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T
ak ślicznie. tak J>'l'aw· 
dziwie .lagrala Pad 

- w „Df'kalogu" (ós-
mym), i~ postanowi
łem i>ro::it o wyraże
nie zgodv na 'l'ozmo-

wę. bo znajqc Panu~. trudno sn 
apodziewa6 Wtlfażenfo ochoty. 

' - Rzeczywiście. I prosz41 teł Następnego dnia zatelefonował t11chcza1 1porad11czne: · „o·sf4t1tł 
nie spodziewać sje po mnie ni· do mnie Kieslowski. Zapytałam. etap" Jakubow1kie; (1948). ,.Pa• 
czego nadzwyczajnego. czy wybrał sobie kogoś? Odpo· 1ażerk4" Munka (1963).~ 
„- Nadzwyczajna. jest w Pani ~i~dział: że ~ykadrowal moj'ł - Nieco więcej doświadczeń 

Właśnie zwyczajno~t. W sposobie zdJęcie 1 prosi 0 •~tkanie. J.~ wyniosłam a telewizji. To był 
bycia. w wyglqd:::ie Doznałem i:a ~o. te bardzQ ~z.ekuję, te ~ „Romana prowincjonalny" Wit 
małego dZOku, kiedy w „Niebez- filmie .nte gram .. ze wychodzę Filipowicza. "Medaliony" \\-ft 
piecznyclt. związkach" zobaczy• okropnie. ~e to n:c dojdzie . do Na,łkowskiej, · „Letnicy" w reży
lem Panią na sceme w stylowej skutku. Ki~dy jeon::ik na W~el- serii Dąbrowskiego i też Gor
peruczce i w ostrirm makijażu. kanoe pr~yJ~chał9Il'ln do rod%11:1~ kiego .. Na dnie" w realizacji Li• 
lnf14 kobieta! W ,,Dekalogu• w. Warsza.wie, ~" t.kallśmy su;. dii Zamkow oraz inne przenie• 
wr6cila Pani „do normy", Jak do· Ki~śl?wski opowie~:n~ł mi 0 ~ej sienia spektakli Sti..rego Teatru ..• 
szlo do tej rzadkie' u Pani przy- roh t .gorąco nam .... w1ał, a mo~'l 
gody filmowej? bra.tani~a orzekła, ze wszyst~1e 

- O, to cała anegdota. Na 
moich zcijęciacfi w ~zkole (scenv 
klasyczne, przewa7:nie z polskie
go repertuaru) zjawił się młody 
człowiek przedstawił jako asy$· 
tent reż. Kieślowskiego i zapY · 
tał. czy pozwolę. aby zrobił zdje
cia uczniów. potrzehne do wybo
ru dla filmu. W spokoju ducht\ 
zgodziłam się, ale t ;Jko przez po
łowę zajęć, bO chcfałam z mło· 
dzie:l:ą popracować On pstrykał 
i cykał - sama nie chciałam 
by~ w zasięgu obiektywu. certo· 
wałam się. ale w końcu zrobił 
tak:l:e fotografię grupową. 

sąsiadki będą zachwycone. Ja« 
I · zobaczą jej ciocię ml ekranie . 
I Przeczytałam scen;.!iusz bardzo 
f mi się spodobał. ..instawiłam je• 

szcze warunek. a:Jy zrobiono 
próbne ?.:djęcia i otJtem wszystko 
poszło tuż bardzo ~z.ybko. Ekipa 
była pgromnie miła z reżyserem 
porozumiewałam się doskonale. 

- Myślę, że dla uktorki prze· 
de wszystkim teu~'l'alne; • .zabó'· 
cze" byly w „DeJ..alogu" bardzo 
dlugie ujęcia w .:it.tżych zbliż.:
niach Wydawalo się, że panuj! 
Pani nad każdym iierwem twa-

' rz11. Moje nratulac3e! A przecie± 
Pani kontakty z filn•.em b11i11 do· 

- ... « także Pani ~ecital aktor
ski z wieikimi rolami które kie· 
dyś uezvnił11 z Pali.i - jak pisał 
„Teatr" - ,,jednq z na;wybitnieJ.; 
•zuch wspólcze~n11ch aktore1( 
dramatycznych". c=wł „;est ;ed
noc.zemie artystkq o.•rnmq prawie 
wylqcVlie środowisku teatralne· 
mu iedneąo miasta" Do Krako· 
Wa przyl'yla Pani 1'4 stałe 1D r. 
1941. 

- To stare dzie~~· nie lubiit 
wspomnień. 

- Ale przecież z nfch takie sił 
akladamu Wyręcze Panią, żeby 
przypom!)łel! Czytelnikom, U ,,o 

atr. 10) 



. J 

arią Kościałkowską ... 
(Dokończenie ze stT. 4) 

Toruniu (debiut w .,Jeńcach' 
Rydla), Olsztynie !Panna Młoda 
z „Wesela") i Katowicach („Dw11 
teatTy" Szaniawsk•!:!OO OTaz „ete· 
Tyczny f .lekki" Puk. szekspiTow
ski) MaTia Kościalkowska została 
„kTakowianką". bardzo na scenie 
wszechstronną w stroim talenc~'1. 
Za „Tasową komie-.~~" uznano j'J 
w .• Kapeluszu Rlomkowym". 
„chlopięc11 wdzięk'' widziano w 
„Weselu FigaTa". 'l . małe aTcy
dziełko ekspresji" w Toli Hest 
SzuTę w „Jegorze Bul1·czowie" 
zagrała .. w sposób 1ugestywny. 
baTdw po swojemll czasem at 
zaskakująco po sw;,jemu. w spo · 
s6b twórczy". natomiast św. Jo· 
annę Shawa ze .zniewalającr: 
prostotą i czysto§ciq wewnętTzne 
go przeżucia". Ant?JiJ!:>nę zaś ,,tal( 
porywajaco. że nil< no przy nie1 
inni. najlepiej nawet t1Tającu a
ktorzy" Infantka. 1:1synoe. An
dromacha, Rebeka West. Lena 
Lawinia, Laodam:.-,.. - nie po
mieszczę tu nau•~: U' wyborze 
dlugiej galerii po.<t.iri odtwarza
nych przez Kościatlrnwska w te:i
trze. Jak w kreo·,•aniu owych 

• heroin r'!d;:i sobie Pani ze .~wym 
prywatnum usposooienięm? 

- To oolcga na n1 zełam.vwaniu 
n!t>śm!:i.łn~ci i kompleksów. W 
iyciu n:gJy nie w.~ ,uwam się jo 

Pani ujawnić same' siebie, wla· 
snych emocji, cech osobistych -
jak mi sie wydaje. Uraziłem Pa
nią? 

- Tak, uraził mnie pan. bo 
sztuczność to zapa1;>czenie natu
ralności. EkshibicJodzmu nigdy 
się nie nauczyłam 'I le w „Anty
gonie" czv w „Swiętej Joannie'' 
moje role miały onecież żar na
miętności w które 1 się spalałam. 
Trudno o to teraz. w rolach nie · 
ważnych. jakie gruM iuż od kil· 
kunastu lat. 

- Owa .• sztuczno•ć" wywiod
łem od słowa „sztto L·a" i byla to 
pochwala Pani kulłuralnego wa„
sztatu aktorskiego ~amej ~dyscy · 
"Dlinowane• robotu realizatorskie1, 
studiów nad Tola - przu osobi:
ste; wstrzemięźliwo~ci przy nie 
chęci do .. otu:arcia się" W es prę 
się tu opiniami kr utyków. kt6 
TZY nieraz pisali „ .mzemuślane.1 
formie wurazu" o „do1rzale i, 
świadome? sztuce'' o „wyrafino
wanej qrze i wak 1J·n.itej sty!iza • 
cji" o . .dyskrecji · ovanowanitt" 
o „daleko idacej vo·nfriqqliwości'-
1 wcale nie pomn.ieiszalo finez.1i 
PS11chologiczn11ch tu że wolala 
Pani „ni!! doqrać n;? przeqrać„.' 
Role w ostatnim ?fl leciu c.mono
dram o C'wieta.iew?1 oraz m . in 
„Drm11 i huwr11". 7 anqo". „Mi!·· 
wa". „Ożenek" po obecny epizod 

\V sztuce Karola WojtyliJ „Brat nas::eqo Boqa' 

przo~lu. w teatrze ~ednak mów! 
s'P, że trzc'.)a nieć duszę mirno-
zy i skóce nosoroż ci Z duszą si~ 
zgadza skóra za t" rierpnie. Ale 
t:vlko w trakcie o!'ób oote>n 
k'amka zapada ' 1.'0dczas ora·~Y 
n0chodzi sie do u«•·mości siebie 
Ten za>vód spodolnl mi sie ie· 
rzcze w latach szkrlnych. ki~
r:·• zobaczyłam przed~tawienie 

„Y się~ia i że1:>rak;i " Mała hrzyd 
ka i nie~miała pewna. że rodzi 
na tedz;e orzcciwk„ temu. w.v · 
Lrabm teatr zu peiniP świadomiP 

- To by dowod~·t" cllaraktern. 
, 1\'i~·la i nieno:'OrM. potrafi b•1ć 
p'ęl.:wr. lded11 ze··l.rP .. " Entuzj~ 
s'1]cznie pisali o C'lni tvert.cie i 
humorze lir11cznym wzruszeniu, 
77'(cie traqi:mu i ~<·<ie moralnym 
Cawlik ; Voqler. Rreza i Zechen-
t?.r. Le~no'lorski i 7aą6rski. 
.T"szcz i Jablonkóuma Kott 
('yei1 P mi mó11:i ;_,n.nak o kom· 
r'eksCT~h A sl.·orr, tak to 11a 
m·1.;e snra1uin Pan• >.crażenie al; 
to 1·i herrn.et11czn „ ;::a'raśnię 
t 'i" przed u:ir!zem 1a.l;by broni 
la· doste;:m do swe; vrywatnośri 
R!•sunek granej ou~taci jest m t · 
strzowsko 1ruc11zelo1ranu wuszli · 
fo10antJ jakby nu ooąrani"ZH 
sztuc::ności. alP. :ra nim nie chcP. 

Fot. Wojc\P.ch Plewiński 

w Kuszeniu" Ha11la) nie mogły 
dostarczy(: daw11e1 satysfakcji. 
Czu w zwiqzku z tym ma Pani 
poczucie krzuwdy ?l'Wodowej? 

- Naturalnie. Poo<'łniłam kie
dyś błąd przechod?::l" ze Starego 
Teatru do Teatru im Słowackiego 
gdzie dyrektorzy ' reżyserzy nie 
widzieli mnie w 'l'>sadzie sztuk 
a ja byłam bezsilna bo n;gdy nie 
umiałam chodzić k ,ło swoich in· 
tere~ów nig ly o n'c nie zabieg·~
łam Zcm3ciło się tu moie uspo
sobiPnie ~'e nie l·•ważyło to nd 
moim st0s1mku do ivch:i - je
steM nogodna! 

- C;:11 rola nedaqoga w filmo· 
w•1m .Deka1onu" >t ~e die.tego te: 
bi la tak u.·ianmodna że jest Pa· 
ni faktyc::nie prn.'r>sorem (zwy
czajn1.1m) w rkole :eatralnej? 

- Oczvwiśrie rol~ orzy1egnła 
do n'nie bvh mi bliska. nicze 
g0 n·n musi<'!am .1rt;:i wnć . Blisk; 
hvl mi również s;im temat: poJ
<"~"s woinv ukr.vw..iliśmy na wsi 
Zv lów S8dzi1am rnwet drzewlrn 
v; .Te„~zo'irnie w im icriu moj"i 
m<>t~i i brata. .sDr;>w:edliwyc"I 
w;ród n<:>rodów ś••„"nta". 

... ro:::mawial: 
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