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Z l S T ~\ Ł A 1\ł. 
ZASZUFLADKOWAN~<< 

- ZNOW .• zt.or1· EKRAN'° trafia 
do Krako\'\·a; mysię, ie rozmawlają,a 
1 uzaan~ aktorką Teatru Starego, nie 
y1owlnnam pominąć pytania odnosi:j\ce· 
co się do Pani scenlczneiro debiutu. 

- Skoro sięgamy pamięcią wstecz, 
to aż.. . do pierwszego roku studiów w 
krakowskiej PWST Wtedy bowiem po 
raz pierwszy zagrałam w sztuce Gib
sona „Cuó w Alabamie" - reżyserowa
nej przez Władysława Krzemiń.skiego 
Zaraz potem w realizowanym prze1 
Wajdę „Weselu", no I w filmie - glów
na rola w • .Dr.?wnianym różańcu". 

- Stan, o Jakim można sobie chyba 
t~·lko many6?.„ 

- To prawda. Tym bardziej, te byłv · 
to rzeczywi~cie mo · e pierwsze kroki r· a 
5Cenie także I w <;zlrnle 

- Czy zuaciy to rht\; O<"J:~śnle, ie od 
razu Panią „od!"~ to", poznano się oa. 
Jej talencie? 

- Ach, nie! Z·wvczajny przyp:idck 
:r:-decydował o powier ~~·1iu mi nktor · 
skich zadań Knem;ńs'.d na pr:.:ykład 
dlui;o poo;zuki\val do .,Cudu" dziew
c?Vnki wśród a'llatorek (zreszta mo·ą 
rolę dublowa 'a 9-lntkal Rozporząl ró
wmeż . poswkiwan:a wśród studentek. 
Ja nawet o tym r.:e w!edzialom, gdy 
którcgos dnia zostałam wezwvna do 
gabinetu profesora. - ~.Zdejm buty l 
st:iń obok mnie" - usłyszałam Prze• 
rażona, wykonałam polecęnie. Potem 
dopiero dowlerlziałam się w czym rzecz. 
Podobnie zresztą/bylo z „Wesele:n" i 
"Drewnianym różańcem" Mój c!z'ccię
cy wygląd I niski wzrost decydowały 
tu o wyborze. 

- Jakby patne6 na Pllnl 4ł'blut , to 
J~4nak były to role macz11ce. Czy ów 
fakt nie n:utował w jakhnł 1topniu na 
kontynuowanie atudl6w, czy - mówi ·r 
wprost - nie „poprsewracal" młodej a
depłc• ntokl ... rłowle? 

- W żadnym wypadku. Przeciwnie -
zdawalam sobie sprawę, iż to dopiero 
początek drogi, na którą wkraczam. No 
a poza tym, jeśli mam być s:z:cizera, to 
owe występy w teatrze I filmie ściśle 
powiązały się z kłopotami I nieprz) p · 
mnościami; koleżanki i koledzy po po
wrccie do szkoły (straciłam tok stu
diów) przyjęli mnie nieufnie, obawia
jąc 1ię właśnie owego „wymądrzania". 
Dobrze, że okres ten trwał krótko. Zre
n•ą powiem uczciwie - h stawiałam 
na 11zkołę. 

ł 

- Ca7 wczesn7 kontakt ae ecenlł P4ł· 
m6cł Pani w 1tudlacb? 

- Na pewno. 
- Csęsto 1potykam 1111 w rosmowach • 

aldoraml s opinią, Jakoby 1zkola teatral· 
na niewiele w sumie dawała. t\16Wilł 
wręcz: Jedynie era, Jedynie C1lą1le prak
tykowanie... 

-'- Nie podzielam tych opini,i. Prosu: 
sobie wyobrazić, że po tym „Cudzie w 
AlabamiP„ cz.v .,Weselu" miałabym i:o
sl ać od ra.i:u w teatrze Toż ja bym w 
tyciu nic innego grać nie potra!ila, Jak 
t: lk:>. s1eb'e Szkoła duzo daje . Pew-
1·:e, że cialer'y :macmie więcej, gdyby 
c1.i:iia::i r ny leatne ... 

- W „Twanach łeałru" - telewlz7J
n~ m programie Knysztufa Mlklaszew. 
k. 'fO - 1poro mówiło się o łym, te Pa

ni nie jen w pełni wykonysływana pne-s 
teatr. 

- W tym je$'t sporo prawdy. Tak 
nanrawdę, to zostałam „zaszufladkowa
na"'. .. 

- _.czyli zakw:oliflkowana niemal tla
t.two do rui wyłą<'znit' tragicznych ... 

- Być moi.c \" ynika to z faklu, li 
gr:m1 rn ma!o? Ale to j1;:t nie zależy 
o<1e m·i:e - ;a bym chciała grać, i to 
ja~ najwięcej Na dodatek sprawdzać 
s i<: w irnych nie tyl'.<0 dramatycznych 
rolach. Tak jak to kied~·ś bvlo w ,.Roz
rr,ai'ościach" Grałam l'.'Ówczas i w ko
medii, i w !arsie; w i;plewogrze ... Czy 

robiłam to Clołjrze? NI• wiem, ale to 
już inna sprawa. W~em natomiast, h 
miałam szansę. 

- A dlacze.oo Teałr Słary Pani łeJ 
n.insy nie .tw~na? 

- To pytanie, którego abrat akto
rowi . zadawać nie należy, Nie wiem. 
Być może, że nikt mnie nie widział w 
tamtych rolach, albo kh nie pamięta? 
Choć z drugie) strony, to i u Konrada 
8\\inarskiego startowałam przecież w 
•. ~nie nocy letniej„ grając pos'ać nie 
rnająe14 nic wspólnego 1. tymi, które ak
tu~lnie kreuję na scenie. 

- Czy ml Pani moino~6 s1u:erowa
nła retywerowi roJi. 1tł6rą hy wła.łn1• 
chętnie. sagrsla w przygotowywanym 
1pektakJu? 

- Sk11dzel Zaden aktor takich mo
tliwości nie ma. Obsada „się ukazuje". 
W końcu to właśnie reżyser widzi osta
teczny kształt spektaklu, on jest jego 
głównym twórcą . 

- Czy ma Pani 9'Voją ulublonlł rolę? 
- Muszę powiedzieć, te na ogół lu-

bię to. co robię Ale te! muszę dodać 
'i:e są momenty, ltiedy mam wszystkie
go dosyć Właśnie przez to :zaszuflad
kowanie Z mijwiększą przy,emnośclą 
występuję jednak w „Dziadach", „Bie
sach„ „ Wiśniowym tadzie", „Weselu„ 
ro I ostatnio lako Emilka w spektaklu 
Wajdy „z biegiem lat ... • . 

- A Jak hnl \vldzlalab7 1łę w ntu
kacb wtpółc-aesnycb? 

- Trudno ml nawet odpowiedzieć na 
to pytanie. Ja w nich po prostu ni• 
J(raml Ale na pewno chciałabym spró
hować. Być może dlatego tak bard:ro 
bałam się, a ró111mocześnie cieszyłam, z 
{.lov.ierzenia mi innej, bo charaktery
stycwej. roll Emilki 

- W łlu filmach Pani zagrała? 
- Je11zcze w ,,Dagny'', „Kapitanfe 

Sowi"" I epizodyczną rólkę w serialu 
telewizyjnym „Noce I dnje" . 

- P tam o film, bo może właśnie ta 
udałob.., się Pa.ni "wyjść" s klasycme-
10 kostiumu? 

- Może la nie jestem typem współ
czesnej r!ziewczyny, kobiety? ... 

- C:'l!'V dafo proponowanych rt\1 o4-
rzuciła Pani w ciągu jedenastu lał pn.
cy na scenie? 

- Ch~·ba tvłlto jet1ną . 
- Po tnc<'h latarh prac:o- w Tea&n• 

,,Ro::ma.lt ś<'ł" ?dt'Cydowała się Pani na 
zmbnę phcó~ kl. \V roku 1970 • bok'I 
m~l!:omilych akłor6w 1tan{'ła Pani na 
ll<'t'nle Teatru Słare1ro. 1akle było ł• 

,.wej.śrle" do nowego teałru? 
- Ciężkie. Chat piękni~ się zaczę

ło - właśnie „Snem nocy letniej" w 
rdy~eril Swinarskiego - to jednak ca
ły czas zdawałam sobie sprawę, iż mu
szę zn:iierzyć 'ię i dużej klasy aktora· 
mi. W Teatrze „Rozmaitości" miałam 
j11ż WYl'Otlioną pozycję - tu, -:tadnej. 
Razem z Jurkiem Trelą (bo właśnie o
bole w tym czasie zmlenili~my teatrY) 
pokonywaliśmy wlę(' trudne progi. Tak, 
to było I kuszące, i przera!ające. Wie-· 
dzlalam td jedno; ratować się za 
wszelką ceTlę, by nie utonać. Konku
rencja w Teatrze Starym zawsze je.,;• 
dO!>ingiem. 

Roxmawiała: 

TERESA BĘTKOWSKA 


