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Teatr: nie ;est już świątynią sztulti 
- Co Pani robiła mięch.:r po

pn:ednim a ebeen)'Dl pe'bytem 
w DramałyesnymT 

- Byłam przechowywana w 
poczekalni Teatru Polskieco. 
Tam llł bardm ładne kulia7, 
Cuiy maiaz7n i wWnie tam 
4iyrektor DejIJJ.ek trz7mał -.ie 
•a lepsze ez.u7, które, mam -
łziej'l. teru nadchod:&\. 

- Ale w bm7m łeałne ••• 

- Tak, znowu jestem w Dra-
Jn.atycznym, )ee:r; ~gie a je
stem pewna, ez.7 to tea teatr, 
w którym chciałab7m 'lr7~ , 

- Csy ą łe~• Jalde6 111.eakre-
-łne pnvc:sya.yT 

- Głównym powodem jest 
chyba to, że ten teatr dopiero 
lię tworzy. Nikt :r; na& jeAc:r;e 
Jlie wie. jakie jest je&o miejsce 
w zespole ani do ezei:o łiD 
wszystko zmierza. - Panuk ra
czej defetyst7czne nastroje; 'W7-
aikają one nie tylko :r; tei:o, eo 
dzieje się w zespole, ale także 
s ogólnej sytuacji nuz7ch te
atrów. 

Dramatyczny da do końca se
zonu dziewięć premier. Te ~ 
io, zważywsz7, :i:e teatr dopiero 
się kształtuje. Tylko ie )iczba 
llie jest najważnie aa, warto 
'by się zastanowić ukże nad po
ziomem tych przedstawień.. Ten 
lekki repertuar ani „ teatru 
aie pasuje, ani nie satysfakcjo
•uje aktorów. 

- Tworzy się aewy Drama
łyezny. Tamten się Jai me ..-
Wtórzy. • 

- Co do tego nie miałam slir 
dzeń i wcale Rie o to chodzi. 
Wydawało mi sit,: jednak, że 
wytworzy się nowa wartość 
ciągnąca soki z . tego, co· było 
kiedyś, ale inna: A teraz mam 

· wątpUwości. 

- Czy uważa Pani, ie łakie

~o zespołu nie da się llłwerzyć 
w dzisiejszych · warunkach? 

- Uważam, że nie. To, co sta
ło się po rozbiciu Drama~ycz
nego. ale także Narodowego 
i Na WoU, rzutuje na młode 

pokolenie, które teraz rozpocz7-
na pracę. Nieprawdopodobna de
cradacja zawodu, o której t,.le 
~ JD9wi, jest w d\JŻ7m stop
niu efektem tamtych decyzji . . 
Cz.7 pani wie, ie wiełu aktorów 
s i»yłego Dramatyczneio je
azcze lligdy ed łeeo czasu Jłie 
przestąpiło iel<> proc6w7 Zbyt 
bolesne jest dla nich wej6cie w 
w mury, s kt6rymł :nri.llzall 
eałe swoje artystycz:ne; a aa
- i oeoł>iste i7eie. I to, ile 
tak upokorzono wybitnydl hr6r-
.e6w, obniiyło popnecuę •ło
dym aktor-. om prąebodzą '° watrów, w ld6ryda ... „ 
autor7tet6w, nie - tw6reów, 
których podziwia~ l -UM, a 
których ehcieliby „1łladować. 
I w rezultacie aak wszelkie 
autoryte\y „ w cłębolda powa
laniu"., Wid~. 2" - mełł li41 
atawia I uwaiaj\, ie 8' •ajwa
iniejsi. Nie powieclq ,.dsień tlo
łlry" wchodzllC 4ie bufetu, llie 
usqpią miejsca WJ'biinej star
szej aktorce, bo ona nie jeC 
clla aich YZOl'fill, ale koleżankll 
:r; zespołu. I jak w m6wić • 
twoneniu kultlll'y „ -~ 
Idy brakuje kultury na ee 
dzień. 

Teatr już nie jest świlltYnill, 
nie ma w nim kapłanów a:tuld.. 
Licz, lię tylko pienilldae. Mło
dzi. myślll gł6wnM • t,.. tdzie 
szybko lit,: dorobić. A pnecleż 
zarobki w teatraeła JUłdY Ue 
'był7 onałamia;Mce. 1a ·uczy-

• aałam praet,: tei sa llędZDe tro
ae, a miałam w 10bie tyle i-
kory dla teatru. 

- es„ ltęclaie Pam n•kala 
•lejsea w l••Y• łeałncT 

- Nie wiem. Moie.- Nie ~ 
mawiałam jeszcze 1 •::rrektorea 
Zapasiewiczem i nie wle~, jakie 
ma wobec nmie pbin7 aa •-
ł.ępny sezon. Wiem, ie ehciał„ 
bym grać jak Hjwlęeej .... 
brych ról w dobrych przedsta-· 
wieniach. 

- Jest Pani aktork11 eeniMllł 
l lłardH lubi&D.ll. Meł.Da 'lr7 11e
wiedzieć, ie jesł Paai · s;w:iaad'
gdyby a.ie 'była Pani łypem ••-
ty~wiasdy... · 

. ....:.. I tu pora zacytować pani\ 
Biełous: „pani jest br:i:ydka, pani 
J'ankowska". 

· - Tó jest kwestia upodobań. 
Chodzi mj raczej • ło, ie nie
'wiele • Pani wiadomo, iyje 
Pani w cieniu, niechęinie ud1ie
la wywiadów. 

- To prawda. Nie lubit,: tego, 
nigdy nie lubiłam i chyba ni
tdY nie polubię, chociaż wiem, 
ie to jest ważne w moim :ui

wodzie. Nie lubię być przepy
tywana na okoliczność mojej o
aoby. 

- A aktorstwa? 

- Też nie. Wszyl!tko, eo miało 
być powiedziane na ten temat, 
sostało już powiedziane przez 

innych. C6ż oryginalnego mogła-· 
bym dorzucić? 

- Ale mogłaby Pani opowie
dzieć chociażby o „Srebrnej Pal
mie" w Cannes ... 

- Nie lubię o tym m6Wić. Ta 
nagroda nie J>rzyniosła mi 
szczęścia. W inym kraju po ta- · 
kim sukcesie może byłabym za
sypywana propozycjami, ale u 
nas działają inne mechanizmy. 
Może właśnie za tę nagrodt,: zo
stałam ·ukarana i dlatego nie 
grałam? 
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