
Urodzona 11 listopada 1915 r. 
w Brześciu nad Bugiem. Ab
solwentka PIST (r934). Po 
krótkim stażu w Wilnie znala
zła się w 1935 r. w warszaw
skim Teatrze Polskim, gdzie 
występuie do dziś . Jest ak
torką o nieprzeciętnym talen
cie i 1ndywidualnośc1. Z jej ról 
dałoby się skompletować po
kaźną dvńastię. Zagrała m.in. 
Man~· Stuart, Elżl:51etę hisz
pań , Elżbietę angielską, 
Kleopa ę, Lady Makbet i Ka
tarzynę Wielką. Przez wiele 
lat oyła żoną premiera Józefa 
Cyrankiewicza. W 1992 r . 

. wydała powieść kryptobio
grafic~ną .My rozcfWojeni"1 
w ~oreJ op1su1e początki 
swej kariery. 

N
ajczęściej gra kobiety o silnej indywidualności 
- może dlatego, że bardzo dobrze rozumie 
mechanizmy walki o władzę, miłość, wolność ... 

Klimat wielkiej namiętności scenicznej to jej klimat. Do
brze się w nim czuje jako kobieta i aktorka. Hojnie wy
posaża grane przez siebie postaci. Daje im intelekt 
i emocjonalną głębię, poczucie moraln~ i skalę wartości. 

- 1.anim powstał Teatr 1V, Pani 
już pojawiała się w - eksperymental
nym wówaas - małym o1deiiku jako 
Izabela Łęcka Z ,,I.alkin Prusa. 

- To był fragment przedstawienia 
z Polskiego. Nadawano to z maleń
kiego studyjka przy ul. Ratuszowej, 
było bardzo gorąco, trwało kilkana
ście minut Ale to już prehistoria 

- Ale potem juZ była pmwdziwa 
bidońa. bo się roą>oczął etap Teatru 
TelewirjL 

- ... dla mnie ,,Damą kameliową" 
- ••• nażywo. 

- To już był porządny 
spektakl, bardzo cieka

wie zrobionv. 
- I wiele innych 

spektakli, bardzo 
oglądanych. 

- Czterokrotnie otrzymałam Srebr
ną Maskę, nagrodę publicmości. 

- Była Pani wtedy napmwdę 
gwilmlą Teatru 1V. 

- Miałam znakomitych reżyserów. 
7.aci.ęłam od Adama Hanuszkiewi
C23, ale potem był Jurek Gruz.a w roz
kwicie, Ludwik Rene - w rozkwicie, 
Jerzy Antci.ak, Konrad Swinarski. 
Z nim robiliśmy „Psa ogrodnika" 
w telewizji i tak nam się ta komedia 
spodobała, że potem graliśmy ją na 
scenie Teatru Polskiego. 

- To po tym spektilklu pisano, że 
została odkryta nowa N'ma Andiya, 
obdmona wielką siłą komicmą. 

- Tak było: nowa AndrycL, beL ko
rony itd. Teatr 1V wypełnił w moim 
życiu pewien niedosyt odczuwany 
w moim rodzimym teatrze z powodu 
braku reżyserów, bo ci wielcy po
umierali, a w telewizji objawiła się no
wa wspaniała konstelacja Teraz to 
się bardzo zmieniło. Odkąd nagry
wa się spektakle i emituje z ,,kon-

serwy", wszystko jest 
inaczej. 

Moż-
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na nie umieć tekstu, można się 18 
razy pomylić. Gra się bez iskxy bo
żej, doszło do mechani7.acji. 

- Może to trochę m ostro - do
sdo do filmizatji 

- Zgoda, filmomechanizacji. 
Kto by się normalnie w spekta
klu pomylił? 

- Pmcuje się inną metodą. N"ie 
ma tego niegdysiejszego napjęcia. 

- Brak ucruciowego i.aangai.o
wania Widz odcruwał, że to, co 
ogląda, dzieje się naprawdę, że jeśli 
mój partner się pomyli, ja muszę 
być tak przygotowana, żeby ,,mha
ftować" to w tekście. Xymena Za
niewska opowiada pnecudowne 
historie z tego okresu, np. kiedy nie 
doniosła fragmentu dekoracji, ktCr 
ry tarJrciła na grzbiecie przy pomocy 
dwóch panów. To był fragment 
dworca w Baden-Baden. Ja na
umyślnie dłużej pełzłam na C'lWCr 
rakach pnez całą salę, żeby wtedy 
dopełmąć i zemdleć na dworcu, 
kiedy makieta dworca J'uż stanie. 

- Wtdoanie widwwie <2Uli sil-
• . to napięcie, bo Teatr 1V cie-=' się wtrdy dużą populamością. 
- Teatr 1V był tak ciekawy, że 

w poniedziałek ludzie rzucali pie
czone i warwne, zasiadali wiecz.o
rem p17.ed telewizorem, żeby zoba
C'Z'fĆ spektakl. Wtedy zaczęła ze 
mną korespondować cała Polska. 
Po „Pani Bovary", w której umiera
łam pnez trzy dni, otruta aI'Szeni
kiem z powodu lekkomyślności, 

bo jako Madame Bova
ry kupowałam ciuchy 

niepotrzebnie, na 
kredyt ~ cała Pol
ska do mnie pisa
ła. „Kochanień
ka, jak się pani 
męC'Z'jła, dla
czego ten mąż 
tak pani ską
pił grosza", 

a potem powierzały mi korespon
dentki swoje kłopoty z mężem, 
dziećmi, sąsiadami. Dzięki Teatrcr 
wi 1V z tej epoki (i dzięki Adamo
wi Hanuszkiewiczowi) wes7.łam 
pod stI7.echy. Polski teatr nie mógł 
mi tego dać, bo w teatrze zawsze re
pertuar był bardziej elitarny i pu
bliczność była racze· elitarna. 

- Ale d7isiaj w teatJze 1V gm 
się inaczej. 

- Teraz Teatr 1V mniej mnie 
wzrus7.a. Widzę szwy. 

. - Z drugjej stronv nie ma chyba 
powrotu ao. te1eWl'zyjnego teab'u 
na żywo. 

- Nigdy nie ma do niczego po
wrotu. Tak to już jest ten świat 
zbudowany. Dwa razy nie wchodzi 
się do tej samej rzeki. 

- Jaka więc pl%)'8Zlość czeka 
Teatr TV? 

- Potrzeba mu wielkiego re
żysera, kogoś, kto by się tym 
zajął, komu by na tym zależa
ło. Teraz ka1.dy wpada, odra
bia swój kawałek i odchodzi. 
Teatr 1V nie ma ojcostwa. 
A było tak: wydumali ten teatr 
ludzie, którzy go kochali. 

- Kiedy pojawiła się tele
wizja, dawno temu, nie tak 
może dawno •.• 

- Dawno, dawno, minęło 45 lat 
- Róinenadzieiez ~ wią-

mno, również i lęki. Jaki jest Pani 
Dlaniem bilans zysków i st1Bt? 

- Na początku telewizja bardzo 
pomagała. Bo jeżeli ktoś zobaczył 
na przykład Holoubka i Woso::Le
rowicza w ,,Jesiennym wieczorze" 
Diirrenmatta, to wpadał w za
chwyt i natychmiast biegł do te
atru, żeby zobaC'Z'fĆ, jak ten aktor 
wygląda na żywca, w rzeczywisto
ści. Jak mnie zobaC'Z'fli w „Pani Bo
vary'' C'Z'f „Damie kameliowej", 
chcieli sprawdzić, jak też ona z bli
ska wygląda, C'Z'f jest urodziwa, C'Z'f 
ten dekolt jest taki dobry jak w te
lewizji, a może gorszy - przycho
dzili. Wtedy telewizja była teatrowi 
pomocna. W tej chwili ma masową 
publiczność - pnez brak pieniędzy 
u klasy średniej i pnez lenistwo 
i pnez pewną degradację inteli
gencji polskiej, ludzie siedl.ą p17.ed 
kolorowymi telewizorami i, tak jak 
to leci, oglądają. A do teatru trzeba 
się ubrać, trzeba wyjść z domu, 
trzeba 7.afundować drugi bilet żo
nie C'Z'f kochance, bo wypada ko
goś ze sobą wziąć i ewentualnie za
płacić za taksówkę, bo chuligani 
wyrywają torby. Więc to jest wyda
tek i kłopot I w tej chwili telewizja 
obniżyła bywanie w teatrze. To nie 
doty wszystkich sztuk. Bo jak 
się :A jakiś hit, to ludzie idą. Ale 
hit jest rzadkością. 

- Jednak mimo wszystko, od 
czasu do czasu powraca Pani do 
tel~L Początkiem powrotu 
był seńal Kutza, „Sława i chwa
ła", a temz ~ Pani w seria
lu ,,Na dobre 1 na złe". 

- To serial bardzo lubiany przez 
ludzi. Nie ma golizny, nie ma mor
dobicia bez sensu ... 
~się Panina ten serial 

- Dlatego, że nie przynosi nil«>
mu wstydu i dlatego, że ban:lm 
sprytnie producent, kiedy mnie an
gai.ował, powiedział, że Daniel OJ. 
brychski, którego ja bardzo cenię za 
Gerwazego w ,,Panu Tadeuszu", 
zgodził się w tym serialu zagrać !Illo:: 
ły epizod. Jak to usłyszałam, też. 
zgodziłam. Praca z Teresą Kotlaf. 
czyk okazała się bardzo przyjerma 
I ona mi przypadła do gustu, i · 
jej.„ Czekam na dalsze pro · 
Dla telewizji mam jeszcz.e dwa 
mysły, ale pomimo bardzo 
czych listów od pana p 
Kwiatkowskiego, nie d.OCZEOOlłlilliG 
się jeszcz.e okazji, aby te pro 
przedstawić. Jedna propozycja, p&
ważna, wiąże się z sytuacją niepeł
nosprawnych - to jest sztub, 
w której zagrałabym kobietę bez 
władzy w ną2Rch. A druga to bul
warówka. śledzę zapotrzebowa
nie rynku i widzę, że ludzie czeb
ją na bulwarówki, może to r---....i 
na zmęczeniu społeczeństwa, któ
re chce obejrzeć salon, a w nim 
coś śmięsznego i sensacyjnego za

.razem. Zeby to wystawić, musre 
mieć zgodę władz telewizji. rym. 
czasem władze odprawiają z kwit
kiem Jarockiego, zatrzymują~ 
we rzeczy, oświadczają, że nie 
ją pieniędzy. 

Rozmawia/ Tomuz: Millilolllll 


