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zamaezy6 na

początku,
nie udzielam wyw.tadów.
Robię to czasem. ale rzadko 1 niecllęt
nie. Nie lubię. Ak>tar, kddy ~ ro-

dzi •14 z poczuciem kondeclnOI6oi w:rpowJadain.ia aieble, wynucen.1a teao. oo
w nim jest. N~ aiebie, ale
osobnego jwiata.., czy ja wdem... dolwiadczefl., pneł;y6, UCIIUÓ. Trzeba to
robić z w~ 1 abiolU'IInll aca.eTokią.
Albo wcale. Mówić o liiObie oczerze
- .t o chyba niemot.Uwe. A nies7lCZel'ze

•lunego.

.-

jaki sens?

BOZENA WINNICKA: Koniec%MAć
1Dypowiad(;&nia liebie." Z tego powodu
zostaje

Bię

Clktoremr

A:P.: T8lk.. Ma!na to nazwać powo-

łaniem•.Po proG&l

ja tak myślę, że urodzila.m się ~" ~ żeby crać. MU&iała.m takie geny w JObie mie6. Kiedy
posda.m do sZkoły tealt!'alnei. w ttWOjej . bezczelności nie złożylam nawet
papierów na innll uczelindę...
B.W.: Zaraz po •zkote ł>ył Teatr
Słowackiego. Jok wygtqdalo we#cie w
ten teatr?
A.P.: Tak." No, byłam w cieniu mę
ta i ~iero pod koniec zaczęłam aię
trochę przebijać. Za3ralam killka wię
kszych ról, co pozwoliło mi uwierzyć,
te col jestem warta. Bo wUśclwie
pierwszy okres wątpliwoki to były
początkowe lata w teatrze. Bardzo malo grałam. niewielkie role i cią~e po.kojówati. A nie były to .,Pokojówdd"
Geneta.

--------·---·
- -"·'
B.W.: Na razie ... Przei§cie do Stare-

go Teatru odbtllO Bił na propozucjfl
dtlrektora Hilbnera?

A.P.: Tak, skierowaną zresztą przede wszystkim do mojego męża. AJe
natychmiast dostałam rolę, dość dużą,
w sztuce Domańskiego ,,Ktoś nowy",
reżyserowanej pr.zez Jerzego Jarookie·
go.
B.W.: To była reguła w tvm teatrzt,

Prawda? Jeżeli Hubner kogol a1t(lażo·
wał, dawal mu rolę.
A.P.: Tak, sprawdzał po pl'>OSitu. Nastały dla mnie cię,żkie dni, bo praca z

Jarocfk:im nie
umiałam,

była łatwa. Mało
de~ę.rwował.

on . $iię

rn!em to dzisiaJ, wtedy ba'rd.zo

jeszcze
Rozu·
)))'łam

prz'Ybita ł wsl)Omlriam tę pracę jaatO
jedną z naj<:!ę!szych t:>rób. Ale była to

niezła rola i właśnie Jarooki pierwszy
pokazał mnie tak naprawdę kirakowskiej publiczności. Zaraz też zostałam

obsadzona przez Konrada Swinarskiego w ,,Ardenie z Feversham". Epizod,
znowu .służąca. Ale okazało się, te...
To był song przeprowadzony przez ca·
ly spektakl, Coś w rodzaju kamentarza do aikcji, Ten song talk pięknie mi
Konrad ustawił, te zrobiła się z tego
rola. I potem już poleciało. Orcio w
,,Nie-Boskiej kamed!i.i", w .,Woyzeok:u"
epizod, ale bardzo dobry no i te wielkie role, to znaczy .,Pokojówki". ,,Kląt
wa". "Sędziowie", ..Fantazy", .,Sen nocy letniej", .,Wszystko dobre, co się dobrze kończy", "Zegnaj, Judaszu".
B.W.: Co w tym teatrze, za dyrek·
cji Hilbnera,

było

najbardziej uderza-

jące?

A.P.: To było... Wejście do tego tea·
tru było dla mnie szokiem. W Tea,t rze
Słowadclego panowały mpełnie inne
stosunlki, bardziej hieratyczne, to znaczy w sensie zachowywania pewnej
hierarchii. A tutaj nagle... Była to jakaś... bardzo szczególna wspólnota, ko·
leżeństwo. Młodzi byli
spoufaleni ze
starszymi, ale nie było w tym braku
szacunku ezy lekceważenia. Starsi ak·
torzy mieli ładny, życzliwy stosunek
do młodzieży, pomagali, wprowadzali.
Nie było plotkarstwa, szemrania po
kątach. Byliśmy razem po prostu.
B.W.: Kto tworzył tę atmosferę?
Sukcesy już byty, ale .;eszcze nie tak
uznane, a wiadomo,
integruje zespół.

że

sukces tworzu,

A.P.: Stary Teatr miał te tradycje
od dyrekcjd Krzemińskiego. Już wtedy
był zespół, zespołowość.
To znaczy
grupa wielkich, znakomitych aikto.r6w,
którzy nie separowali się od tych
mniejszych czy młodszych. Ito nadawało ton. No i na pewno ton nadawał
sam dyrektor Hubner. Uważam, że jest
to człowiek niezwykle ~ulturalny, de·
likatny, który umie być d)Tektorern,
potrafi rozmawiać z zespołem akitor·
skim w sposób rozumny. dyplomatyczny. Po prostu dyrektor z niezwykłą
klasą i autorytetem artystycznym, No
i KrzemińSki, który był człowiekiem
towarzyskim, z poczuciem humoru.
Umiał się bawić z ~torami. pracować
bez napięć, bez tej brutalności, którą
często się spotyka wśród rządzących
instytucją... wśród dyrektorów po pro·
stu. A ci dwaj ludzie byli tego pozba·
wieni. Krzemińskiego poznałam nie
jako dyrektora lecz jako człowieka,
widziałam go w otoczendu aktorów i
wydaje mi się, te musiał mi~ ogromny wpływ na tę atmosferę, l:Qtórą
zastał Hubner, a potrafił ją kontynuować i chronić. Był to klimat aprz:f'ja·
jący twórczości,
pracy wysoce artystycznej, nawiązywaznilu się przyjaźnd.
Ludzie się ze sobą wtedy talk niezwy·
kle serdecznie wiązali.
B.W.: A reżvserzv?
A.P.: No... O Swinal\ski:m mówić, ja·
kim był człowiekiem.. to jest zupełnie
niemożliwe.

B.W'.: Ci tei11serlltl, włelcy, mczl/114U razem 11 wami, czyli nie mieli jeszcze kredutu zaufania.
A.P.: Tak, ale... w moim przekonallllu... na przylkład Jurlka Jarocltiego
zespół ..tę bal, przyna1mniej nl.ekt6rzy,
bo bywa ~ędny w pracy i czasem w okrutny sposób mówi pra'W'dę.
Trmba się do tego przyzwyczaić. Natomiast Swln&'&ki... jego sposób pracy 1 aktorami, promieniowanie... talk
bym to nazwała... promieniowanie jego osobowości było talk ogroroode twór<:Zt!, podniecające, spinające nas WBZYSłkich, że jego wpływ w tym okresie,
ciągu dziesięciu lat pracy
tym
teatru, kto wie, czy nie był naJwię
klszy, On odznaczał się ndezwylkłą czystością w podejściu do pracy i do drugiego człqwieka. Można powiedzieć, te

w

w

to był cz;sty człowiek. I tego wymagał od wszysfJkich. Chciał tę czystość

wichieć w nas, a my starailiśmy się
sprostać. Nie mogę mówić o praWajdą w tym okresie, bo pierwszą rolę zagJrałam u niego
później.

temu
cy ,z

Ale na pewno

Wajda

taikte... Jego

temperament. a;pcmtaniiC.mlość, pomysło
wość, jego inny ptUCież ni:t Kom-ada

I'()Osób pracy z aktorem...

B.W.: Jaki?
A.P.: Wajda wymagał i wymaga od
aktora niezwykłej inicjatywy, ostateczneg.o wysiłku. Kiedy Wajda siada
na wi®wni... nie wiem. może to dlatego, te jest reżyserem fi•lmoW'ym, talk
wspallllałym, że ma wielkie nazwdslk:o,
to k.a:My 1 !naS usiłuje wycisnąć z siebie wszyS'tiko i jeszcze w1ęcej, nie my-

łląc o
nować.

tym oo, jak, !eby mu zaimtpoU Konrada to polegało jednak
na głębokiej anał~ie, spojrzend.u wewnątrz, <h'ążęniu siebie. Ną odk.rywaniu tego, eo jest w człowieku. a co
jest tajemnicą dla samego człowieka.
Ja się tak strasmie przejęłam tą samoana.lizą, awtoanalizą, że md to zostało. I pótniej, po jego odejściu, zaczęłam się namiętnie poddawać seansom oceniania siebie. Nie barero mnie
to zmienilo, bo pozostałam, jaka byłam, Ale częściej zdarza md się moment re:flelk.tji.
B.W.: Cz11li przerzuciŁo się na ~ycie.
A.P.: Na życie, tak. Co nie znaczy,
żebym się miała tak callkowioie poprawić. Jestem nadal 080bą bardZJo konfliktową, i w tyciu prywatnym, a w
prłl(!y,

B.W.: To znaczy niepokorn4. tak?
A.P.: Mało. Ja... często mam takie
momenty, mam takie dni... złe, kJedy
bez .udziału woLi i rozumu p'oclclaję
s~ ęmocjQlll. Te.raz coraz Cllęściej 1a..:
~-~ę na ty1~ i p'Otrafl4 pttyzmre s.ę
do.• ~inr. ~awęt pr~prosić. co mi ~ę
daWIIliej nie zdarzało. Ale ndestety to
mi zostało. że jak mi się coś w · pracy
nie podoba. a mam zły dUeń, nie nawiązuję rozmowy, tylko wpadam w
furię, lm'zyc.zę, obrażam lud7.i. Swinarskiego to bawiło. On się śmiał. Oczywiście rozpasikudził mnie tym, bo mi
się wY'(iawało. że jeżeli przy nim mogę, to przy wszystkich i do wszystkich
też. A niestety · nde wszyscy tolerują
takie fajerwerki. A on potrafił mnie
!l.'ozładować.

przeczekać,

B~W.: Potrafił
ltać w pracy?

to

uspokoić.

również

wykorzy-

A.P.: O tak, :fantastycmie. Bywało,
okrutnie. Przy pracy
nad Orciem na przykład, doszło do
bardzo nieprzyjemnej rozmowy. Ja go
obraziłam i on mnie też obraz.ił. Ale
praca była ważniejsza i wszySitko musiało temu podlegać, Pokłóciliśmy się
na temat koncepcji. On chciał, żeby
Orcio był kompletnym debilem, a ja
miałam zupełnie inne pojęcie o tej rol i Przygotowywałam ją na egzamin
wstępny do szkoły teatralnej. Byłam
wtedy w takim kółku poetyc:ki:m. które prowadził Jan Niw.i:ńsdci, brat Zofii
Niwińsddej. W tej grupie była równlież
Halina Poświ.a.towsika, występowałam
z nią razem w Zakopanem. bardzośmy
się lubiły. To,_ też... taki piękiny czło
wiek był. Więc miałam zupemi.e inny
obraz tej postaci i tym naładowana
przyszłam na próby Swinarskiego. A
on mi mówi: żadne liryczne- dziecko,
tylko debil. Nie mogłam się z tym pogodzić, nie m-ogłam tego znieść.
Nie
zgadzało się to z moją namiętną miłością do tej postaci, tej roli, u. to. że
d7.ięki
niej dostałam się do szkoły
aktorskiej. Bo na peW!flo Ordo zadecydował, że komisja spojrzała
przez
paloo na to, jaka ja jestem, a byłam
wtedy rzeczywiście strasznie brzydkim
kaczątkiem. Dzisiaj też nie jestem pię
kna, aJ.e mój Boże... I komisja zauważyła, że ooś we mnie jest interesujące
go, lirycznego. wrauiwego. Nie mogłam
przyjąć takiego pomy!łu na Orcia, bo
to było wbrew mnde. PoVI{stal konflikt,
buntowałam się,
Wl'eszci.e doszło do
awantury. Później zaczęłam myśleć,
jalkby tu połączyć te dwa spojrzenia.
Polączyć to,
czego on chc.ial z całą
aurą poety~ości tego d7.iecka. To byla nieZWYkle interesująca praca. Przyniosłam taką propozycję:
to dzieoko
jest chore na la"ęgosłup. A przez to,
że ślepnie, że DJiedowid7.i, ma lęki. I
stąd to zachwianie w całej l)O&t.aci. kalectwo, nie tylko wzrokowe lecz jakby
w całym ciele. Ale przecież to dziecko
słyszy, powta'l'za to, co słyszy- ,.Ja napoją usta twoje dźwiękiem i potęgą..."
A co to ' znaczy: słygzy? NaiP1'81Wdę sły
szy? Nłel Tylko po prostu to mu się
roi w glowde. <A:Yli nie może to być
durne dziecko, tylko nadwrażliwe
dziecko,. prawda? I on się z tym zgodził. Dalaj praca poszła cudownie.
JI.W.: Co się dalej działo?
A.P.: Co sią d7.iało... Odejście Hubżeśmy się kłócili

było dl1a nas wstr~sem. Parnię
że myślałam
wtedy o złożeniu
wypowdedze:nia. Ale Hftbner uważał, te
nie · powinniśmy tego ~bić, bo zespół
jest ważny, teatr jest wa:tny, więc powinniśmy zostać.
B.W.: Sprawa teatru był« wamie-j-

nera

tam.

od osobiste; ambicji, tak1
A.P.: Talk.
B.W.: Mimo te C%41 nłc był wtedv

IM

l«twy.

A.P.: Tak, to

było

w 1969 roknl. Pa-

miętam, że Komad złożył jednalk wy-

powiedzenie• .

Myśmy

zostatli

czekając,

co z tego wyn.idmie. Oczywlście po
przyjkiJu· dyrelldwa Gawlilka trochę
byliśmy

najeżen.l, to zrozumiałe. Każ
przyszedł
po dyrektorze,

dy, kto by

lubiło, ceniło, kochało, a
pr<l5'ł;lu WY'l'ZU()OII.O W sposób no... zaskakująco nieprzyjemny i
niesprawiedliwy, nie mógł liczyć na

którego

się

!którego po

przyjęcie z otwartymi ramionami. Dlateg.o te pierwsze lata 'Qyły też dla dyrektora , Gawlika na 'llewno trudne.
Musiał się przebijać do nas. NieZJbyt
ła>two mu to szło, ponieważ... Myślę,
że jego sposób bycia, charaikter jest
inny. Jest to człowiek batrdmej zamknięty, trudndej kontaktujący z ludźmi. Poza tym wydaje mi się. że dyrektor Gawlik nie ma at talklej miło
ści do aktorów, jaką mieli HUbner :i
Krzemiński. Czy ja wiem. kogo by tu
jeszcze za przykła>d podać. W końcu
po1J11ałam rl:liJ)tem cmerecb dyrektorów.
B.W.: J4k się ;est tyl; lat w ;ednym teatrze...
A.P.: Wiem, że to nl~. aile

moje życie tak się ułożyłe. Odejście z
tego teatru byłoby dla mnie zdradą.
· Taka operacja, po której mogła bym
już nigdy nie dojść do siebie, nie
wyzdrowieć. Chociaż nie wiadomo, co
się jeszcze
może
zdarzyć.
Czasem
miej.sce nas trzyma, ws.pomnienia z
nim związane, ale czasem ludzie nas
uwodzą.

B.W.: Tylko gdzie takich ludzi szu-

kać,

prawda? Czy ta. zespołowość,
wspólnota, utrzymywała się nadal?

A.P.: No tak, dzięki Konradowi,
dzięki emanowaniu
jego osobowości.
Zresztą dzięiki Jarookiemu i Wa.jdzie
także. To reżyserzy
nas integrowali,
dawali napęd. Nawet jeżeli były konflikty między nami i dYTekcją, tonęły
w wielkich sprawaoh, znikały, stawa-

łY się .mniej ważne. P<> śmierci Kon;rl,lda trochę się to zmieniło, dlatego
że:.. poczuliśmy się zagrożeni. A kiedy
je~t stan zagrożenia. wyzwala się lęk,
konflikty stają się ostrzejsze. bardziej
brutwln.J:, zwyc· ·.a ą. M Zę ~npat,
~ zarow
J ro
, ''" 1'
ld Pl:ĆI-:
bowali ze~pół :n41dal wia~. utrzymę.ć
temperatUitę wsp6J.nego
napięcia poprzez robienie wie1kiioh przed&tawień.
.Zeby ja:k najwięcej nas grało, żebyśmy
byli razem. praoowali w jak najwię
kszej gromaqzie. .,Z biegiem lat. z
biegiem dni" na pewno ilnspirowane
było taką właśnie myślą. Zresztą Wajda sa.m o tym mówił. Sądzę. że również ,.Sen o bezgrzesznej", oczywiście
poza sprawami, których dotyczył. Ale
po dwóch przedstawieniach ja.k gdyby
siły

reżyserów

się

wyczerpały,

jeśH

ohocizi <> wielkie, gromadne przedsię
wzięcia. No i konflikty zaczęły narastać. Zaciążył na tym także fakt prowadzenia przez dyrektcra naszego teatru równocześnie innej instytucji, od.;
dalonej od nas o 300 kilemetrów myślę o tea•trze TV - co odebrało połowę czasu, który powinien być poświęcony teatrowi. Rozumiem wszystkie względy, jakimi kier<>wał się dyrektor Gawlik, biorąc Teatr TV, i nie
twierdzę, że to wtedy nie było słu
szne, tyLko owoce były dosyć przykre.
Zaczęło się gorzej dzia.ć w naszym teatrze, Ulkazywało się coraz mniej prem~. oora.z rzadsze były kontakty dyrektora z zeSIPołem. Nie mieliśmy moźliwośc.i wyr2JUcenia
swoich goryczy,
pretensji i żalów dYII'ektorowi. Zaczęłq
to nwrastać, kotłować się, no i :nast®ił
ten przy'kry momentt... Nte będę o tym
opowiadać. Tyle już zostało na ten temat powiedziane i na.pisane, że nie
widzę powodu, aby ze swejej strony
ten fakt komentować. Twierdzę tylko,
że .me wolno obwiniać za całą S'J)rawę
jednej strony, to znaozy zespołu, Nigdy dobry, mądry zespół aktorski, a
na pewno takim byliśmy i myślę, że
do\ąd... przynajmniej w pewnym stopil!lu jesteśmy, nie pozbyłby się, nie
chciałby
oclirzucić
dyrektora, który
:;,pełniał wszystkie nasze ocze!lciwania.
N o, przynajmniej te najbardziej istotne i naprawdę wame. Dlatego uważam, że nie wolno tylko nas obciążać
winą za ·to, co się stało. Nde mam zamiaru się usprawiedldwiać. nie o to
chodzi. Jed:nak... Zaważyło to 1118 dalszych losa<:~h teatru. I to. jest najważ
niejsze.
B.W.: I co dale;? Zeapół ;est, niemal ten sam, nadal znakomity, przyszli mlodzi, niektórzy bardzo utalentowani.

A.P.: Myślę, że nie tylko zmiana dyrekcji, ale także czas, w którym się
to wszystko ro~o i który nastą
pił, zaważył na chara.kterze teatru. Na
ty.m, że jest w tej chwlli taki, jaki
jest. Nie wdem, jaki jest. Wiem, że
trudno mi było przyzwyczaić s·ię do
tyclt wszystkich zmian. Łatwiej mówić
o czymś, co było, odeszło i oceniać. na
co sobie po7lWoliłam w tej romnowie.
Nie powdnnam, ale sobie poZJWoliłam.
Na ocenianie moioh dyrelgt,orów... byłycll .•

B.W.: Nie dyrektorów, ale teatru.
A.P.: Trudno mi poWiiedzieć, jaki ten
tea.tr jest w tej ohwiłi, ponieważ
mnie! nii da wruej uczestniczę w jego

tworz.emu. Po

eram.

~

dllatego,

ł.e

mniej

B.W.: No wla4nie, dlaczego1
Dla~o.•• Po pierwsa.e w literaturze drama.tyc:mej nie ma Wlielu ról
A.P.:

kobiecych.

B.W.: No, part iest.

A.P.: Parrą tak, ale
męs.ldmi dużo

w IPO!rÓWI!laiiliu z

mniej. Jeszcze mniej
jest dla kobiet w wieku, w którym ja
się znadduję. To naturałna kolej :rzeczy. Kiedy człoWiek się starzeje, g·ra
coraa: mniej. Wiem, że trudno jest mnie
obsadzić. W tej chwili na perwi!lO. Druga przyozYllla: w tym przedziale wiekowym jest u nas dur!o świebnYQh aktorek, wobec tego konkurencja jeśt s·tras:mie duża. Trzecia sprawa. o której
już mówiłam. Jestem osobą konfliktową ł wielu reżyserów boi się ze mną
praoowa~. Nie bał się Wajda. Jarodki
chyba nie lubi ze mną pracować, bo
się denerwuje. Poza tym robi
sztuki,
w których niepotrzebna mu taka ak·
torka, jak ja. To jeżeli ohod2i o tych
dw6ch naszych gł6WIIlych reżyseróW,
którzy i tak teraz mniej robią niż
dawniej, co też ma swoje znaczenie.
B.W.: Dlaczego robiq mniej?
A.P.: Tego nie wiem. O to trzeba
ich zapytać. Mają ~nne propozycje...
może. Jeżeli chodżi o młodych reżyse
rów, rozllimiem, że się po prostu mnie
boją. Z powodu
mojego paskudnego
charakteru, no i dlatego, że zachciało
mi się skończyć reżyseo:ię. W 7JWią7Jltu
z tym o przedstawieniu, o reżyserii
wiem łrocihę więcej niż ilnni ikol~y. Z

praktyki chociażby. Może to zar00Umiałość, może wcale nie wiem więcej,
ale talk mi się wydaje i to jl.tż wystarcza. Dlatego tak sdę ci~zę, że W!I"eszcie
znalazł się ktoś, kto się mnie nie przestraszył, kto mnie po tylu latach niegrania jednak obsadził. Mówię o Krzy-

siu Babiokim. Biedak znosi moje histeryczne stany, wybuchy, krzyki. Ja potrafię być czarująea i pracować wspaniale... Ale on przyjmuje wszystko, nie
obraża się, kiedy czasem mówię przykre, okrutne rzeczy Chce ze mną pracować i to mnie wzrusza. A poza tym
lubię z nim pracować i wierzę w jego
możliwości. A co do teatru, na pewno
jest my niż był. Zaciążyły na nas
wydarzenia, które miały miejsce, zmieniły wszystkich. Nas, aktorów, też. No
i pogoń za tym, żeby wyżyć, żeby dorobić do tej - cóż się będziemy okła
mywać marnej pensji. żeby móc
egzystować po prostu, powoduje, łJe nasze zabn.teresowanie t~trem nie jęst

tak

wie!Ji;i~ i &O:r,ą,ce

jak ńiegdyś,.

W

tanity«h C211lSacb, k~y dostałam
~. •
teąt~e dużą rolt:; nie oś.rn~el.Uaby,m sią
wzią~ jeszcze
czeg<IS, w telewizji na
przykład. Konrad zresztą tego nie znosił. Nie zwalniał aktarów i myśmy się
starali tego nie robić. Tak było. Zyło
się teatrem i z teatru. A teraz musimy
robić także rMme i·nne rzeczy i gdzie
indziej, bo musimy z czegoś żyć. A poza tym w teatrze mniej się jFa, jest
mniej premier. Jak już jedna wiellk:a,
to obok trzy mniejsze.
B.W.: Najwyżej. Mówimy i piSzemy,
biadamy nad tym, że aktorzy są nie
wykwzystywani, że się po pros·tu marnują. Czv nie stalo się tak, że skoń
czvlo się myślenie wspólnvm interesem
cktorów i reżyserów?

A.P.: Myślenie interesem aktorów,
tak. Wydaje mi się, że teraz reżyt.lerzy
myślą innymi kategoriami. Nie wiem,
może dyrekcja także. Bardziej nałd~o
wani są na wypowiedzenie problemów,
spraw, które dotyczą społeczeństwa czy
ich samych, mo-że na zaimpoiilowanie
publiczności. Mniej myśli się o tym,
żeby
aktony mogli... żeby wszyscy
grali.
B.W.: Nie mówię o wszystkich. Melpomena to nie Temida. Chodzi o na;lepSZ'JICh.

A.P.: Ale to też ważne, teby 'dać
wszystkim szansę. No, zresztą popatrzmy. W latach, kiedy ja r»e grałam, czy była jakaś rola dla mnie w
tea-trze? Jeżeli była, zagrała ją koleżanka i z:robiła to równie dobr~e jak
ja, a mote nawet lepiej. Więc s~tuka
nic na tym nie straciła. Straciłam tylko ja.
B.W.: No i te(lltr, którv nie umie
gospodarować tym, co TIUl na;lepszego.
Aktorami. Także publiczność, gdvż efekty wypowiadania siebie przez reżv
.serów nie zawsze są z nóg zwala;ące.

A.P.: Nie wiem, czasy są takie, że
trudno teatrowi tak uderzyć, żeby zwalić z nósr. Zycie uderza. Wszystko, co
się wokół dzieje jest b~~~rdziej dramatyczne, bardziej wstrząsające niż to,
co teatr polk:a7Jllje. Tamte czasy były
spokojniejsze, mniej męczące wreszcie.
B.W.: Ale ws.zyscv żvjemv - ł wv ł
mv, widzowie - w tej .same; rzeczvwistości. Więc to dla nas ;est
Czv nie Jest trochę tak, że w

robione.
WMzym

teatrze trwa, pokutuje mit reżysera,
któremu trzeba za wszelką cenę umożliwić wypowfada.nie się. Tv!ko że cza•
sv już nie t,, a ci. kt6rzv się wvpowiadali i słyszeli to, co się dzieje naokoło, już albo nie slyuą, 4lbo ich nie
ma, 4lbo robią w inn'JICh teotrach.

A.P.: Nawet gdybyś:ny się um6wili,
że to w jakiś sposób jest prawda,
to
pr~eż ci reżyserzy,
którzy teraz
wchod'Zą w teatr, są młodzi. Więc
będą mogli wypowiedzleć się

nim

•w

sposób artysty<mlie pełny, musi l.liPłY
nąć sporo czasu. Bo muszą się teatru
nauczyć, a ·r~za tym muszą coś px"Zeżyć, doświad-czyć. Konrad zawsze mówił, że tr.reba położyć dziesięć, dwa-

dzieścia MJtuk, teby w koń.cu
jedr!Jl
zrobić napriiJWd4: dobr~e. A że każdy
młody,

człowiek myśli przede ws-zystkim o s9bie, to chyba zrozumiałe 1
natural:!.e.
·
B.w.: Ale aktor~l<•. J?~i jeszcze sq UJ

teatrze nie pokręcent przeż reumlit11zm,
to też ;est bO{Iactwo.' W was.zvm- akurat teatrze ch11ba nt\;cenniejsze.

A.P.: Może i tak,' ale w' końou nie
my decy>dujemy. I co tam my. Zostawmy ten. temat, bo się zapędr.ziany.

' B.W.: Dobrze. Jak to b11lo z reitiSA!·

riq?

A.P.: Moją? Po prostu drugi zawód.
Na mojej decyzji zaważyło kilka StPI"aw.
Bardzo długi ok·r es wspóq>racy z Konradem obfitował nie tylko w doświad
czenia aktorskie, ale także reżyserskie.
Dlaczego? Byłam tak zainteresowana
jego pracą, że przychodziłam na próby
i obserwowałam go nie tylko ze sceny,
ale także na widowni, podczas pracy.
Siadałam
koło niego i dogadywałam.
Zdarzało się, że czasem wpadały mi
pomysły. I on je kupował. za.ozęła się
zabawa, pomysły za pięć złotyoh. Bo
wtedy pięć złoty-oh to byro więcej niż

teraz.
B.W.: Kawa.
A.P.: Właśnie. Nawet raz dostałam
dolara za pomygł. I od ty.ch dogadywań się zaczęło. Potem prey .realizacji
jednego z wielkicll jego przedstawień,
Konrad mi zaproponował. 'żebym pomogła w pracy z młodym kolegą. I tak
pracowaliśmy w.e trójkę. Dilł mi wtedy
asystenturę. P~zy ,. Wyzwolenitu" to j;a

jut się r~ędaJiłam i mówię~ no dobrze, ale to się będzie nazywało współ
praca. BezczeLnie. Konrad się wtedy
sprytnie z tego wywinął i zaproponował, że ponieważ w .,Wyzwoleniu" JIWje zadanie nie było wielkie, .żebym wyreżyserowała .,Dwoje
na huśtarwce".
Pozbył się mnie po prostu. Oczywiście
dużo mi pomógł w tej pierwszej reży
serskiej próbie. Spodobało mi się i
postanowiłam, że zrobię .,Dzień dobry
i do wictzenia" Fuga.rda pod jego kierunkiem. Tragicznie się złożyło, że robiłam to sama... zupełnie.
Natomiast
decyzja podjęcia studiów wynikła z
osamotnienia i poczucia zagrożenia po
śmierci Konrada. Przewidziałam, że w
miarę
upływu czasu będę girać c01raz
mniej. Bałam się, że coraz gorzej.
B.W.: Co dalv studia?
A.P.: Przecle wszystlkim kontak·t z
młodością.
Poa:a tym sprowokowały
mnie, zrnwiły do samodziel-nego myśle
nia: Kocham w teą.trze realizm po~tyc•.
kf t zawsze w tYm kręgu będę się obraea'ć.

Nf.~tety,

~

==m zmus!Za

dó rol>ietiia tego(), czego nie ~uję, co
jest mi dalekie. Chciałam na przykład
robić ,,Sonatę jesienną" według s<:enariusza Bergmana. Problem tam poruszony niezwykle mnie interesuje. Problem artysty w społeczeństwie. Relacja
między tym, co jest moim powołaniem,
a moim obowiązkiem. Chodzi o obowiązek rodzinny. Ta sprawa
nurtuje
mnie od dawna. Na Ue mam prawo
idą<: za swoim
powołaniem, za miło
ścią swojego życia - a na peWillo mój
zawód jest miłością mego życia - na
ile mam prawo zaniedbywać swoje obowiązki rodzin.ne, ludzkie. I czy w ogóle mam to prawo. Coś się przeW['óciło w moim myśleniu. Zawsze mój zawód był dla mnie sprawą najważniej
szą, wszystko wokół tak się zresztą układało, że mogłam mu się ęał:kowicie
poświęcić. A sztuka żąda poświęcenia.
Jak poczytamy :tywoty sławnych ludzi,
zobaczymy, jacy ooi byli dla imlych.
Nie wszyscy, na szczęście, ale wiełu.
Otóż w peW!Ilym momencie zrozumiałam, te jeżeli jestem humanistką i uważam, te najwyższą
wartością
w
świecie jes·t człowiek, no to muszę raz
wybrać.

B.W.: AktOTstwo jes-t podobno

po-

słannictwem.

A.P .: Tak. Szt'Uika je5t posłannic
twem, te:! tak odczuwam. Ale na szali
życia dobro, które daję ludziom pr7,ez
swoją sztukę, nie przeważa zła,
jakie
czynię jednemu człowiekowi odbierając
mu siebie. Nie jestem matkąM. A te
wszystkie matki, które zostawiają dom,
dzieci w poczuciu samotności, unieszczęśliwiają je? Czy to je5t w
porządku? Czy rekompensują to, dając
ludziom chwilę przeżyda? Zapewne uważają, że ta<k. Ale to jest egoizm. Mój
Boże, każdy człowiek kocha robić to,
<:o kocha. Czasem buntuję się strasznie
przeciWko swemu losowi, znaczy nie
losowi, bo co tam można buntować się
przeciwko losowi. Taki jest i kooiec.
Ale tłumię ten bun.t. Mo:lma u<:iec czasami od swoich obowią7Jków wobec
innych, uciec raz, drugi ... to się zdarza.
Ale nie ciągle, zawsze, gdyż. to jest
niemoraLne. Gdybym to uczyniła, zaprzeczyłabym samej sobie.
B.W.: Czv teatr taki, iaki jeat, pozwala

się spełniać?

A.P.: Tak, pozwala. Nawet taki, jaki
jest. Czyli nie ten najwyższych może
lotów. Nawet taki pozwala mi się realizować. Zawsze,
jeżeli
dostanę roJę,
która mnie interesuje, znajdę w niej
problem, przeżycia dotyczące mnie osobiście, już to daje
mi satysfakcję.
Oczywiście
byłaby
większa.
gdyby
powstawało wielkie dzieło, wielki' pek.:.
taki. Ale tę swoją osobistą, małą satya
fakcję mogę mieć nawet wtedy, kie
mówię wiersz.
Rozmawiała

BOZENA
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