Bożena Kociołkowska - ciagle myślę, czy jeszcze zdążę?
Nieustannie w ruchu. Najpierw na scenie, jako primabalerina, potem jako choreografka i animatorka baletu na całym świecie, propagatorka sztuki tańca Bożena Kociołkowska, prezeska
Fundacji Sztuki Tańca, opowiada o swoim niezwykłym apetycie na życie. I przekonuje, że życie
zaczyna się po siedemdziesiątce.
Pani życie przypomina film. Przyszła Pani na świat w okupowanej Warszawie?
I jako dziecko ocalałam z Powstania Warszawskiego. Pamiętam, jak ukrywaliśmy się w
schronie i szliśmy kanałami od Placu Krasińskiego do Placu Napoleona. Potem moje życie było
jeszcze wiele razy poważnie zagrożone, przeżyłam trzy trzęsienia ziemi, wybuch bomby, śmierć
kliniczną. Wierzę w przeznaczenie. Czuję się wybranką losu, pozostawioną na świecie „po coś”.
Myślę, że solidnie przeżywam swoje życie.
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Zasłynęła Pani jako primabalerina Teatru Wielkiego w latach 60., 70. i 80., ale też jako
pedagog, choreograf, promotor baletu w Polsce i na świecie.
Żartuję, że byłam pierwszą osobą, która zrobiła … strajk. W 1952 roku ja, uczennica zwykłej
podstawówki, zakomunikowałam mamie, że chcę iść do szkoły baletowej. Odmówiłam chodzenia do jakiejkolwiek innej. Mama przetrzymała mnie tydzień w domu, sądząc, że mi przejdzie.
W końcu uległa… Zwykle wysyłanie dziecka na naukę baletu jest decyzją rodziców. U mnie
było na odwrót. Od najmłodszych lat miałam smykałkę do tańca, na podwórku dzieci wołały za
mną „artystka”, gdyż organizowałam pod balkonem domu w którym mieszkałam przedstawienia.
Potem szkoła baletowa. Byłam pierwszym rocznikiem, który po wojnie przeszedł pełną edukację
baletową, wraz z maturą.
Zapowiadała się Pani na gwiazdę?
Nie, chociaż warunki zewnętrzne miałam podobno dobre, poza tym umiałam poddać się
dyscyplinie. Bywa, że zdolne dziecko nie ma ochoty harować i przepada… Po wielu latach pracy
jako pedagog uważam, że aby odnieść sukces w tej dziedzinie, potrzeba 80% pracy, 10% talentu i 10% szczęścia. W zniszczonej, zrujnowanej Warszawie szkoła baletowa stała się moją
największą, szaloną pasją. Pomogła mi przetrwać biedne, szare i trudne czasy.
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Dziecko szczęścia? Zadebiutowała Pani w wymarzonej przez wszystkie artystki roli Odetty
– Odylii w „Jeziorze łabędzim”. I od razu dostała Pani super- recenzje…
Umowę w Teatrze Wielkim podpisano ze mną jeszcze przed ukończeniem szkoły. I nagle
okazuje się, że mam zatańczyć największą rolę w balecie klasycznym, fascynujące! Ale dojrzałam
do niej dopiero po jakimś czasie; mam na myśli emocjonalną dojrzałość, a nie technikę. Tę partię
wykonywałam przez wiele lat, ponad 100 razy… Przyznaję, od początku moje pracy w Teatrze Wielkim dostawałam główne, odpowiedzialne role :(Eudrydyka w Orfeuszu Strawińskiego,
Panna młoda w Harnasiach Szymanowskiego, Julia w Romeo i Julii Prokofiewa, Panna Julia, wg
Strinberga, tytułowa rola w Fedrze Aurica- przyp. red.), i wiele innych co powodowało też dystans środowiska. Ale dobrze wiem, że życie jest pełne dopiero wtedy, kiedy są radości i smutki.
Kiedy miałam 19 lat, przed premierą Jeziora – proszę zwrócić uwagę, że w tamtych czasach to
partia decydowała o naszych losach, a ja nigdy nie byłam i nie będę w żadnej partii - próbowano
nie dopuścić do mego debiutu! Mój debiut zagrażał ówczesnej primabalerinie, której mąż był I
sekretarzem partii. Brutalnym aktem był ten, w którym ówczesny dyrygent w czasie jedynej próby generalnej na scenie, podczas Pas de deux nie pozwolił mi dokończyć tańca, przerwał próbę
i zwolnił orkiestrę na przerwą. Do tego na dzień przed premierą poszłam do sklepu i nagle jedna ze skrzynek z konserwami obsunęła mi się na stopę. Trafiłam do szpitala, usłyszałam, że to
poważne stłuczenie, jest rana i koniec z baletem. Ale młodość przenosi góry. Zatańczyłam, choć
z bólem, bezbłędnie, tak mówiła choreografka spektaklu pani Natalia Konus.
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Miała Pani stypendia w Paryżu, Budapeszcie, Hawanie, Chicago. Jeździła też z teatrem na
gościnne występy po Europie, do USA i na Kubę. Jak Was przyjmowano?
Czasami sztukę determinowała polityka. Np. na tournee we Francji objechaliśmy 40 miast,
a naszym impresario był ekspułkownik z gabinetu generała Charlesa de Gaulle’a. Uprzedził, że
w pewnych regionach kraju będziemy przyjmowani gorąco, bo ludzie popierają tam komunizm,
my z kraju komunistycznego przyjechaliśmy, ale w innych go nie akceptują. Faktycznie, różnice
w reakcjach publiczności były wyczuwalne.
Nie myślała Pani o emigracji? Tutaj zdobyła Pani baletowe szczyty.
Gdybym miała mniej lat, pewnie tak bym uczyniła. Ale jako dwudziestoparolatka miałam
w Polsce dobrą pozycję, czułam się w miarę akceptowana, a tam musiałabym zaczynać od
początku. To zawód wiecznej konfrontacji. Po jednej z poważnych kontuzji (mięśnia brzuchatego łydki) myślałam, że już nie wrócę na scenę. Poszłam na studia pedagogiczne do Akademii
Muzycznej, ale łaskawy los chciał, abym jednak powróciła do zawodu. Studiów nie zostawiłam,
pedagogikę tańca ukończyłam z wyróżnieniem. Jako blisko 40-latka, w pełni sił, trafiłam do
szpitala, miałam perforację wyrostka robaczkowego, niestety przydarzył się błąd w sztuce lekarskiej. Czekała mnie trzecia operacja pod rząd i czułam, że jej nie przeżyję. Zapadłam w śmierć
kliniczną, odjechałam daleko, prawie do nieba… Ale Pan Bóg powiedział: wracaj. Miałam po-
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czucie, że jestem w kwiecie życia, że jeszcze się nie nażyłam.i mam wiele spraw do zrobienia.
Do szpitala przyjechał reżyser Krzysio Bukowski, który przygotowywał słynny musical Kolędanocka w hołdzie ludziom Solidarności. Był 1980 rok. Poprosił, abym zrobiła ruch sceniczny, ale
ja, leżąc pod kroplówką, nie wierzyłam, że to może się udać. On specjalnie dla mnie przesunął
o dwa tygodnie premierę. Wszystkie szczegóły omawialiśmy w szpitalu. Na premierę w Gdyni zawieziono mnie na leżąco, samochodem. Tam poznałam legendę Solidarności, panią Annę
Walentynowicz. Byłam przeraźliwie chuda. Ale artystycznie miałam pełnię przeżyć. Wkrótce
straciłam pracę w Teatrze Wielkim, bo nadeszła nowa dyrekcja, która nie zamieniła ze mną nawet
słowa, chyba nie dorosła do roli decydowania o losach innych a przecież mogłam zostać pedagogiem lub baletmistrzm. Co tu robić? – myślałam gorączkowo.
I „co tu robić”?
Miałam zawód piękny, ale krótkotrwały, w którym trudno się przekwalifikować. Zajęłam się
ruchem scenicznym. Opracowałam choreografię do 35 spektakli w Polsce, Niemczech, Jugosławii
i we Włoszech. Próbowałam też swoich sił w reżyserii. Wyjechałam za granicę, mieszkałam
przez osiem lat w Rzymie, gdzie byłam maitre de ballet nota bene nauczyłam się szybko języka
i… gotowania. Byłam jednym z pomysłodawców I Światowego Kongresu Tańca w San Francisco czy Międzynarodowych Warsztatów w Niemczech, Italii i USA. Współtworzyłam Festiwal
„Dance of the World” w latach 90. w Polsce. Potem pełniłam rolę dyrektora artystycznego: w
Balecie Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej, w Balecie Teatru Wielkiego w Łodzi, w
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Państwowej Szkole Baletowej w Warszawie, a pod koniec lat 90. w szkole baletowej w Bytomiu.
Ślązacy mówią na przyjezdnych ptoki (co to przylecą i wylecą) albo krzoki, które zapuszczają
korzenie. Ja zostałam tam 10 lat: to był piękny czas, w którym zapomniałam o upływie czasu
dzięki pracy z młodzieżą. Nawiązałam wtedy kontakt z 14 krajami europejskimi, nadzorowałam
wymianę tancerzy, organizowałam Międzynarodowe Spotkania Młodych Tancerzy w Bytomiu.
A kiedy skończyłam 50 lat, poszłam na podyplomowe studia Obrotu Dziełami Sztuki Profesjonalnej na SGH, co też mi się przydaje. Teraz znowu mieszkam w Warszawie. Zwiedziłam
45 krajów, co w normalnych warunkach nie byłoby możliwe i doceniam, że było mi to dane. Jak
to się stało będzie można przeczytać w mojej biografii, którą właśnie piszę. Żałuję jedynie, że
nie pisałam dzienników ani pamiętników. Dziś każdemu bym to doradziła. Mnie przydałyby się
szczególnie właśnie teraz, kiedy piszę książkę, rodzaj autobiografii.
Kiedy umawiałyśmy się na wywiad, powiedziała Pani, że życie zaczyna się po
siedemdziesiątce.
Bo to prawda (śmiech). Cztery lata temu skończyłam pracę zawodową, ale nie społeczną.
Prawdziwe życie jest poza sceną, poza reflektorami, trzeba umieć się w nim odnaleźć. Teatr
pozwolił mi zrealizować marzenia, wieść ciekawe, niebanalne życie. Nadszedł czas, abym i ja coś
dla niego zrobiła. Wraz z moją Fundacją Sztuki Tańca podjęłam pierwszy taki projekt w historii
baletu polskiego. Wzniesienie rzeźby w hołdzie polskim artystom baletu 1785-2013”. Do konkur-
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su stanęło 56 rzeźbiarzy z Polskich, Anglii i Ukrainy. Zwycięska rzeźba stanie przy budynku
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Oficjalne odsłonięcie nastąpi 29 kwietnia, 2014 roku.,
czyli w Międzynarodowy Dzień Tańca. Rzeźba ma być wielkim hołdem dla całego środowiska
baletu i wspaniałym podziękowaniem za ogromne osiągnięcia w historii polskiej kultury także
w czasach, gdy kraj nasz został wymazany na ponad 100 lat z administracyjnej mapy Europy.
Jest również spełnieniem obowiązku pokoleniowego – naszym wkładem w dokumentację gromadzonego w ciągu dziejów i wzbogaconego przez kolejne pokolenia materialnego i duchowego
dorobku narodu. W budowę polskiej tożsamości kulturowej. Teraz staram się wybierać to, co
może przynieść pożytek innym ludziom. W moim życiu jest równowaga pomiędzy wydarzeniami
szczęśliwymi i tragicznymi to daje siłę. Jestem pełna optymizmu, pokory i szacunku do innych.
Cieszę się każdą chwilą, kiedyś brakowało okazji, by celebrować momenty, ciągle praca, kariera,
rywalizacja. A teraz wreszcie mam czas, aby dokształcać się duchowo. Nadal sporo podróżuję.
Mam świadomość upływającego czasu. Dziś myślę: czy zdążę jeszcze? Przeczytać, zobaczyć,
ogarnąć zmieniający się świat… A jeszcze jest tyle do zrobienia.

Wywiad po raz pierwszy ukazał się w marcu 2013 na portalu www.onaonaona.com
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