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- Czym jest dla pani a.k
torstwo! 

- Pnede · wszystkim· to 
mój zawód, c~oć nie jest ani 
moją misją, ani moim po
słannictwem. Po prostil.jest 
to zawód, który staram się w 

-·miar~ możliwości i dyspozy
cji dobrze wykonywać. · " 

- Czy zatem aktorstWo 
traktuje pani jako życiową 
prz~·godę, czy też twarde po-

-Aktorstwo o 

sami . bolesne. Ale mówiąc 
tak pól seńo i pół żartem -
zostałam przy aktorstwie, · 
ponieważ niczego innego nie 
potrafię robić. Może gdy
bym jeszcze raz miała wybie
rać - a miałabym tę samą 
świadomość i doświadczenie 
co teraz - wybrała bym co 
innego i nie imała się aktor
stwa? Ale obecnie staram się . 
to , co robię robić dobrze ·i z 

erizede wsZystki m 
1 , · 

• 

podczas których ci sportow
cy-mierzą się naprawdę. Za
tem ta lista zawodowa ran
kingowa jest dla aktorów 
znacznie istotniejsza niż po
pularność. Wie pan, popular
ność, wbrew pozorom, łat

wo się uzyskuje, natomiast 
jakiś szacunek dla tego, co 
się robi pozyskać jest dość 
trudno. · 

- Prószę powiedzieć jak 
uczęła się pani przygoda z 
aktorstwem? 

- Moja przygoda ~
ła się dawno temu. · Losy 
sprowadziły mnie wówczas 
aż w głąb Związku Radziec- · 
kiego. Zgłosiłam się na .o
chotnika do I Dywizji im. 
Tadeusza Kościuszki, byłam 
w batalionie kobiecym fizy
lierek, a p0tem Berling wy
daf rozkaz, żeby stworzyć 
jakiś teatrzyk frontowy, dla 
ludzi ktOrzy walczyli, jak to 
pisał Sienkiewicz: „Ku po-

bojowy, aż dopiero zatrzy
maliśmy się w wyzwolonym 

. Lublinie i tam zorganizowa
no teatr z prawdziwego zda
rzenia. Pojawili się aktorzy, 
którzy mieli wykształcenie 
aktorskie, większość artys
tów przedwojennych: Zel
werowicz, Kreczmar, a tak
że młodzi ludzie z polskich 
organizacji Podziemnych. 
Pierwszym naszym spektak
lem było „ Wesele" w którym 
jako wykonawcy występo
wali aktorzy profesjonalni i 
amatorzy. Z wieloma sztu
kami jeździliśmy po Polsce, 
także po ziemiach odzyska
nych, aż w końcu pojechaliś
my do Łodzi, gdzie Leon 
Schiller objął posadę dyrek
tora tamtejszego teatru. W 
Łodzi zdawaliśmy egzami
ny, rio i w ien sposób zaczęło 
się życie - ;r.awodowe. 

- Jak ocenia pani swój 
najnowszy film „Jeszeze tyl-

cji publiczności, sprawdzić 
jak odbierane jest to, co ro
bimv. To bardzo ważne dla 
akt~ra - wiedzieć jak jest 
się odbieranym. Istotne jest 
również, żeby widzieć efekty 
swojej pracy. Poza tym w 
teatrze zawsze· można coś 

zmienić, codziennie jesteśmy 
inni, choć gramy tę samą ' 

rocznych Złoty'ch Lwów na 
festiwalu w Gdańsku, gdzie 
była pani jedną z laureatek. 
dostrzegłem na pani twarzy 
-ii-zruszenie. Jak pani odebra
ła tego rodzaju nagrodę? 
· - Tak, rzeczywiście było 

-to niezwykłe przyjemne, 
abstrachując od samej -na
grody. I przyjęcie ze· strony 
publiczności było dla mnie 
zaskakujące, tym . bardziej, 
że ta cała publiczność to byli 
moi koledzy i moje koleżanki. 
Jeszcze trudniej jest zdobyć 
uznanie wśród swojego śro
dowiska niż wśród kinoma-

- nów i tym milej odebrałam 
swoje Vl'Yróżnienie . 

- Jaki epizod w karierze 
wspomina pani najprzyjem-
niej? · · · 

- Oczywiście najprzyjc-
rolę. · · ·in niej wspomina się czasy 

- Jak pani ocenia połs- - ' odległe, gdy byJo się mło-
kich aktorów? Z którymi naj- dym i pięknym. Moje pierw-
milej wspomina pani wspól- sze role w filmie nie były 
pracę? wprawdzie doskonałe, ale 

- To bardzo trudno po- wspominam je z wielką przy-
wiedzieć, zwłaszC:za, że z ty- . jemnością. Poza tym miałam 
loma grałam ... Dużo grałam to szczęście, że od poCzątku · 
z Fijewskim - wspaniale mi grałam w bardzo ambitnym 
się z nim grało, z Heniem -repertuarze, ze wspaniałymi 
Borowskim, ze Świderskim, reżyserami i aktorami, o-
ostatnio ze Zbyszkiem Za- trzymując sporo nagród, 
pasiewicżein, zTadzjem Łom- które jakby nie było tworzą 
nickim. Nie mogę się uskar- tą specyficzną otocikę wo-
żać ~to wspaniali aktorzy. kół aktora czy artysty. · 
I wspaniali ludzie. - Czym według pani ró-

- Jacy są dzisiejsi studenci żni się praca w teatrze od 
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miarę moznwoSCJ 1 ayspozy- swiaoomosc 1 ooswiao=me 
cji dobrze wykonywać. · .. co teraz - wybrałabym co 

- Czy zatem aktorstWo innego i nie imała się aktor-
traktuje pani jako · życiową stwa? Ale obecnie staram się . 
przygodę, czy też twarde po- to, co robię robić dobrze "i z 
stano„ienie wywodzące si~ 'Sensem. 
jeszcze z lat wc:zeSuej mlodo- - Czy według pani aktor~ 
śa"? ~-· · . stwo to trudny zawód? 

- Zaczęło się jakci przy- - Bardzo trudny i bar-
' goda, a później stało się nie- dzą nic;_~~~.Y,·. ąy.~ I_I\.OŻC 

jako moim losem. Życie ak- dlatego, i.e ta zewnętrzna 
- ., }o.~.t~. s.ię po grudacJł, to.~ . Pó.~l~ka '.je'st„u aki9ra· bar-

" v.:szystko nie jest tałóe pro- . ·dzo pov.~erzchO°"!'Ila, podob-
sle, jak mpgłoby, siic wyda- nie jak pozornie ·wielka jest 
wać z perspektywy kinowe- sława i popularność. w ży-
go fotela. Są wzloty i upadki, ciu aktorskim ·walczy siic o 
chyba karoyz aktorów prze- widza, a sprawd.Żianem jest 
żywa! takie chwile, w któ- właśnie niepopularność. 
rych wątpił czy ·słuszne jest . · Wśród bokserów, albo zapa-
to co robi. Ja też miałam śników, jest taki zwyczaj, to 
takie momenty kiedy myś- się nazywa „Gamburski i . 
lałam, żeby zrezygnować i Szczot'.'. i.e sprawdzianem u-
dać sobie z tym spokój. Róż- miejętności są specjalne spa-
ne były tego przyczyny; cza- ringi wewnątrzzawodowe, 

lierek, a potem Berling wy
dał° rozkaz., żeby stworzyć 
jakiś teatrzyk frontowy, dla 
Judzi którzy walczyli, jak to 
pisał Sienkiewicz: „Ku po-

- krzepienii serc"~ Teatr taki 
byłby także okazją do ope
rowania polską mową, lite
raturą i wiersz.em. I właś
ciwie tym samym stworzono 
taki polowy, choć nieco 

· ·pfzY.inuS7J:ińy teatr. Zbrga-_ 
·· niiówań6 ~oist.ą rapankic· i 
znaleziono aktorów, dziew
częta i chłopców, "którzy 
względnie poprawnie m.ówili 
po 'polsku i wszyscy razem 
nareszcieczuliśmysiękomuś . 
potrzebni . .. · Graliśmy tam 
„Śluby panieńskie", różne
go rodzaju składanki oraz 
sztuki pisane przez Ważyka i 
Pasternaka. z tym teatrzy
k iem przeszłam cały szlak 

Lodzi zda~aliŚmy egzami
ny, no i w ien sposób zaczęło 
się życie. zawodowe. 

- Jak ocenia pani swój 
najnowszy filio „Jeszcze tyl
ko ten las"? 

:_ Proszę pana, jest takie 
powiedzenie: koń jaki jest 
każdy widzi. Wydaje mi się, 

. . że ocena należy do publicz
ności. 
. ...:: A jaJi'gr'a10 Się pUi w 
t):m· otil'llZie .;:; · trudnym. i 
sk0mplikowanym, majJtcym. 
charakter bardziej filmowego 
teatru niż filinu z prawdziwe-
go zdarzenia? ' 

- Aktor nigdy nie jest 
zadowolony do końca ze 
swojej pracy. To właśnie na 
tym polega przewaga grania 
w teatrze nad grą w filmie 
czy w telewizji. Moi.emy na~ 
ocznie, ~pomocą obserwa-

pasiewiczein, z Tadziem Łom
nickim. Nie mogę się uskar
żać-=- to wspaniali aktorzy. 
I wspaniali ludzie. 

- Jacysądzisiepistudenci 
szkoły aktorskiej? Czym róż
nią się od pani pokolenia, 
które przeżyło wojnę, okupa
cję i powojenną rzeczywis
tość? I wreszcie jakimi .•k~ . 
torami będą paiii studenci? 
: - Dobrymi. · ·Natomiast 

· dżisiejsza · młodzieź"jest jak
by mniej twarda. Myśmy by
li bardziej twardzi , nas woj
na szybko nauczyła dojrza
łości. Oni przychodzą jesz
cze dosyć ... dziecinni . Moje 
pokolenie samo przebijało 
się przez życie, a oni właś
ciwie mają przygotowany 
dla siebie inkubator. 

- Oglądając telewizyjną 
. transmisję z wręczania tego-

które j~kby ~e było t~orził 
tą s~yficzną otoczkę wo
kół aktora czy artysty. · 

- Czym według pani ró
żni się praca w teatrze od 
pracy w filmie? . 
· - W teatrze trzeba wię
cej umieć - i to jest naj
ważniejsze. Ważne jest rów
nież, że w teatrze widzi si~ 

·pub!iCZl}ość, · t"O ·oifraro Po
maga. Mam za . Sóbi( także 

· dC'świadczenia z· mon:odra- · 
mami, gdzie ma się samotnie 
do czynienia z publiqnoś
cią, tak więc dl.a mnie to już 
nie nowina patrzenie w oczy 
publiczności . Natomiast w 
filmie i telewizji lubię tę 'cha
rakterystyczną delikatność 
materii. 

- Dziękuję za rozmowę. 
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