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Wywiad z Gra¿yn¹ Rogowsk¹ – aktork¹ Teatru

im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Rozmawia Krystyna Nowak-Wolna

Krystyna Nowak-Wolna: Rozpoczynaj¹c nasz¹ rozmowê, zadam sakramental-
ne pytanie: Dlaczego wybra³a Pani zawód aktorki? Co o tym zadecydowa³o?
Czy marzy³a Pani o tym od dzieciñstwa, czy te¿ – jak to siê czêsto w ¿yciu zda-
rza – zadecydowa³ przypadek?

Gra¿yna Rogowska: W dzieciñstwie i wczesnej m³odoœci nie myœla³am o tym,
by zostaæ aktork¹. Odk¹d siêgam pamiêci¹, zawsze chcia³am byæ baletnic¹.
Jako dziecko mieszka³am z rodzicami i trzema siostrami w Czêstochowie. Tam
nie by³o szko³y baletowej. Jednak pragnienie moje by³o tak silne, ¿e wymyœ-
li³am sobie, ¿e chodzê do szko³y baletowej, i opowiada³am o tym innym dzie-
ciom. W koñcu wszystko siê wyda³o i koledzy uznali mnie za k³amczuchê.
Z mojego punktu widzenia nie by³o to jednak k³amstwo, ja sama wierzy³am
w to, ¿e chodzê do szko³y baletowej.

Maj¹c 14 lat, w tajemnicy przed rodzicami, z³o¿y³am papiery do szko³y bale-
towej w Poznaniu. Nie potrafi³am tañczyæ klasycznie, a jednak zosta³am do tej
szko³y przyjêta. Moim wielkim dramatem by³o to, ¿e rodzice nie zgodzili siê,
abym uczy³a siê w tej szkole. Powiedzieli, ¿e jestem za m³oda, aby byæ tak dale-
ko od domu – mieszkaliœmy wtedy w Czêstochowie. I musia³am pójœæ do lice-
um ogólnokszta³c¹cego w Czêstochowie. Podjê³am wtedy pracê w Teatrze im.
Adama Mickiewicza jako tancerka. Maj¹c 16 lat, pomyœla³am po raz pierwszy:
„Skoro nie balet, to mo¿e teatr?” Ale tak bez przekonania. Na balet by³o ju¿ za
póŸno.

W tym czasie zmar³a moja mama, a wkrótce po niej zginê³a w wypadku moja
m³odsza siostra. Mówiê o tym dlatego, ¿e z perspektywy czasu te wydarzenia
zmieni³y ca³e moje myœlenie. Sta³am siê innym cz³owiekiem. Gdyby te tragedie
wówczas siê nie wydarzy³y, myœlê, ¿e nie by³abym aktork¹. Wtedy zaczê³am
czytaæ poezjê. Zaczê³am „s³yszeæ” teksty literackie. W wieku 17–18 lat wie-



dzia³am ju¿, ¿e chcê byæ aktork¹. Ale nie dlatego, ¿eby siê pokazywaæ na sce-
nie, nie dlatego, ¿eby siê uœmiechaæ, lecz dlatego, ¿eby drugiemu cz³owiekowi
coœ wa¿nego powiedzieæ.

Dalsze moje losy by³y pe³ne przypadków. Zaraz po œmierci mojej siostry po-
jecha³am w czasie wakacji do Warszawy do przyjació³ki mojej zmar³ej mamy.
I w³aœnie wtedy og³oszono nabór do pierwszego Studia Aktorskiego AS w War-
szawie. Nie zdawa³abym do tej szko³y, gdyby nie to, ¿e by³y tam zajêcia baleto-
we w du¿ym wymiarze godzin. Pomyœla³am: „A co mi tam, spróbujê!” I po-
sz³am na egzamin. Wtedy by³am jeszcze przed matur¹. Nikomu o tym nie
powiedzia³am. Kiedy okaza³o siê, ¿e zosta³am przyjêta, przyzna³am siê, ¿e nie
mam matury. Wtedy powiedziano mi: „Dziecko, musisz zdaæ maturê w ci¹gu
roku. Ale jednoczeœnie przez ten rok bêdziesz chodzi³a na zajêcia w Studio”.
Tata nie zgadza³ siê, abym jecha³a do Warszawy przed matur¹. Wtedy powie-
dzia³am mu: „Tato, mam 18 lat – w³aœnie je skoñczy³am w sierpniu – jestem do-
ros³a. Albo mi pomo¿esz, albo ja to zrobiê sama”. I on mi wtedy pomóg³. Wy-
naj¹³ mi pokój na Powiœlu, w którym mieszka³am przez dwa lata. W tym czasie
zda³am maturê i ukoñczy³am Studio Aktorskie. Maj¹c 20 lat, myœla³am, ¿e jes-
tem aktork¹, dopiero ¿ycie to zweryfikowa³o. Zrozumia³am, ¿e bez dyplomu
Pañstwowej Komisji Egzaminacyjnej aktork¹ nie bêdê. No i dalsze moje losy to
ju¿ inna historia, ale w koñcu po kilku latach ciê¿kiej pracy zosta³am aktork¹.

K.N.-W.: Ukoñczy³a Pani Akademiê Teatraln¹ w Warszawie.

G.R.: Tak. Jednak nie od razu. Uzna³am – po ukoñczeniu dwuletniego Studia
Aktorskiego – ¿e nie bêdê ju¿ zdawa³a na wydzia³ aktorski. Zaraz po ukoñcze-
niu tej szko³y za³o¿yliœmy z przyjació³mi w Pu³awach Teatr Eksperymentalny
„Studio Aktorskie”. Ja tam ca³y czas pracowa³am nad warsztatem i uzna³am
wtedy, ¿e nauka na wydziale aktorskim nie jest mi potrzebna, ale potrzebne mi
jest dalsze kszta³cenie. I wtedy zdecydowa³am, ¿e bêdê zdawa³a na Wydzia³
Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwero-
wicza. Uwa¿am dziœ, ¿e to by³a jedna z moich lepszych decyzji w ¿yciu. To
by³y wspania³e studia, mieliœmy znakomitych nauczycieli, wœród których by³
Lech Œliwonik. Mieliœmy wiele zajêæ z historii kultury, filozofii, historii sztuki,
literatury. To by³o dla mnie sednem, w³aœnie w takim kierunku chcia³am siê
rozwijaæ. Akademiê Teatraln¹ ukoñczy³am w 1998 roku. Natomiast warsztat te-
atralny szlifowa³am na scenie. Nie mia³am jednak dyplomu aktorskiego ani te¿
nie zdawa³am egzaminu eksternistycznego. Jak to jest potrzebne, przekona³am
siê dopiero po podjêciu pracy w Teatrze Kochanowskiego.

Eksternistyczny egzamin aktorski mam dziêki Janowi Feusette’owi, ponie-
wa¿ on jako jedyny dyrektor teatru instytucjonalnego zgodzi³ siê na rozmowê ze
mn¹ w sprawie pracy aktorki. W 1995 roku przyjecha³am do Opola. Rozma-
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wia³am z panem Feusettem i on mi wtedy powiedzia³: „Dziecko, ja ci nie mogê
daæ etatu aktorki, bo ty nie masz dyplomu, ale ja odœwie¿ê dla ciebie dawny sta-
tus adepta i za rok lub dwa bêdziesz mog³a zdawaæ egzamin pañstwowy”. I tak
siê te¿ sta³o. Dyrektor Feusette mnie przyj¹³ i po dwóch latach (1997) stanê³am
przed Pañstwow¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹ i uzyska³am upragniony dyplom
aktorki dramatu. Jestem wdziêczna panu Feusette’owi, bo gdyby w odpowied-
nim czasie nie przyj¹³ mnie do teatru, moje losy zupe³nie inaczej by siê poto-
czy³y.

Ju¿ w Opolu na Uniwersytecie Opolskim ukoñczy³am Podyplomowe Studia
Filozoficzno-Etyczne. Zaczê³am nawet studia doktoranckie na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim w Krakowie na Wydziale Filozofii, ale po dwóch latach uzna³am, ¿e
nie jestem w stanie pogodziæ pracy na scenie z wymogami studiów doktoranckich.
Wybra³am pracê na scenie. Mam nadziejê, ¿e jeszcze kiedyœ w przysz³oœci, mo¿e
pod koniec ¿ycia, wrócê do pisania doktoratu. Ale nie wiem, czy to siê uda.

K.N.-W.: Uda siê, uwa¿am, ¿e tak.
G.R.: (œmiech) Wkrótce dosta³am rolê Pensjonarki w Królowej przedmieœcia

w re¿yserii Jana B³eszyñskiego. Uda³o mi siê te¿ zagraæ w spektaklu, który – je-
szcze za dyrekcji Jana Feusette’a – przygotowywa³ Jan Szurmiej. Uwa¿am to za
wielkie szczêœcie, za dar od Boga i od losu. Zagra³am w Ani z Zielonego Wzgó-

rza. Mia³am tam graæ w t³umie statystów. Szurmiej zobaczy³ mnie w Królowej

przedmieœcia. Zapyta³ Jana Feusette’a: „Kto to jest ta ma³a czarna?” Jan Feuset-
te odpowiedzia³: „Gra¿yna Rogowska”. Jan Szurmiej: „Ona bêdzie Ann¹ Shir-
ley”. I wtedy Jan Feusette zgodzi³ siê, choæ nie mia³am jeszcze wtedy dyplomu
aktorskiego. Dosta³am wielki prezent od losu, zaczynaj¹c pracê w teatrze jako
aktorka od g³ównej roli. To jest wielki dar. Nie zmarnowa³am tej szansy i dziêki
temu tak siê potoczy³y moje dalsze losy teatralne, jak siê potoczy³y: to znaczy
zaczê³am graæ du¿o i dobre role. Nastêpnym dyrektorem by³ Adam Sroka. On
nie obsadzi³by mnie w swoich spektaklach, gdyby przedtem nie widzia³ mnie
w g³ównej roli. Za dyrekcji Adama Sroki dosta³am pierwsz¹ rolê Ofelii Jasnej
w Czasie Ofelii wed³ug Œmierci Ofelii Stanis³awa Wyspiañskiego w re¿yserii
Paw³a Szumca. Przedstawienie by³o pokazywane na XXII Opolskich Konfron-
tacjach Teatralnych „Klasyka Polska” (1997). Dosta³am wówczas wyró¿nienie
za tê rolê. Przewodnicz¹cym by³ Jerzy Trela, który og³osi³, ¿e wyró¿nienie do-
staje adeptka Gra¿yna Rogowska.

K.N.-W.: Zapamiêta³am Pani¹ w Dziadach w re¿yserii Adama Sroki. Przedsta-
wienie nosi³o tytu³ Dziady albo M³odzi Czarodzieje. Gra³a Pani w podwójnej
roli: Dziewicy oraz Pasterki.
G.R.: To by³a jedna z ciekawszych moich ról – i w ogóle ogromnie interesuj¹cy
spektakl. Adam Sroka podszed³ do tej pracy w sposób ca³kowicie nowatorski.

Wywiad z Gra¿yn¹ Rogowsk¹... 73



Wybitne teksty maj¹ to do siebie, ¿e s¹ uniwersalne, to znaczy, ¿e w ka¿dym
miejscu i czasie coœ mówi¹ o kondycji cz³owieka. W roku 1997 nie by³o takie
oczywiste, ¿e pokazuje siê Gustawa-Konrada w glanach, z ogolon¹ g³ow¹,
wspó³czesnego „kolesia” z blokowiska. By³a to genialna rola S³awomira Fede-
rowicza. To przedstawienie by³o dla nas, aktorów, rodzajem katharsis. Zespó³
im. Jana Kochanowskiego wtedy siê naprawdê stworzy³. Ten spektakl otworzy³
opolskiemu teatrowi drogê do sukcesów. Adam Sroka by³ krótko w teatrze, ale
skonfigurowa³ zespó³. Nastêpny dyrektor, Bartosz Zaczykiewicz, przyszed³ ju¿
na gotowe. Chodzi tu nie tylko o zespó³, lecz tak¿e o ca³¹ infrastrukturê, o któr¹
zadba³ Adam Sroka. Na przyk³ad wyposa¿y³ teatr w komputery, co nie by³o
wówczas powszechne. Przeprowadzi³ remont budynku, choæ by³ tak krótko.

K.N.-W.: Nastêpnym dyrektorem by³ Bartosz Zaczykiewicz.

G.R.: Znakomitym posuniêciem Zaczykiewicza by³o zatrudnienie Marka Fie-
dora jako g³ównego re¿ysera, który przygotowa³ szereg znakomitych przedsta-
wieñ: Niewinni, Sytuacje rodzinne, Matka Joanna od Anio³ów, Format: Rewi-

zor, Baal. Zaczykiewicz by³ dyrektorem osiem lat, czyli dwie kadencje. Wiêkszoœæ
sukcesów naszego teatru by³a zwi¹zana z osob¹ Marka Fiedora, ale nie tylko.
By³ to czas, kiedy wyje¿d¿aliœmy na wszelkie festiwale, np. byliœmy w Byd-
goszczy na Festiwalu Prapremier, w Kaliszu na Festiwalu Sztuki Aktorskiej,
w Szczecinie na Festiwalu „Kontrapunkt”. By³o wielkie zainteresowanie na-
szym teatrem zarówno krytyków, jak i publicznoœci.

K.N.-W.: Wracaj¹c do dyrekcji Adama Sroki, by³ taki poetycki spektakl w jego
re¿yserii na podstawie Kwiatów z³a Charles’a Baudelaire’a. Pani te¿ w nim gra³a.

G.R.: Adam Sroka bardzo lubi³ poezjê. Ale jak z poezji Baudelaire’a w ogóle
zrobiæ spektakl? Wydawa³o siê to niemo¿liwe. A jednak uda³o siê. Znowu spraw-
dzi³a siê zasada dobrej „bazy literackiej”. By³o to piêkne, wizyjne, obrazowe
widowisko. Zagra³am w nim rolê Szalonej Cyrkówki. By³ to trudny spektakl,
ale bardzo chwalony, szczególnie za dobór wierszy. Muzykê skomponowa³
Krzysztof Szwajgier. Pamiêtam, ¿e zdarza³y nam siê takie spektakle, ¿e oburzo-
ne panie wychodzi³y podczas ich trwania. Có¿ to by³y za ekscesy! (œmiech).

K.N.-W.: Chcia³a Pani byæ baletnic¹, a tu poezja i muzyka? Czy Kwiaty z³a to
by³ taki impuls, ¿eby sobie powiedzieæ: „Teraz bêdê mówiæ i œpiewaæ poezjê”.
Czy tak by³o?

G.R.: Prawd¹ jest, ¿e muzyka odgrywa w moim ¿yciu wa¿n¹ rolê. Od kilkuna-
stu lat przygotowujê recitale1. Pracujê z Tomaszem Hynkiem, który jest niezwy-
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kle surowym kompozytorem, re¿yserem i nauczycielem – i on naprawdê mnie
krytykuje. Ja nigdy nie stara³am siê, aby œpiewaæ. W moim artystycznym ¿yciu
wci¹¿ odzywa siê to, co by³o na starcie: œmieræ bliskich mi osób. Uwa¿am, ¿e
mam coœ wa¿nego do powiedzenia drugiemu cz³owiekowi. Na scenie, w spek-
taklu jestem postaci¹. Nie mogê mówiæ we w³asnym imieniu. Mam potrzebê,
aby wyjœæ na scenê jako Gra¿yna Rogowska i powiedzieæ to, co jest dla mnie
wa¿ne, opowiedzieæ o tym, czego siê obawiam. Traktujê to jako rodzaj po-
wo³ania, jako rodzaj zastanowienia siê nad tym, po co ¿yjê i jakie jest moje
miejsce w porz¹dku œwiata. Jaki to wszystko ma sens. Za ka¿dym razem docho-
dzê do bardzo pesymistycznych wniosków. Ja to w Trenie I œpiewam:

Wszytko prózno! Macamy, gdzie miêkcej w rzeczy,
A ono wszêdy ciœnie! B³¹d – wiek cz³owieczy!
Nie wiem, co l¿ej: czy w smutku jawnie ¿a³owaæ,
Czyli siê z przyrodzeniem gwa³tem mocowaæ?

I naprawdê tak myœlê. Naprawdê. Z wielkim ¿alem to mówiê. Uwa¿am jed-
nak, ¿e dopóki ¿yjemy, te nieustanne wysi³ki, które podejmujemy ka¿dego dnia,
¿eby wstaæ, ¿eby walczyæ o ka¿dy dzieñ... To one s¹ warte tego, ¿eby jednak
¿yæ. O tym s¹ te recitale. Wynikaj¹ one z bardzo g³êbokiej potrzeby powiedze-
nia tego ludziom. Powiedzenia czegoœ od siebie. Jestem monotematyczna. Bo
gdy spojrzê wstecz, to one s¹ o tym samym: o œmierci, o przemijaniu. Tego siê
najbardziej bojê.

K.N.-W.: Jak ka¿dy cz³owiek. Pamiêtam Pani podwójn¹ rolê u Fiedora w Mat-

ce Joannie od Anio³ów. Gra³a Pani rolê Szatana oraz m³odego ch³opca, Puryca,
asystenta Cadyka, w którego postaæ wcieli³ siê Andrzej Czernik. By³y to role
nieme. By³a te¿ Pani w tym spektaklu asystentem re¿ysera.

G.R.: Kilka razy gra³am nieme role. Uwielbiam je. Nale¿¹ do moich ulubio-
nych zadañ aktorskich. Gra³am rolê Puryca w momencie œmierci mojego ojca.
Wtedy jeszcze tego nie wiedzia³am, dowiedzia³am siê póŸniej. Sprawdzi³am
czas: to by³ dok³adnie ten moment! Moje ¿ycie przenika siê z teatrem. Wszyst-
ko siê ³¹czy. Scena u Cadyka to scena z diab³em. Kolejna scena natomiast to
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wizja ksiêdza Suryna, który widzi trumnê niesion¹ przez mieszkañców Ludynia.
Gdy ten rekwizyt mia³ siê pojawiæ na scenie, aktorzy mówili do re¿ysera: „Ma-
rek, co ty robisz, to sprowadzi nieszczêœcie”. W teatrze jest taki przes¹d, ¿e nie
mo¿na wnosiæ trumny na scenê, bo to przynosi pecha. Jednak scena z trumn¹
pojawia siê w spektaklu. Jest niesiona przez b³oto przez procesjê odœwiêtnie
ubranych ludzi, którzy modl¹ siê: „Wieczne odpoczywanie, racz mu daæ Panie”.
Potem ju¿ ka¿de kolejne przedstawienie kojarzy³o mi siê z sytuacj¹ œmierci.

K.N.-W.: Ja zinterpretowa³am postaæ Puryca jako Anio³a; potem wciela siê
Pani w postaæ Szatana. S¹ to niewielkie role, ale bardzo wa¿ne, bo pokazuj¹ na-
piêcie miêdzy z³em (tak¿e metafizycznym) a dobrem, które nieustannie przepla-
taj¹ siê w ¿yciu i na scenie. Chyba prawd¹ jest, i¿ w teatrze nie ma ma³ych ról?
G.R.: To prawda, w teatrze wszystkie role s¹ wa¿ne. W scenie z Cadykiem An-
drzej Czernik wypowiada wiele s³ów, a ja je wyra¿am cia³em i emocjami.

K.N.-W.: Wróæmy do s³owa. Podjê³a siê Pani bardzo trudnego zadania interpre-
tacji Trenów, gdzie ze s³owem trzeba siê by³o zmierzyæ potrójnie: bo i staropol-
szczyzna, i Kochanowski, a wiêc tradycja, no i trudna forma klasycznego wier-
sza. Jak zrodzi³ siê ten zamiar?
G.R.: Wyniknê³o to z mojego osobistego ¿ycia. Zmar³a moja dziewiêcioletnia
siostra, a ojciec do koñca swojego ¿ycia nie móg³ siê pogodziæ z jej œmierci¹.
No i by³ drugi powód, bardziej prozaiczny. Zbli¿a³ siê jubileusz Teatru im. Jana
Kochanowskiego i dyrektor, Tomasz Konina, wpad³ na pomys³, ¿eby z tej oka-
zji wystawiæ Treny. Zaproponowa³ to mnie. Najpierw powiedzia³am „nie”. Ale
póŸniej, pod wp³ywem ró¿nych czynników, zgodzi³am siê. Zaproponowaliœmy
pracê re¿ysera i kompozytora Tomaszowi Hynkowi, który siê natychmiast zgo-
dzi³. I w³aœciwie od tego momentu wszystko siê zaczê³o. Tomek Hynek jest na-
prawdê œwietnym kompozytorem, przy tym jest re¿yserem, a poza tym on mnie
bardzo dobrze zna. Zna moje s³aboœci, zna moje umiejêtnoœci – zna te¿ moje ¿y-
cie. Wiele razy pracowaliœmy razem. Nad Trenami pracowaliœmy 10 miesiêcy.
Tomek przychodzi³ do mojego domu z gitar¹, braliœmy Treny i wiersz po wier-
szu, linijka po linijce „przerabialiœmy” je. Trzeba by³o czêœæ tekstu skreœliæ.
Treny s¹ bardzo d³ugie i gdyby chcieæ przedstawiæ je w ca³oœci, to trwa³yby
wiele godzin. Tomek zaproponowa³, abym przedstawi³a œmieræ Urszulki od
strony jej siostry, Hanny. Najpierw siê nie zgodzi³am. Tak naprawdê chcia³am
zrozumieæ Ojca: Jak mo¿na by³o tak d³ugo rozpaczaæ? A Tomek powiedzia³:
„Robimy to przez Hannê”. By³am za³amana, ¿e tak¹ decyzjê podj¹³. Po paru
dniach przemyœla³am to i zaakceptowa³am. Pomyœla³am, ¿e poka¿ê Treny po-
przez sytuacjê psychologiczn¹ Hanny, która czu³a siê odrzucona, niezauwa¿al-
na. Pomyœla³am, ¿e muszê tak¿e zmierzyæ siê z sam¹ sob¹. Teraz z pewnego
dystansu uwa¿am, ¿e by³ to genialny pomys³. Po pierwsze, o Hannie jeszcze
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nikt nie napisa³, nikt siê ni¹ nie interesowa³. Po drugie, pod wzglêdem emocjo-
nalnym okaza³ siê to bardzo dobry materia³ do tego, aby pokazaæ prawdê uczuæ.
Chyba ten pomys³ by³ matk¹ sukcesu2. Dalsza praca polega³a na rzemioœle –
by³a to praca siermiê¿na. Ka¿dego dnia spotykaliœmy siê, skreœlaliœmy sylaby,
k³óciliœmy siê i tworzyliœmy poszczególne dŸwiêki, tworzyliœmy refreny.

Pewnego dnia dyrektor Konina powiedzia³, ¿e nie wystawimy Trenów na ju-
bileusz teatru, bo nie ma pieniêdzy i nie bêdzie. By³am za³amana. Zadzwoni³am
do Hynka i wspólnie doszliœmy do wniosku, ¿eby zrobiæ jednak premierê, ale
ju¿ nie na jubileusz. Poszliœmy do dyrektora i przedstawiliœmy nasz¹ propozy-
cjê. W koñcu to nie mia³a byæ du¿a premiera: czterech muzyków i ja. I dyrektor
ostatecznie zgodzi³ siê, choæ przez moment waha³ siê, czy bêd¹ pieni¹dze, czy
te¿ nie. W styczniu 2011 roku rozpoczêliœmy próby, tym razem w teatrze z mu-
zykami3. Znaliœmy siê ju¿ z nimi, gdy¿ wczeœniej pracowaliœmy nad spektaklem
Spokój w g³owie. I tak zaczê³a siê druga czêœæ rzemieœlniczej pracy nad spektaklem.

K.N.-W.: Mówi³a Pani o skreœlaniu sylab, wyznaczaniu akcentów. Jakie to ma
znaczenie dla interpretacji? Dla wyra¿ania emocji? Czy formalna strona utworu
ma tu znaczenie?

G.R.: Chcieliœmy siê z re¿yserem odci¹æ od tego, co o Trenach wczeœniej napi-
sano, i opowiedzieæ nasz¹ historiê, stworzyæ na pod³o¿u tekstu w³asn¹ opo-
wieœæ. Zorientowaliœmy siê od razu, ¿e nie mo¿emy zmieniaæ kolejnoœci tre-
nów. Gdyby wspó³czesny psycholog je analizowa³, doszed³by do wniosku, ¿e
jest to prawdziwy, genialny opis procesu ¿a³oby. W ka¿dym kolejnym trenie
opisane zosta³y emocje: od stuporu bezpoœrednio po œmierci bliskiej osoby,
kompletnego za³amania, poprzez bunt, wœciek³oœæ, rozpacz, ¿al, nadziejê. Ko-
chanowski to wszystko opisa³. Podczas pracy nad Trenami prze¿y³am olœnienie:
„Bo¿e, przecie¿ to tak w³aœnie by³o!” Aktor jest w stanie to wyraziæ. Bardzo
staraliœmy siê nie zepsuæ tego, co zrobi³ poeta, to znaczy staraliœmy siê nie naru-
szyæ delikatnej tkanki emocjonalnej, a jednoczeœnie nie byæ wobec tekstu
„s³u¿alczymi”. Osobiœcie obawia³am siê skreœleñ. Jednak re¿yser zadecydowa³,
¿e skupiamy siê przede wszystkim na opowiadaniu w³asnej historii. Wiêc skre-
œlaliœmy.

Jest Tren VII – Nieszczêsne ochêdóstwo... Przed prób¹, kiedy mieliœmy ten
tren opracowywaæ, przeczyta³am go sama i pomyœla³am: „Ale dziwna konstruk-
cja. Tutaj nie mo¿na ¿adnych skreœleñ dokonywaæ, tutaj nie mo¿e byæ refrenów,
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to trzeba zaœpiewaæ jak litaniê, jak modlitwê. To jest jak litania: «Zmi³uj siê nad
nami, zmi³uj siê nad nami»”. Powiedzia³am o tym re¿yserowi i okaza³o siê, ¿e
on te¿ tak to us³ysza³. Zagra³ próbn¹ prymkê, a ja wziê³am tekst i od pocz¹tku
do koñca bez jakichkolwiek skrótów mówi³am ten tren. On w szoku, ja w szo-
ku. Mówi: „Ten tren jest zrobiony”.

K.N.-W.: Stanis³awa Wysocka, wybitna polska aktorka i recytatorka, uwa¿a³a,
¿e wszystkie emocje s¹ zawarte w formie wiersza, ¿e nie jest ona jedynie gorse-
tem, ale integraln¹ czêœci¹ ca³oœci. I tego uczy³a oraz wymaga³a od swoich ucz-
niów. Takiej interpretacji.

G.R.: To fundamentalna sprawa. Jednak nie mo¿na do tego podchodziæ „s³u¿al-
czo”, bo to by by³o zbyt anachroniczne. Natomiast trzeba pamiêtaæ, ¿e wiersz to
jest delikatna struktura, której nie mo¿na burzyæ. Bo czêsto, gdy siê zniszczy,
zniszczy siê tak¿e zawartoœæ. Czasami wystarczy powiedzieæ czysto technicz-
nie, ¿eby wszystkie emocje pokaza³y siê same. Wystarczy, jak to mówi³ Zbig-
niew Zapasiewicz, „obszukaæ”.

K.N.-W.: Skoro jesteœmy przy formie... Muzyka, wiersz... Jaka jest ich wzaje-
mna relacja? Czy jedno jest z drugim jakoœ zwi¹zane? Jest to wprawdzie pyta-
nie retoryczne, bo odpowiedŸ mo¿e byæ tylko jedna: tak. Ale ja jestem ciekawa,
co Pani o tym s¹dzi.

G.R.: Ja bardzo lubiê Kasiê Nosowsk¹, która pisze w³asne wiersze i sama je
œpiewa. Jest – wed³ug mnie – najwiêksz¹ wokalistk¹ w Polsce, artystk¹, która
ma coœ do powiedzenia. Ja nigdy nie bêdê Kasi¹ Nosowsk¹, jestem Gra¿yn¹
Rogowsk¹ (œmiech), ale mogê przypomnieæ teksty zupe³nie zapomniane, œpie-
waj¹c je.

K.N.-W.: W czasach Kochanowskiego i w nastêpnych stuleciach œpiewano
wiersze. Nikt te¿ cicho ich nie czyta³, nie czytano „umys³owo”. A wiêc: Czy
wiersz jest do cichej lektury, czy do wykonania g³osowego?

G.R.: Ja czytam poezjê cicho, gdy jestem sama w domu. Nie jestem zwolen-
niczk¹ recytacji. Jeœli wykonanie g³osowe, to œpiew. Poezja œpiewana nabiera
nowej jakoœci, nowego sensu.

K.N.-W.: Jaki jest odbiór Trenów? By³am kiedyœ na spektaklu teatru jednego
aktora, który sk³ada³ siê z wierszy Mickiewicza. By³y to Ballady i romanse.
Przedstawienie odbywa³o siê na Ma³ej Scenie. Na widowni by³a m³odzie¿ ze
szkó³ ponadpodstawowych. Aktorka musia³a przerwaæ spektakl, aby tê publicz-
noœæ uciszyæ. Id¹c na odbywaj¹cy siê w porannych godzinach spektakl Trenów,
obawia³am siê, ¿e i tym razem mo¿e byæ podobnie. Tymczasem m³odzie¿ sie-
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dzia³a w zupe³nej ciszy. Dlaczego? Czy to Kochanowski? Czy te¿ rodzaj muzy-
ki – bo przecie¿ to rock.

G.R.: Odbiór jest fantastyczny. Ja myœla³am, ¿e to starsi bêd¹ zawiedzeni – bo
Kochanowski i rock... Tymczasem uda³o siê po³¹czyæ i m³odoœæ, i wiek doj-
rza³y. Na wieczornych spektaklach, na które przychodz¹ ludzie starsi, widzê, ¿e
muzyka rockowa nie przeszkadza im w odbiorze. A z kolei gdy chodzi
o m³odych ludzi – przedstawienia szkolne s¹ trudne, najtrudniejsze dla mnie –
przychodzi m³odzie¿ zorganizowana, to s¹ ludzie w grupie. W takiej sytuacji
trudno utrzymaæ uwagê. Muszê przyznaæ, ¿e te poranne spektakle s¹ bardzo do-
brze odbierane przez m³odzie¿. Mo¿e dlatego, i¿ m³odzi ludzie s¹ zaskoczeni,
¿e te „anachroniczne” Treny podaje siê w formie wspó³czesnej. Mo¿e to jest
droga, któr¹ mo¿na dotrzeæ do nich z poezj¹? Jest tu muzyka, jest wspó³czesne
brzmienie, rockowe, oni stale s³uchaj¹ takiej muzyki. Byæ mo¿e o to chodzi?
Wydaje siê, i¿ uda³o nam siê Treny zuniwersalizowaæ, sprawiæ, ¿e wspó³czeœni
ludzie nas rozumiej¹.

Z perspektywy mogê te¿ powiedzieæ, ¿e dopiero teraz odkry³am Kochanow-
skiego. Ja siê uczy³am o nim i w podstawówce, i w liceum, i na studiach. Jed-
nak dopiero teraz mogê doceniæ jego wielkoœæ. Wspó³czesny cz³owiek nie ma
mo¿liwoœci dotkniêcia istoty jego poezji.

K.N.-W.: W ca³oœci przedstawienia jest te¿ fragment Dziadów, który pojawia
siê jak refren.

G.R.: „Kto nie dotkn¹³ ziemi ni razu,/ Ten nigdy nie mo¿e byæ w niebie”. Pod
koniec recitalu œpiewam Tren XIX, tak ró¿ny od pozosta³ych. Jest on majster-
sztykiem pod ka¿dym wzglêdem. Po analizie tego trenu uwa¿am, ¿e Kochano-
wski by³ nie tylko wielkim poet¹, lecz tak¿e cz³owiekiem, który pod ka¿dym
wzglêdem wyprzedza³ swoj¹ epokê. Przecie¿ on w XVI wieku ustami swojej
matki mówi:

Czegó¿ p³aczesz, prze Boga? Czegó¿ nie za¿y³a?
¯e sobie swym posagiem pana nie kupi³a?
¯e pogró¿ek i cudzych fuków nie s³ucha³a?
¯e boleœci w rodzeniu dziatek nie uzna³a?

On by³ tak odwa¿ny w myœleniu! Dla nas ten spektakl jest rodzajem rytua³u,
rodzajem „dziadów”, w których przenikaj¹ siê dusze Hanny, Urszuli, Ojca,
a w Trenie XIX nie¿yj¹cej matki poety. Jest to rytua³ duchowy. Uznaliœmy, ¿e
punktem odniesienia bêdzie dla nas Mickiewicz. który w II czêœci Dziadów opi-
sa³ rzeczywisty rytua³ pojawiania siê duchów w okresie Wszystkich Œwiêtych.
Dlatego do³¹czyliœmy fragmenty Dziadów, chc¹c naprowadziæ widza na rzeczy-
wistoœæ rytua³u, ¿e dusze zmar³ych naprawdê siê pojawiaj¹, ¿e one przenikaj¹
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do œwiata ¿ywych. To nie jest tylko gra aktorska, tu mo¿e mieæ miejsce tak¿e
i to, ¿e miêdzy nami mog¹ byæ duchy bliskich – mo¿e jest tak¿e sam Jan Ko-
chanowski? Mo¿e z jednej jego strony jest Urszula? A z drugiej Hanna?

K.N.-W.: W Trenie XIX s¹ te¿ s³owa: „Nie pewien, jeslim przez sen s³ucha³ czy
na jawie”.

G.R.: Tak! Po tym, jak zagra³am i w Dziadach, i w Trenach, nasuwa mi siê
taka refleksja ogólna: mieliœmy naprawdê wielu wybitnych poetów równych
Szekspirowi.

K.N.-W.: Co jest najwa¿niejsze w aktorstwie?

G.R.: Ja traktujê ten zawód jako powo³anie. Ca³e moje ¿ycie jest mu pod-
porz¹dkowane. Nie jest to ³atwe, gdy¿ ³¹czy siê z wieloma wyrzeczeniami, rów-
nie¿ w ¿yciu osobistym. Czasami czujê siê jak zakonnica, która s³u¿y w œwi¹-
tyni Boga. I mam takie uczucie, ¿e siê z Nim spotykam. ¯eby nie by³o tak gór-
nolotnie – aktorstwo jako zawód jest codziennym rzemios³em i warsztatem, któ-
rego uczê siê przez ca³e ¿ycie. Ta nauka nigdy siê nie koñczy, bo aktor ca³y
czas podgl¹da ¿ycie, podgl¹da innych. Aktor ma szansê prze¿yæ na scenie ¿ycie
wielu ludzi. To jest fascynuj¹ce, ale i okrutne, poniewa¿ jeœli czyni to z pe³nym
oddaniem, to jest cienka granica, gdzie mo¿e siê zatraciæ. Znam wiele przy-
k³adów moich kolegów, którzy przekroczyli tê granicê. Czasami sama czujê, ¿e
jestem na granicy. Myœlê, ¿e m³odzi ludzie, którzy postrzegaj¹ aktorstwo tylko
poprzez grê na scenie, pope³niaj¹ wielki b³¹d. To jest nieustanna walka z w³as-
nymi ambicjami, niespe³nieniami, to jest ponoszenie ogromnych kosztów osobis-
tych, o których ju¿ mówi³am. Tak naprawdê jest to jeden z najtrudniejszych za-
wodów.

K.N.-W.: Dosta³a Pani dwa razy Z³ot¹ Maskê: w 2003 roku za Spokój w g³owie

oraz w 2006 roku za rolê Poco w god.com wg Czekaj¹c na Godota Becketta.

G.R.: Jestem nominowana po raz kolejny. Mnie te nagrody niezwykle wzru-
szaj¹. Ja wychowa³am siê w Czêstochowie, ale urodzi³am siê w Opolu. Moja
mama studiowa³a w Opolu. Moi rodzice tu pracowali. Potem wielokrotnie prze-
prowadzaliœmy siê. Opole jest niezwykle przyjazne, jest najlepszym miejscem
do ¿ycia, jakie znam. S¹ tu bardzo przyjaŸni ludzie. Nie jestem pewna, czy bym
mia³a takie wyró¿nienia i takie mo¿liwoœci, gdybym mieszka³a gdzie indziej.
Dlatego tak bardzo siê z nich cieszê.

K.N.-W.: Dziêkujê za rozmowê.
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