to już nie jest 
tal<'·„ „_. „:„ ·•• <:iemno". Musi wy· 
P.' jeśli dotarłam do 
sil ·• .... a~u~, ~wdy. Tem·po 1przed 
promierą jest m::,l..."t:ą,ce fizycznie, wte· 
dy chodzi ju·ż tyalko o sprawy te
chniczne. 

- Co zamierzasz W najblłi~zeJ · 
przyszłości? 

'i 
- Wkr6tice .telewidzowie 6ędc{ 

mieli okazję zobaczyć minie w Te„ 
atrze Telewizji w sztuce „Kto daje". 
gdzie partneruję Bożenie Dykiel, Ja
nowi Englertowi i Zdzisławowi Wei· 
nertowi. Przyjęłam też propozycję 
Wojciecha Siemiona i zabrałam się 
do przy,go.towywania adaptacji ,,Ku· 
busia Puchatka". Prawda, że to za
chwy-ca.jąco wdrzięczna rzecz? No f 
film. Bardzo chciała1bym za.grać w 
fLlm ie. Dotyichiczas zro·bił-am kilka e· 
pizodów, dwa razy nawet 'byłam o 
krok od głównej roli. Może utla s'1ę 
tym razem, bo właśnie jestem po 
próbnych zdjęcia.eh do nowego fii• 
mu Wajdy. 

- Trzymam kciuki i 
!'0%DllJWę, 


