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:,_ Czy marzyla Panł Jako 
mloda dziewczyna o karierze 
scenicznej? A może takie am
Jiicje mieli Pani najbliżsi? Jak 
trafila Pani do szkoly teatral
nej? 

- Kończyłam liceum pedago-
giczne we Wrocławiu. Języka 

' polskiego uczyła mnie znakomi
ta, mądra profesorka, Maria Du
dzik. To .ona rozbudziła we mnie 
zainteresowanie teatrem, pod jej 
wpływem i opieką zaczęłam p ró

_bować sil w recytacji. Ale nie 
myślałam wcale o aktorstwie. 
Chciałam zdawać na architektu„ 
rę wnętrz, to mnie interesowało. 
Przypadek jednakże sprawił, że 
nie mogłam się zgłosić na egza-

1min wstępny. A właśnie wtedy 
- w 1962 roku, kiedy zdawałam 
maturę - zdobyłam główną na
grodę w konkursi e recytatorskim 
w Lorlzi. Pamiętam; że w cza
sie tej imprezy pod szedł do 
mnie Mieczysław Voit i zapytał, 
czy nie zl.tmierzam zdawać do 
szkoły teattalnej. Podniosłam gło
wę i długo musiałam sunąć wzro
kiem w górę, nim natrafiłam na 
jego oczy. A wtedy rozpłak<ilam 
się i uciekłam. Sądziłam, że to 
był żart. Do szkoły aktorskiej! 
Z moim wzrostem! 

Z racji zainteresowań recyta
c.j ą znałam wielu aktorów wro
clawskich, nieraz pomagali mi 
w wyborze tekstów i w inter
pretacji. Chodziłam często do 
teatru, nawet kosztem zajęć o
bowiązkowych w szkole. Byłam 
przekonana, że teatr to trudny 
zawód, szczególnie dla kobiety. 
Nie zamierzałam próbować tu 
szczęścia. Dopiero kiedy przepa
dła szansa dostan~a się na ar
chitekturę i groziła mi strata ro
ku, powzięłam naglą decyzj ę. 
Miałam własne pieniądze · otrzy
mani:! jako nagroda w konkursie. 
To czyniło mnie niezależną. Tro
chę z przekory, trochę dla spra
wdzenia samej siebie postanowi
łam zaryzykować. Pojechałam do 
Krakowa, wynajęłam pokój w 
hotelu i... poszłam zdawać <lo 
Szkoły_ Teatralhej. 

- Czy studia spelnily Pani 
oczekiwania? Bardzo wcześnie 
zakosztowala Pani uroków ak
torstwa, grając na scenie i w 
filmie jako ,mlodziutka studen
tka ..• 

- Miałam trudności :na pierw
szym :t'<Yku. Jakoś nie mogłam 
się oswoić z nowymi metodami 
ijauki I pracy, nie umiałam się 
przystosować . I jeszcze ten m ój 
!!"Jtlącl ! By lam najmniejsza w 
grupie. Ale właśnie dzięki te
mu zagrałam pierwszą w życiu 
rolę już na pierwszym roku stu
diów. I to w Starym Teatrze. 

A było tak. Reżyser i równo
cześnie dyrektor tego teatru. Wła
dysław Krzemiński, poszukiwat 
dziecka do roli w spektaklu 
„Cud w Alabamie" Gibsona. U
kazało się ogłoszenie, było dużo 
kandydatek - dziewczynek w 
wieku 12-13 lat. Ale reżyser 
chciał zrobić ró\\·nież tzw. dru
gą obsadę z kimś ze Szkoły Te
atralnej. Wybór padł na mnie, 

przede wszystkim z uwagi na 
mój wzrost. Miałam wprawdzie 
nieco więcej niż trzynaście lat, 
ale to nie przeszkadzało. No, i 
dostałam tę rolę - wielką, waż
ną rolę głuchej i niemej dziew
czynki; nie żaden epizod. Czułam 
się niesłychanie wyróżniona, sta- • 
rałam się, aby zagrać jak naj
lepiej, aby możliwie precyzyjnie 
wykonać skomplikowane zadania 
aktorskie. Później, na drugim ro
ku, zagrałam jeszcze raz w Sta
rym Teatrze, ale to już była ma
ła rólka - postać Isi w „Weselu" 
Wajdy. A j~szcze później przy
szła pierwsza rola w filmie. ,Szu
kano Natalkr do „Drewnianego 
różańca". Ja miałam odtwarzać 
w tym filmie jakąś inną, mniej 
znaczącą postać. W trakcie prób
nych zdjęć poproszono mnie, że
bym w zastępstwie partnerowała 
inny m dziewczynkom .jak o Natal
ka. Po prostu, żeby n ie musiały 
grać do kamery. Wzięłam tekst 
i zaczęłam czytać kwestie Natal
ki. I znowu się udało. Dostałam 
gtówną rolę. A skoro już wymie
niam moje młodzieńcze role, to 
dodam jeszcze, że wystąpiłam 
też w telewizyjnej noweli filmo
wej Petelskich pt. „Buty"; scena
riusz został specjalnie dla mnie 
napisany ·przez Ewę Petelską. 

- Gi:ając tak wiele studio
wała Pani równocześnie. Jak 
to bylo możliwe?1 

- W· związku z pracą w fil
m ie „Drewniany różaniec" musia
łam wziąć urlop dzieka!\ski, stra
ciłam rok. Wtedy, w czasie ur
lopu, dostałam też małą rólkę w 
filmie Scibora-Rylskiego „Późne 
popołudnie". Wreszcie po tych 
wszystkich występach wróciłam 
do szkoły. Skończył się film, 
skończył się teatr, trzeba było 
podjąć przerwane stiidia. Teraz 
już n ie miałam żadnych kłopo
tów. Ukończyłam szkolę aktorską 
w 1967 roku i zosta,lam zaangażo
wana do Teatru Rozmaitości w 
Krakowie, gdzie dyrektorką by
ła wówczas Halina Gryglaszew
ska, moja profesor);:a ze szkoły. 

- Na ten okre8 przypada 
Pani dzialalność w grupie 
PROSCENIUM? 

- Z _takim r.apalem r.abrali~
my się do pracy, tyle mieliśmy 
planów! Niestety, przedwczesna 
śmierć Janka Lukowskiego prze
rwała wszystko. Przygotowaliś
my tylko dwa spektakle pod kie
runkiem tego świetnie się zapo
wiadającego reżysera: „Nos" wg 
M. Gogola i „Sól" wg I. Babla. 
Grałam w obydwu przedstawie
niach, w pierwszym główną 
rolę. W czaSie niecalych trzech 
lat występowałam w „Rozmaito
ści:łch" bardzo dużo i były to róż
ne role: zaczęłam od malej roll 
Lizy w „Dwunastu krzesłach" 
Ilfa l Pietrowa, potem była Ofe-
1 ia z Wardejnem jako Hamle
tem., Infantka i Elwira (na 
zmianę) w „Cydzie", Maria w 
„Komu b ij e dzwon", Antygo
na„. 

W Starym Teatrze natomiast, 
do którego przeszłam w 1970 ro
ku, zaangażowana przez nowego 

wówczs dyrektora ł kierownika 
artystycznego, Jana Pawła Ga'w
lika, wystartowałam rolą Heleny 
w „Snie nocy letniej" Szekspira 
w reżyserii Konrada Swinar
skiego. Potem grałam Smugonio
wą w „Uciekła mi przepiórecz
ka" Żeromskiego w reżyserii 
Minca z Walczewskim jako Prze
łęckim, następnie Sowę w 
„Dziadach" Mickiewicza w reży
serii Konrada Swinarskiego, pa
nią Lang w „Procesie" Kafki w 
reżyserii Jerzego Jarockiego. 
Uczestniczyłam w tak świetnych 
przedsięwzięciach · artystycz
nych. jak „Noc listopadowa" 
'"wyspiań skiego w reżyserii An
drzeja Wajdy, „Wiśniowy sad" 
Czechowa· w reżyserii . Jerzego 
Jarockiego. W „Hamlecie" mia
łam grać Ofelię na zmianę z An
ną Dymną. Ogromnie się cieszy
łam tą rolą, byłyśmy ch~·ba bar
dw różnymi typami tej ~mej 
bohaterki, co z pewnością sta
nowiłoby Interesującą konfron-
1ac.ię. Rad zh\·ilowicz jako Ham
let... Niestety, tragiczna śmierć 
Konrada Swinarskiego przen\·a
ła przygoto"\vania do tego wido
wiska. 

- Może przy Panł rolach 
teatralnych nie r ztica się tak 
w oczy to, co jest bardzo wi
doczne w odniesieniu do Pa
ni ról w telewfaji. Otóż na 
mah1m ekranie występowala 
Pani wylacznie Jako odtwór
Ćzynł kobiet nieszczę§liwych, 
cierpiących, porzucanych. Tak 
bylo w spektaklu „Wassa że
leznowa" wg Go.rkiego ł to 

„Spotkaniu" Ibrahimbeko
wa, w „Cydzf.e" Corneille'a ł 
w „Pitawalu krakowskim"„. 
W.!zystkie te spektakle reży
&erowala Irena Wollen. Ale 
łnni reżyserzy też obsadzalł 
Paniq w podobnych rolach. 
W „Tańczącym jastrzębiuH 
wg Kawalca w reżyserii Grze-
gorza Królikiewicza grala . 
Panł pierwszą żonę bohatera. 
tę .. wiejską", 'porzuconą. A 
„Epilog" Macfeja Wojtyszki? 
Nie obawia się Pani zaszuf
ladkowania? 

- Oczywiście, te się boję. I 
bardzo mi to ciąży. Chciałabym 
popróbować zupełnie innych ról. 
W teatrze np. tylko Andrzej 
Wajda mi r.au!al i obsadził w 
roli Emilki w widowisku „Z 
b iegiem lat.„". Jest t-0 rola cha
rakterystyczna, grałam ją z 
prawdziwą przyjemnością, dos
ko.nale się w niej czuję. Jeszcze 
w „Egzaminie" Jana Pawła 
Gawlika dano ml rolę Chlebow
skiej, a więc nie tragiczną. Ale 
poza tym.„ I w teatrze, i w te
lewiz.ii - wciąż to samo. Przy
pominam sobie, te kiedy otrzy
małain .9Cenariusz „Epilogu" i 
zaczęłam go przeglądać, pierw
sze zdanie, jakie rzuciło ml się 
w oczy, to byla uwaga w di
daskaliach: „Celina Szymanow
ska wyjmuje chustkę, przykłada 
do oczu. Płacze" . Powiedziałam 
wtedy: „Oczywiście! Czy ja bym 
mogła kiedyś nie płakać? W każ
dej sztuce muszę" . Ostatnio wy
stąpiłam w jednoaktówce Wil
liama Saroyana „Jest tam kto?" 
w reżyserii Stanisława Zającz
kowskiego. Zagrałam rolę zag 
b ionej, b iednej dziewczyny 
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małego amerykańskiego miaste
czka. Dziewczyna zupełnie nie
oczekiwanie znalazła w życiu 
wielką miłość - i bardzo szyb
ko ją utraciła. Pozostała .samot-

; na, nieszczęśliwa. 

- Z uwagi na sytuację ro
dzinną przerwala Pani obec
nie występy na scenie Stare
go Teatru. W ilu obecnie gra
nych sztukach konieczne byl11 
zastępstwa za Pani4? 

- Aż w .siedmiu! Są to: 
„Dziady'', „Wiśniowy sad", „Z 
biegiem lat'', „Sen o Bezgrzesz
nej'', „Egzamin", „Dziesięć port
retów z czajką w tle", „Glosy 
przeszłości". Cieszę się, że do 
niektórych będę mogla wrócić. 
Jerzy Jarocki zapewnił mnie, że 
wrócę do „Wiśniowego sadu", 
gdzie gram Warię. Jest to dla 
mnie tym ważniejsze, że jesie
nią spektakl ma być realizowa
ny w telewizji jako tzw. prze
niesienie. 

Bardzo tet sobie cenię rolę 
Sowy w „Dziadach", chociaż to 
zaledwie epizod. Początkowo są
dziłam, że trzeba Sowę przed
stawić jako zagubioną, skrzyw
dzoną 1 nieśmiałą istotę. Ale re
żyser spektaklu, Konrad Swi
narslcl., doszedł do wniosku, te 
tu powinna być kulminacja, po 
której obrzęd zmierza już do fi
nału, Zaczęliśmy się zastana
wiać, jak to osiągnąć. Anna Po
lony przypomniała, że kiedyś w 
spektaklu „Cud . w Alabamie" 
grałam głuchoniemą dziewczynkę 
bardzo Intensywnie, drapieżnie. 
Reżyser, aby mnie bardziej 
ukierunkować, opowiedzial o 
pewnym przetyciu, które po
równał do prr.esilenia schizofre
nicznego. Opowiedz.ial mi to 
prywatnie, na boku: Tu mała 
dygresja: Konrad często dawał 
nam wskazówki i uwagi jakby 
prywatnie, na ucho, dyskretnie, 
nie przy całym zespole. Wiedział 
o n as niezmiernie dużo. więce.1 . 
nit przypusza:allśmy. Korzystał 
w swojej pracy zawodowej z 
wiedzy o naszych przeżyciach, 
kompleksach, obawach. Umiał 
je wyczuć, Odgadnąć, był wspa
niałym obserwatorem. Potrafił 
nieraz rozdratnić, poruszyć naj
bardziej intymną nutę, trącić o 
coś, co ehcialoby się ukryć jak 
najgłębiej . 

Wracając do Sowy„. Konrad 
chciał, żeby w niej było coś 
ostrego, zwierzęcego. „A potem, 
kiedy już skończysz tę scenę -
powiedzial - to chcialbym, że
byś była wiejską Niobe. Ska
mlenlala, bez ruchu, zastygła. A 
moim marzeniem byłoby, teby 
cl takie duże krople łez spły
waly po znleruchomlalej twa
rzy". „Ależ to zobaczy zaledwie 
kilka osób" - powiedziałam. 
„Nie szkodzi, niech to będzie dla 
tych kilku osób" - odrzekł. W 
czasle prób do „Dziadów" Kon
rad zachorował. Nie zdążyłam 
mu pokazać, jak przygotowałam 
rolę Sowy, bo wcześniej tylko 
markowałam. A Konrad darzył 
nas pełnym zaufaniem. Jeżeli 
uznał, że idzie się w dobrym 
kierunku, dopracowanie całości 

~
wiał aktorowi.· Pracowa

nerwowo, pośpiesznie, pró-
eralne przeciągały się na-
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wet do azeenastu 1odzin. Posta
nowiłam, te zrobię wszystko, aby 
spełnić życzenie Konrada co do 
tego płaczu. Na żadnej próbie 
nie płakałam, w ogóle nigdy do 
tej pory nie płakałam na scenie 
tak naprawdę, w określonym 
momencie i na „zadany temat". 
Tylko w „Dziadach'' - pierw
szy raz. Po przedstawieniu 
spotkałam za kulisami Konrada. 
„Ty naprawdę płakałaś! To do
skonale!" Był bardzo zadowolo
ny, do dziś pamiętam ten mo
ment satysfakcji. I nie wybaczy
łabym sobie, gdybym w którym
kolwiek przedstawieniu nie po
trafiła w tej acenie zapłakać, 
jak życzył 90blt Konrad Swinar..: 
s~i. 

- .Przecld jeślł jut 1ię do
brvm aktorem, można udawać 
tak dobrze, łż widz jest prze
kona.n11, je placu się napraw
dę. 

- Ocr.ywlśclt, można i tak. Są 
przecież różne 1posoby. W tele
wizji sprawę załatwia gliceryna. 
Ale dla mnie samej nie jest to 
obojętne. Bo jeżeli stawiam so
bie pewne zadanie, to staram się 
je wykonać bez u~iekania się do 
tzw. SJ)080bów. Jest to jakiś 
aprawdzian własnych umiejętno
ści aktorskich. 

- Obserwując Pani roT• 
teatralne i telewiz11jne, odno-
1i się wrażenie, je raczej dą
itl Pani - Zł jwietnymi zre
Rtq wynikami - do utoż1a
mienia 1ię z przedstawirmą 

po1taciq, ani!eli do gry z d11s
tanlłm. 

- Mnie alę wydaje, że tzw. 
gra z dy.stan.sem to raczej sprze
dawanie •iebie, a nie postaci, 
któr~ •ię przedstawia. To ra
czej popis aktorski. Ja tego nie 
umiem robić, a trochę też nie 
chcę. Ki~y buduję rolę, .szu
kam najpierw prawdoJ)<ldobień
stwa w ogóle, a potem - po
wołując się na moje własne 
przeżycia, ooc:r:ucia czy chociaż
by tylko wyobrażenia - próbuję 
wejść w •ytuację bohaterki, 
przyswoić 10ble jej argumenta
cję psychiczną, jej zmiany na
stroju.„ Po prostu - usiłuję tak 
opracować dany mi materiał, 
tak go sobie przyswoić, żeby stal 
się moim własnym, naturalnym 
i prawdziwym, żeby widz uwie
rzył w postać, w którą ja usi
łuję się wcielić. Oczywiście, za
leży to \v jakimś stopniu i od 
rodzaju utworu literackiego, i od 
charakteru postaci, I oo koncep
cji reżysera, któremu przecież 
trzeba się podporządkować. Ina
czej •ię gra w sztuce realisty
cznej. w tragedii, a Inaczej np. 
w aro~esce czy komedi i. Są ta
kie postacie bohaterek, które 
jakby nie pozwalają na dystans 
wobec 11lebie. Taka jest np. m o
ja Masza w „Dziesięciu portre
tach z czajką w tle" wg Cze-
chowa. • 
, Mam świadomość, te n ie po
winnam wstawić widzowi zbyt 
wiele czasu na t-0, aby się mógł 
zastanawiać I analizować, jak ja 
wyglądam, i mam lat, jaki 
mam głos e wzrostu itp. Wo-
lę , że jego za.interesowanie 
ski się od razu na pos

ootwarzam. Nie jest 

ważne, jakie mam oczy lub "nos, 
ale jak gr~m. Chciałabym nie
jako skryć się za postacią boha
terki: istnieć na scenie, przede 
wszystkim jako ta kobieta, któ
rą przedstawiam, a nie jako ak
torka taka a taka, osoba pry
watna. Role tragiczne, które 
przeważn i e grywałam, ułatwiają 
m i to, zmuszają do większego 
niż w utworach komediowych 
zaan~ażowania, wczucia si ę w 
postać, zobowiązują do maksy
malnej prawdy psychologicznej, 
a ta x kolei wymaga odpowi941-
nich środków wyrazu. , A 

- Czy stan p.~ychlczn• e 
danym okresie, czy na.wet w 
danym dniu wplywa jakoś ,.. 
Pani kreacje scentc.zne? Czy 
dużo się przenosi z prywat
nego życia na deski „swiat 
oznaczające "? Jeżeli jest Pa
ni smutna t przygnębiona 
pryu:atnie. czy latwiej wów
czas odtirarzać postać kobie
ty nieszczęśliwej osamotnio
nl!j? Lat u· i.ej plaka ć na 1ce
nie? 

- Tu nie ma bezpośredniego 
związku, p n:ynajmniej tak mi 
się wydaje. Oczywiście, coś spo
za teatru, spoza sytuacji sceni
cznej może i przenika do nas 
w czasie gry, ale w zasadzie są 
to rzecr.y niezależne. 

- A jednak p0 Amierci 
on.ra.da Swinarskiego pod

czas spektaklu „Dziadów" ... 

- Tak, wtedy. wszyscy · płaka
liśmy. To była prawie ·histeria, 
bardzo niedobre przedl!tawłe
nie„. Bohaterem spektaklu jest 
Konrad, co chwila padało, to 
im\ę. a wlaśnie nasz Konrad zgi
nął tragicznie, to nam się usta
wicznie kojarzyło. byliśmy pod 
wrażeniem tej stra&;mej praw
dy ... 

- Nie należy Pani do a1cto
rek , lctóre uprawiają teatr 
jednego aktora? Niqdy Pani 
nie miala na to ochoty? 

- Kiedyś, dawno temu, przy
gotowałam „Listy" Wituskiej. I 
nigdy nic więcej. Lubię grać z 
partnerami, potrzebny mi jest 
reżyser, jego opinia o tym, co 
robię, potrzebne ml jest wciaż 
sprawdzanie siebie w odniesie
niu do innych. Mialam zresztą 
szczęście pracować ze. świetny
mi reżyserami - dużo się od 
n ich nauczylam. No i zespól 
Starego Teatru - cieszę się, że 
mogę grać w tak znakomitym 
towarzystwie. Chciałabym wró
cić do teat.ru jak najszybciej. 

- Życzę Pani tego, oczy
wiście przy uu:zgli:dnieniu 
praw mającej się niedlugo 
powiększyć rodziny. życzę 
też nowych. interesujących 
ról w teatrze, filmie i tele-
u:izji. · 
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