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Інтерв'ю із з·

- Розкажіть,

чим Ви займаєтесь

нині?
- Нині я, можна сказати, дуже
незалежний. Ми працювали разом
з Гратовським 25 років , я був від
самого початку. В 1984 році ми ви
рїшили завершити напrу сnільну
роботу і потім кожен піпrов своїм
власним шляхом. Хтось зараз за
.
..
•.
кордоном,

як деяю

мо1 друзJ,

в

Монреалі, в Канаді, сам Гратовсь
кий в Італії, дехто у Франції. Я про
довжую жити у Польщі, але багато
подорожую і nрацюю. Намагаюся ,
так би мовити, ділитися досвідом
нашої роботи з іншими людьми .
Іноді займаюся виставами, але не

часто. Переважно Я присвячую свій
час тому, що називається майстер
класи. Це , фактично, моє життя в
десять останніх років .

.
.
?
- Вас запрошують рІЗНJ театри.
- Не обов'язково театри, часті-

ше це різні незалежні rрупи або
культурні центри. Так, як і зараз, у

Києві. В деяких місцях я nрадюю
регулярно щороку nротяrом міся•
•
•
ця, а в ІНШИХ - шощ, коли мене заnрошують. Як от нещодавно я їздив
до Вільнюса, в Литву; перед цим
був в Італії, Франції, Німеччині, Ав
стралії. Таким чином , яподорожую
по всіх континентах.
- Ваша спеціальність

-

це голос

чи не тіль"и?

-

Так, із самого початку моя

сnеціальна робота була
тіло". Але, практИtmо, це

.

" голос 1.

- акторсь

ке мистецтво . Це як у кожному ми
стецтві. Як виконавцям, nриміром ,
nотрібно займатися спеціальними
музичними вправами. Як художник
чи nисьменник, які повинні малю
вати чи писати, тобто працювати
практично. Я певен, що і актори,
особливо молоді, але також і досвід
чені, час від часу потребують нового досвіду. Є класи , де я працюю
тільки з професійними акторами , а
•

•

є класи вщкриn

•

- для студеНТlВ, для

молодиХ акторів або для людей, які

•

хочуть бути акторами. Отже , це

- Jlк, Ви гадаєте, чи можна с"а

дуже відкрито , часом навіть для
людей, які не мають нічого спільно-

зати, що в результаті роботи

го з театром

-

•

•

вчителІв , психолаnв

чи юристів , для людей, що прихо
дять також відновити енерrію.
- Чи такі відкриті класи діють
регулярно у Польщі?
-У Польщі я працюю переваж
но з людьми , що безпосередньо
пов 'яз ані з театром , відкрити х
класів небагато. Але за кордоном це
трапляєrься qacri.rпe, є класи і для жур
налісrів, для людей інших професій.
-А що зараз робить Тротовсь"ий?
- Він має свій ценtр в Італії, в
Понтедері. Він працює у двох на
прямках, перпmй , відкритий, - це
робота з молодими театральними
групами , а ін,па лінія - це пошук і
розвиток його власних дослілжень,
які є його особистими, тому я ут
римаюся про це говорити.

Театру-Лабораторії під керівниц
твом Гротовського була створе
на своя система підготовки ак

торів? Н"що та", чи можуть її
використовувати інші театри?
- Не беруся судити, система це
чи . ні, але деякі люди кажуrь, шо

Гратовський зробив певну револю
цію в театрі на початку 60-х . Він в
загальному змінив образ театру,
поділ між публікою 1 акторами. сце 
ною і глядачами . Вtн дав початок
речам, які є тепер нормальними і
дуже популярними . На початку 60х було важко уявити , щоб в одному
просторі були так зміпrані разом і
актори , і публіка. До цього існував
суворий поділ - сцена - це сцена ,
глядачі - це глядачі. І в самій ро
боrі з акторами, я переконаний. він
знайшов новий nідхід. Не знаю. як
•

Нкі Ваші враження від перебу
ваНІUІ в Києві і від роботи з гру
пою акторів тут?

це означити, але у нього взаємодІЯ

-

приклад, ішла не лише у сфері про 

-

•

Мої враження дуже ПОЗИТИВНІ.
Безперечно, я тут короткий час,
всього п 'ять днів, отже, я не можу
•

говорити про загальну с оцІаль ну

ситуацію ; я бачу

-

зараз нелегко ,

але це зрозуміло, бо нині час транс
формацій , і дуже багато речей nо
винні змінитись. Я бачу багато
спроб , зокрема, й у сфері театру ,
змінити все на краrце. І працювати
було мені дуже цікаво,- група скла
далася переважно з досвідчених ак•
•
торів і актрис, деяких режисерm 1
•

одного студента театрального шсти -

туту, - і я побачив , що їхній про
фесійний рівень високий, вони
мають вправність у тілі,
мають
уяву, і також справді велику музи
кальні сть, що для мене дуже важ
ливо . Вони мають те, що зветься
чуrтям. Так що я надзвичайно за
доволений. А сам Київ - дивовиж
не місто, вражаюче, бо туr усе ве
лике простаре - вулиці , nлощі, усе
'
.
має значно більші масштаби , НІЖ у
Польщі - там усе нормальне , зви
чайне , а тут усе велике ...

режисера і актора набагато особи 

стісніша. Його робота з нами , на
фесії, а значно більшою мірою на
дуже особистому рівні. Отже, "си
стема" - я не можу сказати, ос кіль
ки він , я nевен , не створив якого
методу , а от саме ставлення до з

тора - це цілком нове . Тому що
більші сть театрів у Європі , в
Польщі є звичайними, старого зразка

але

в

•

позитивному значеннІ ,

'
скажемо
, традиційними . Більшість
театрів скрізь традиційні. Гротовсь•

КИЙ таКОЖ СТВОрИВ НОВУ МОЖЛИВІСТЬ

для молодих людей організовувати
власні групи , які можна називати
лабораторіями. Такого не знали
раніше - молоді люди починають
неформальну роботу, а через кілька
років стають відомими - з нічого,
не з театру, а з нічого. І ця мож
ливість неформальної роботи з те
атром , що є не просто театром, а

власним пошуком , дослідженнями
і тому подібним - це нове .

- Чи не бачшпе Ви певної небезпЄЮІ у
8UКОриопанні іншими шляхів, відкри
тих Тротовським, якщо воно буде

•

не2.1Шбоким, поверховим? Маю на
уваз~ що щось може 6ymu викривле
но переходом на рівень, сІШЖі.мо,
більш фізичний або з метою зовнішніх
ефеюпів?
- Ви маєте цілковиту рацію. Я
бачу в цьому велику небезnеку.
Яюцо хтось намаrається імітувати
те, що робив Гратовський зі своєю
групою чи з іншими, тоді це вели
ка біда. Люди, які намагаються
імітувати, наслідувати так званий
метод Гротовського, що, як такий ,
не існує - це , найчастіше, велика
біда, тому що ці люди роблять жах
ливі речі. Але: якщо хтось , створив
ши, nриміром, свою групу і nере 
буваючи nід впливом досвіду Гро

всередині
групи
складні,
конфліктні ситуації? Якщо так,
то як ви виходили з них?

Ми мали дуже багато складних
ситуацій. Та, на щастя, з Гратовсь
ким було ІІеможливо мати якісь

-

справжні конфлікти всередині гру
nи. Як група, ми були завжди мо
нолітом. Але траплялися важкі й
небезnечні ситуації. Практично,
кілька разів наближались до того,
щоб припинити своє існування,
наприклад, перед тим, як ми nере

їхали з маленького містечка Ополе
до Вроцлава. Однак Гратовський і
його співробітник Людвіr Флюпен
були великими борцями, й у всіх
ва~их битвах вони вигравали.
Перп1і n'ять років ми вели невnин
ну боротьбу - з життям , із владою,
аби вижити. Та, врешrі, ми вижи.ли, і
у ВроWІаві вже все наладилось. Якось

товського, намагатиметься знайти

свій власний шлях, тоді це добре .
Тоді це може дати справді нові й
дуже творчі речі. Проте туr слід дія
ти обережно . Потрібно брати тільки
якесь зерно і шукати власний шлях.
- Тренінги, які Ви проводите, да-

мований як актор, аніж мої коnеrи,

я був на 6-7 років від них старШИй.
І я чехав ріІ<, доки змі.r nриеmати
ся до цієї діяльності, що називаєть
ся паратеатр. Я намагався буrи ко
рисним групі , як водій, як nоС'І'а
чальІDІ!К їжі, і таке інше. Оrже, о):ЩН
рік я був дещо остороиь. Існують

різні ·бар 'єри, у кожного. :Але n:о-
трі6но справлятися з НИМR, ш~:m
власнИй шлях, як їх nодолати. Тре
ба боро:rись.
- JІІш, Hll ваш nогАВд, наіі6іА.ьша
проблема актора, котрого можна
НtІ3вати noгfЛUl.М?

- НаЙб1л:ьmа nробдема~ wo він 1'te

є хорошим актором . бо .крюне буrи
хоро•пим актором. ніж поганим. l
туr існує два розв'язання : перше намагатися буrи кращим , а друге -

тільки здібності аюпора, а й мож
ливості .(ІЮдської особистості,
завдяки чому можна стати більш

- Наскіль"и можна уявити, Ваша

nрипинити і знайти іншу професію.
Так, я кажу це серйозно .
- А якщо він цього не розуміє?
- Тоді я не знаю.
- Ви працюєте з голосом. Існує
думка, що стати, наприклаіJ,

робота потребувала ве.~tикого

•
спrваком можна, розвиваючи голос

•
вr.льним, чесним, отже, творчим.

Чи не призводшо це до надмірної
втрати енергії? Нк ви відновлю
вали її?
- В будь-якому разі, з нашої гру

з молодого віку. Чи можливо роз
винути голос, працюючи над чи.м у
старшому віці?
- Звичайно . Багато людей ue роб
лять . Наприклад , Лоуренс Олlв" є,
англійський актор , він брав уроки

пи я єдиний із акторів, хто ще .жи

голосу протягом року , вже коли був

вий, з актрисами ж усе rаразд. А

хорош.ам актором. Він розмовляв
безбарвним голосом 1 nовинен був
дуже багато працювати. аби його
поліпшити . 1 це абсолютно можли
во, навіть у віці ЗО, 40 років. Але

•

ють

можливrсть розвивати

-

ми поlХЗЛИ за кордон, стали знани•

ми, І nОТlм могли нормально пра-

цю вати і здійснювати напrі досліди.

не

•

внутрrшнього напруження.

-Так, це правда.

-

Чи це та"?
А звідки Ви це знаєте?
- Ну, я відчуваю це, я бачила, як
Ви працюєте.
-Так , я думаю , шо це може бути
правдою . Наnриклад, ми nрацюва-

-

.
..
.
всІ м.о1 колеrи, друзІ-актори помер-

•

ли. Так, робота була інтенсивною .
Можливо , це ціна, яку кожен зму ...

ли два роки як група не ТІЛЬКИ в

театрі , а й на фермі, на природі. І,
таким чином, ми заnозичили баrа
то від природи. Ви розумієте, що я
•
•
маю на увазІ пщ словом природа

•

шений заплатити за колосальне
напруження в роботі, за стрес. Але

скажу ще таке: як на мене , голос не

-

це дуже особисте питання. І я можу

є таким важливим для актора, ди

ліс, поля , небо, сонце. І це дуже

•
•
лише Іроюзувати з nриводу тоrо, що

хання

•

з мІнило
•

наше

життя ,

ми

я єдиний живий з акторів.
- Що Ви думаєте про вживання
наркотиків? Чи може це мати по
зитивний вnлив на творчість?
- Ми ніколи не вживали їх, ми
просто не мали nотреби в нарко-

стали

•

вщкриnшими до всьоrо, можна ска-

зати, до Всесвіту . І потім, коли я
•

••

•

намагаЮСЯ ДІЛИТИСЯ МОlМ ДОСВЩОМ

з іншими у майстер - класах, це

правда , що я пробую nередати щось
від себе не тільки на рівні nрофесії,
а й, як Ви сказали, на рівні людсь
кого буrrя . І для мене це навіть важ
л ивіше , ніж акторська робота.
- Що Ви думаєте про
?
- Мушу сказати, що медитація,
як, наприклад, індійська, - для мене
чужор ідна.
Тиnова медитація є
інтровертною . Я особисто цього не
люблю . Для мене, яюцо говорити
npo якийсь вид медитації, це nо
винно
бути
пов ' язаним
із
зовніrпнім світом, тобто, екстравер
тним . В цьому різниця із звичай
ним змістом медитації, у якій зба
гачуються Іпвидше через заглиблен
ня в себе . Для когось це корисно,
але для мене

-

•

чужорщне, не моє.

Чи виникали протягом довгих
років роботи театру-лабораторії

-

.

..

тиках, тому що щє1

.
напруженостІ

нашого життя, нашої роботи було
достатньо; це було більше, ніж нар
котики , це було краще . Щодо ал
коголю- так, ми любили це іноді,
. з nриводу різних подій. Ми були
нормальними людьми, ми не були
ніколи святими.
- Нкі існують внутріиоІі бар'єри в
АЮдини на ШАЯХУ до самореиізtщіі?
- Таке буває, я можу сказати про
себе, наприклад. Коли ми змінили
•
•
напрям наших дослщжень 1з теат-

РУ, як сценічної роботи, до парате
атру, на природі, що давало більш
відкритий досвід не тільки як ак· торам, але й людям, які nробива
ють власний шлях у власному жиnі ,
я мав деякі бар'єри. Я не міг відра.:.
зу в це увійти. Я був більше сфор-

.

ось що важливо. За:кі.нч.ив~

.

І пи чотирирІчну театральну п1колr ,

кращу пrколу в Польщі, я nочав rpa.
,_
.
ти в театрІ, 1 я не МІГ вимо:в.nяти довn
фрази. Після кількох слів я по ви
нен був набирати повітря. Але, на
щастя, я зустрів людину , яка доn:о
моrла мені, яка дала мені всього Три
уроки і це допомогло. Я почав ціка
витися :голосом, бо
був мій слаб
кий бік. Так, крок за кроком, я став
сnеціалістом у цій сфері.

.

.

ne

-Що б Ви моии корот"о c"ti!Jaтu
•

про театрtuьну cumyaцrю зарt13 у

По.~tьщі?
- Ситуація у Польщі сьогодні не
е nоганою. Була велика криза ІІа
початку 90- х років, бо відбувалася
трансформація від державних те
атрів до самофінансованих, nриват
них або наnівnриватних. Я думаю,
у вас нині складний nеріод, ·але
nрийде кращий час, я вже бачу деsвd
зміНи на крапtе, і за якийсь рік наста
нуrь І<раtці часи для театру в УІфВіні
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