


Znowu (po między innymi „Kształ

cie rzeczy'~ „Staroświeckiej komedii" 
czy „Piaskownicy") jest to kameral
ne przedstawienie w Pańskim dorobku 
artystycznym - z małą liczbą bohate
rów, na Małej Scenie. Na czym według 
Pana polega specyfika takich kameral
nych produkcji teatralnych? 
Ja mogę tylko o sobie powiedzieć - dla
czego ja lubię robić takie kameralne 
przedstawienia. Otóż, pewnie dlatego, 
że jestem pedagogiem, profesorem szkół 
teatralnych, uwielbiam pewne grzeba
nie - szukan ie cech osobowościowych 
i środków wyrazów głęboko schowa
nych w aktorze, a sztuki kameralne dają 
taka możliwość. Trudno powiedzieć , że 

się wyspecjalizowałem w tego typu pro
dukcjach , choć uważam, ze każdy powi
nien znaleźć swoją niszę, by móc czerpać 
pełne zadowolenie. Ja nie mam zamiaru 
konkurować z Lupą czy Warlikowskim. 
Moja percepcja teatru kończy się na tych 
właśnie twórcach, natomiast już pomysły 
Kleczewskiej czy Zadary absolutnie do 
mnie nie przemawiają. Oczywiście cenię 
ich i szanuje, ale to nie oznacza, ze mu
szę akceptować ich teatr. Nie chodzę na 
ich spektakle, bo one do mnie nie docie
rają i nie mam się czego wstydzić. Zosta-

łem wychowany na teatrze Wajdy, Swi
narskiego, Jarockiego. Nie mam ochoty 
na siłę być modny i powielać popular
ne schematy. Trudno - być może jestem 
zaściankowy, ale znalazłem swoją niszą 
właśnie w tak.ich kameralnych przedsta
wieniach. Aktorzy cenią warsztatową, 

studyjną pracę ze mną. Pomaga w tym 
na pewno moje dwudziestoośmioletnie 
doświadczenie aktorskie. Nie ukrywam 
jednak, ze od czasu do czasu przychodzi 
chęć zrobienia tak zwanego przedstawie
nia z rozmachem - taka była na przykład 
„Iwona, księżniczka Burgunda" w biel
skim teatrze - rozpasane przedsięwzię
cie, z wielkimi dekoracjami, kostiumami 
i tak dalej. 

Kontynuując wspomniany przez Pana 
wątek pracy z aktorem, proszę powie
dzieć jak wyglądała ona w tym wypad
ku? I czy fakt, że jest Pan aktorem uła
twia komunikację na linii aktor-reżyser? 
Na pewno ułatwia , a co do pracy z akto
rem, to na ten temat książkę można na
pisać. Zresztą to jest też pewna tajemni
ca zawodu. Tego się nie da ująć w dwóch 
słowach. Tak jak samo aktorstwo, które 
jest dziedziną wymykającą się wszelkim 
definicjom. Jako profesor od czasu do 



czasu mam okazję być recenzentem prac 
doktorskich aktorów uczących, w związ
ku z tym z doświadczenia wiem, jak cięż
ko jest ogarnąć słowem istotę roli, graną 
postać. A jest taki wymóg - część pracy 
doktorskiej czy habilitacyjnej ma stano
wić opis własnego dzieła, najczęściej roli, 
którą się stworzyło . Trudno jest o tym pi
sać i mówić, głównie dlatego, że w dużej 
mierze praca aktora zakłada angażowa
nie procesów niezwiązanych ze świado
mością . Wchłaniając postać w siebie, 
aktor zaczyna nią żyć, a my przecież na 
codzień też nie do końca uświadamia
my sobie pewne rzeczy, na przykład to, 
jak patrzymy, jak się śmiejemy, jakie wy
konujemy gesty w różnych sytuacjach. 
Nie da się ustawicznie kontrolować sa
mego siebie. I na tym to polega, że ak
tor też nie jest w stanie nad wszystkim 
idealnie zapanować . Jeśli chodzi o moją 
komunikacje z aktorami, na pewno jest 
nam łatwiej, bo porozumiewamy się tym 
samym, umownym językiem oraz poru
szamy się w obrębie tych samych skrótów 
myślowych. A jeśli w ogóle się nie mo
żemy dogadać, to po prostu wchodzę na 
scenę i gram. A wtedy wszystko staje się 
jasne, bez zbędnego gadania. 

A gdzie szukał Pan inspiracji przy pra
cy nad tym spektaklem? 
Trudno powiedzieć . Na pewno w życiu, 
we własnym doświadczeniu i obserwa
cjach, a przede wszystkim w wyobraźni. 

Ta sztuka jest napisana jako stricte reali
styczna. Ja pozwoliłem sobie wlać tu tro 
chę poezji. Jest w tym pewna umowność, 
dekoracja też do końca nie jest realistycz
na. Powiedziałbym tak - spektakl jest rea
listyczny w wyrazie, natomiast nie w for
mie. Nie jest tak, że za wszelką cenę chcę 
być oryginalny i próbuję oderwać się od 
poprzednich realizacji scenicznych tego 
dramatu. Ja po prostu tak czuję ten tekst. 
Nie twierdzę, że to jest genialne, wręcz 
przeciwnie - przez to, że zdecydowałem 
się na pewien cudzysłów, oczekuję z na
pięciem spotkania z publicznością. 

Co Pana urzekło w tym dramacie? 
Przede wszystkim tekst McDonagha por
wał mnie jako aktora. Po przeczytaniu 
tego dramatu dziesięć lat temu, zapy
tałem siebie: „dlaczego ja nie jestem ko
bietą?" Bardzo chętnie bym zagrał jedną 
albo drugą główną rolę. Tutaj płeć prze
staje być ważna dla artysty. Każdy kto jest 
aktorem i przeczyta ten dramat, chce to 
zagrać. To mnie porwało, a potem stwier
dziłem, ze skoro nie mogę w tym zagrać, 
to chcę to wyreżyserować. 

A co Pana zdaniem tłumaczy popular
ność spek"ta.kli według sztuk McDona
gha w Polsce? 
To jest bardzo złożone pytanie, ale lapi
darnie odpowiem, że my Polacy i Irland
czycy po prostu jesteśmy do siebie bar
dzo podobni. Głównie ze względu na 
katolicyzm, który narzuca pewien system 
wychowania, etyki. Poza tym zarówno 
Polacy, jak i Irlandczycy mają podobną 
historię - z walkami o wolność na czele. 
Mamy tez niezwykle podobne cechy oso
bowościowe. Łączy nas brak siły do wyr
wania się z marazmu i trwanie w mało-

miasteczkowej gnuśności. Atmosfera 
prowincji również wydaje się być taka 
sama. Właśnie tym bym tłumaczył popu
larność literatury irlandzkiej na deskach 
polskich teatrów. Choć trzeba pamiętać, 
że „Królowa piękności" niejednokrotnie, 
z sukcesami była wystawiana na przy
kład w Stanach Zjednoczonych. Wyda
je mi się, że jest to sztuka ponadczasowa 
i byłaby bardzo popularna również poza 
irlandzką obyczajowością. Gdyby akcję 
umieścić w Rosji, Rumunii, Anglii czy 
Niemczech, sadzę, ze wydźwięk pozo
stałby taki sam. Dla mnie najważniejsze 
są tu relacje miedzy bohaterami, uczucia, 
emocje, a sprawy socjologiczne czy po
lityczne, też istotne, stanowią dla mnie 
kontekst, swoiste tło. 

Czy można liczyć, że sięgnie Pan po 
dwie kolejne części tak zwanej „Trylo
gii Leenane" - „Czaszkę z Connemary" 
i „Samotny Zachód"? 
Nie wiem. Kiedyś chciałem zrobić trylo
gię Ionesco. Wyreżyserowałem „Lekcję". 

chciałem jeszcze sięgnąć po „Łysą śpie
waczkę" i „Nosorożca" i się to nie uda
ło . Dlatego teraz niczego nie zakładam. 
Aczkolwiek oba wymienione przez Panią 
dramaty bardzo lubię. Nie umiem jednak 
obiecać, że zajmę się „Czaszką z Con
nemary", bo równie dobrze mogę prze
czytać inny dramat, który mnie bardziej 

zafascynuje i stwierdzę, że tekst McDo
nagha może jeszcze poczekać. Tak jest 
właśnie w całym życiu artysty - niepew
ność i niespodzianka odgrywają olbrzy
mią rolę. 

Na koniec chciałabym zapytać, co 
chciałby Pan zobaczyć na twarzach wi
dzów po spektaklu? 
To jest bardzo ciekawe pytanie. Co chciał
bym zobaczyć na twarzach widzów? 
Szukam odpowiedniego słowa. I myślę 
o pewnym stężeniu twarzy, które wyraża
łoby głębokie poruszenie. I marzy mi się 
cisza po spektaklu, bez żadnych braw. 

Rozmawiała ANNA HAZUKA 
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