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l'oet4tkł 1'anl karłBl'1/ 1oenlcznej twłqzane 14 :r Teatrem I dy· 
wiz1i Im. Tadeusza Kościuszki w Sielcach? 

Tak. Był to dla mnie bardzo piękny okres. Ale od tego 
czasu minęło 30 lat mojego życia „pozawojskowego". 

W taktm raz!e proszę opowi.edzleć o początkach Pani dzta
lalnoścl zawodowej. 

Jako aktorka, już z. „papierkiem" stawiałem pierwsze 
kroki pod opieką Leona Schillera w Łodzi. W 1948 r. za
brał mnie on ze sobą do Teatru Polskiego do Warszawy, 
gdzie grałam aż do czasu utworzenia Dramatycznego. Tu
taj jestem do dzisiaj z dwuletnią przerwą, kiedy wróci
łam na krótko do Polskiego. 

W jakim repertuarze można Pantą oglądać w Dramatycznym? 
W „Slubie", „Na czworakach" i w „Czarnej komedii", 

która cieszy się, mimo upływu lat, niesłabnącym powo
dzeniem wśród publiczności. Boję się, że przy tej ciągłej 
frekwencji, będziemy musieli dojeż<lżać jeszcze ze Skoli
mowa (to nasz Dom Emeryta) na spektakle. 

O&tatnlo oglądalUmy Panią w telewizyjnym filmie „Gra". 
Jak uk!ada się Pani wspólpraca z tą Instytucją? 

Czuję do telewizji duży sentyment. Dała mi szansę za
grania kilku naprawdę ciekawych ról. Od razu, w pierw
szej sztuce „Oni wiedzą co to jest miłość" - a działo się 
to kilkanaście lat temu - kazano mi się mocno posta
rzeć. Grałam wówczas 80-letnią amantkę, obok Bardinie
go, który był Berliozem, po latach tułaczki powracają
cym do swojej ukochanej. 
Często gra Pani role matek, kob!et starszych. którym tycie 

ni.e szczędzi c!ęźkich doświadczeń i które borykają się z Zo
•em. 

Tak, ale to je.st dobra s2lkoła, nie każe się upierać; 
zwłaszcza kobiecie - 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 indywidualnie. 

Wspomntala Pani o wymarzonych rolach - jak l e to byly ł są> 

Przede wszystkim postacie z Czechowa, chociaż w jed
nym przypadku udało mi się marzenie zrealizować - So
nia w „Wujaszku Wani", w przedstawieniu Teatru Pol
skiego, w którym grałam obok Różyckiego, Barszczew
skiej, Swiderskiego, Mileckiego i innych znakomitych ak
torów. Teraz przestałam marzyć. Zresztą nie zawsze ma
rzenia bywają słuszne. Najtragiczniejsze jest kiedy aktor 
zagra tę swoją wyro«rzoną rolę, a ona okaże się klęską, 
a i tak się zdarza. 

Skoro wspomnlala Pani o C%echowte - wydaje się, te często 
Pani gra w aztukach rosyjskich i radziecki ch? 

Ta!k rzeczywiście jest, np. w „Tragedii optymistycznej" 
byłam komisarzem, grałam Larysę w „Irkuckiej historii", 
którą niedawno reżyserowałam w Szkole Teatralnej jako 
musical. W czasie prób daliśmy jej podtytuł „East Side 
story". 

Jest Pani równl et profesorem w PWST - czy przynosi fo 
Pani zadowcleni.e? 

Ogromne. Praca z mło<lzieżą jest ciekawa. Większość 
grupy, z którą pracowałam znalazła się teraz w zespole 
Teatru Płockiego. Wierzę w tea te~tr i będę starała się 
nie tracić z nimi kontaktu. 

Chcłalabym zapyta~ o Pani satysfakcje zawodowe„. 
Zawód aktora jest ciężki, wymagający kondycji nie tyl 

ko fizycznej, ale także psychicznej, odporności na wszyst 
kie gorycze, stressy, niepokoje, a tego jest 80 procent. 

Zostaje więc 20 - są to przebłyski sukcesu, powodze
nia, radości z udanej roboty, ale jeżeli aktor to ma na 
swoim koncie - może powiedzieć, że osiągnął pełnię 
szczęścia zawodowego. 

Jakie są dla Pani najmilsze teg" objawy? 
Chyba spontaniczne dowody sympatii ze strony wi

dzów. Np. na festiwalu w Łagowie w tym roku otrzyma
łam „Złote Grono" przyznane przez publiczność. Byłam 
tym zaskoczona. Łagów jest przecież imprezą filmową, a 
ja bardziej czuję się aktorką teatralną. Często jednak 
występuję w telewizji, a widzowie odbierają to jak gra
nie w filmie i chyba stąd to zaszczytne wyróżnienie. 

Pani plany na przyszloić? 

Dobiega końca praca nad „Nocami i dniami", w któ
rych gram rolę charakterystyczną Żarneckiej - służącej, 
alkoholiczki, a w telewizji wystąpię jako świadek oskar 
żenia w „Procesach" Wacława Florkowskiego. 


