


W nocy przychodzę 
do teatru i podnoszę ręce. 
Podnoszę ręce 
do paludamentów, 
gdzie reflektory, jupitery, 
szczeniaki, pistolety. 
Scena w nocy jest duża. 
Podnosi się bowiem do góry 
w sznurownię, fartuchy i kulisy, 
żeby zapobiec 
niebezpieczeństwu pożaru. 
Na noc również zdejmuje się 
z podłogi sceny 
brezentowe pokrycie. 
Widać wtedy deski sceny. 
Podłogi we wszystkich teatrach 
są podobne ... 
szorstkie, chropowate, 
podziura~ione gwoździami, 
świderkami, pochlapane farbą, 
jak skóra. 

HELMUT KAJZAR „GWIAZDA" 
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HELMUT KAJZAR 

Dramaturg, reżyser teatral
ny i radiowy, esteista, tłu
macz - należy do młodego 
pokolenia twórców polskiego 
teatru. 
Urodził się 18 sierpnia 1941 
roku w Bielsku-Białej. 
Ukończył filologię polską i fi
lozofię na Uniwersytecie Ja
giellońskim oraz Wydział Re
żyserii Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w W ar
szawie. 
Działalność reżyser.>ką upra
wia od roku 1962. Jako kry
tyk teatTalny na łamach pra
sy debiutował w roku 1965. 
Utwory dramatyczne publi
kuje głównie w czasopiśmie 
„Dialog"; do najważniejszych 
w jego dorobku twórczym 
należą: Paternoster (1969), 
Rycerz Andrzej (1970), 
Gwiazda (1971), Trzema 
krzyżykami (1973), Samoo
brona (1976), Villa dei mi
steri (1977). 
W formie książkowej ukaza
ły się: Znam siłę słów. U
kład z wierszy i listów Wło
dzimierza Majakowskiego 
(1967) oraz Sztuki i eseje 
(1976). 
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ROZMOWA 
z 
REŻYSEREM 

Moja obecność na próbie w 
charakterze reportera je.>t 
nietypowa. Wkraczam bo
wiem z magnetofonem w 
bardzo intymny jeszcze etap 
przygotowań ~pektaklu 
na jedną z pierwszych prób 
sytuacyjnych. Skrupulatność 
nakazuje więc , aby odnoto
wać datę próby, która stała 
się punktem wyjścia do roz
mowy z reżyserem „Gwiaz
dy" Helmuta Kajzara - pa
nią Wandą Laskowską. 
Jest 6 grudzień 1979 roku, 
god-zina 18.00. 
Od .premiery dzieli nas oko
ło półtora miesiąca. Odbywa 
się jedna z pierwszych prób 
sytuacyjnych w zupełnie 
prowizorycznie ·zamarkowa
nych dekoracjach, zaledwie 
wyznaczających miejsca do 
grania. Dopiero tego wieczo
ra aktorki zobaczą projekty 
scenografii i kostiumów. 
Scenograf - pani Zofia Pie
trusińska wprowadzi ·zespół 
w plastyczną wizję pr z:edsta
wienia. 
Jeszcze panuje drobne za
mieszanie, takie zwyczajne 
- 'Przed rozpoczęciem pró
by. Na tym eta•pie przygoto
wań spektaklu nie pomaga
ją garderobiane, więc aktor
ki same mu.>zą przygotować 
najniezbędniejsze rekwizyty. 
Wszystko jest umowne i za
stępcze, obliczone na zawo
dową wyobraźnię współtwór
ców .przedstawienia. 
Tym razem jednak codzien
ność i umowność zakuliso
wego życia przenika niejako 
w dramaturgię przygotowy
wanej premiery. „Gwiazda" 
- to przecież rzecz o aktor
ce„. i o teatrze. 
Utwór Helmuta Kajzara do
tyka najbardziej intymnych 



stron pracy teatru i zawodu 
aktorskiego, 'Zawodu, o któ
rym marzą tysiące dziewcząt. 
W miaTę postępującej akcji 
scenicznej odsłaniają .>ię go
rzkie iprawdy o mechaniz
mach wyznaczających życie 
kobiety-aktorki; prawdy po
zbawiane makijażu i świateł 
reflektorów. Wyłania się 
człowiek przeżywający stre
sy i niepokoje, dni sławy i 
chwile nieodwracalnych w 
skutkach klęsk artystycz
nych. Dla ludzi teatru te ko
leje losu wydają się zjawis
kiem normalnym, zdarzają 
się w każ.dym teatrze i są 
udziałem każdego aktorskie
go życia. Prawdy to bole.>
ne, tragiczne w swojej wy
mowie. Refleksje te nasuwa
ją pytania, które kieruję do 
reżysera - pani Wandy La
skowskiej. 

EM: Czy pani zdaniem nale
ży odsłaniać kulisy teatru? 

W. LASKOWSKA: Mnie się 
wydaje, że nie ma nic cie
kawszego, niż odsłanianie 
autentycznych przeżyć i au
tentycznych problemów. Bo 
w końcu tylko te nas obcho
dzą. 

EM: W jaki sposób należa
łoby wytłumaczyć to Z'l.inte
resowanie: pogonią za sensa
cją, chęcią zaglądnięcia w 
cudze, atrakcyjniejsze życie? 

W. LASKOWSKA: My wszy
scy jesteśmy beznad'Ziejnie 
ciekawi. Wydaje mi się , że 
owa ciekawość może mieć 
posmaczek ·.;ensacji, ale może 
również wynikać z głodu po
znania, z chęci ogiądania 
czyjegoś ciekawszego życia, 
atrakcyjniejszych przeżyć i 
automatycznie każdy z wi
dzów próbuje je porównać 
ze sobą; w innych ludziach 
S'Zuka potwierdzenia siebie. 

EM: Czy według pani istnie
je jakaś norma, jaka.~ barie
ra intymności w podejmo
waniu tego tematu, zarówno 
przez dramaturgów jak i 
przez realizatorów? 

Jeżeli chodzi o dramaturga, 
to wydaje mi się, że tym 
bardziej jest twórcą, im 
głębiej, im drastyczniej drą
ży życie ludzkie, usiłuje je 
obnażyć - ma do tego pra-
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wo. Co innego robił Szekspir? 
Przecież drążył nas wszyst
kich, przewracał jak ręka
wiczkę na drugą .>tronę. 
Natomiast rozumiem pewien 
lęk odtwórców - aktorów, 
przed całkowitym obnaża
niem siebie. Tę prawdę u
świadomiła mi jedna z za
przyjażnionych aktorek. W 
czasie prób artystka opierała 
się przed obnażaniem włas
nej psychiki. Dziwiłam się 
się przed obnażeniem włas
temu, bo jest to jedna z wię
kszych aktorek naszych cza
sów. Potem mi wytłumaczy
ła. Powiedziała, że w trage
dii czuje się w pewien spo
sób chroniona przez powagę 
zagadnienia. „Wtedy mogę 
zrobić wszystko". N a tomiast 
w komedii nie czuła już tej 
ochrony. Stąd rozumiem ak
torów, którzy dają tylko pe
wien znak, a nie chcą się o
tworzyć zupełnie. 

EM: Ten opór przed szuka
niem skojarzeń we własnych 
przeżyciach zauważałam w 
czasie próby. W sytuacjach, 
kiedy pani pra·ca z aktorka
mi polegała na szukaniu sko
jarzeń w intymnych dozna
niach, kiedy próbowała im 
pani podsunąć doświadczenia 
z ich własnego życia - za
mykały się, nie reagowały 
autentycznie. 

W. LASKOWSKA: To też 
jest zrozumiałe. Dla wyjaś
nienia muszę powiedzieć pa
rę słów o założeniu naszego 
spektaklu. 
Nie mogę swoich myśli im
putować autorowi, ale ja ro
zumiem utwór Kajzara w 
sposób następujący: na przy
kładzie kobiety-aktorki po
kazany został lęk przed od
chodzeniem i przed przemi
janiem, co dla aktorki jest 
niezwykle istotne w obu pla
nach - biologicznym i za
wodowym. Dla aktorki prze
mijanie biologiczne już jest 
przemijaniem zawodowym, 
już ma pewną ilość ról od
ciętych, już pewnych rzeczy 
na ·.scenie pokazać nie może. 
Stąd paniczny lęk kobiety
-aktorki (a nie mają tego 
mężczyźni) ·przed starością. 
~ektakl stawia również py
tanie: gdzie istnieje praw
dziwa rzeczywistość aktor
ska? Czy wtedy, kiedy ak
tor wchodzi na scenę i wcie-



1a się w rolę, czy kiedy z 
niej schodzi i włącza się w 
otaczający go świat. 

Mało t~go. W sztuce, w róż
nych .planach pokazany Jest 
paniczny lęk przed upoko
rzeniem. 
Chodzi mi o to, aby kontra
ipunktem właśnie były owe 
stany lęku przed starością, 
zmarszczką, brakiem ról, nie
możnością zaangażowania ·.;ię 
w teatrze. 
Dlatego mówię aktorkom: to 
są wasze kompleksy, pokaż
cie, że jesteście żywymi lu
dźmi i macie swoje proble
my. 
Przed tym aktorki się bro
nią. 

EM: „Gwiazda" traktowana 
była zarówno jako forma u
ogólnienia problemu, ale też 
jako pewien rodzaj skoja
rzeń personalnych. Jakie J€St 
pani założenie? 

W. LASKOWSKA: Nie mo
gę utworu traktować na za
sadzie skojarzeń personal
nych. Było to możliwe w 
Wa·rszawie, gdzie grały ak
torki doskonale znane każ
demu mieszkańcowi - na
wet jeżeli nie chodził do te
atru. Wtedy życie prywatne, 
·.;ytuacja zawodowa czy na
wet warunki fizyczne akto
rek pracowały na odczytanie 
tekstu. W Zielonej Górze wy
daje mi się to niesłuszne, nie 
wszyscy będą mieli te sa
me skojarzenia; wobec tego 
widzowie zostaną o coś zu
bożeni. 

Natomiast w robocie czysto 
technicznej odwołuję się czę
sto do postaci znanych z na
szego życia aktor.>kiego. Dla 
przykładu: w przypadku mło
dej aktol'ki, k<mtestującej , 
odwołuję się do Krystyny 
Jandy. Nie -chodzi mi nawet 
o to, że Krystyna Janda jest 
aktorką młodą, że w „Czło
wieku z marmuru" grała 
kontestatorkę. Jest ona po
stacią, która niesie ze sobą 
iproblem oąpowiedzialności 
za to, czym jest życie aktor
ki wyniesionej już do roli 
idola i do czego ten idol jest 
zobowiązany. Na jakie pyta
nia musi dać odpowiedź pu-
bli-czności. · 
Ponieważ Kry.>tyna Janda 
jest człowiekiem świadomym 
swoich zadań, to - pomija-

jąc jej talent - jest także 
tego typu człowiekiem, któ
ry rozumie -swoją odpowie
dzialność i na te .pytania sta
ra się od;powłedzieć. 

EM: Tradycja realizowania 
„Gwiazdy" przeważała na 
rzecz monodramu. Par.i roz
pisała tekst utworu na czte
ry aktorki. Dlaczego? 

W. LASKOWSKA: Rozpisa
nie na cztery aktorki jest 
przypadkowe. Równie do
brze mogłam pójść za auto
rem i obsadzić osiem „Su
kien". W t ym teatrze były 
cztery ak torki, które dyspo
nowały przydatnymi dla 
mnie warunkami. Zgodnie z 
ich •predyspozycjami przy
dzieliłam im poszczególne 
zadania. 

Proszę sobie wyobrazić, ja
ką musiałabym mieć do dys
pozycj~ aktorkę - myślę, że 
trzeba byłoby odwołać się do 
pani łreny Eichler - która 
potrafiłaby na przestrzeni 
półtorej godziny pokazać 
wszystkie możliwości i fa
zy przeżyć kobiety-aktorki. 
W przygotowywanym prze
·ze mnie spektaklu każda z 
postaci najwyraziściej niesie 
z sobą jeden problem, który 
może się zdarzyć. Wydawało 
mi się, że widz łatwiej bę
dzie odbierał problemy, k tó
re przedstawi.one będą za 
pomocą kilku postaci sceni
cznych. Tym sposobem mo
gę również stosować ró.lne 
formy teatru. W pewnym 
momende odwołuj ę się do 
teatru dziewiętnastowieczne
go, a w ostatniej „Sukni" do 
idola czasów obecnych, mio
de j dziewczyny-piosenkarki, 
kontestującej powiedzmy so
bie w roku 1969 w Paryżu. 

EM: Czy kobiecość przeszka
dzała, czy też pomagała pa
ni w uprawianiu zawodu re
żysera? 

W. LASKOWSKA: Całe ży
cie 'Starałam się , aby w te
atrze traktowano mnie po 
męsku. Jest to jedyny spo
sób działania organizacyjne
go. Jakiekolwiek odwoływa
nie się do tzw. kobiecości w 
tym fachu skazuje z góry na 
przegraną. Natomiast szale
nie przydatnym w prncy re
ży,;;erskiej okazuje się wyko
rzystywanie takiej cechy u-



znanej za kobiecą jak intu
icja. 

EM: Czy lubi pani pracę z 
zespołami kobiecymi lub o 
przewadze kobiet? 

W. LASKOWSKA: Lubię. 
Kobiety są na ogół bardziej 
odpowiedzialne w zawodzie. 
Zapewne wynika to ze sta
nu kh zagrożenia. Mają 
mniej cza3u i mniejsze szan
se do artystycznego wypo
wiedzenia się. 

EM: Jaki jest pani stosunek 
do utworów z gatunku tzw. 
tematyki kobiecej? 

W. LASKOWSKA: Nie ist
nieje dla mnie i nie intere
suje mnie tematyka wyłącz
nie kobieca. Wstyd się przy
znać, ale dla mnie kobieta 
jest przede wszystkim czło
wiekiem. Osoba , która nie 
jest człowiekiem nie tylko 
mnie Illie .intere,mje, ale 
traktuję ją pejoratywnie. 
Wtedy okazałoby się, że I o
bię sztukę interesującą wy
łącznie kobiety, a chcę mó
wić do wszystkich ludzi. 
Przecież każdy człowiek i 
każdy artysta stawia sobie 
pytania: po co żyje , czego 
od życia oczekuje, jakie sta
wia sobie cele? 

• 
Przerwa - ze względu na 
naszą rozmowę nieco dłuż
sza niż zwykle - dobiega 
końca. Druga część próby 
przeznaczona została dla sce
nografa. Pani Zofia Pietru
siń'.;;ka z ogromnym skupie
niem śled·zi próbujące aktor
ki; a nuż konieczne będą dro
bne korekty 1projektów po
dyktowane na przykład ja
kimiś szczególnymi predys
pozycjami fizycznymi. Jutro 
projekty plastyczn e muszą 
być przekazane do r ealizacji 
w pracowniach technicznych. 
Wszyscy niecieripliwie czeka
my na ro·nwinięcie rulonów. 
Ten szalenie ważny element 
przedstawienia , jakim jest 
scenografia, będzie na tym 
etapie prób w sposób istot
ny działał na wyobraźnię ak
torek; Wlizja przyszłego ko
stiumu w dużej mierze wpły
nie na sposób budowania 
ról. 

Projekty robią na mnie duże 
wrażenie. Prowokują do wy
powiedzi na temat kształtu 
plastycznego iprzedsta wienia 
„Gwiazdy". 
Pani reżyser odmawia. Wy
znaje pogląd, iż „scenografia 
o której trzeba mówić, jest 
podejrzana". Zgadzam się w 
pełni z jej stanowiskiem i 
wycofuję z zadanego pyta
nia. To taki reiporterski na
wyk, chęć utrwalenia pierw
szych wrażeń, a przecież .'la
ma wyznaję pogląd , że pla
stycznie zorganizowana prze
strzeń sceniczna musi być 
dla widza zaskoczeniem -
i niespodzianką. Wtedy speł
ni właściwą rolę. . 
Brakuje już tylko paru mi
nut do godziny 22.00. To 
wszystko na dzisiaj. 
Panią reżyser i jej ze_;;.pół 
czeka. jeszcze około rpółtora 
miesiąca wytężonej 1pracy. 
Niebawem w kolejne etapy 
pracy nad spektaklem włą
czą się pracownię technicz
ne - i cały sztab mniej lub 
bardziej anonimowych ludzi 
teatru, którzy ·przyczyn ią się 
do przygotowania kolejnej 
premiery zielonogórskiego 
Teat ru. · 

17 stycznia 1980 . roku kur7 
tyna pójdzie w górę - ale 
już z udziałem publiczności. 

Notowała EWA MOROŃ 



Wybitni 
artyści powinni 
by pomyśleć 
o tym sposobie 
utrwalania 
swych 
kreacyi, 
ażeby nie 
kończyły 

się 

one wraz 
z ich pogrzebem 
żeby 

zawodowi 
swemu odiqć 
choć 

w częćci 

łę klątwę 

marności, 

że 

z naiwiększei 
pracy 
i naiwiększych 
zdolności 

nie 
pozostaie 
potem 
nic, 
prócz pustego 
echa. 

f'EUKS ICONECZJIY 
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Ani scena, ani pokój dziecinny nie mogły jej pomieścić. Istnieje ·je
dnak, ostatecznie, dramaturg większy od Szekspira, Ibsena i Shawa. 
To Natura. Jej scena jest tak wielka i tak niezliczona kompania jej 
aktorów, że zbywa ich na ogół ogonami. Przychodzą i odchodzą nie 
czyniąc luk w szeregach. Tylko od czasu do czasu Natura tworzy 
jakąś nową rolę, rolę oryginalną. Obsadzeni w niej aktorzy ,kpią so
bie z nas, kiedy próbujemy tę rolę nazwać. Oni nie trzymają się re
pertuaru - zapominają słowa, improwizują inne, swoje własne. Ale 
kiedy wchodzą na deski, scena zawala się, jak domek z kart i przy
gasają kinkiety. Takie było przeznaczenie Ellen Terry - zagrać no
wą rolę. Toteż kiedy innych aktorów pamięta się dlatego, że byli 
Hamletami, Fedra mi albo Kleopatrami, Ellen Terry pamięta się dla
tego, że była sobą. 
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wieckiej męskiej JÓZEF PODRZYCKI, 
sekcji elektrycznej WŁADYSŁA w LI
SOWSKI, rekwizytor EDWARD TU
LISZKA. Brygadier sceny MARIAN 
PAKULA, elektroakustyk JANUSZ 
TROJANOWSKI, światło FRANCI
SZEK TOMCZAK, garderobiana DA-

NUTA KOZŁOWSKA. 



Czy żałuję, że poświędłom się scenie? Nie ucz';'nllom 
tego pewno z myślq o robieniu mojqliku. W Polsce ak
torzy majqtku nie robiU nigdy, a ja zresrtq nigdy nie 

przywiązywałam wieHciej wagi do pieniędzy, więc w tym 
względzie zawód nie spotkał mnie żaden. Za lat mło
dych wzdychałam do sławy, lecz z czasem i to minęlo; 

wsr(stko zgoła .zbladło wobec szalu do .pracy samej. . 
Rorkochafom się opo prostu w swej sztuce. Wgryźć się 

w pracę, wyjść z siebie samej, zlilpomnieć o wszystkim„. 
a włożyć duszę całą w postać stworzoną przez poetę, 

pn:eniłcać jej chorokter aż do nojskrytszych tajników, żyć 
jej życiem, przejąć się jej wzrvszeniami, drżeć jej na
miętnóścią, jej boleściami cierpieć i jej uciechami się 

radować: zespolić, slowem, z nlq wiosną istotę do tego 
stopnia, by jej kr.viq i duchem w~kroś przesiąknąć -
to stolo się mym ideałem, Io celem mych dążeń, o za
razem czarem i powabem życia , Często źle mnie rozu
miano i niosprawiedli..;..ie sądzono, częściej wynoszono 

1 

ponad wszelkq zasługi:, a jednak nigdy żadna ocena 
mej zdolności i zasłu!:Ji nie zdołało odciągnąć mnie od 
tego celu, którym było rwanie siQ uslawicl:ne do osiqg
nięda swego ideału, które w końcu okazalo się targa
n-iem się na urzeczywistnienie niemożliwości. 

I 

Z wyjazdem do Wanzawy w 1919 r., po kt6rym jako 
warszawianka spodziewała się wiele, skończyło się wła
ściwie to wielkie panowanie w sztuce [.„) Wielki wy1i· 
lek, jaki wkładała w utrzymanie 1ię w kursie, był wysil· 
1riem obok jej wlakiwych danych. Jej dane były wyższe, 
konkurencja i wymagania publiczności zmuszały ją do 
obniżania lotu. I w1zy1tko raptem zaczęło być męczące • 
i fałszywe, a jej 11alona ambicja i neczywilła niemoi· 
ność pozostania poza 1ceną nie pozwalały jej na wła· 
ściwy dy1tans do tych zagadnień (.„) To były lata wiei· 
kiej szarpaniny. 
Wtedy zaczęła się objawiać choroba nerwowa drżenia 

rqk i glowy, przypominająca Parkin10na, choć nim nie 
była („.) 

Katastrofa usuniltcia od sceny zaczęła 1i4 od odsuwa· 
nia od · ról, potem zdanaly li4 oddawania ról dla niej 
pisanych komu innemu, wre11cie zaproponowano jej 
emeryturę („.) 

Sama myśl o tym, by zost~ć emerytką, była dla niej nie 
do przyjęcia, chciała grać i czuła się na silach praco· 
wać, a suma 200 zl była po prostu oburzająca („.) 
Wienyla niezachwianie, ie się wyleczy, i nawet w ostał· 
nich listach przed ' swym odejściem pisała do mnie 
o tym dniu, gdy się drienia pozbędzie i znów wy1tqpi 
I zagra, jak nikt inny. Wierzyła silnie wbrew wszelkiej 
oczywistości. 

Anna Sosnowska o matce Irenie Solskiej 
~ 
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