ukształtowany

obiekt zachwytu publi-

czności , mający ją usatysfakcjonować
w dziedzinie sztuki, musi mieć wielki
ciężar gatunkowy. Ponadto istnieją
pewne mody na określone zjawiska

i szuka

się

dla nich reprezentanta.

Myślę, że jesteśmy bardzo uwrażliwio
nym społeczeństwem . Najczęstszą
sprawą w tworzeniu mitu artysty jest
konfrontacja płynąca ze świata. Możl i-

wości

w tej dziedzinie s ą nieograniczone.

\\'1
- Jest Pani aktorką charakterystyi najczęściej spotykamy Panią
w rolach komediowych. Może jednak
wolałaby Pani grać w repertuarze poważnym, w utworach w rodzaju „ Wizyty starszej pani", „Play Strindberg" czy - na terenie kina - „Jak
być kochaną", w którym to filmie odniosła Pani duży sukces. Czy też może kabaret albo piosenkowanie to
rodzaj aktorstwa, który Pani lubi najbardziej?
czną

- I w życiu i w pracy uważam dawanie ludziom radośc i za swoje przeznaczenie, więc lubię to aktorstwo
ogromnie. Wśród kolegów, których
także określa specyfika gry, jest rzeczą wiadomą , że moje warunki psyche-fizyczne są szczególnego rodzaju. Dlaczego powiedziałam w życiu?
Bo i w sytuacjach domowych z róż
nych moich zachowań wynikają efekty
komiczne , które dla mojego poważne
go syna, a wię c najsurowszego i zarazem najbliższego krytyka i obserwatora są często dużym zaskoczeniem.
- Ostatnio mało Panią widujemy zarówno w kinie, jak i w telewizji. Zastanawiają
ce, że u nas nie pisze się scenariuszy
specjalnie dla aktorów. Talent z wrodzoną
vis comica zdarza się niezwykle rzadko.

- Wiem, że interesuje się Pani wszystkim co Panią otacza, toteż ciekawa jestem,
jaki jest Pani stosunek do młodzieży aktorskiej. Przecież jest ona przygotowywana
do zawodu przez Pani pokolenie.

- Młodzież aktorska wychodzi dziś
od razu na szerokie wody. Teatr jest
dla niej tą wąziuteńką ścieżką w gąsz
czu różnych wielkich propozycji. Być
może nieważne są dziś dla niej wielkie
wzroce, które istnieją, jakkolwiek znacznie różnią się od tych, które nas
kształtowały. W zdobywaniu ostróg
zawodowych młodzież jest puszczona
całkowicie samopas. Na przykład
w dziedzinie muzyki pojawiający się
talent jest jak najdelikatniejsza roślina
pieczołowicie hodowany i pielęgno
wany przez profesora. Precyzyjnie
prowadzony, w straszliwie trudnych
sprawach osiągania wysokiej techniki
zawodowej, nie pracuje sam. Co zaś
dopiero -mów~ć o aktorstwie, które jest
znacznie bardziej złożone. Jest ono
uwarunkowane osobowością konkretnych .ludzi. Wiadomo natomiast,
że pojawienie się wielkiej urody, niczego dziś nie załatwia. Bardziej potrzebna jest inteligencja, wrażliwość .
Na scenie - bardziej niż przed kamerą
- wymaga się wiedzy zawodowej , panowania nad takimi sprawami jak poczucie .przestrzeni, kompozycja czasu
scenicznego. Ale to wynika nie tylko .
z umiejętności, ale i z doświadczenia . .
Umiejętność wynosi się ze szkoły,
a doświadczenie rzecz jasna z pracy.
Aktor musi umieć znaleźć w scenariu! 5Zu to coś do wygrania dla siebie. To
jest napisane i funkcjonuje współza
leżnie z materiałem literackim. W fil-

- Może odpowiedzi należy szukać
w modzie na seriale. Jeśli docierają do
mnie propozycje udz i ału w serialu ,
odmawiam ze względów artystycznych. Nie umiałabym znieść psychicznie niewoli serialu i czekać 3, 4 lata na
finał.

Od zakończenia działalności „ Kabaretu Starszych Panów" nie mamy
w telewizji wielu możliwości uprawiania rozrywki. Filmów komediowych
jest niezmiernie mało , ponadto powstała moda obsadzania ról filmowych ... amatorami. W tej sytuacji aktor
profesjonalista nie jest dla reżysera tą
szczególną , niezastąpioną wartością.

To on sam modeluje sobie postać ~
Nic więc dziwnego, że moje kontakty z filmem i telewizją są raczej rzadkie. Niemniej wzruszające są dla mnie
pytania o powody mojej nieobecności
w kinie, to jest dla mnie najwyższy
komplement i radość . Znaczą one, że
nie straciłam sympatii , którą zdobyłam.

raz

Właśnie,

jak utrzymać sympatię, którą

się zdobyło?

- Trudno odpowiedzieć na to pyta-·
1
nie, wydaje mi się, że trzeba stale
pracować , by być nieprzerwanie na
„ warsztacie" i utrzymywać ciągłość
pracy. Nikt przecież nie chce tracić
popularności, ale można się przestać
podobać. Czy wiadomo od czego to
zależy? Z pewnością istnieje jakaś gospodarka własnymi potrzebami i moż-

liwościami , konieczność
się, nie dziwaczenia. W

szanowania
moim przypadku jest to szalona walka o zachowanie w sobie tego najpiękniejszego
świata , który we mnie stworzono. Szukam piękna we wszystkim, navyet
w brzydocie. Może to o to chodzi? Zyć
stale intensywnie. Ja jestem duchem
niespokojnym.
- Czy nie uważa Pani, że nasze czasy
przeżywają pewną dewaluację mitu aktorskiego? Nie podziwia się ekstrawagancji
aktorek - gwiazd sceny czy filmu. Nie jest
to zjawisko charakterystyczne tylko dla
naszego kraju. Aktorki na Zachodzie ukrywają się w demakijażu i pokojach hotelowych. Dzisiejsze gwiazdy to żony i przyjaciółki bogatych producentów, wreszcie
modelki, statystki marzące o sławie i karierze.

- Nie wydaje mi si~ . aby to była
prawda. Zaryzykowałabym nawet
stwierdzenie, że jest miejsce dla mitu,
tylko nie ma tych postaci, które . są
w stanie udźwignąć i wypełnić to , co
się składa w pojęciu tłumu na rangę
gwiazdy. Ten tron nadal istnieje, ale
nie jest obsadzony. To dowód na to, że
kruszec z jakiego powinien być

z Zygmuntem Hubner

z Zofią

mie tę stronę załatwia montaż . W teatrze aktor sam musi to wiedzieć . Częs
to aktor prosi , cłby reżyser usunął jakąś kwestię , bo jest mu „ niewygod' na". A ona właśnie była tym istotnym
elementem ..kompozycji utworu i potern zdziwienie, że sztuka „ leży ". Teatr
1 rodzi się w nieuchwytnej atmosferze
wygrywania wszystkich ogniw wystawianego dzieła. Spektakl to w końcu
1
! złożone zjawisko. Ale gotowość do
~ analizy trzeba wynieść ze sz:k~.ły . Nie, stety, nikt nie jest w.inie11. foi,me ma
1 dziś Osterwy i że nie ·ma w Polsce ani
jednej szkoły takiej jak' Reduta czy
Studium Gallów~ które ukończyłam ja
i wielu moich kolegów.

i

- Kontaktuje
żą nieaktorską.

Pani często z młodzie
W jakiej formie?
się

Małynicz

z Jerzym Wasowskim i Jeremim Pµyborą w programie „Starsi panowie dwaj"

w „Domu Kobiet"

- To problem trudny . Mamy bardzo
wyrobionego widza. Gdziekolwiek się
ruszę, wszędzie spotykam osoby, które oglądają ten sam co ja program
telewizyjny i czytają te same czasopisma. Jednym słowem , mają to samo
przygotowanie informacyjne. Oczywiście ich punkt widzenia zależy od
nich. Ale powstaje pytanie, jak im ten
punkt widzenia kształtować , skoro nie
mamy wpływu na program telewizyjny, który przecież wyrabia wyobraźnię
i gust widza.

- W różnorodnych formach. Zapraszają mnie kółka miłośników teatru ,
wyjeżdżam na koncerty i recitale do
szkół. Zdumiewające jest jak młodzież
wspaniale bywa przygotowana do
tycti spotkań. To oczywiście zasługa
opiekunów. Na przykład w pewnej
szkole na spotkanie ze mną przygotowano sondę uliczną , ~ której przechodnie odpowiadali na pytania: kim
jest Krafftówna, kto to taki? To jest
~.:Jego
w!aśJ ~ · _ . .-zygotowanie
odbiorcy teatru . Miewam też ciekawe
kontakty dzięki udziałowi w Konfrontacjach Ruchu Amatorskiego, w skrócie - w KRAM-ie .
- Dotykamy tu problemu widzów. Czy
nie stała się ostatnio zbyt wy-

publiczność
magająca?

- Nigdy natomiast nie brakowało widza
w kabare~ch, które są Pani domeną...

- Kabaretu ostatnio jest coraz
mniej .'Kabaret Iiteracki wiąże się przeważnie z satyrą i zawsze znajduje
chętnego i wrażliwego widza. Ale jeśli
kabaret ma charakter wyłącznie literacki, wtedy przypomina poranek poetycki i widz jest bardziej obojętny na
tego rodzaju propozycje.
Nie wyobrażam sobie natomiast ży
cia bez muzyki i piosenki. Forma muzyczna niepokoi mnie stale. Szukanie
materiału, nad którym mogłabym pracować , jest dla mnie najistotniejszą
i głęboką potrzebą. Chociaż powinna
ona występować też, a może nawet .
przedą. wszystkim - ze strony piszą
cych. Swiadomość, że ktoś pisze dla
mnie, jes't niesłychanie budująca.
Wtedy autor jest źródłem mojej inspiracji, a nie zewnętrzność: opr~wasce
nograficzna cz.y kostium. Nad .piosen=
•' ką „Przeklnij.. mnłe"-c iężko pracowałam z Łazuką przez cztery tygodnie, aż
mozolnie wypracowana interpretacja
dała efekty. Ale jaka to była cudowna
muzyka i tekst! Podejrzewam , że Przybora pisząc tekst, a Wasowski muzykę
- mieli mnie w oku lub w uchu , a potem pisali. Autorzy ci dokładnie się
rozumieli. A współzależność muzyki
i materiału literackiego jest bardzo
ważna . Kiedyś ~ zaproponowano mi
tekst, z którego wycofywałam się , bo
mi nie odpowiadał. Lecz w momencie,
kiedy usłyszałam pierwsze dźwięki
piosenki do tego utworu , od ra.zu nabrałam do niego przekonania, natychmiast wiedziałam co z nim zrobić , jakie elementy będą konstruowały jego
obraz, jaką włożę suknię , jak się zachowam na scenie.
J

- Wspomniała Pani o sobie jako o duchu niespokojnym, co wiąże się z infen-

9Y'#nością życia. Wiem też, że docenia
Pani bardzo wartość domu. Js-k wygląda
organizacja życia, aby te pragnienia były
zaspoko;one w czasie prywatnym?

- Nie jest tak jak być powinno. Daleki jest mój dom od ideału w rozumieniu organizacyjnym , jest on mu bliższy
raczej w sensie uczuciowym . Przecież
niekoniecznie prawdziwe jest takie
mieszkanie, gdzie jest idealnie· posprzątane ... Tam często nie ma serca.
Dbam dosyć o kuchn i ę i mogłabym
powiedzieć, że raczej pilnuję tego , aby
- jeśt, niż nie jeść . Całe życie mało śpię ,
bardzo wcześnie , często
wstaję
o szóstej rano.
Jak godzę zawód z życiem domowym? Zawód , dom i macierzyństwo
według mnie nie mają ze sobą nic
wspólnego. Bez względu na charakter
zawodu i tak trzeba pokonać te obrzydliwe góry naczyń ... Ale można to jakoś tak ubarwnić , aby nie było nieznośnie . Takim podejściem do sprawy
czasem ścinam z nóg mojego syna.
A wiadomo , że niełatwo zadziwić dzisiejszą młodzież , tak niekiedy niemło
dą psychicznie, niechętnie i rzadko
reagującą ' uśmiechem! Niestety, mamy stare dzieci... Młodzież często nazbyt dojrzałą wewnętrznie .
- Czy Pisze Pani, lub

pisałaby

Pani pa-

miętniki?

- Nie piszę , ale gdybym pisała , to dziennik. Musiałyby to być notatki na gorąco .
Gdybym dziś-zabrała si ę do pisania pam i ęt~
nika, musiałabym to przepuśeić przez filtr
czasu . Wszelkie retrospekcje zamazują obraz i zawsze są konfrontowane z czymś
obcym. Poza tym , gdy się zastanawiam , jaki
okres byłby najciekawszy do opisywania,
przyznaję , że nie potraf i ę sobie na to odpowiedzieć. Intensywność przeżyć nieciekawych lub przykrych jest nieraz silniejsza od
tych błyskotl i wych . Trzeba by ustalić , które
były tymi punktami zwrotnymi w życiu . Mam
zmęczoną pamięć . Mnóstwa rzeczy nie pamiętam . Zbyt siln ie i ostro w i dzę chwilę
bieżącą . Ona mnie nie okłamuje , choc i aż
bardzo męczy . Hierarchia zdarzeń to rzecz _
trudna. Wolę współistnieć ze zjawiskami,
które mnie otaczafą niż szukać w przeszłośc i.

ozmawiała
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