
• Zdaje się, że wspaniale ka
riery aktorskie - przynajmniej 
w „wielkim świecie" - rodzą 
się na planie filmowym. Duży 
ekran czy scena jest zatem waż
niejsza w Pani pracy aktorskiej? 

- W teatrze ze spektaklu na 
spektakl można dochodzić do 
pewnych ideałćw, w filmie na
tomiast raz. utrwalony kadr po
z.ostaje. Aktor może siG źle CZ.Ul'. 
być z.mQczony, a konsekwencje 
tego. 2:e siG raz. ile zagrało po
nosi się przez. cały cz.as emisji 
filmu. Teatr daje możliwość 
be2lpośredniego kontaktu aktora 
·z. widz.cm. Nawet podczas pracy 
z najwspanialszymi partnerami 
i reżyserami spektakl nabiera o
statecznych barw dopiero. gdy 
do teatru przychodz.i pub licz
ność. Sama bardzo CZ-GSto cho
dZ-G do teatru jako widz., oglą
dając np. „Emigrantów" trzy
krotnie stwierdz.ilam odmienność 
wykonań, pomimo tego samego 
tekstu. tych samych sytuacji i 
aktorów. W z.ależności od reak
cji widowni z.upełn i c inaczej roz.
łożono akcenty. Właśnie teatr 
jest najważniejszym m1CJscem 
pracy aktora. Tu aktor uczy siG 
przez Cćlle !. ,,·cie swojego zawo
du. 

Jednak i w filmie pracowa
Pani u reżyserów takich jak 

Konwicki czy Has, którzy sły
ną z dbałości o aktora i o pie
tyzm w artystycznym ukształto
waniu dzieła? 

- Tak, rzeczywiście są to 
wspaniali fachowcy i wspaniali 
Judzie. Grałam w dwóch filmach 
Konwickicgq - „Dolinie ls sy '' i 
.„Jak daleko stąd, jak blisko". U 
niego na planie fi lmowym pa
nuje takie skupienie. taki na
strój, że aktor cz.uje siG ja k w 
teatrze. Konwic'ki nigdy n ic 
traktuje ~ktorć.<w jako rekwi:t.y
tu. kocha a'ktorćiw i oni go ko
chają . Ostatnio zctkrn:le m si c; 
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Hasem. podczas pracy nad f il
mem „Osobisty pami<; tmk 
grze~znika, prz.e:t. n iego sa mego 
pisany", Pc mimo t e.~o. i:e ;:: r;i- • 
łam cp it.od, praca t a h~' l a dla 
mnie wielkim przei:yciem. 

• „Izolacje;, subicktywiim i 
indywidualizm chroni art~· sta 
jak największą świętość" - po
wiedział Bergman. Proszę jed
nak aby zechciała Pani opowie
dzieć, jak wygląda , praca nad 
nową rolą? 

- W przyp;idk u każ.dej otr z.~ -
ma11ej pfzcze m111c ro li , najpil'rw 
s 'i; uk r r ;mie hoi<;. 1,otem staram 
~i ę i<l zrozum ieć. pokochać , a je
szcLC późn i ej grać najlepiej jak 
·potrafię . p cm iewa i. ka l.dy <iktor 
chci;1!by byc naj lepszym akto
rem na świec ie„ O samej pracy 
nic mogG powiedzieć nic„ bo 
nic ma Ladn~·ch niezastąp ionych 
metod. am gotowych recept. Za-

Jeży to w dużej mierze od tego. 
z kim sie pracuje. Są reżyserzy, 
którzy ciągle od aktora egzek
wują, inni dają mu wolną rQ
kQ. Bywają tacy, jak niezapom
niany Swinarski, który wyko
rz.~ '5lywal konflikty pomiQdz.y 
aktorami w .pracy nad spektak
lem. 

• Aktorstwo Jest chyba je
dnocześnie zawodem, sztuką i 
powołaniem. Jeśli tak, co Panią 
skłania do jego uprawiania? 

- Kocham swój zawód, lubię 
r'Obić to, co robię. Równocześnie 
jest to praca fascynująca. Zmu-

sza aktora do ciągłego poznawa
nia, z~stanawiania się nad so
bą , na:i Ju·dzkim losem, obser
wowania wszel'kich zachowań, 
reakcji. Aktor nigdy n ie może 
powiedzieć: Ju ż wiem wsz)"stko 
- ho podczas pracy ciągle spo
t~· ka siG 1. tajemnicami. nowy
mi zagadkami i problemami. 

• Jak godzi Pani wymagania 
zawodowe z prywatnością, c-iy 
znajduje Pani czas na tzw. życic 
rodlinne? 

- Właśnie normalne tycie ro
dli nne pot.wala mi uprawia(: 
swój zawód. Dom jest moim a
zylem - miejscem . do którego 
uciekam od kamer, reflektorów. 
ludzi . oklasków. napiQć i stre
»liw 1.~ wodowych. Z radością 
z~nieniam siG w normalną go
s:podyniG do:nową gotuję. 
sprz;1tam, sz.yjQ, hodujQ kwiaty . 
1.:z:3sem pomal uję ścianę, poga
da m z r ;em. Wiem, że tu je
stem potrzebn;i napra\\·dc; - bo 
:t.aws t.e czeka na mnie uśh1iech
nięh ~ ~·nek . jes-z.czc bardzo ma
lutki i bezradny... i przy nim 
z3pomi11am o wszystkim, o ro
lach . sukcesach . klQskach.„ I ni
gdy nic czuję się z.nużona t~· mi 
olJowiąz.kami . bo od nich ucie
kam na scenę . przed kamerQ, w 
mny magiczny świat. Te dwa 

moje „życia" dopełniają się , 
równoważą, jedno jest lekar
stwem na drugie, pomaga,ją mi 
być mimo wszystko normalnym, 
szcZ-Gśliwym cz.łowie'kiem. 

• Wspomniała Pani o stre
sach w życiu aktora. Czy nie 
ponosi za nie odpowiedzialności 
w dużej mierze niekompetentna 
krytyka? 

- Każdy aktor lubi czytać o 
sohie dobrze, ale trudno kiero
wać się recenzjami, skoro dwie 
najle·psz.e otrzymałam za spekta
kle, w których nigdy w życiu 
nie grałam. Podobno stworzyłam 
kreację w przedstawieniu Waj
dy .. Z biegiem lat, z biegiem 
dni". Bardz.o wyso'ko oceniono 
też mój rzekomy udział w sztu
ce. „Sen o bez.grzesznej". Chwa
ła za to recenzentom! 

• Na szczęście zdarzają się 
rozbieżności w ocenie krytyki i 
widzów„„ 

- Tak z.darzyło siG ntI>. w 
przypadku „Znachora", po Któ
rym widz.owie napisali do mnie 
tysiące listów, wyrażając swoją 

aprobatę, a krytyka bądź mil
czała, bądź jak p. Kałużyński 

wypowiadała sic;, że jest to, 
g„. olukrowane". o aktQrach w 
ogóle nie wspominając, i może 

p. Kałużyński też miał swoje ra
cje. 

• Dlaczego więc żaden ·z akto
rów nie rezygnuje z tego spo
sobt1 życia? 

- Z<larz.ają siG bowiem takie 
przedstawienia jak „Dziady" w 
reżyserii SwinarskiegQ wysta
wione w gotyckiej katedrze w 
Londynie. Wydawało się nam, że 
je;t to sz.c:r!enie osobisty dramat 
•Polaków. Na początku prz.ysz.ła 
nas oglądać Polonia, popłynęły 
łzy i były owacje. Kiedy na
stępnego dnia miała nas oglądać 
publicz.ność angielska, prz.ypu
sz.cz.aliśmy, że nic nie z.rozumie 
i bc;dz.ie siG nudzić, bo to dłu
gie przedstawienie. Odbiór był 
jednakże fenomenalny. Zobaczy
liśmy jak Murzyn płacze na 
„Dziadach" i przeżyhśmy wtedy 
magię wielkiej sztuki, takiej, 
'która pokonuje wszelkie barie
ry - językowe również. To 
'Prz.cdsta wienie w katedrze mia
ło niezwykły wymiar i urodę. 
Warto być aktorem, żeby coś ta
kiego przeżyć. 

• A Jak zaczęły się Pani do-
świadczenia przeżycia aktor-
skie? 

- Mając 17 lat zagrałam po 
raz. pierwszy w prawdz.iW)'m tea
trze u Lidii Zamkow w „Wese
lu". Odtwarzałam postać fai i 
Chochola. Traktowano mnie tro
ch<; jak mas'kot'kę. przez. co nie 
z.dawałam sobie wtedy sprawy, 
jaki to ci~.Łki z.J•wód, miałam ta
ką aktorską cieplarniQ. Jednak 
przejmowałam siG wszystkim 
jak harcerz i od samego począt
ku traktowałam ten z.aw6d po
ważnie. 

• Niech mi będzie wolno wy
razić opinię, że osiągając w cią

gu lat kunszt dojrzalej, wybit
nej aktorki, była Pani zawsie 
wierna t• mtcj, siedemnastolet
niej dziewczynie debiutującej w 
teatrze. Dziękuję za rozmowę. 
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