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• Wielkim Pani suk
cesem stała i:.ię rola ty
tułowa w sztuce „Pro
fesja pani Warren" B.G. 
Shawa, ~niona wysoko 
Przez krytykę i entuzjas
tycznie przyjmowana 
przez publiczność. Sądzę, 
ie to uznanie pu blicz
ności Jest dla Pani naj
większą nagrodą za ak
torski trud? 

- Ma pan rację. Muszę 
powiedzieć jednak że 
podchodził,am do tei roU 
z ogromną rezerwą i nie
pokojem. Gdybym ujęła 
postać angielskiej „nie~ 
rządnicy" jako dramat 
obyczajowy, rozgrywają
cy się w którymś tam 
okresie ustroju kapitalis
tycznego - to przegrała
bym sprawE; z kretesem. 
J?owiem ustroju kapita
!1Stycznego w wielu kra
jach już nie ma, a p ros
tytucja w tychże krajach, 
niestety, pozostała . Czyli 
sam problem nie zwie
trzał i pt>wne 'niebezpie
czeństwa czy - jak kto 
woli - pokusy życiowe, 
czyhające ongiś na młodą 
Kitty Warren, bynaj
mniej nie są obce wielu 
dzisiejszym. młodym Kit
ty. Gram więc przede 
"'S<:ystkim -kobiet11, kt6rą 
trudne dzieciństwo i nę-V 
dza wypędziły na ulicę. 
Ale uli ~ ~ nie rniS'"rvła 

.. ···\: 

jej - poznała. jak twier
d zi autor. i ż świat jest 
wadliwie rządzony . Bo 
n!erząd nie jest wyni
kiem nikczemności je j 
ch a rakteru. 

B Kim więc jest Pani 
W3rren w Pani interpre
tacji? 

- Pozornie za wsze pa
nią sytuacji. Ma ona, jak 
to się -mówi, ofensywny 
styl życia . Jej głównym 
celem jest przebić się za 
wsrelką cenę i odnieść 
sukces na rynku świata. 
Aby osiągnąć ten cel, pa
ni Warren akceptuje zło 
niejako oswaja je i na~ 
wet dorabia mu nie poz
bawioną goryczy filozofię. 
P od tym względem boha
terka Shawa jest bardzo 
bliska mentalności wielu 

świecie „ wad liwie rządzo
nym'', pragną mimo to 
należeć d9 grupy lu
dzi uprzywilejowanych • i 
błyszczących . I do tej 
właśnie grupy z;wycięz
ców należy Kitty War
ren. Wydaje mi się, że 
to właśnie mi ał na myśli 
recen ze nt Ku rien Pols
kiego. Jerzy Zagórski, pi
sząc, że jest to komedio
-dramat Shawa, ldór y 
może się dziać - i dzieje 
się - za wsze ... 

· 1łczesn 

• Sądzę, że zgodzi się 
Pani z dość popularnfl, 
opm1ą, 1z aktorstwo to 
pięknv zawód? 

Ńie odbier · 

Nie ja pierwsza zrobiłam 
to odkryc;e. Proponuję 
panu zgadnąć. który ze 
znanych pisarzy francus
kich tak się wyraził o 

( pracy aktorów: „jest to 
zawód okrutny I trzeba 
być człowiekiem wierzą
cym, żeby go uprawiać, 
bo - t rzeba zapomnieć 
o soh!e sam·.rm. Oddać 
swoją duszę". Pewnie 
myśli pa n, że skoro pad
ły sło 111a „dusza" i „wia
ra" to tekst ten napis,ał 
Paul Claudel. 

• Albo Romain Rol
land:„ 

- Nie zgadł pan. To 
apostoł awangardy. as 
groteski - Ionesco. Był 
już akademikiem i no3ił 
zielcny frak, kiedy do
wiedział się. że jedyna 
córka chce wstać aktor
ką. Wtedy chwycił się za 
głowę i wykrzyknął to. 
co naprawdę myślał „ależ 
to zawód okrutny". Is
to tnie ... 

Kiedy publi.czność w 
domu zajada już klopsi
ki i pije herba tę, ja myś
lą zatroskana i rozfalo
wana spektaklem „Ach, 
mój Boże, jednak skno
c iłam d ziś tę kwestię w 
trzecim akcie" .. albo .,Ach 
mój Boże, dlaczego dziś 
nikt się nie roześmiał w 
'irugim akcie, kiedy mó
wię ten wspaniały dow
cip, przy którym zazwy
~ za i wszyscy się śmieją"? 

• Kogo w tym pięk
nym i tru<ln m 7 -- · · ~~1ie 

uwala Pani za sw~ 
mistrza? 

- Los był łaskaw I ' 
miałam wielu mistrzów. 
Dyscypiiny · i poszanoowa• 
nia dla zawodu nauczył 
mnie Aleksander Zelwe
rowicz, umiejętnego do
dawania tekstu - Le<>n 
Schiller (dodawał niemal 
wszystkim z wyjątkiem 
Mickiewicza!). prowadze
nia dialogu, słuchania 
partnera i poruszania się 
na scenie - niezastąpio
ny w tym względzie 
Aleksander Węgierko. 
Czyli - co nazwisko -
to epoka Teatru Polskie
go. 
Pisałam ostatnio do 

„Pamiętnika Tea tralnego" 
wspomnienie o moim 
wieloletnim dyrektorrze 
Arnoldzie Szyfmanie. 
otóż człowiek ten miał 
niezwykły węch do ludzi 
i bardzo szybko rozstawał 
się z tymi, którzy nie 
suełniali pokładanych w 
nich nadziei. Mnie Szyf
man angażował rok po 
roku i obdarwł dużylll 
zaufaniem. Nie narrz.ucił 
mi nigdy żadnej roli, za 
co jestem mu dQ te-j 
chwili ba rdzo wdzięczna. 
Miałam także szczęście 
partnerować Marii Przy
bylko-Potockiej, Junoszy 
Stępowskiemu, Wojcie
chowi Brydzińskiemu I 
!erzemu Leszczyńskieml\l, 
zeby wymienić tylko naj
\ViQ1{szycll. 

m W jakiej roli zoba· 
czymy Panią w przysz
łym sezonie? 

- Teatr Polski zas-
trzegł sobie prawo wys
tawienia sztuki znanego 
amerykańskiego drama
turga Tennessee William
sa pod trochę zabawnym 
tytułem „S~odki ptak 
młodości'', w th.p;;2 ~ : ::! iu 
<Tuliusza Kydryńskiego. 
Sztuka ta cieszyła się 
ogromnym powodzeniem 
zarówno w Nowym Jor
k~ jak i w Moskwie. 
t'v!iałaby~ w ~iej rolę 
piękneJ 1 dobrei aktorki 
która panicznie przestra~ 
s~yła się swojej starości. 
Poza tym sztuka Wil
liamsa niesie wiele in
nych jeszcze problemów, 
ale za wcześnie na razie 
o tym mówić. Niewyklu
czone bowiem, że dyrek
cja teatru w:vst~oi jesz
cze z jakaś kontruropo
zyc ją, którą ujawni mi · 
w końcu lipca. 

Wkrótoe w Teatne 
Polskim rO'llpor.zn~ słę 
wakacje. Jak Pani wy
poczywa? 

- Wypoczywam z tru
dem. W branży mam o:. 
pj.nię niesamowitego pra
cusia i kobletv żelazne
go zdrowia. Nieśpieszno 
mi wyprowadzać ludzi z 
błędu ... 
Rozmawiał: 

) 


