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Praca aktora nad sob¹ Kamizelka ratunkowa
ADAM BUKOWSKI

Praca aktora nad sobą, taki tytu³
nosi bodaj najważniejsze dzie³o rosyjskiego aktora, reżysera i pedagoga
teatru – Konstantego Stanis³awskiego.
Jednym z aspektów proponowanej
przez niego metody gry scenicznej by³o budowanie roli przez aktora w oparciu o w³asne doświadczenia i przeżycia wewnętrzne. W ten sposób, w
czasie przedstawienia teatralnego, aktor mia³ być bardziej przekonywuj¹cy
a jego gra prawdziwa i naturalna.
Powyższe stwierdzenie jest oczywiście bardzo ogólne, a to ze względu na
fakt, że niniejszy tekst nie uzurpuje sobie prawa do fachowego omówienia
problematyki dzie³a tego wybitnego
cz³owieka teatru. Dzie³o Stanisławskiego nie zosta³o tutaj przywo³ane ze
względu na swoj¹ wartość merytoryczn¹, lecz jedynie ze względu na… tytu³.
Zgodnie z za³ożeniem rosyjskiego reżysera, oznaczać on miał pracę człowieka, którego zawodem jest aktorstwo, nad rol¹, któr¹ ma on zagrać w danym spektaklu. Aktor jest więc pojmowany jako cz³onek ściśle określonej
grupy spo³eczno-zawodowej, do której
reżyser kierowa³ swoje uwagi, choć,
jak wiadomo, dzie³o Stanis³awskiego
zyska³o o wiele większ¹ rzeszę czytelników.
Okazuje się jednak, że tytu³ ten nie
musi odnosić się tylko do takiego pojmowania zjawiska „pracy aktora nad
sob¹”. Wystarczy jedynie przedefiniować s³owo aktor, a nabiera ono zupe³nie nowego, by tak rzec, uniwersalnego znaczenia. Jakie zatem pole semantyczne należa³oby przyporządkować
nowemu rozumieniu s³owa aktor?
W próbie odpowiedzi na to pytanie
niech pos³uży ci¹g na pozór banalnych
pytań, które jednak niczym zwrotnica,
skierować powinny myślenie o artyście
teatralnym na inny tor.
Czyż de facto nie jest tak, że niemal
wszystkie bodźcie zewnętrzne generuj¹ w nas konkretne zachowania, czyny, gesty i s³owa? Czy niemal w każdej
chwili swojego życia nie wdziewamy
kostiumu i nie zak³adamy maski, które pomagaj¹ nam osi¹gn¹ć wytyczony
cel? Czy zatem każdy cz³owiek nie jest
tak naprawę po części komediantem,
a po części bohaterem tragicznym?
Choć pytań wiele, to odpowiedź jest
jedna i oczywista: tak, każdy z nas jest
aktorem, graj¹cym rolę w spektaklu
swojego życia.
Takie ujęcie cz³owieczego bytowania nie jest oczywiście żadnym novum,
co więcej, funkcjonuje w kulturze już
od wieków. Wystarczy jedynie przytoczyć wype³niaj¹cy literaturę i sztukę wszystkich epok topos theatrum
mundi, czy towarzysz¹ce cz³owiekowi w mowie potocznej powiedzenia
w stylu „robić dobr¹ minę do z³ej gry”.
Chociaż jest to stwierdzenie oczywiste, nad którego znaczeniem przestano
się g³ębiej zastanawiać, to może jednak
warto zwrócić się ku niemu z nowym
ogl¹dem i z innej perspektywy.
Bior¹c pod uwagę niemal każd¹ nasz¹ codzienn¹ czynność, szybko można zauważyć, że wchodzimy w nieskończon¹ ilość ról, zatracaj¹c siebie
w mnogości przybieranych kostiumów
i masek. Jak wielu z nas pod prysznicem staje się gwiazd¹ sceny muzycznej, przed lustrem idealnie zbudowanym przystojniakiem, a na ulicy modelk¹, prezentuj¹c¹ doskonale dobra-

ne dodatki. Jednakże to tylko jeden
z aspektów gry aktorskiej – rola w monodramie. Postaciami prawdziwego
dramatu stajemy się w interakcji z innymi ludźmi, przed którymi zmieniamy się w erudytę na zajęciach dydaktycznych, specjalistkę w pracy, inteligenta w teatrze, zamożnego jegomościa w sklepie, nienagann¹ żonę i matkę, dżentelmena dla dam, dowcipnisia
wśród znajomych, itd., itd. Jak się okazuje, nie przestajemy nimi być także
w czasie kiedy nasza świadoma aktywność ograniczona jest do minimum. Sen to przecież także stan nieustannego wchodzenia w rolę, kiedy
to nasz umys³ rozgrywa najróżniejsze
scenariusze, w których stajemy się na
powrót dziećmi, lub nieustraszonymi
bohaterami, czy namiętnymi kochankami. Czy zatem kiedykolwiek zarzucamy aktorstwo, aby choć na moment
być sob¹, indywidualn¹ jednostk¹, posiadaj¹c¹ niepowtarzalny zestaw danych personalnych?
W wielu dziedzinach życia funkcjonuje termin „ciemna strona”: ciemna
strona księżyca, ciemna strona duszy,
ciemna strona mocy itp. W psychologii
jest to jeden z wariantów t³umaczenia
anglojęzycznego terminu the shadow
side, który oznacza nieznan¹, ukryt¹
w cieniu stronę ludzkiej natury. Nie
chodzi tu jednak o g³ęboko ukryte,
z³owrogie i mroczne aspekty ludzkiej
psychiki. Shadow side rozumieć należy jako prawdziwe oblicze każdego
cz³owieka, pozostaj¹ce w cieniu niezliczonej ilości póz przybieranych każdego dnia. W koncepcji tej, człowiek
jest nieustannie wchodz¹cym w rolę
aktorem, który nie nad¹ża już nawet
zmieniać kolejnych masek, lecz wdziewa jedn¹ na drug¹. Wedle psychologów zajmuj¹cych się tym zagadnieniem, aby dotrzeć do prawdziwej, zacienionej natury, każdy cz³owiek zobowi¹zany jest do ci¹g³ej pracy nad sobą,
polegaj¹cej na zdzieraniu z siebie kolejnych masek. Warto się jednak zastanowić, czy w obliczu powyższych
rozważań, jest w ogóle możliwe ca³kowite wyjście z roli życia codziennego?
Wydaje się, że podobnie jak księżyc
zawsze pozostaje po części niedostępny dla oka, tak prawdziwa ludzka natura nigdy nie wyjdzie ca³kowicie z cienia. Zadaniem cz³owieka świadomego,
chc¹cego zejść na drugi plan w wielkim teatrze świata, jest d¹żenie od nowiu ku pełni, aby na jaw ukaza³a się
jak największa część jego osobowości.
W zwi¹zku z powyższym, zupe³nie
nowego znaczenia nabiera tytu³ dzie³a
Konstantego Stanis³awskiego. „Praca
aktora nad sob¹” ma s³użyć nie udoskonalaniu roli, lecz odwrotnie, stopniowemu i mozolnemu uwalnianiu się
od niej, porzucaniu kolejnych masek.
Efektem owego wysi³ku ma być odkrycie swojej prawdziwej tożsamości,
która w drodze na scenę omija garderobę i charakteryzatornię, która wychodz¹c na deski zapomina wszelkich
technik gry aktorskiej i prezentuje się
widowni tak¹, jak¹ jest naprawdę.
Otwarte pozostaje jednak jeszcze
jedno, bodaj najważniejsze pytanie. Ilu
ludzi jest gotowych nie tylko na całkowite obnażanie siebie przed światem,
ale więcej, na konfrontację z dawno
zapomnianym samym sob¹? Podjęcie
tego typu pracy zwi¹zane jest ze spo-

MICHAŁ GOŁUBOWSKI

Zastanawiam siê, ile razy w życiu
bêdê musia³ za³ożyæ tak¹ kamizelkê
na siebie, albo ile razy już siê tak zdarzy³o, że mia³em j¹ na sobie i oczywiœcie nic o tym nie wiedzia³em.
Jakoœ do tej pory wszystko siê dobrze uk³ada, aż czasami trudno w to
uwierzyæ. Jest chyba naprawdê nieŸle. Rozgl¹dam siê doko³a i wielkie,
t³uste uff! wydobywa siê z mojego
cia³a. Przera¿aj¹ce, ale wtedy ogarniaj¹ mnie i rozkosz, i strach; a jakby tego by³o ma³o, zaczyna mi siê krêciæ
w g³owie. Bañki mydlane przed oczami. Wydaje mi siê, ¿e to jakaœ wielka
Opatrznoœæ nie pozwala mi siê pogr¹¿yæ – w zamian jednak ca³y czas czegoœ ¿¹daj¹c. Daj¹c du¿o, ż¹da wiêcej
i wiêcej.
Dosta³em coœ, od czego trudno bêdzie
mi siê uwolniæ, trudno bêdzie to zwalczyæ. Potrzeba, któr¹ reagujê kiedy
podgl¹dam œwiat, uzale¿nienie od
œwiata od ludzi i wszystkiego materialnego. Odraza i pragnienie. Chêæ
dotykania w¹chania, okreœlania na
nowo i od pocz¹tku. Tworz¹c alfabet
moich przestrzeni, biorê do rêki miarê, któr¹ otrzyma³em kiedyœ, ju¿ bardzo dawno. W³aœciwie g³uchy na podszepty, w przeŸroczystym foliowym
worku na g³owie, pakujê siê pod ko³a
jakiegoœ wielkiego transportera z odzie¿¹ chiñsk¹. Tak siê dzieje, je¿eli nagle
przestajê sobie ufaæ i zapominam siê,
rozwi¹zujê moj¹ kamizelkê. Kara?
Może za brak wiary w siebie dostajê
po g³owie, za marzenia nie o tej, lecz
o innej pani.
Bojê siê u¿ywaæ takich wyrazów, jak
sztuka, kariera; a ju¿ na pewno stawiaæ
je obok siebie. Teraz jest tak, ¿e nikt
by siê w³aœciwie nie obrazi³ na takie
zestawienie, bo w g³êbi serca czuje, ¿e
jest to wspania³a podró¿ po okolicach,
a i mo¿e wyprawa na d³u¿sze wakacje
w przysz³oœci. Mam za sob¹ taki etap,
w którym umieœci³em wszystkie nadzieje zwi¹zane z tym, jak to powinno ze mn¹ byæ. I nie dlatego, ¿e jestem
ju¿ spalony, ale w³aœnie ¿eby tak nie
myœleæ – postara³em siê to wszystko
schowaæ i pozamykaæ. Teraz, kiedy
jestem prawie wolny od tych pustych
horyzontów, mogê skupiæ siê na czymœ,
co powinno zaj¹æ mi ca³e ¿ycie. A je¿eli
nie ca³e, to chocia¿ jak¹œ znacz¹c¹ jego
czêœæ. Bez kompromisów – powinno
to byæ jednak ca³e ¿ycie – bez przerwy.
Na okr¹g³o i w kó³ko.
Wbijanie igie³ w stopy, to podobno
bolesny zabieg – chocia¿ s¹ pewnie
i tacy, którzy to lubi¹ i dla nich to nic
nie znaczy, ig³a w du¿ym palcu. Chodzenie po roz¿arzonych wêglach jest
prawie porównywalne z tym, jak siê
rym ryzykiem, gdyż możemy okazać
się osobami o wiele mniej intrygującymi i interesuj¹cymi, niźli jesteśmy
w od lat obsadzonej roli naszego życia. Wydaje się, że większości z nas o
wiele bardziej odpowiada bycie gwiazd¹ w kameralnym teatrze swojego jestestwa, niżeli zdemaskowanie prawdy dotycz¹cej zakamarków swojej osobowości. Warto zaryzykować stwierdzenie, że tylko niewielu ludzi podję³oby wyzwanie ca³kowitego zarzucenia masek codzienności w celu odkrycia samego siebie. Nie zapowiada
się zatem, aby nowy przek³ad Pracy
aktora nad sobą mia³ zyskać szerokie
grono aktywnych odbiorców.

można czuæ stoj¹c przed czymœ, co jest
czytelne tylko dla jednego odbiorcy
g¹bki. Bêd¹c tak¹ g¹bk¹ nie jesteœmy
w stanie zauwa¿yæ, ile mo¿emy wciągn¹æ, wessaæ w siebie. G¹bka – odbiorca potrafi skurczyæ siê i nadymaæ do
rozmiarów, po osi¹gniêciu których
robi siê niedobrze. Gdy jestem pe³en
wszystkiego, co przed chwil¹ zauwa¿y³em – nie pozostaje mi nic, jak tylko
siê wy¿¹æ. To jest, niestety, metafora pewnie ma³o krzepi¹ca, ale trafna.
Wiêkszoœæ tego, co nazywam ¿yciem
codziennym, nie pozostawia mi innego
wyboru, jak ch³oniêcie. Jestem zmuszony wszystko odbieraæ poprzez taki
filtr, który poch³ania wszystkie s³owa
i znaki, kolory i kszta³ty, klêski i upadki; rzadziej szczêœcie i samozadowolenie. Samokrytyka rodzi mnichów artystów, pustelników i piêkne czyste dusze. Prowadzi jednak czasami w całkiem odwrotnym kierunku. Na dno.
Tak jest ze mn¹. Lecê czasami ca³ymi
tygodniami w przepaœæ i wiem, ¿e nic
nie mogê z tym zrobiæ, bo jest to zale¿ne w³aœnie ode mnie. Poci¹gaj¹ca
samodestrukcja rodzi we mnie nowy
stan zadowolenia, poprawy i chêci do
dzia³ania. To po prostu piêkna parabola uczuæ.
Tak, to siê nosi w sobie przez d³u¿szy czas i w koñcu przychodzi ten moment, ¿e je¿eli zaraz czegoœ nie narysujê, nie napiszê, to jestem gotów siê
udusiæ. Wiêc ¿ar³ocznie rzucam się do
robienia rzeczy, których sensu mo¿e
sam na pocz¹tku nie do koñca rozumiem. Chaotyczn¹ wizjê zamieniam
z czasem na artyku³y i produkty, które
zaczynaj¹ tworzyæ ten œwiat; staj¹ siê
integraln¹ jego czêœci¹, bêd¹c swoistym wyrazem mojej indywidualnej
kreacji, kropki poœród kresek.
Ca³y czas mam na imiê Micha³ i kiedy ktoœ tak na mnie zawo³a, to odwracam siê w jego stronê, bo wiem, ¿e to
o mnie chodzi. Ca³kiem inaczej jest,
kiedy coœ wo³a mnie – moje imiê – w
œwiecie bez wyrazów i s³ów. W kolorach i kszta³tach, kusz¹c mnie d³ugimi
jêzykami swoich znaczeñ i k³amstw.
W³aœciwie ca³y czas produkujê nowy
kszta³t, doznając iluminacji w stopniu,
w jakim mo¿e pobudziæ iskra elektryczna z zapalniczki przeskakuj¹ca po
go³ych palcach. Jest to mêcz¹ce, ale
dzia³a upajaj¹co w sposób zupe³nie
niepodobny do czegokolwiek. „Narko-

mani tego œwiata, ³¹czcie siê ze mn¹
w bólu i upojeniu, w konstelacji impulsów i bodŸców, braku pieniêdzy i
brudzie, cennych doznañ i hochsztaplerskich z³udzeñ.”
Z rzeŸb¹ jest chyba inaczej. Tutaj nie
ma siê na kogo zamachn¹æ, nie da siê
jej przy³o¿yæ jak trzeba. To jest proces. Proces zamachiwania siê trwa rok,
a potem nastêpuje drugi cios.
Wykszta³cam w sobie impuls, który
przeistacza siê w dzia³anie. Gromadzi
w sobie ca³¹ kopertê kolorowych kartek i suszek, poprzedzany lekkimi skurczami i bólami. Du¿o siê nauczy³em
próbuj¹c przeskoczyæ kolejne dwa
stopnie do góry, na skróty, byle wy¿ej. To jest ró¿aniec, mantra, w której
nie mo¿na omin¹æ jednej dziesi¹tki,
niepostrze¿enie puœciæ przez palce koraliki w nadziei, że wszystko bêdzie mi
i tak odpuszczone. Taka zabawa koñczy siê na ogó³ gorzkim smakiem œliny
i brakiem wiary w siebie na nastêpne
parê tygodni. Maraton: tak mo¿na by
powiedzieæ o tym, jak nale¿y podchodziæ do dyscypliny, która nie cierpi interwa³ów i gwa³townych zmian, a jednoczeœnie nie pozwala na stagnacjê.
Trudne.
W teatrze jest inaczej. Trafi³em tam,
jako œwie¿o upieczony scenograf, na
trzy tygodnie przed premier¹. Z zeszytem projektów, które rysowa³em
jeszcze w poci¹gu i scenariuszem
przeczytanym w podró¿y, trafi³em na
pust¹ scenê. Sztankiety, balkony świate³ i grupka ludzi zaczynaj¹cych siê
mnie wypytywaæ o szczegó³y dekoracji. To jest Pan Wiesiek, a to Andrzej,
a tam pracownia plastyczna, do której
ju¿ czas najwy¿szy zajrzeæ. Zawrotne
tempo dzia³ania, podejmowania decyzji – wielokrotnie popartych tylko
w³asn¹ intuicj¹ a nie doœwiadczeniem
– i tworzenia czegoœ ad hoc. Parali¿,
jaki mnie ogarnia³ za każdym razem,
kiedy musia³em stan¹æ poœród grupy
ludzi i podzieliæ siê tym, co dopiero
zacz¹³em tworzyæ w brulionach i zeszytach, by³ uczuciem, na które nie
by³em na pewno wczeœniej przygotowany. Schowany w pracowni, w obrêbie swojej rzeŸby, nie zauwa¿a³em
niczego i kiedy ktoœ prosi³ mnie i przerywa³, by³em wœciek³y. Tutaj wszystko, co twoje, jest także ich i bez tych
ludzi i ich pytañ nie ma ciebie. Fantastyczne.

