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Szkic do autoportretu

rozte rki

slowa !Ila Sifi<ngowanym procesie, na kitórym,
jalk :wiadomo, !Skazali 'ją na &Ws.
Alk:tO!Ilka, 1a, 1I1iedosikonale wcielenie scenkzne ttgj Sprawiediliwej, mogla:bym dodać:
„I nilk't IIl'i e 'Zna (:aJlej !PrtlłlWldy o so.bie samym".
Stwierdzenie lto rnie !Pl"·etenduje tło odk'ryw•CZJOści, natomiast 1upowa2nia do ipyitainia a
cóż jest wart IIliepraWidziwy autopooitret'?„.
Oto i mamy tiruż 1PieI"WLSIZą lbruJdrność w opisywa1I1iu sielbILe. Sko.ro nie =amy do ikońc~
wklsnycll fP'l'2leżyć, a ZJWJaszcza w momencie
irc h przeżyiwania -· IIlie możemy oid·kTyć całego 'bogalC'twa 1
roli na !PI'emie:r2le fP'l'asowej.
iPrzewW:nie dajemy llTIIIlied 'CZJY więcej opracowany jej szJkk.
Ale, na srozęście, nitektórzy z II1aS nie po!PI12Jesltadą l!la tym sikti·c u. ITeTaz, 1Polkirótce, o
nais1tępnej !Urudności.
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A utopo:ntret ralct;ors!ki w !famach 25-lecia?
TuuiClne zadanie.
J .e s=e zanim się T.zuci 1I1a 1Papier pieTWSZy
&M:ic 'talldego porlIDetu wyjpaida 1Przyjrr.'Zeć
się nieunik!nionym <bruld!nościom,
wyłaniają
cym się z 1>amego !tematu.
A ~zyin.ajlmniej zalSaldnic.zym trudinoś
oiOlm.
Jedna z moicll najllllkoohańszyah <
b ohaterek
scenimnyteh święta Joainna, ipow.iedziala „Nilk:t
nie =a ca'1e!j IPI'aW"dy". Wyrzek:Ła ~ mądre

6

J a;k orpisa ć 1S1 ł w am i ulotne dozinania alk.torów? Nawet i lkonlkrr:etne doświadczenia'!
Jaik opisać 'Wlplyw aMora !Ila :zfuiorowaść?
Ptr21ecież 'g ra, a opi:s ,gry są ito IIladczęśoiej tlwa
11jawilSlka 7!UJpellnie odrębne, i, :niestety, inie
mające ze sobą wiele wspólnego. Gra Juliusza Osterwy i rjego 11.egenidra!rny czaT tbyly konglomeratem IC!araźmycll psyichi!c:znyich i d'irzyicznyrch oddzialywań mtysty na otama;jący
świat. Jooyny rw swoim !fodzatiu glos, cudowna dylk.cija, oodbLISlty IIIlalgnety= i prawdą;
mÓWlnaść sceniczna sL'ltulI1mem :zldobyrwaly widotwlnię. tA OipllSI rtJej ~ W ówc:zes.nej gazecie tPTZez ów~ego rncenzen'ta ibyl, oględ
nie mówiąc, tyiliko IIlieudolną próblką literacką.

S~owa

jalkioś

niezręcznie

01Pisiują

akło'l'

stwo, izawse.e ja~QY mtilrnoeihodem, i IIla ma['girnesie u1Jwariu H:teraicik:iego. rI'a =ora prześlad.uije :z;resZJtą nas ws·zYISltlkicll ido dnia dzisi.e!jsrego. Jeldlna z moitch najnowszych bohaterek sc·eni1C2JI1ych - poellka, mówi: „Jalkże
mogą opLsać siebie słowami? „. Czy moje Siło
wo coś może „. poza wierszem?"

tA. cr,y moj.e s.Łowo coś rmoiJe „. poza rnlą?
Mam niadzi.eję, iże po tych zastrzeżeniach,
cierpliwy cizy;telmilk. :wyirozrumiale ;prayjrnie
niniajmy StZitC oo aul!Jqpo:r:tretu. tA szlkic w.czyna się, oozyrwiiście, od .„ sl:ów.
I, żelby 5tię w 1n:iich 1I1ie ~UJbić, mUSJZę świa
domie !Pominąć 'WISIZellkie daity, rdkiresy, W1plywy, iprzym1.lSy, 7JbY't iehl:u,gi sipis ról, ldokumentaoję, w~ta•towe sUlblteillilośoi i dbielktywne
bolączlki. PraJl?lllęlaibym ityllko ocliP<Jrwiedzieć na
kiilka, w moim IPOjęciu, iza5.a dniczyoh ipyitań.
Pytanie !Pierwsze: Kim óa jestem na
scenie [l)Oli.slki'eO? Według odz1edziozonej pg
ptriZJodikach teatrailny1c h, a wcale niegłuR,ie)
nomenikilaltll'l'y jestem - , /heroiną dlramatyczną". A ~ lto \jest? Heroina rdrramatycrma
jest to taka istota ludzka, która nie odczuwa
świaita dako miejsca IWYIPOCZyrnku lub łatwych
rozJkoozy. Los ma rz IIlią na !Pieńku. Heroina
drnmatyiczna widzi otaczający óą świat ibairWIIlie, 1gmźnie, ikionrt:ralSltowo i iprdblemowo, a
więc, w konsekwencji, mierzadlko ~ itragicznie. Różni się tym żasadrniic:w od rz ireguly
naiwinej i ro2JSz1ochan~ ib ohaterlki mieszczań
ski.e go melodiraimatu. Tamta :znosi 1los, poddad·e się losowi, moja bohaterika zaws21e ,podejmuje rwalikę. Czy ltalkie „~ktywne widzenie" rzeczy oesit ll'Ó'Wni·eż moim osobiSltym widzeniem? iJalk l!lajlbairdlziaj. O , ibez ipremedytaoji i bez żadnej zaslU1gi, 1bo ja rtego w sobie inie rwyipracowaJ:am. ,Po JPTO!stu widzę i
barrlzo czrudę ludzi,, iznajd.uijących się w sytuoojacll Jronrllli:k.towych.
Rozrumiem wa]kę rz losem, rwa[kę o wladzę, o miłość, o 'WOlność, o TC>ZlSzeI"lielilie samoświaldomości, lk:r61Jko mówiąc, walkę z
życiem o żyde.
e; rtego wynilkra., że najc·zęściej •g ram lkobieity o silnejj mctywitdualnośrci. Moje oórlki sceniczne - to igwaltOWIIlioe. One wiedzą czego
dh.cą, i, ma ogól biorąc, !taik moono chcą, że
aiŻ UrSilują nairzrurcić Is.wodą wolę wdziom i
okoliczrnościom. Ob()jętne, !czy z wdli diramatur.g a LUlb hisitorii uda 'i m lsię 'to rc:z;y nie. Obojętne, czy iwyStą.pią w ihisZJPańskich koronkach ~laohetne'j monarich.ilni {Elżbieta Valois) , czy w szarym kubrac.zJku rewolucjo-

....

IIli5l1lki (rrai Jang), w 7JbT<oi 'll.Ztl'I1patoriki (Ba'ltlaidyna), czy, wresncie, w rtń.rulaieh i r i usz-kach
Diany de Bel.for (Pies O{l'l'odrwiika).
WszysrtJkie :te !kobiety, teatralnie mow1ąc,
b~y i są na ain1yipodadh :taik 7lWanej ,,pierwszej naiwnej " ia w przyszłości „stairej nairwnej''.
Nigdy rw żydu n~e ~al:aim 'kobjety-eaha,
kobiety-bliusZiczu, ikdbiety-głu1ptasa.
Mógbby się !ktoś zaipyrtać ozy aby istnieją
dzitŚ talkie lkolbiety? A, Jeszcze jalk! I, c-0 dziwniejsze, u noworaesnyah ld!ramaJtt.mgów - na
przyikilald u lP!i.Jrut:era, u [an€5IC-0.
Skoro jU!Ż nie usrorzeglam się prz·e d wymienieniem d:wó ch okirzyczanych nazwisk,
godzi si ę IWymieni-ć inne, fWYŻlSIZe i ważniej
sze.
Oto nieu>eŁnia :lista moicll naj.ulkochańszyich
autorów : Szekspir, Słowacki, Schiller, Cornei!l1le, WyispiańlSlki, Puszlki!Il, Goethe, Sharw,
Tul'igi.eniew, Garx:ia Lorca, O'Neil, żeby 'Wymienić tylko naijwiększydh.
W zwią'iku z naziwislkami dramaturgów
maima 1by zaidać s obie dtrugie cz.asadnicze !PYtanie: Czy IRegian.a, Lady Maikibe1, KO.eopart:ra,
Maria Stuart, Swięta Joanna, Elżbieta Valois,
S:zimena, Maryna Mini!szech aj . nno,je 11."<>le były ipr.zyipadlkami na :dlrdd2e
aTtystyczmej,
czy mo~e q:ąiczy de ze mną jalkiś stopień duchowego pokrewieństwa? Naturalnie, że łą
czy. W iprzeciiwnym razie lllie rnogla:b ym ich
ud:bwjgnąć. S:zJCZególnie w 2lllliennych koniunkturach naszego terutru. Samo rzemiosło nie
wyistwozy. A ro Ido ipowinowacbwa duchowego z odrt;rw.airzaną 1Po.sttacią, to, oczywiście, niekoniecznie rtrzeba 2lalbić IP0Jfiująceg·o, 1~eby się
poczuć w skórze Łaldy IMalklbet.
Wystarczy
być 1
b.airidzo alffibi'tną. Istnieje wiele nieujawnionych zlbroldru„ ipopełnionycih z nadmiaru ambicji. IWyldaje mi się, /'ile w ltym miejscu mogę 1jll!Ż 1z(ł['yzylkować sformułowanie trzeciego
pyrta'llia.
C-0 clloę IPOWiedzieć J.l\lldziorn :przez ws.zistk!i.e 1te jpootacie, ni·eza!leżni·e od oczywistych
róiJnlc ~i i ahairallct;eru?
Czy, na iprzyikŁald , is1mie(ją okr.eślO!lle stany
psychiczne, wsp ó •l n e wielu moim bo'ha-

tankom sceniC:Zlll.ym.? Isitnieją! [ ito już od
dawna. Może to włalŚnie one zab(ł["Wją rw
prrzyszlości mój a'Ultoiportret.
Zniana maksy.ma ;głosi: powiedz mi co cię
nzjbaTKizi~ ;interesuje a IPOWiem ci kim
jesteś.
Otóż mnie, i tialk-0 człowieka i tiaiko aikitork:,ę, IW ::llllliennej ·osdbowości ludzlkiej interesują naj1
balridziej: miłość, duma, .honor, ewo1ucja ·świadomości, czy :raczej samowiedzy, i
nieurukiniona ipoil!lta - śmierć.

iKilllka slów o lkaiżidym z tych stanów. Wiadomo, !Żie ltlrzy czwairte !I"ól !kobiecych <to dzieje miłości, lbądź romantycznej, !bądź rznnyslowej i d'aital!nej 1 ~Bea'trix Cenci, Fedra). Ale
mnie intffi'esuje, a ,zwq:aszcza !będzie ililteresować nie tyillko miłość między !kobietą i męZ
czyzną. Można !Przecież !kochać taik jaik doktor &hrw.eiJtzer i degio ŻO!l1a kochali swoich
tręd-01Watyah, tialk !Maria ShlodowSlka-Curie naukę, jak Eleonora Duse - Scenę . Albo po
p:rostu, daik :lrailda idobra ma1tka - swoje
niewdzięczne i ·niep~usa.ne ldzieci. Jednym
slowem m~na lkochać a'ltrocenltlrycznie. I
trreba się tego lkiejyś nauczyć . Wrtedy ani
upływ czasu, ani siwiejąice skironi.e w niczym
nie umniejszą talentu akitorskiego. Jestem
,przekonana,, ·że tak można !kochać zawsze. Ze
miłość dest deszcze l!l.iJeZJbadainą formą .jakiejś
enerigii uniwers.ailinej . .Aikrt;orce jpozostaje tylko zmalooć dila siebie ·o d!Powiednie itelks<ty w
Hteraiturze, luib iru;pirować , aiby je naipisain-0.
W naSJZym zawodzie, jaik izres.Zltą i w wielu
iinrrlyoh, ikto nie idzie :naiprzód !szukając nowego, ten icafa się. Jakiaiż to namjętność
przyispiesza ipul5 1uidzi lbi·~nących naiprzód?
Almbiqja.
Być znainym sipoleczm.ilkiem, :wyibić się rw
nauce, to, zajpewne, swzy'tna i !Potrzebna otoczeniu, a:le rprrecież nie -0fiaira, tyJko aimbicja. Siła <ne11Pędowa o 'Wielu 00miainacih. Jąid.r-0
wielu JWSpaniaile napisanych !I"ÓL Moioh talk.że.

A ldailej, pas;jonuje mnie ewoluqja licznych, .czasem :na1jgmęt.szyoh praignień, ich
obuimierainie, i 1Wlre5Zicie, na1jrwięlksza obok miłości rprzeu>rawa człowiecza •śmierć. Talkie

wlaśnie, rnz,palone d-0 lbialości
towaJI'Zy&zą moim 1
bohaiterJmm

emocje często
sceniCIZ'Ilym, i

Marii Stuart i Safonie, nad którą pracuję
obecnie. O milości i o śmierci opowiem 'V.'..ię
cej, ale duż IIlie w iramaich 1tego ar:ty'Jrulu.
No, i osta1tnie !Pytanie : Co lbyrn chdala zagrać w nadlbli'ŻSIZej iprzyszlości?
Teatr IPolslki od dawna już obiecuje mi
BazyUssę Teof·amu Milcińslkiego.
!Rzecz na
pewno 1Wairta reali:zaoji, a :rO'la ir.zetelnych wysillków. Lecz ipOki iklllr'ty·na IIlie !Poszła w górę, mogę sQbie IPO!ffiarrzyć o ... !!"Olach nienapisanych.
Chcia:la!bym ,zagrać rżycie .Aill!I1y Aclllinaitoiwej (Od ikirólowej sa'lonu literaic'kiego do Mater Dolorosy), iżycie Grety Garribo <('WSlta~a od
stolu w iśradiku [pl'zyjęcia, o, najmilsza!), ży
cie Saifony ~Andro,gina) ; życie .Cudzo:ziiemlci
według Kuncewiczowej . !Zaiste
lllie są to
,pootacie melodramatyczne. il cóż za kopalnia
tematów! (0, IIliedobrze, niedobrze: zairaz mi
coś !Z itego rprzepaidnie...>'. IW tej chwili siposlmziegłaim, rże lkoncen'trując się na ltragedii i
dramacie, ZU!Pel!nie pominęłam urdki doocej
karneldii, za !którą itęS!knię, i rże nie o.pisałam
ani siwoidh. aik<torSkich :przywair, ani śimieSiZ
nootak:. Obieouję, l1Ż Qgl.DSZę Qe Wl'>Zem i WObec na spotikainiu :z. IP'Ublkznością w IK.rakowie.
A na razie ze skruchą podaję do wiadomości, :że Z<aJW~e w swoicih irolach otwieram
przyisłowiową ~ę w ieloma
kluczami,
wtedy kiedy ona •zwycmdnie się otwiera. Co
więcej, priawie za ikaiżdym !I"az.em kiedy coś
się in a 1S1cenie ldzieje ot talk sobie, po prostu
- .przie'biega mnie dlreszcz.
Rzeczy zwyczajne baTdlzo mlllie zxl.umieWają i cieszą. Rzeczy zid'lllIIliewające są :na scenie moim cl11€!bem IPOWSZednim. Taik>i <to już
jElSlt Los hero1ny drnnnaityczmej, :która ZJre.srlą
umie ozrusem izalk,pić z siebie samaj. A choć
gra :przewaiżnie :rzeczy wzniosłe - ma 1POczucie humoru, lktóre pozwala ,znieść codzienność w Teatrze P·o lskim ('tym jprzy rue Karasia) . I , mimo wszysbk-0, ipozositade ów ~e
atJr jedyiną i•nstyibuQją il1a świ1ecie, ~tórej do·c howalam /bezwzględnej wierności.
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