
' ~ 1J....tt'i rok11 ukazała się kllłą!ka o pant. & pani 11azwls1del!ll 
w tytule. Jak pani Ją przyjęła-? 

- To bardzo dziwne. W momencie wrE:czania mł 3e! przeł 
autorkę. panią Lidię Kucht6wnę, przeżyłam wielką radość. Było 
to parę dni pried moimi imieninami. był to więc najmilszy 
prezent. Ody jednak zae2ęłam ją czytać, to w pewnym momen• 
cie odniosłam wrażenie, że czytam o kimś t.nnym. o kimś, kogo 
wprawdzie dobrw znam, ale nie jestem to ja. Jestem cały czas 
w kieracie intensywnych, coraz to nowych zajęć zawodowych 
i być może dlatego mam mniej emocjonalny sto$unek do tego-. 
oo było. Książka jest jakby dokumentem moich aktorskich po
czynAń, oceną, sumą recenzji, propozycji czY. oczekiwań. Te 
ocze~iwania i znaki zapytania naturalnie bar~zo mnie cieszą. 

- Uprawia pant czystĄ komedię, komedię charakterystyczną, farsę, 
sroteskę, parodię, role tiry~ne I głęboko dramatyczne, czy n&4 
prawdę motemy liczyć na coś więcej? · · · 

- Zawsze interesowałam się formami muzycznymi, które 
uprawiałam poza teatrem, a \\ięc estrada, kabar~t. teatr żywego 
słowa. Przerwałam chwilowo tę działalność, ale myślę, że uda 
tni się do tego powrócić. Nadal pociąga mnie również panto
mima! Pantomima intryguje mnie m.in. dlatego, że jestem ska• 
:żona zawodem aktorskim, zawodem żywego słowa„. Może uda 
mi się kiedyś sprawdzić swoje możliwości w tej formie wy• 
powiedzi. 

- Edward Csat6 w kslątce ,,Polski teatr wap6łczesnY" pisze, łe 
m.a pani w . sobie organiczną „naturalną nienaturalnoś~". Brzmi to 
jak komplement, nie dla wszystkich jednak zrozumiały. 

- To określenie odnosiło się do interpret.acji moich ról wit
kaco'Q."Skich. We wszystkich rolach, w których zagrałam, a więe 
w .,Kurce wodnej", „Janie Karolu Macieju Wścieklicy", ..Matce" 
itd., Witkacy rozbudzał moją wyobraźnię. Jego teksty zostawiały 
mi olbrzymi margines. Gest, ruch sceniczny. Nie umiem ppWie• 
dzieć. czemu to przypisać. że Witkacy tak silnie mnie inspiruje, · , 
ale jest to dla mnie materiał literacki tak przebogaty, że nie· 
wyobrażam sobie. aby nie znaleźć jeszcze wielu innyeh sposo
bów, nie tylko na odczytanie, ale r6,vnież na przekazywanie 
jego tekstów. Zawsze osobowość i talent autora ma w tei 
mierze decydujące znaczt!nie. Nie tylko zreszt~ dla aktora. 
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- Pozostawmy na chwllt teatr ł przeJdłmy n.a podw6rko łftme
we. Wydaje mi się. it. w tej dziedzinie zawiodło panią szczęście. 
Kazimierz Brandys i Wojciech Has tworzą film ,,Jak być kochaną"', · 
w którym pani rola jest oceniana jako najciekaw8za postać ~bieca ·' 
w polskim . filmie . powojennym. Bez nlała ze wszystk.lcb stron sypi:\ 
się na nią nagrody i... na tym kończy się pani kariera filmowa:·• 

- Szczęście i zbieg okoliczności, rzeczywiście, niejednokrotnie 
mają decydujące waczenie w życiu poszczególnych aktorów, ale 
tak naprawdę, to na szczęście trzeba solidnie . zapracować. Jeśli 
chódzi o mój udział w filmie„. no cóż, przez te wszystkie lata 
pytanie to jest do mnie kierowane, a ono nie dotyczy tylko 
mnie, ale jeszcze kilku innych nazwisk aktorskich. 

- Podobnie zresztą było ł w telewizJi. Przestaliśmy pani;\ ogl\da.! 
w momencie zamknięcia Kabaretu Starszych Panów. 

- Występowałam jeszcze w kabarecie Olgi Liplń$kfej, . w tea„ 
trze telewizji też:, ale dość rzadko. Za wsze bardziej interesowały 
mnie formy muzyczne, programy rozrywkowe, · bo teatr dla 
mnie, to scena prawdziwa. 

- Nie tęskni pani za Starszymi PanamłT 

- Oczywiście, że tęsknię i to bar<1zo. nie tnnie jednej zresztą 
znane jest to uczucie. Wielu aktorom brakuje tego wspaniałego 
gatunku i stylu. 

- Pani wszechatronnoś~ Jest mumłewająca. Jtlara ZachanaHłan 
w „Wizycie starszej pani'', a jednocześnie wykonawczyni piosenek, 
kt~r~ staj;\ się pi:ze1J?ja!)li: ,~w .. czasie deszczu dzieci się nµ~ą··~:. 
„R1f1fi", „Ptzekln• cię" czy tei "Ballada o ogródkach działk.O• 
wych"-· 

- Moje śpiewanie to zupełnie oddzielna !!ltrona moje.go aktor-ł 
skiego życiorysu. Kocham muzyk-ę i dlatego też przez wszystkie 
lata. równolegle z pracą w teatrze, występowałam w radiu, 
kabaretach, podwieczorkach i na estradzie, aż wreszcie w Ka.i 
bareeie Starszych Panów. Prawie wszystkie piosenki napisane 
przez Starszych Panów stały . się przebojami.' Znowu więc. po
wracam do tego, co już powiedziałam. na sttkces przede wszy• 
stkim musi się złożyć materiał literacki, muzyczny, a dopiera 
potem wykonawca. Moja cegiełka jest ostatnia. Chociaż rol• 
interpretatora może być decydująca. 

- Pa.ni gło1 został porównany do br:,gmienia greckich . instrumen• 
tów.„? 

- Tak, i byłam tym nłezwykle zaskoczona. No cóż, po za.o 
kończeniu sturliów i podjęciu pracy w teatrze okazało się, ·te 
mam tak słaby głos, że w trzecim rzędzie ledwie mnie słychać. 
RozpoczQła się ogromna praca o siłę głosu. Trafiłam wt~y -
i tu bym nazwała to wielkim szczęściem - we wspaniałe ręce 
pedagogów w osobach prof. Adama Ludwiga (ojca pani Bar
bary Ludwiżanki) i jego żony pro!. Wandy Heindrychówny. 
Bez względu na porę roku i dnia, codziennie lub co drugi dzień 
jeździłam z Gdyni do Oliwy na lekcje. Tak było przez trzy lata. 
W sumie na ustawienie głosu przeznaczyłam siedem lat! Do
tychczas nie spotkałam koleżanki czy kolegi. którzy tej sprawie 
poświęciliby więcej niż p6ł roku. I na tym, myślę, opierały si~ 
moje sukcesy. 
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