
273

Kamila Kołacz

Czym jest aktorstwo?  
Dualizm interpretacyjny  
Systemu Konstantego Stanisławskiego 
według Stelli Adler i Lee Strasberga

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jednym z największych autorytetów w dziedzinie aktorstwa teatralnego nadal pozo-
staje Konstanty Stanisławski (1863‒1938). Jego System1, psychofizyczna metoda 
pracy z aktorem nad budowaniem postaci scenicznej, został przeszczepiony na grunt 
amerykańskiego aktorstwa filmowego pod koniec lat 40. XX wieku między innymi 
przez Stellę Adler (1901‒1992) oraz Lee Strasberga (1901‒1982). Silnie kontrastu-
jące ze sobą interpretacje Systemu doprowadziły jednak do otwartego konfliktu mię-
dzy charyzmatycznymi guru aktorstwa. Sformułowane przez Adler i Strasberga wła-
sne doktryny kształcenia aktorów zostały oparte w różnym stopniu na tych samych 
elementach wywiedzionych z  Systemu. Ostatecznie wyewoluowały w  opozycyjne 
względem siebie style gry aktorskiej i na zawsze zrewolucjonizowały dotychczasowe 
podejście do aktorstwa filmowego na całym świecie. 

Niniejszy tekst jest próbą ukazania dualizmu interpretacyjnego Systemu, jaki 
rozwinął się na płaszczyźnie amerykańskiego aktorstwa filmowego, oraz analiza teo-
retycznego podłoża dwóch koncepcji kładących nacisk na realizm psychologiczny 
postaci: Metody Lee Strasberga propagowanej w nowojorskim Actors Studio oraz 
techniki Stelli Adler nauczanej w założonej przez nią szkole Stella Adler Studio of 
Acting. Doktryny głoszone przez Adler i Strasberga zyskały niebywałą popularność 
w USA, i mimo upływu lat programy dydaktyczne opracowane przez legendarnych 
amerykańskich nauczycieli nie uległy znaczącym modyfikacjom. Stanowią podstawę 
nauczania aktorów i są popularyzowane w amerykańskich szkołach przez kontynu-
atorów ich myśli po dzień dzisiejszy.

1  Por. K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą, cz. 1: Praca aktora nad sobą w twórczym procesie przeży-
wania, tłum. A. Męczyński, Warszawa 1953, ss. 7‒8.
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Od rosyjskiego MChAT-u do amerykańskiej Group Theatre.  
Modyfikacje koncepcji Stanisławskiego

Konstanty Stanisławski, rosyjski reżyser teatralny, aktor, teoretyk i pedagog, jest czo-
łową postacią Wielkiej Reformy Teatru. W 1897 roku, dążąc do zmiany w teatrze 
mającej ukazać na scenie tak zwaną „prawdę wewnętrzną”2, założył wraz z  Wła-
dimirem Niemirowiczem-Danczenką (1858‒1943), zwolennikiem nowoczesnego 
podejścia do aktorstwa, własny zespół teatralny, Moskiewski Akademicki Teatr Arty-
styczny (Moskowskij chudożestwiennyj akadiemiczeskij tieatr – MChAT). Głównym 
zadaniem nowego teatru miało być uwolnienie prawdziwej sztuki przez wyzbycie się 
dyletantyzmu, sztampy oraz wszelkich stereotypowych rozwiązań, dlatego obaj zało-
życiele określili kilka podstawowych zasad, na których oparli działalność MChAT-u. 
Aby osiągnąć zamierzony cel, należało zrewolucjonizować przede wszystkim sposób 
podejścia aktora do procesu budowy postaci scenicznej. 

Stanisławski przez lata pracował z aktorami wykorzystując opracowany przez siebie 
System3. Nie był on zbiorem sztywnych reguł sztuki aktorskiej, lecz istniał w licznych 
eksperymentach, których nadrzędnym celem było osiągnięcie na scenie stanu „prawdy” 
podobnego do życia. Według rosyjskiego mistrza grać rolę „prawdziwie” oznaczało: 

poprawnie, logicznie, konsekwentnie i po ludzku myśleć, chcieć, dążyć, działać na sce-
nie w warunkach życia postaci scenicznej i zupełnie analogicznie do niej. Skoro tylko 
artysta to osiągnie, zbliży się do granej postaci i zacznie czuć tak samo jak ona. Nazywa-
my to w naszym języku „przeżywać rolę”. Proces ten oraz wyraz, który go określa, mają 
w naszej sztuce zupełnie wyjątkowe, pierwszorzędne znaczenie4. 

Podstawowa zasada „sztuki przeżywania”5 zakładała psychofizyczną jedność ak-
torskiej ekspresji. Stanisławski głosił hasło: „Do podświadomej twórczości człowieka 
poprzez świadomą technikę psychiczną artysty”6. Dlatego aby wywołać u aktorów 
prawdziwy stan twórczy i wolę działania, rosyjski pedagog eksperymentował z nimi 
przy użyciu różnych technik. Posługiwał się improwizacją, relaksacją, koncentracją, 
a także dogłębną analizą tekstu wystawianego dramatu – w tym celu wymyślił „głów-
ny nurt działań” postaci, który zawierał wiele okoliczności granej sceny7. Aby uru-
chomić proces przeżywania roli, aktor musiał włączyć nie tylko myśl i mowę, ale tak-
że system nerwowy. Pomóc miało mu w tym odwołanie się do tak zwanej „pamięci  

2  Ibidem, s. 28.
3  Prace nad tzw. Systemem Stanisławskiego trwały latami. Stanisławski sporządzał obszerne notatki, 

które zawierały wnioski wynikające z praktycznej pracy z aktorami i innymi początkującymi arty-
stami. Z tego materiału powstały książki: Praca aktora nad sobą oraz Praca aktora nad rolą.

4  K. Stanisławski, op. cit., s. 26.
5  Terminem tym Stanisławski określał aktorstwo – ibidem, s. 25.
6  Ibidem, op. cit., s. 25
7  Por. ibidem, s. 326.
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emocjonalnej”8, czyli zdolności do odnajdywania we własnym życiu i  wspomnie-
niach punktów odniesienia do sytuacji granych bohaterów. Odpowiednie kształcenie 
głosu aktora miało natomiast zapobiec mechanicznemu recytowaniu tekstu. Ogrom-
ną wagę Stanisławski przywiązywał również do gestyki, dlatego jego uczniowie prze-
chodzili kurs gimnastyki, który miał pomóc w wyeliminowaniu „obrazkowości póz 
i  gestów”9, będących dla niego niedopuszczalnym „zgrywaniem się” aktora-rze-
mieślnika10. Dlatego:

Żeby odtwarzać najsubtelniejsze, nieraz podświadome przeżycia, trzeba rozporządzać 
wyjątkowo czułym i doskonale opanowanym aparatem głosowym i sprawnością fizycz-
ną. Głos i cała postać artysty powinny z największą wrażliwością i bezpośredniością, 
błyskawicznie i  ściśle odtwarzać najsubtelniejsze, prawie nieuchwytne odczucia (…) 
Artysta naszego kierunku […] powinien troszczyć się nie tylko o  swój wewnętrzny 
aparat psychiczny, który jest twórcą przeżyć, lecz również o swe fizyczne możliwości11.

Praktyki Stanisławskiego szybko znalazły gorliwych kontynuatorów. Jednym 
z propagatorów jego teorii w USA był Ryszard Bolesławski (1889‒1937), polski re-
żyser teatralny i filmowy, członek MChAT-u. W 1923 roku wraz z Marią Uspienską 
założył w Nowym Jorku własną szkołę eksperymentalną, nazwaną American Labora-
tory Theatre12, w której nauczał adeptów sztuki aktorskiej praktycznego zastosowa-
nia Systemu. Nauki Bolesławskiego i Uspienskiej, a szczególnie zagadnienie pamięci 
afektywnej, miały silny wpływ na ówczesnego ucznia American Laboratory Theatre, 
Lee Strasberga. To wtedy Strasberg po raz pierwszy zetknął się z Systemem Stanisław-
skiego, a z wiedzy, którą wówczas zdobył, uformował później swoją własną wariację, 
którą nazwał Metodą13. 

Strasberg uznał pamięć afektywną za rudymentarny element wiedzy wyniesiony 
z American Laboratory Theatre i podporządkował jej inne aspekty swojej koncepcji 
aktorstwa. W 1931 roku wraz z Haroldem Clurmanem i Cheryl Crawford założył 
legendarną dzisiaj Group Theatre14, która miała pracować z aktorami według Sys-
temu Stanisławskiego15. W  pierwszych latach jej działalności pod kierownictwem 
Strasberga dominującym aspektem stały się ćwiczenia nad pamięcią afektywną ak-
tora i  rozwijanie nieświadomych uczuć w  celu osiągnięcia „prawdy wewnętrznej” 

8  Pojęcie to Stanisławski zaczerpnął od żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, francuskiego psycho-
loga Théodule Ribota, który posługiwał się pojęciem „pamięci afektu” – ibidem, s. 209.

9  Ibidem, s. 37.
10  Por. ibidem, s. 36.
11  Ibidem, s. 28.
12  R.H. Darvas, A Comparative Study of Robert Lewis, Lee Strasberg, Stella Adler and Sanford Meisner in 

the Context of Current Research About the Stanislavsky System, Michigan 2010, s. 9.
13  Por. L. Strasberg, A Dream of Passion: The Development of the Method, Boston 1988, s. 84.
14  Group Theatre jest w wielkim stopniu odpowiedzialna za interpretacje nauk Stanisławskiego, która 

dzisiaj jest częścią dziedzictwa amerykańskiego teatru.
15  Por. R.H. Darvas, op. cit., s. 11.
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wymyślonej przez Stanisławskiego. Strasberg konsekwentnie odrzucał wszystkie inne 
style gry jako niepraktyczne i będące w opozycji do subiektywizmu emocjonalnego, 
o czym miały świadczyć słowa Clurmana, który nazwał go fanatykiem subiektyw-
nych emocji, pozostawiającym wszystko inne na boku16.

Group Theatre pracowała według zasad analitycznego i emocjonalnego realizmu 
do czasu, kiedy Stella Adler, członkini grupy, wybrała się w 1934 roku do Paryża, by 
przez pięć tygodni zgłębiać sztukę aktorską pod kierunkiem samego Konstantego 
Stanisławskiego17. Wróciła do Nowego Jorku z  zapiskami, będącymi owocem roz-
mów z mistrzem, które przedstawiła pozostałym członkom Group Theatre. Publicz-
nie wytknęła Strasbergowi jego błędy w użyciu Systemu, po czym wyjaśniła nowe 
(w domyśle: poprawne) rozumienie Systemu. W odpowiedzi na zarzuty Adler Stras-
berg stwierdził, że w swojej pracy z aktorami nie używał „Systemu Stanisławskiego” 
a  „Metody Strasberga”18. Ten incydent poważnie podważył jego autorytet. Do tej 
pory Strasberga uważano za eksperta od Systemu, teraz wielu członków grupy w nie-
go zwątpiło, dlatego w 1937 roku opuścił on Groupe Theatre19.

W  odróżnieniu od Strasberga Stella Adler położyła szczególny nacisk na akcję 
dramatu, okoliczności zdarzeń scenicznych i wyobraźnię aktora kierowaną fabułą, 
a nie – jak chciał Strasberg – na odczucia dotyczące przeżyć aktora z jego własnego 
życia, które miały ukształtować kreację sceniczną. Lee Strasberg zarzucał Stelli Adler 
całkowicie opaczną interpretację poglądów Stanisławskiego, co dało początek cią-
gnącej się latami publicznej dyskusji, do której włączyli się także inni członkowie 
grupy, tacy jak Sanford Meisner czy Robert Lewis. W 1941 roku Groupe Theatre 
ostatecznie rozpadła się20. Wielu jej uczestników kontynuowało poszukiwania oraz 
prace z Systemem na własną rękę.

„Ponowne przeżywanie intensywnych emocji  
było w centrum naszej pracy”21.  
Metoda Lee Strasberga w Actors Studio

Po kilkuletnim pobycie w  Hollywood Lee Strasberg powrócił do Nowego Jorku, 
zaproszony do kierowania Actors Studio – placówką powołaną do nauczania sztuki 
aktorskiej, założoną w 1947 roku przez byłych członków Group Theatre: Elię Kaza-
na, Cheryl Crawford i Roberta Lewisa. Pierwotnie Lewis i Kazan byli zgodni co do 
tego, że nie chcą w Studio Strasberga, ponieważ obawiali się jego fiksacji na punk-
cie pamięci emocjonalnej. Jednak w 1948 roku Lewis po kłótni z Kazanem opuścił 

16  Por. R. Blum, American Film Acting. The Stanislavsky Heritage, Londyn 1984, s. 47.
17  Por. R.H. Darvas, op. cit., s. 14.
18  Por. ibidem, s. 15. 
19  Por. ibidem, s. 16.
20  Por. ibidem, s. 16.
21  L. Strasberg, op. cit., s. 114.
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Studio i ten, choć pełen obaw, zatrudnił Strasberga, który w 1951 roku objął posadę 
dyrektora artystycznego szkoły22. 

Nowojorskie Actors Studio23 początkowo nie prowadziło ani oficjalnej szkoły, ani 
związanego z nią teatru. Były to warsztaty dla czynnych już zawodowo aktorów, które 
miały poprawić ich technikę. Strasberg wykształcił tam dwa pokolenia artystów, a li-
sta osób, które studiowały pod jego opieką, jest oszałamiająca: byli to między innymi 
Paul Newman, Anne Bancroft, Montgomery Clift, Marilyn Monroe, Al Pacino, Julie 
Harris, Eli Wallach, Jane Fonda, Dustin Hoffman. Surowy, apodyktyczny, w pełni 
oddany pracy Strasberg okazał się osobą, która nadała Actors Studio atmosferę szcze-
gólnego mistycyzmu. Dzięki niemu szkoła zyskała rozgłos na całym świecie, stając 
się mekką młodego pokolenia aktorów szukających nowych inspiracji. 

Strasberg uparcie wierzył, że aktorstwa można się nauczyć dzięki mozolnym psy-
chofizycznym treningom. Do dzisiaj duże kontrowersje wzbudza jego przeświadcze-
nie, że emocje mogą być poddawane ćwiczeniom w  taki sam sposób jak ciało24. 
Pracując z  aktorami, Strasberg nabył przekonania, że głównym problemem więk-
szości z nich jest brak umiejętności odpowiedniego wyrażania – na scenie czy przed 
kamerą – uczuć i emocji. Z tego powodu, na zajęciach grupowych w Actors Studio 
najwięcej uwagi poświęcano dwóm zagadnieniom: pamięci afektywnej oraz impro-
wizacji. Sprzężenie tych elementów miało pomóc aktorowi wyrazić odpowiednie 
emocje wymagane dla granej postaci25. 

Pamięć afektywna, którą Strasberg podzielił na pamięć zmysłów [sense memory] 
oraz pamięć emocji [emotional memory]26, znalazła się w centrum jego Metody, a in-
terpretacja relacji emocji z działaniami postaci stała się przedmiotem sporu między 
nim a Stellą Adler. Amerykański nauczyciel aktorstwa tłumaczył:

Pamięć afektywna jest podstawowym materiałem do przeżywania na scenie, a więc do 
stwarzania prawdziwego doświadczenia […]. To, co aktor powtarza w trakcie występu, 
jest nie tylko słowami i ruchami, które ćwiczył podczas prób, ale pamięcią emocji27.

Program wykładany przez Strasberga w  Actors Studio kładł szczególny nacisk na 
wewnętrzną drogę odkrycia postaci, polegającą na czerpaniu z zasobów psychicznych 
aktora i kreowaniu bohatera „ze środka na zewnątrz”. Stanisławski uczył studentów, 
że umysł, ciało oraz uczucia mogą być stymulowane jedynie pośrednio i opracował 

22  Por. ibidem, s. 16‒17.
23  W 1966 roku, z powodu olbrzymiego zainteresowania aktorów i sukcesów, jakie odnosili wycho-

wankowie Studia, otwarto także filię w Los Angeles. Trzy lata później Strasberg założył w Nowym 
Jorku Lee Strasberg Institute, w którym uczył do swojej śmierci w 1982 roku.

24  Por. L. Strasberg, op. cit., s.105.
25  Por. ibidem, s. 106.
26  Por. ibidem, ss. 112‒113.
27  Ibidem, s. 113, tłum. moje – K. Kołacz.
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tak zwaną „czynną analizę”28, która miała pomóc aktorowi „szybciej poczuć siebie 
w roli i rolę w sobie”, a jej podstawą były zawsze „okoliczności założone”29 sztuki. Sto-
sowane przez Strasberga techniki była natomiast oparte na sytuacjach z życia aktora, 
czyli jego „własnych okolicznościach założonych”, które z kolei były wykorzystywa-
ne w tak zwanym procesie podstawiania [substitution]30 jako potrzebne dla danych 
okoliczności sztuki. Przykładowo: aktor ma zagrać w filmie postać, która rozpacza 
po śmierci matki. Autentyczna matka aktora żyje, dlatego szuka on w swoim życiu 
analogicznego doświadczenia, na przykład straty bliskiego przyjaciela. Wówczas ak-
tor podstawia odpowiednie uczucia żalu, smutku et cetera na potrzeby scenariusza31. 
Temu tak wypracowanemu sposobowi budowania postaci gorąco sprzeciwiała się 
Adler. Według niej aktorzy, stosując się do wskazówek Strasberga, będą jedynie grać 
samych siebie, ponieważ stwarzają postać bohatera ze swoich własnych „genów”32.

Podobnie jak Stanisławski, Strasberg uporczywie próbował odpowiedzieć na py-
tanie dotyczące natury inspiracji aktora, opracowując w tym celu stosowne ćwiczenia 
pamięci emocjonalnej. Utrzymywał, że aktor powinien rozwijać umiejętności, dzięki 
którym będzie mógł na żądanie reaktywować emocje niezależnie od okoliczności. 
Zgadzał się z rosyjskim pedagogiem, że wywoływanie emocji może być dla aktorów 
wyzwaniem, ponieważ w przeciwieństwie do działań fizycznych lub procesów my-
ślowych emocje nie podlegają kontroli. Był to powód, dla którego w obliczu ćwi-
czeń pamięci emocjonalnej wielu aktorów odczuwało strach. Uznając korzystanie 
z  niedawnych doświadczeń za zbyt ryzykowne, Strasberg ustalił granicę czasową, 
zgodnie z którą poszukiwania nie mogły dotyczyć ostatnich siedmiu lat. Aby zapo-
biec załamaniom nerwowym adeptów o zbyt wrażliwej osobowości, zalecał uczest-
nictwo w seansach psychoanalizy, na których mieli oni rozpracowywać traumatyczne 
wspomnienia33. Gdy w 1955 roku hollywoodzka gwiazda Marilyn Monroe zaczęła 
uczęszczać na prowadzone przez Strasberga warsztaty w Actors Studio, uczestniczyła 
w takich sesjach kilka razy w tygodniu34. Strasberg był nieugięty w swoim przekona-
niu, że te ćwiczenia w rzeczywiści pomogą aktorom reaktywować emocje niezależnie 
od okoliczności35.

Przystępując do treningu emocji podczas sesji z  aktorami, Lee nakazywał, aby 
się zrelaksowali, a  następnie skoncentrowali na pięciu minutach poprzedzających 
konkretne zdarzenie. Strasberg, jak Stanisławski, uznawał silny związek pomiędzy 

28  R. H. Darvas, op. cit., ss. 105‒106. 
29  Za Stanisławskim: „to fabuła sztuki, poszczególne jej fakty, zdarzenia, epoka, czas i miejsce akcji, 

warunki życiowe, aktorska i reżyserska interpretacja tekstu -[…]” – K. Stanisławski, op. cit., s. 61.
30  Por. R.H. Darvas, op.cit., s. 29.
31  Por. K. Kołacz, Aktorzy psychologiczni. Trzy interpretacje Systemu, „EKRAN-y” 2016, nr 3-4, s. 85.
32  Por. H. Kissel, The Art of Acting by Stella Adler, New York 2000, s. 139.
33  Por. L. Banner, Skłócona z życiem. Intymna biografia Marilyn Monroe, tłum. M. Biernacka, Bielsko-

-Biała 2012, s. 307.
34  Por. ibidem, s. 307.
35  Por. L. Strasberg, op. cit., s. 117.
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pamięcią zmysłów i  emocji, dlatego aktorzy musieli starać się przypomnieć każdy 
najmniejszy detal dotyczący inicjacji zdarzenia. Fizyczna konkretność obiektów od-
bierana wszystkimi zmysłami stymulować miała emocje36. Dla przykładu: przywo-
łując wspomnienie wyjątkowo upalnego dnia, podczas którego aktor przebywał na 
zewnątrz, musiał on starać się przypomnieć, gdzie dokładnie na swoim ciele odczu-
wał wówczas ciepło. W ten sposób, koncentrując się na jego lokalizacji (na przykład 
na kroplach potu na plecach), aktor nie tyle odtwarzał wspomnienie, co przeżywał 
je w danym momencie raz jeszcze. Musiał zatem starać się zapamiętać zdarzenie nie 
tylko w serii małych kroków, przez które ono zaistniało, ale poprzez wszystkie zmy-
słowych szczegóły, jakie go otaczały37. 

Mówiąc o improwizacji, Strasberg zaznaczał, że powszechnie jest ona rozumiana 
jako ćwiczenie werbalne lub swego rodzaju zabawa, stanowiąca dla aktora rozgrzewkę 
poprzedzającą właściwy występ. Bywa ona także mylnie rozumiana jako parafraza słów 
tekstu – na przykład wystawianej sztuki czy scenariusza filmu. Według Strasberga obie 
definicje nie oddawały w pełni wartości improwizacji w procesie szkolenia aktorów38.

Odwołując się do eksperymentów z improwizacją, Strasberg utrzymywał, podob-
nie jak Stanisławski, „że jej celem jest umożliwienie aktorowi, zarówno w procesie 
szkolenia jak i prób, rozwinięcie potrzebnego przepływu myśli i odczuć, co dopro-
wadza do rozwoju spontaniczności na scenie lub przed kamerą”39. Tak definiowana 
spontaniczność powinna obejmować przygotowane działania i zapamiętane dialogi, 
ale jednocześnie należy zostawić przestrzeń dla „życia chwilą”. To wywołuje, zarówno 
w aktorze, jak i u odbiorców, uczucie nieuchwytności, czegoś, co dzieje się „tutaj, 
dzisiaj, teraz”. By pomóc aktorom w pełni zaangażować się w improwizację, Strasberg 
poczynił spory pożytek z pytań takich jak: „kto?”, „co?”, „kiedy?”, „gdzie?”, „dlacze-
go?” i „jak?”. Udzielając na nie odpowiedzi, aktorzy odnajdowali motywacje działań 
granych przez siebie bohaterów. 

Improwizacja była dla Strasberga bardzo ważna, ponieważ podkreślała znacze-
nie relacji nie tylko wśród protagonistów, ale także wśród osób mniej znaczących, 
a nawet statystów. Aby mieć pewność, że tożsamość każdej z  granych postaci jest 
specyficzna, Strasberg stosował improwizację, która stymulowała aktorów do kre-
owania swojego bohatera i relacji z pozostałymi postaciami bez pomocy napisanych 
dialogów40. Aktorzy byli zatem zachęcani, by improwizować scenariusz własnymi 
słowami i poruszać się swobodnie, jeśli mieli na to ochotę. Wielkim zwolennikiem 
tak pojmowanej pracy nad rolą jest Dustin Hoffman. Niemal wszystkie sceny z jego 
udziałem w filmie Tootsie (1982, reż. Sydney Pollack) zostały nakręcony po bardzo 
długim okresie improwizacji. Dla Hoffmana stanowiły szczególne wyzwanie: musiał 

36  Por. R. H. Darvas, op. cit., s. 98.
37  Ibidem, s. 98.
38  Ibidem, s. 106.
39  K. Kołacz, op. cit., s. 85.
40  R. H. Darvas, op. cit, s. 127.
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wiarygodnie oddać emocje granej przez siebie postaci, bezrobotnego aktora, który, 
by zdobyć pracę, udaje kobietę41.

Chociaż Strasberg rozmawiał z aktorami o znaczeniu działań granych przez nich 
postaci, odnosił się do nich stronniczo. W rzeczywistości uważał, że nie są one ko-
nieczne, jeśli żywione emocje są prawdziwe42. Znamienne, że rzadko używał tego – 
tak faworyzowanego przez Adler – pojęcia i wolał mówić o „zachowaniu” [behavior]43. 
Zdaniem Strasberga działania były dla aktora półśrodkiem, który miał uzmysłowić 
mu podstawowe zachowania emocjonalne. Mówił o akcji i czynnościach jako narzę-
dziach, których można użyć w „momencie trudności”, by uzyskać pewne emocjonal-
ne „wartości” potrzebne konkretnej postaci, ale chwilowo będące dla aktora trudne 
do uchwycenia. Podczas warsztatów pomagał aktorom sformułować działanie na 
scenie, pytając: „Czego chcesz? Chciałeś coś zrobić? Co to było i dlaczego?”. W ten 
sposób nakłaniał ich, by poprzez użycie czasownika wyrazili działanie. Zgadzał się 
bowiem ze Stanisławskim, że wewnętrzna akcja zaczyna się wraz z psychologicznym 
impulsem, co z kolei prowadzi do fizycznego działania postaci44.

„Musisz zrobić wszystko, co w twojej mocy,  
by poprzez działania ożywić świat na scenie!”45  

Technika Stelli Adler

Po opuszczeniu Groupe Theatre w 1937 roku46 Stella Adler przeniosła się do Los 
Angeles, gdzie przez jakiś czas grała w filmach. Po sześciu latach wróciła jednak na 
Broadway, by występować i reżyserować sztuki teatralne. Równocześnie na począt-
ku lat czterdziestych, prowadziła sporadycznie warsztaty dramatyczne w studiu te-
atralnym Erwina Piscatora. Pod koniec dekady, w 1949 roku, założyła w Nowym 
Jorku własną szkołę nazwaną Stella Adler Theatre Studio (później nazwę zmieniono 
na Stella Adler Conservatory of Acting, a w ostatecznie na Stella Adler Studio of  
Acting)47, gdzie głosiła filozofię aktorstwa stojącą w opozycji do tej, którą wyznawał 
jej rywal na polu pedagogicznym, Lee Strasberg. Aby potwierdzić swoją przewagę 
nad Strasbergiem, Adler lubiła powoływać się na fakt, że jako jedyna amerykańska 
aktorka studiowała bezpośrednio pod kierunkiem Stanisławskiego48. 

Według Stelli Adler pryncypialnym obowiązkiem aktora było zagłębienie się w tekst 
scenariusza i zawarte w nim sytuacje, wykorzystując do tego wyobraźnię. Celem nie 
było sięganie w głąb siebie, aby wypełnić emocje fikcyjnej postaci doświadczeniami 

41  Por. R. Blum, op. cit., s. 75.
42  Por. R. H. Darvas, op. cit., s. 47.
43 Por. ibidem, s. 48.
44  Por. ibidem, s. 46.
45  Cyt. za: H. Kissel, op. cit., s. 139.
46 Por. R. H. Darvas, s. 19.
47  Por. ibidem, s. 19.
48  Por. S. Levy, De Niro, tłum. R. Madejski, Warszawa 2016, s. 70.
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z własnego życia, lecz to, by spróbować znaleźć się w skórze bohatera i postępować 
tak, jakby on postąpił. Adler uczyła aktorów, jak wykorzystać scenariusz i otaczający 
ich świat, aby zagrać rolę, a nie poddawać się psychoanalizie, jak zalecał Strasberg, i na 
podstawie otrzymanego efektu tworzyć własny scenariusz49. Dlatego połączyła wszyst-
ko, czego nauczyła się w Group Theatre, na Broadwayu, w Hollywood i od samego 
Stanisławskiego i w konsekwencji oferowane w jej szkole kursy aktorstwa obejmowały 
między innymi zajęcia z kształcenia mowy i głosu, poruszania się i makijażu sceniczne-
go, czytano Szekspira, a także prowadzono warsztaty z analizy różnych sztuk i granych 
postaci. W latach sześćdziesiątych, w miarę jak szkoła, zyskując rozgłos, rozrosła się50, 
do programu nauczania dodano także zajęcia dla czynnych już zawodowo aktorów, 
którzy szlifowali tam swój styl. 

Kiedy w  1951 roku, dzięki filmowej roli brutalnego Stanleya Kowalskiego 
w Tramwaju zwanym pożądaniem (A Streetcar Called Desire, reż. Elia Kazan) Marlon 
Brando, najsławniejszy wychowanek Adler, zaistniał w  głównym nurcie kina hol-
lywoodzkiego, Stella została nobilitowana razem z  nim i  „zyskała wysoką pozycję 
wśród najbardziej liczących się nauczycieli nowego stylu, który zdominował grę ak-
torską w Ameryce”51. Wśród pozostałych jej studentów wyróżnić można między in-
nymi Roberta De Niro, Harveya Keitela, Judy Garland, Warrena Beaty, Anthony’ego  
Quinna czy Benicia Del Toro. Obecnie Adler jest postrzegana jako jedna z osób ma-
jących najsilniejszy wpływ na styl współczesnego aktorstwa filmowego.

Będąc przekonaną, podobnie jak Stanisławski, o nadrzędnym znaczeniu działa-
nia postaci, Stella Adler w swej aktorskiej technice szczególnie akcentowała „akcję”. 
„Wszystko, co robimy w  teatrze jest działaniem. Tym jest aktorstwo. […] Granie 
i działanie jest tym samym”52 – mawiała, niemal cytując swojego rosyjskiego mistrza. 
Uczyła adeptów, że działania postaci powinny być zawsze definiowane w kategoriach 
aktywnych czasowników podkreślających dynamikę czynności oraz że aktor powi-
nien budować tak zwany słownik działań. Ten nawyk pracy był niezwykle ważny, po-
nieważ – zdaniem Adler rozwój bohatera jest konsekwencją tego, co on robi. Żywiła 
przekonanie, że działania postaci są nawet ważniejsze niż wypowiadane przez nią 
słowa, ponieważ „To nie słowa, czynią występ”53.

Koncept działania wewnętrznego (to znaczy psychicznego) sformułowany przez 
Stanisławskiego54 Adler nazywała dla uproszczenia „uzasadnieniem” [justification]55. 
Tłumaczyła adeptom, żeby nie doszukiwali się go w tekście, ale próbowali odnaleźć 
go w sobie. To, co wybiorą jako własne uzasadnienie, powinno stanowić przyczynę 

49  Por. ibidem, s. 70.
50  W tym czasie Adler miała najliczniejszą w Nowym Jorku grupę uczniów, którzy przyjeżdżali z całe-

go świata, by pobierać u niej nauki – por. ibidem, s. 71.
51  Ibidem, s. 71. 
52  H. Kissel, op. cit., s. 56.
53  R. H. Darvas, op. cit., s. 50.
54  Por. K. Stanisławski, op. cit. s. 48.
55  Por. H. Kissel, op. cit., s. 125. 
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określonych działań i doświadczanych emocji postaci, w którą się wcielają. Komiczny 
przykład obrazujący praktyczne zastosowanie tej koncepcji pochodzi z zajęć grupo-
wych: Adler poprosiła studentów, by naśladowali kury, które dowiedziały się, że lada 
moment zostaną unicestwione z powodu wybuchu bomby atomowej. W czasie gdy 
wszyscy adepci biegali w różnych kierunkach, nerwowo trzepotali rękami-skrzydła-
mi i gdakali, jeden z nich, Marlon Brando, nieporuszony pozostawał w miejscu. Na 
pytanie zafascynowanej mentorki, dlaczego „jego” kura nie jest przerażona, przyszły 
gwiazdor podobno odpowiedział: „A  co kura może wiedzieć o Hiroszimie?”56. Po 
wtóre, podążając za myślą Stanisławskiego, że uzasadnienia są kształtowane przez za-
miary postaci, Adler sugerowała, by aktor formułował je w sposób, który doprowadzi 
do działań zewnętrznych, to znaczy fizycznych. Mówiła także, że istnieją dwa rodzaje 
uzasadnień: natychmiastowe i  wewnętrzne57. Te pierwsze, które odpowiadały im-
pulsom Stanisławskiego, dają bezpośrednią przyczynę fizycznego działania, te drugie 
natomiast pobudzają do działania. 

Posiadając praktyczne aktorskie doświadczenie, Adler rozumiała, że aktorzy mają 
trudności z odgrywaniem sceny w całości, a dla większość z nich działania posta-
ci często nie są wystarczająco umotywowane. Z tego powodu popierała opinię Sta-
nisławskiego o potrzebie wyznaczenia początku, środka i końca każdego działania. 
Wyróżniała także potrzebę analizy scenariusza nie tylko w celu prześledzenia działań 
kreowanej postaci, ale również by przestudiować znaczenie czynności w stosunku do 
pozostałych bohaterów w celu upewnienia się, że   każde działanie łączy się logicznie 
z następnym. Mówiła o „kręgosłupie wydarzeń”, który był paralelny do „linii ciągłej 
działania” z koncepcji Stanisławskiego. 

Dopatrując się organicznego związku między wyobraźnią aktora a  „okoliczno-
ściami założonymi” scenariusza, Adler położyła nacisk na korzystanie z wyobraźni 
w celu pogłębienia wymowy sceny. Wierzyła, że wyobraźnia pozwala aktorowi zapo-
mnieć o swoim życiu i wskoczyć w życie fikcyjnej osoby, jaką jest grana przez niego 
postać. Nakłaniała aktorów, by przyjmowali postawy antropologów, dlatego na swo-
ich zajęciach przeprowadzała dogłębną analizę scenariuszy, badając między innymi 
niuanse środowiska, w którym rozgrywała się akcja. 

Rozprawiając o stopniu intensywności wyobraźni, amerykańska mentorka utrzy-
mywała, że najważniejszą rzeczą, jaką muszą robić aktorzy, jest gimnastyka umy-
słu. Opracowała zestaw ćwiczeń opisowych, które miały stymulować pomysłowość 
adeptów. Podczas pewnych zajęć Adler poprosiła pracujących w grupach uczniów, 
by wyobrazili sobie, że idą wzdłuż polnej drogi. Mieli wziąć pod uwagę wszystkie 
istotne detale, takie jak pogoda, gałąź, która spadła i blokuje przejście, pobliski staw 
et cetera. W ten sposób dowodziła, że sztuka czy scenariusz filmu oferują często jedy-
nie szczątkowe dane, a zawodowym obowiązkiem aktorów jest je ożywić za pomocą 
wyobraźni58. Kolejnym ćwiczeniem praktykowanym na kursie Adler było zadanie 
56  F. Forestier, Marlon Brando. Piękna bestia, tłum. M. Jarząb, Katowice 2013, s. 31.
57  Por. H. Kissel, op. cit., s. 125.
58  Por. H. Kissel, op. cit., ss. 66‒67.
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nazywane „podróżowaniem” [travelling]59: mentorka zachęcała uczestników warsz-
tatów, żeby dowolnymi skojarzeniami opisali konkretną rzecz, przekonując się, jak 
daleko zaprowadzi ich wyobraźnia. Mieli przy tym przyjąć postawę otwartości umy-
słu, nie przejmując się obiektywnym uzasadnieniem czy logiką.

Zajmując skrajne stanowisko wobec Strasbergowskiej obsesji na punkcie pamięci 
emocjonalnej, Adler deklarowała, że nadmierne skupienie na tym aspekcie jest szko-
dliwe dla sztuki i postaci. Niemniej jednak niechętnie przyznawała, że w wyjątkowej 
sytuacji aktorzy mogą wykorzystać pamięć emocji jako narzędzie – na przykład kiedy 
wymagana przez scenariusz emocja nie może być pobudzona poprzez działanie posta-
ci. Rozumiejąc, że wspomnienie wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości aktora, 
może spowodować problemy emocjonalne, zastrzegała, by adepci szukali analogicz-
nych zdarzeń z własnego życia, ale nie emocji, które tym wydarzeniom towarzyszyły60.

Krytykując Strasberga, Adler rozważała wagę osobowości aktora względem roli, 
a  także podkreślała fizyczny byt postaci, czasem kosztem jej życia emocjonalnego 
i psychologicznego. Mówiła:

Postać jest formą fizyczną […].Wszystko, co mówisz, wszystko, co robisz, określa twoją 
postać. Z zewnątrz pochodzi to, co liczy się najbardziej w charakterze. Twoje fizyczna 
jaźń jest najbardziej interesującą rzeczą w postaci61. 

Jednym z  najbardziej gorliwych wyznawców koncepcji aktorstwa nauczanej przez 
Stellę Adler był Robert De Niro. W szczytowym okresie swojej kariery wiele czasu 
poświęcał na analizowanie motywów działań granych przez siebie postaci przy jedno-
czesnym podkreśleniu ich wyglądu zewnętrznego. Znakomitą ilustracją budowania 
ekranowej postaci w oparciu o jej fizyczną transformacje jest oscarowa rola De Niro 
we Wściekłym byku (Raging Bull, 1980, reż. Martin Scorsese). By wypaść wiarygodnie 
w roli zawodowego boksera, najpierw nabrał imponującej muskulatury stanowiącej 
rezultat sześciu miesięcy intensywnego treningu, a następnie, by zmienić się w otyłe-
go pijaka, przybrał na wadze 30 kilogramów62.

„Twój talent leży w twoim wyborze”63. Podsumowanie

Zaproponowane pod koniec lat czterdziestych XX wieku przez Lee Strasberga oraz 
Stellę Adler dwie wizje aktorstwa dążącego do kreowania postaci zgodnie z  zało-
żeniami realizmu psychologicznego zapoczątkowały w  USA aktorską rewolucję. 
Jej kulminacją były lata siedemdziesiąte, kiedy Oscary za najlepsze role filmowe  

59  Por. ibidem, s. 71.
60  Por. ibidem, s. 139.
61  R. H. Darvas, op. cit., s. 134.
62  Por. S. Levy, op. cit., ss. 291‒292.
63  Słowa Stelli Adler, które szczególnie upodobał sobie Robert De Niro; cyt. za: R. Blum, op. cit., s.72.
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odbierali niemal wyłącznie „aktorzy metodyczni”, tacy jak Jon Voight, Diane Ke-
aton, Jack Nicholson, Jane Fonda, Dustin Hoffman, Ellen Burstyn i inni. 

Od przeszło ponad pół wieku Actors Studio i Stella Adler Studio of Acting po-
zostają wierne myśli Stanisławskiego, kultywując tradycję, wartości i  metodologię 
procesu pracy określoną przez założycieli. Szczegółowe informacje dotyczące warun-
ków przyjęcia nowych członków, opisy oferowanych kursów oraz nazwiska współcze-
snych czołowych przedstawicieli instytucji (wśród których znajdują się osoby, które 
pracowały bezpośrednio pod kierunkiem sławnych pedagogów) można znaleźć na 
oficjalnych stronach internetowych szkół. W dobie kultu celebrytów Actors Studio 
i Stella Adler Studio of Acting wciąż uważane są za świątynie aktorstwa jakościo-
wego i przyciągają kolejne pokolenia aktorów pragnących szlifować swój warsztat.

Wyrosły na gruncie osobistych uprzedzeń konflikt między Strasbergiem i Adler 
zakończył się wraz ze śmiercią legendarnych nauczycieli i szczęśliwie nie zatruł ko-
lejnych pokoleń. Dlatego współcześnie w USA mówi się raczej ogólnie o aktorstwie 
metodycznym, a  powyższe koncepcje aktorstwa psychologicznego sformułowane 
przez Strasberga i Adler, ale także Roberta Lewisa czy Sanforda Meisnera, określa się 
potocznie od nazwy jego najbardziej popularnego wariantu mianem Method Acting. 

W Stanach Zjednoczonych dyskusje nad kondycją współczesnego aktorstwa fil-
mowego są bardzo dynamiczne, a coroczne rozdanie nagród Amerykańskiej Akade-
mii Filmowej staje się dobrą okazją do refleksji na ten temat. Wielu zastanawia się, 
czy w obecnym hollywoodzkim przemyśle filmowym wciąż mamy do czynienia z ak-
torstwem metodycznym w sensie Strasbergowskim. Krytyk filmowy Robbie Collin 
w artykule Why Hollywood Went Method Acting Crazy dumał nad stanem współcze-
snego aktorstwa jakościowego64. Collin przyglądał się aktorom, którzy po roku 2000 
zostali uhonorowani Oscarami, wykazując, że aż dziewięć statuetek trafiło do tych, 
których podejście do budowania postaci ekranowej było w mediach szeroko charak-
teryzowane jako aktorstwo metodyczne. Autor artykułu wymienił aktorów takich 
jak Matthew McConaughey (Witaj w klubie, 2013, reż. Jean-Marc Vallée), Jamie 
Foxx (Ray, 2004, reż. Taylor Hackford), Adrien Brody (Pianista, 2002, reż. Roman 
Polański), Forest Whitaker (Ostatni król Szkocji, 2006, reż. Kevin Maconald) i Eddie 
Redmayne (Teoria wszystkiego, 2014, reż. James Marsh), smutno konstatując, że dzi-
siejszy problem związany z neoszaleństwem w podejściu do aktorstwa metodycznego 
polega na tym, iż nie ma ono nic wspólnego z oryginalną Metodą opracowaną przez 
Strasberga. Pogląd ten zdaje się podzielać gwiazda Podziemnego kręgu (Fight Club, 
1999, reż. David Fincher), Edward Norton. W jednym z wywiadów aktor tłumaczył, 
że we współczesnym mainstreamie termin „Metoda” został oderwany od pierwotne-
go znaczenia i uległ wynaturzeniu65. 

64  Por. R. Collin, Why Hollywood Went Method Acting Crazy, „The Telegraph”, 08.05.2016 [on-line:] http://
www.telegraph.co.uk/films/2016/05/08/why-hollywood-went-method-acting-crazy/ [04.07.2017].

65  B.  Gelbart, Edward Norton On Why Method Acting Is Misunderstood  – Hamptons Film Festival,  
„Indie Wire”, 12.10.2016 [on-line:] http://www.indiewire.com/2016/10/edward-norton-hamp-
tons-international-fiilm-festival-1201735523/ [03.07.2017].
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Metoda Strasberga i  Technika Adler stały się artystyczną odpowiedzią na du-
cha niespokojnych czasów. Był to sposób gry, w którym aktorzy zostali wezwani do 
odkrycia w postaci swojej własnej emocjonalnej historii, zobowiązani do szczerości 
i uczuciowej prawdy, a praca na planie filmowym stawała się głęboką psychologicz-
ną próbą. Dziś rozpaczliwa intensywność Method Acting traci swój potencjał. Przez 
ostatnie kilka dekad, szczególnie po tym, gdy Robert De Niro został nagrodzony 
Oscarem za rolę we Wściekłym byku, sposób aktorstwa oparty na radykalnej fizycznej 
transformacji stał się kluczowym czynnikiem w  kampaniach aktorów szukających 
trofeów. Dzisiaj w mediach „Metodą” nazywa się selektywne zastosowanie uproszczo-
nych technik wywiedzionych z aktorstwa psychologicznego. Jest ona bardziej narzę-
dziem marketingu niż rzeczywistym stylem aktorskim, o czym świadczył chociażby 
niedawny przykład Jareda Leto i jego opowieści o tym, jak przygotowywał się do roli 
Jokera w Legionie samobójców (2016, reż. David Ayer). 
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Kamila Kołacz 

Summary 
What is acting? The dualism interpretive of Konstantin 
Stanislavsky’s „System” by Stella Adler and Lee Strasberg

The article is a theoretical analysis of two film acting techniques grown from the con-
cept of a Russian theater director and teacher, Konstantin Stanislavsky. Contrasting 
interpretations of the Stanislavsky’s “System,” the psychophysical method of working 
with actors on a stage character building, made in the USA in the late 40. XX century 
by Stella Adler and Lee Strasberg, and developed their ideas, revolutionized film act-
ing forever. Doctrines formulated by Strasberg and Adler and concerned with actor 
education were based on different elements derived from the System, and eventually 
evolved into two distinct styles of acting, popularized in competitive schools today.


