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Początki Pani kariery sce'nlczneJ związane są z Teatrem
I dywizji fm. Tadeusza Ko§eluszkl w Sielcach?
Tak. Był to dla mnie bardzo
piękny okres. Ale od tego czasu minęło 30 lat mojego życia
„pozawojskowego".
Jako aktorka, już z „papierkiem" stawiałam pierwsze kro
ki pod opieką Leona Schillera
w Łot:lzi. W 1948 r. zabrał mnie
on ze sobą do Teatru Polskiego do Warszawy, gdzie grałam
aż do czasu utworzenia Drama
tycZ'nego. Tutaj jestem do dzisiaj z dwuletnią przerwą, kiedy wróciłam na krótko do Pol
ski ego.
Oglądall§my Panią w telewizyjnym filmie „Gra", Jak u kła
da się Pani współpraca z tą ln
siytucJą?

Czuję do telewizji duży sentyment. Dała md szansę zagrania kilku naprawdę ciekawych
ról Od razu, w pierwszej sztu
ce „Oni wiedzą co to jest miłość" - a działo s!ę to kilkanaś
cie lat temu - kazano mi się
mocno postarzeć. Grałam wów
czas 80-letnią amantkę, obok
Bardiniego, który był Berliozem, po latach tułaczki powra
cającym do swojej ukochanej.
Często gra Pani role matek,
kobiet starszych, którym źycfe
nie szczędzi clęźklch do§wladczeń l które b·orykaJą się z losem.
To jest dobra sz:koła, nie ka
7e się upierać, zwłaszcza kobie
cie - przy młodości. Role ludzi starych są poza tym ciekawsze, bogatsze. Często pytają mnie, czy nie czuję się zaszufladkowana. Odpowiadam,
że nie - matki są przecież tak
różne, staram się nie powielać
tych ról, podchodzę do każdej
z nich i<ndyw!dualnie.
Wspomniała Pani o wymarzonych rolach - jakle to były
I są?
Przede wszystkim postacie z
Czechowa, chociaż w jednym
wypadku udało mi się marze111ie zrealizować - Sonia w

M, Kłoł

.,Wujaszku Wani", przedstawieniu Teatru Polskiego, w któ
rym grałam obok Różyckiego,
Bars·zczewskdej, Swiderskiego,
Mileckiego i innych znakomitych aktorów. Teraz przestałam marzyć. Zresztą nie zawsze
marzenia bywają słuszne. Najtragic:zmiejsze jest kiedy aktor
?:agra tę swoją wymarzoną rolę, a ona okaże się klęską, a 1
tak się zdarza.
Skoro wspomniała Pani o
Czechowie - wydaje się, że
często 'Pani gra w sztukach .ro
syJsklch l radzieckich?
Rzeczywiście tak jest, np. w
„Tragedii optymistycznej" byłam komisarzem, grałam Lary
sę w „Irkuckiej historii", którą niedawno reżyserowałam w
Szkole Teatralnej jako musical!. W czasie prób daliśmy jej
podtytuł „East Side Story".
Niezbyt często oglądamy Paulą na ekranie?
Kiedyś grałam często w pol
skich produkcyjniakach, „natrzaskałam" tych norm tysią
ce. Były to role szeleszczące
papierem, ale nauczyłam się
przy nich pracować. Taką po~tać jest trudniej zagrać niż ro
lę dobrze napisaną. A film ra
czej się mną nie interesował.
Ostatnio ciekawą dla mnie pro
pozycją była rola matki schizo
freniczki w „Drzwiach w murze". Doskonale współpracowa
ło mi się ze Stanisławem Róże
wiczem i cieszę się, że ten film
zdobył Srebrną Muszlę na festiwalu w San Sebastian.
Chciałabym zapytać o Pani
satysfakcje zawodowe?
Zawód aktora jest ciężki,
wymagający kondycji nie tylko
fizycznej ale także psych!cznej,
odporności na wszystkie gorycze, stressy, niepokoje, a tego
jest 80 proc. Zostaje więc 20
proc. są to przebłyski sukcesu,
powodzeni;i, radości z udanej
roboty, ale jeżeli aktor to ma
na swoim koncie - może powiedzieć,
szczęścia

że

osiąg.nął

pełnię

zawodowego.
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