
Kr obcięte CJSf.71\1AJOMI ZE SCENY I ESTRADY 
s upła, dziewczęca 
figurka. Elżbieta Kar· • I kos.ika wygląda raczej je

szcze na uczennicę szkoły 
średniej, niż na dorosłą, 
dojrzałą osobę. 

- Nigdy dotąd nie m~wllam 
o sobie. Nie wiem, czy chodzi 
też o jakieś moje dane persa· 
nalne ... Urodziłam się w 194.'J. 
r. w małej wsi województwa 
łódzkiego, ale zaraz po wy
zwoleniu rodzice przenieśli się 
do Wrocławia i ta1:1 już się 
wychowałam. Wroc!aw uwa
żam więc za swoje rodzinne 

miasto. Co jeszcze trzeba po
wiedzieć? Zawód wykony'"''a
ny - aktorka, w dowodzie 
osobistym nanczycielka. 
Stan cywilny - wolny ... 

- Dlaczego w dowod~!e o~<'· 
bistym wpi.any ma Pani za.. 
wód niezgodny z wykonywa· 
nym obecnie? 

- Ukońcryłam liceum pe
dagogiczne. 

-·A jak to się .talo, te pny
Rzły pedagoi; zmienił swoje U• 
potlobania? 

- W skrytoki ducha zawsze 
chciałam być aktorką, ale 
bardzo się ba'am, czy podo
łam, a poza tym, w mojej ro
dzinie ten zawód nie cieszył 
się zbytnim poważaniem. Po 
maturze miałam zdewać na 
architekturę wnętrz, ale przy
padek zdarzył, że stało się to 
niemożliwe. W tym sam ym 
czasie zdobyłam p ierwsze 
miejsce w konkursie recyta
torskim i uzyska m nagrod 
pieniężną. Za nagr ę kupiła 
bilet i pojechałam awa oo 
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szkoly teatralnej. Ale senty
ment do architektury ·pozostał 
- mój chłopiec jest architek
tem. 

- Czy obecna Pani praca w 
Teatrze Siarym, to pierwozy 
kontakt z t~ 1cen~? 

- Byłam jeszcze na pierw
szym roku studiów, kiedy za
graiam w Teatrze Starym He
lenę w „Cudzie w Alabamie". 
Z rozrzewnieniem wspominam 
tamtą rolę i tamte czasy. 

- A więc jest to vowr'1t na 
acen~, na której Pani .... c!nuto· 
\Vala. Jaki~ 114 PAtH ol!<'7UCta 
obecnie·! b ,yfiLę n11.~r;i1 ,la. J>a„ 
ni at•rsz> en 1<...,1r.gó"", te l\' ) ' , 

Jnłoti.zi, nie tra.inu~e-:ie s•tukł 
& należytym Jej 12acu;;k i~ru, I 
te nie widzicie 1ztuki pnez 
duże ,,S", je 11odcbod„1cie ko ... 
ntercjalnle clo sy, ojej }ITi&C)' , 

- Postaram si~ pDwiedzieć, 
~o o tym my~!ę. My młodzi, 
mamy istotnie wieikie szanse, 
takie, jakich nic mieli ak~rzy 
p.zed wojnq, czy nawet zaraz 
po \VvJnie. Mamy moi.liwość 
;:-agrarna otl razu po przcJ$ciu 
00 teatr·.1. Ale z tym wiaże 
się dl.a · nas szereg pro
blemów. W szkole tworzymy 
:i.warty kolektyw, jesteśmy peł
ni zapalu, gotowi do poświę
ceń. Kończąc szkołę, uważa
my się za ludzi dojrzałych i 
idziemy na spotkanie tego 
wszystkieio, o czym słyszeliś
my, o czym nas uczono. A tu 
okazuje się, że wszystko trze
ba zac:i.ynać od nowa! Nagle 
człowiek stwierdza, że ręce ma 
nie tam, gdzie być powinny, że 
nogi stają się sztywne. W 
miejsce kolektywu - mamy 
do czynienia ze zbiorowiskiem 
ludzi o indywidualnych ce· 
l;;ch. To już nie świątynia, ale 
miejsce trudnej, uciążliwej 
pracy, gdzie konieczna jest 
znajomość rzemiosła. 

Komercjalny stosunek.„ Nie 
wl~m. jak to je•t z Innymi. W 
tym wypadku mogę mówić o 10-
ble. Nie mam dodatkowych za. 
j~ć 1cenlcznych poza teatrem, wo
lę greć mniej l mleć więcej czasu 
na lepsze przy11otow1nle roll, a 
po7..a tym nie patrzę na zegarek, 
aby o ściśle określonej porze zejść 
z:e sceny. 

To jest mój dru teatr ł 
moje wnioski mo&~ być nie-

pełne. Kiedy byłam jednak w 
Teatrze Rozmaitości, to my, 
młodzi, staraliśmy się zrobit 
coś poza godzinami dla włas
nej satysfakcji, z chęci zaspo
kojenia naszej potrzeby dzia
łan i a. Myślę tu o grupie „Pro
scenium". 

- Czy to znac~y, te teatr Pa· 
ni:\ rozczarowal1 

I 
- Jestdmy nieraz niezado

woleni ze swego zawodu, na-
1zekamy, a jednak jes t coś w 
'eatrze, co nas tu trzyma. Sa
ma jeszcze nie wiem co, ale 
wiem, że tak jest. Czy je- , 
i;tt>m niezadowolona? Ja nie 
mam powodu do niezadowole
nia. W Teatrze Roz:naitości 
gralam dużo. Teraz jestem w 
teatrze, w którym chciałam 
l>yć i bardzo się z teę;:J cieszę, 
bJ jest to nowy etap w mo
j ;:j pracy. Nowi ludzie, nowi 
re:żyserzy - to daje wiele e
mocji. Jak to się ułoży -
pokaż1t czas. Ja tylko odpo
\\riadałam na zadane pytafl!a. 

- Grala Pani takie w łil· 
mle„. 

" ' 
- Jut o tym zapomniałam. 

Grałam w „Drewnianym ró
f.ańcu", a potem w specjalnie 
dla mnie napisanym przez Pe
telskich filmie telewizyjnym 
„Buiy", Zagrałam jeszcze dwa 
czy trzy epizody„. Była to ra
czej przygoda. 

- Jak Pani przyjmuje to, t'O 
o Pan! pl5Zl\ recenzenci l kry• 
tycy7 

- Niewiele o mnie napisa
no, ale spotkałam kilka uwa.g 
na temat mojej osoby. PrzyJ
muję je różnie. Uwagi ~ryty
czne przykre są dla kazdego, 
ale nie znaczy to, że się za
łamuję, nie znaczy to, że mnie 
zniechęcają. 

Staram· się dać z siebie jak 
najwięcej, robię wszy5tko, na 
co mnie stać. Dlatego niektó
re role chciałabym zagrać je
szcze raz, aby pokazać w nich 
to, czego w poprzedniPj wer
sji nie było. Oceny pochlebne 
wprawiają mnie w zażenowa
nie, choć wiem, że gdy pośle; 
mamie jakąś pochlebną recen
zję, to się bardzo ucieszy. 
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