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Elżbieta Kalemba-Kasprzak: -
Co to znacly być aktorem w Teat
rze 8 Dnia"' 
Ewa Wójciak : - Dwadzieścia lat 
temu. dokładnie na gwiazdkę, napi
sałam list do Tadeusza Janiszew
skiego, w którym mu wyłuszczy
łam moją wizję teatru jako takiego 
zakonu czy miejsca , gdzie ludzie są 
z sobą związa ni w szczególny spo
sób. niewiele mający wspólnego z 
teatrem; bardziej z pojęciem grupy 
zespolonej v. ii;zami braterstwa i 
po łączonymi wspólną sprawą. I to 
sie właściwie uda ło z.realizować. O
czyw1 ·cie modyfikowało nas życie i 
własny rozwój. ale dzięki poczuciu 
wspólno ty ten teatr był w ogóle 
możliwy przez te wszystkie lata. To 
by! pryncypialny postulat, żeby się 
uczyć razem. rozwijać. Nasze ak
tors two opiera się na improwizacji, 
a ona jest mu71iwa dopóki umiemy 
sobie coś nowego powiedzieć, co z 
'-;,1lci ''ymag::i d;scy pliny w posze
r;:;im \\ 1cdzy. ' ' rażliwości. Aktor
:;t• ..... o b} lu dla nas rodzajem misji, 
;:;n1·wc13. ze n::i:szą wizją człowieka i 
·t:i;o s o ·unkt.J\\ 1.c swiatc m należy 

2 dZ!f'Iit . 
E."K. K. Tt:u r Jl!St za tem wspól
:-. l lą. a to, C•> nazywa się procese m 
,~tyst \"Liny m jl'St dla was figurą 
~r1we:--~ 1 pn1rl1ni:..i. Jcste~my razem, 
ih n p•)lll. ; my ... tak 'I 

E.W Tik .•. ia~nie. 
E.K.K . Ale mc by ł to klasztor, 

. ;i.,·d;i" Tyl ·ci \\laśnie tea tr , nie 
:. li::.ue wspo)lnota. która się izo

·' -.\'ala gd11c:i „,„ górach i kontemp-
. _.·.,·J. la, tylko robi li:kie przedsta-

n1a. 
E. \\. :\ Jt.dn:ik sit; izolowała! 
E K. K. :\ co /. pub licznością? 
:O- ·el·;•/ przec!„t:rn ienie robi się dla 
- , "' K;r-1 ta'.-:, ;;ktor jes t dla pub-
-~·, •,:! 1 k1:~1 .inc; jest dla niego? 

E W U:i .~lJ nieJ je ·t kimś, naj 
<. 'szyr~1. kro ba rdzo poważnie z 
:· ~ r 1.:Y„i\\ ia. tr::iktując ją jak oso-

1 "· ra c!z.e li , , ę tym . co jest 
'- .•. : .. .o"J ::: . ::n . .: i dla nas pub
.. ,, ;·;·r. -.,;..,·'11ej ta wi rtua lna 

_' :· ·o. .i r:,, p, l ' ni ·tyce). była 

:~.-:„ ,„:::.: ·" a :„ '"':a. To by ło zało
:"': -'. O::,, ,„., i:cl""'·alo. oczywiś
• ,; . . ::-y· .• :tJ. ;., ;:•-; n:i publiczność 
c :::~ 1zc.li:;my .. le rndko. Tak się 
·: \ 1..:1..~:·1. •t:· ty!" , i .11 ::darzyło. mia
. .:.::- „, :c- '-:Y ::1t':L" tr ... 'chę \\·ię cej niż 
::·-': c.dz:e:;cia L: Gra!:.śmy .. ~1usimy 
;; :- przestać na tym co tu nazwano 
n;e m na zit'm1. .. ?„ To było przed
;::3-.vien'.e poważne. głęboko wcho
cz:ące w problematykę wolności i 
~ ~-.,·olucj1. bardzo serio: obraziliś
-·;· ,f„ -:. ;:ic:h' "'p11ś~ . która była w 

: ,-.- - • \ ·.l Ki 'l·s,-nL 
f -.K . .\., ,„,„,- ~k l dograliście 

'· .. ",\ , .i:<my go. Część 
- ' • ·iic 7l' ricntO\\·a-

ła, ale my im to powiedzieliśmy, 
odsyłając ich przed telewizory. 
Przeważnie jednak przychodzili na 
spektakle ludzie, którzy odczyty
wali nasze założenie, może nawet 
ba.rdziej niż przesłania przedsta
wień. które były dosyć..zaciemnione 
przez nasz brak warsztatu, przez 
specyficzną· poetykę, taki szczegól
ny sposób nazywania i pokazywa
nia rzeczy. Widzowie nie byli z tym 
językiem obyci. Ale jakoś do nich 
przemawiało te obnażające się 
przed nimi Clłowieczeństwo. To by
ło dla nas bardzo ważne, bo jak ktoś 
decyduje się stanąć przed innymi, 
musi wierzyć w to, że ma im coś do 
powiedzenia. 
E.K .K. - Ale z d.rugiej strony w 
waszym aktors twie jest także świa
domie kształcona technika, metoda 
improwizacji, warsztat ... 
E .W . - J a wierzę w jedno, w silę 
ludzkiej pasji i w to, że ona musi być 
pielęgnowana . Człowiek ma obo
wiązek cały czas dbać o swój roz
wój, o ten ża r, który ma tendencję 
do wygasania z różnych powo
d ów ... Wierzę, że dopóki się wy
trąca cz łowi ka z codziennego upo
dobania do samouspokojenia, to 
znaczy, że można grać. można szu
kać kontaktu z publicznością i ma 
się do tego prawo. I wtedy ta relacja 
między dojrzewarnem warsztatu, 
zdobywaniem nov.-ych technik a 
rut)'\\ą ustala się w naturalny spo
sób . 
E.K.K. - Aktor jako człowiek 
zbuntowany - to wasza teza z koń
ca lat siedemdziesiątych. Nic się nie 
zmieniło? 
E .W . - P ods tawowe zadanie to 
buntować się przeciw sobie same
mu, przeciw tendencj o m do zasy
piania. do po padania w le t niość, do 
komp romisu etycznego. Wszystko 
da się wywieść z czujności wobec 
siebie i życia.. . asz bunt. któ ry 
kiedyś interpretowano jako polity · 
czny. mn ieJ lub bardziej płasko to 
rozumiejąc. był konsekwencja nie- wiek.iem coś trudnego do nazwania. 
zgody na r zeczywistość. w której E .K .K. - Na początku tego zbun: 
tkwilismy. A.le to miało dla nas towanego aktorstwa jest ,,;ęc ra-
wymia.r metafizyczny. ~!yśmy 5ię czej pytanie ,jak żyć" niż pytanie 
zaczytywali ~wego czas u w poe tach .jak grać„? 
mistycznych (Bohme na przykład ). E .\'r·. - Powiedziałabym, że oby-
Oni o piewali nieskończoność ludz- dwa pytania są ważne, tylko w 
kiej duszy. drogo;-, która O:e ma znueniających się p roporcjach. W 
ramy. ani końca ... W naszy ch im- ustalaniu tych proporcji istotna jest 
prowizacjach szuka.filmy potwier- kategoria autoironii, groteski, do 
dzenia tego - przez kontakty, której odwołujemy się coraz częś-
p r zez zda.rzenia. CzłO\\;ek metafi- ciej. To się wiąże z charakterystycz-
zyczny sprawdzał nam się w pracy, nym przełomem w naszej p r a c:S- . 
przez pot, _zmęczenie, przez zdoi- ,,Musimy poprzestać na tym .. . " -
ność do wyznań, przez podłość lub to było przedstawienie op a.rte na 
niebiańskość uzyskiwaną w d.rodze .. Braciach Karamazow" Dostoje,,·. 
olbrzymiego wysiłku pokonywania skiego, na .. Przypowieści" FaulJ.;:-
siebie . prze kraczania barier fizycz- nera, na naszych ±asadniczych dys-
ności. wstydu . Czasami jakbyśmy kU.5jach o terroryzmie, o granicach 
dot ykali takiej sfery istnienia. w poświęcenia siebie i innych. I t.rze-
której rzeczywiście dzieje się z czło- ba bylo. żebyśmy to tak bardzo 
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seno zrobili, uby potem moc spoj
rzeć na ro z zewne trz i sie samemu 
usmiechn:ić d·) :eJ r.aszej powagi. 
do tej naszej wiary. ze w ten sposób 
da s ię coś opowiedzieć, da się za
chować siebie. ~[ 1atar;. takie poczu
cie. że w tym szlachetnym przed
s awie niJ zabrakło człowieka, jego 
życia . że własc'.wie •am r.:e było 
postaci. tam były ideogramy. r dla
tego .,Przecena dla wszystk:ch" za
częła się od „rozrachunkó"v z na
szymi mistrzami"'. To był Iwan Ka
ramazow. dla mnie przynajmniej , 
ale '~~:,.;·,::; .de nie uda Io misie dale
ko od niego odejsć. Ka ramaiow ze 
swoimi p:taniami jest dla mnie cią 
g e t:1~:i -;::~ .. _;przy tym- i to jest 
'.\ . .l?.''Y nS~t.~t :-':1S7~J pr3cy - na:; 
--:·t~-t.::: ,, .. H r 1.-ycz„1j-.y CzłO\\·iek . 
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się odbywało. Pozornie to para
doks, bo my do takiego „szarego 
człowieka" powinniśmy mieć naj
więcej pretensji, choćby za zgodę 
na przeciętność, ale aktor powinien 
posiadać umiejętność współodczu
wania z ludźmi. Tak rozumiem za
danie teatru i w ogóle sztuki - jako 
umiejętność słuchania tego, co jest 
naprawdę ważne, co jest ludzkim 
losem, jako umiejętność współod
czuwania z ludzką malością w każ
dym sensie tego słowa . Aktor powi
nien przypominać wielkie pryncy
pia, ale nie w tonie pouczenia, ni
gdy nie w tonie wyższości. Tego 
nienawidzę. My byliśmy „zbudo
wani" z takiego właśnie współod
czuwania, wrażliwości na krzywdę, 
na upokorzenie człowieka z tłu
mu .. . Wielką lekcją były dla nas 
przedstawienia uliczne. Bardzo się 
ich balam, miałam poczucie, że 
przekraczam swoje uprawnienia, 
że się narzucam. To, co gram, to jest 
moje własne myślenie, z którego się 
zwierzam, chcąc zdobyć słuchaczy, 
ale tylko wtedy, jeżeli oni ku temu 
wyjdą, natomiast nie urnialabym 
grać w przekonaniu, że to, co moje, 
jest mądrzejsze, ważniejsze . . Ulica 
jest ogromną lekcją pokory dla ak
tora. Pamiętam, jak robiliśmy 
przedstawienie „Cuda i mięso" w 
miasteczku koło ·Jeleniej Góry, za
pomnianym przez Boga i strasznie 
zaniedbanym, choć urodziwym. To 
było w okresie, kiedy w Polsce na 
co drugim drzewie odkrywano Mat
kę Bos ką, a jednocześnie był to 
moment os trego kryzysu gospodar
czego. Przedstawienie zaczynało 
się od k olejek po mięso, od wołarua 
o mięso i o mięsie; myśmy to robili 
na przestrze ni prawie kilometra , 
zabiegaliśmy się tam na śmierć, ale 
pamiętam twarze tych ludzi - to 
były twarze szczególne, ja się stra
sznie bałam, ale byłam zafascyno
wana i jakby w trakcie tego przed
stawienia zaczynałam dochodzić do 
niezwykłego entuzjazmu, już nie 
uciekałam przed nimi wzrokiem. 
Oni nawiazali z nami kontakt, ko
mentowali , mówili i to było słychać, 
a my rzeczywiście mieliśmy poczu
cie. że robimy coś, co jest wyraźnie 
z tego ich świata i że tylko tak na 
ulicy można spróbować z nimi o 
tym pogadać poprzez teatr. To 
straszna jest odpowiedzialność, 
kiedy masz takich widzów. P oja
wiają się wtedy problemy, które 
mia ło w ielu artystów. Wiesz -
rżnąć ten teatr, pójść do fabryki 
albo gdzie, no, jak już, to już, być 
z tymi ludźmi naprawdę, do koń
ca ... To są właściwie pytani a o mo
ralność aktora. 
E.K.K . - Jak z tłumu ulicznego 
robi sie publiczność teatralną? Idea 
wydaje się oczywista, ale zasada 
kompozycyjna spektaklu - dość 
niejasna . 
E. W. -Tłum na ulicy jest znacznie 
bardziej zróżnicowany w odbiorze i 
bardziej obiektywny, niż w sali. 
:\!:.niej panujesz nad nastrojem, bo 
tam się dużo naraz dzieje , psy 
s zczekają , biegają d zieci, wszystko 
teatrowi przeszkadza i to jest fajne, 
bo to jest taki totalny dyskomfort -

no, może ci nasrać ptak na głowę w 
momencie, kiedy chcesz powie
dzieć coć bardzo serio, pies pod
biegnie ci pod nogi i cię przewróci 
- na wszystko musi być aktor w 
takiej sytuacji przygotowany. T~ 
też jest jedna z tych dróg do uzys-' 
kania stanu niepewności, powrotu 
do źródeł, do pokory. To już nie 
tylko to, że nie sprzyja ci akustyka i 
podłoga może być śliska - tutaj 
może stać się naprawdę wszystko. 
Możesz zostać obrzucona pomido
rami, jajkami, może przyplątać się 
jakiś uporczywy pijus, który będzie 
usiłował wziąć udzial w akcji ... I 
teraz, jak to rozegrać, żeby nie być 
fałszywym, wiesz, przecież to jest, 
do cholery, rzeczywistość, w którą 
się wschodzi, nie można zakładać, 
że ona się ułoży w grzeczną widow
nię , tyle, że qez krzesełek. 
E.K.K . - N§ właśnie i co wtedy: 
udajesz, że pijaka nie ma? 
E.W. - Nie, chyba, że coś się akurat 
robi i nie można się do niego od
wrócić plecami, ale, nie, nie -stru
ktura naszych przedstawień jest ot
warta w takim stopniu, że on po 
prostu w niej funktjonuje. W przy-. 
padku naszego ostatniego uliczne
go przedstawienia, którego bohate
rowie są mieszkańcami śmietni
ków, to· tacy ludzie mogą stanowić 
naturalne zaplecze. Ale najczęściej 
to widzowie sami chcą interwenio
wać, likwidować ten zamach na 
aktora. Zdarza się, że możemy za
działać w stosunku do takich „za
kłócaczy" odstraszająco czy agre
sywnie, nie wypadając z roli, bo to 
jest w nią wpisane. Przedstawienia 
ul iczne na tym polegają, że tu się 
bierze na siebie pemą odpowiedzia
lność za swoją postawę . To wymaga 
większej elastyczności. Ja nie 
wiem, czy ja ją mam. Ja chyba 
jeste m teraz znacznie silniejszym 
człowiekiem niż byłam . Na począt 
ku te przedstawienia mnie trwoży
ły, bałam się, że nie będą sobą, że 
nie poradzę sobie z tym, żeby zostać 
postacią z przedstawienia, zrealizo
wać jednocześnie do końca tę nie
spodziewaną relację, która mi się 
przytrafiła. Tu zawsze trzeba mieć 
jak L~ pomysł i jakieś prawo moral
ne. 
E .K.K. - A na estradzie? Jesteś 
śpiewającą aktorką i dawalaś reci
tale - tam obowiązują przecież te 
same zasady. 
E.W. - Ja śpiewam właściwie tylko 
to, co lubię. a lubię niedużo i to jest 
przedłużenie tego, co rob ię w teat
rze. :\iuszę mieć tę sarną m otywa
cję, żeby coś móc śpiewać. Tylko 
wtedy mogę się w to zaangażować, 
inaczej pe\1.-nie miałabym szereg o
porów, barier, niepewności... Mu
szę być w pełni przekonana, że to, 
co robię, jest jakąś częścią mnie 
samej . Te pryncypializmy, jak wi
dzisz. są wszędzie, chociaż jestem 
poza tym calkov..i cie normalna. 
Wychowuję dwoje dzieci, znakomi
cie gotuję. mam poczucie humoru i 
inne zalety, które pozostają niezna
ne publiczności ... Ajednak czuje się 
trochę anachroniczna.„ 
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