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SZTUKA TEATR

ŻYCIE	JEST	MĄDRZEJSZE	OD	NAS

O aktorstwie marzyła Pani podobno 
od dzieciństwa?

Może określenie „od dzieciństwa” to 
lekka przesada, ale faktycznie, gdy miałam 
15 lat, to wiedziałam już, że interesują mnie 
wszelakie występy: taneczne, śpiewane 
czy recytatorskie. Wszystko, co chciałam 
robić w  życiu, było zawsze skupione 
wokół zainteresowań humanistycznych. 
W jakiś szczególnie patologiczny sposób 
nie znosiłam nauk ścisłych, obliczeń czy 
wykresów i zdecydowanie wolałam pisanie, 
czytanie czy występy. 

Swojego przyszłego męża Gustawa 
Holoubka spotkała Pani bardzo wcześnie, 
mając 17 lat,  podczas realizacji „Spotkań 
w  Bajce”. Czy to prawda, że dała mu 
wtedy Pani najpierw kosza?

Może nie kosza, ale po prostu nie 
brałam wówczas pod uwagę nawet pójścia 
z Nim na kawę. Nie czułam potrzeby kole-
gowania się ani z Nim, ani ze starszymi od 
siebie aktorami. Potem minęło 7 lat, przez 
które ja dojrzałam do Niego, a On do mnie 
na tyle, że zobaczył we mnie kobietę, a nie 
dziecko, z  którym poprzednio zjadłby 
ciastko i napił się kawy.

Jak doszło do tego, że zagrała Pani 
Basię w „Panu Wołodyjowskim”?

Zostałam zaproszona na próbne zdjęcia 
wraz z ogromną liczbą innych młodych 
aktorek i zwyciężyłam w tym, jak to się 
teraz obecnie modnie nazywa, castingu, 
czyli bardzo denerwującym konkursie, 
w  którym człowiek musiał w  bardzo 
krótkim czasie zaprezentować się najlepiej, 
jak tylko potrafił, i potem wszystko zale-
żało od tych paru minut.

Cóż…W życiu wszystko bardzo często 
zależy od paru minut, ale w tym przypadku 
miały one znaczenie szczególne. Gdy się 
widzi tę ogromną konkurencję, pojawiają 
się nerwy, ambicja, adrenalina i potworny 
strach. Dlatego też to zwycięstwo było 
bardziej pożądane i dało satysfakcję.

Czy rola ta wpłynęła w  jakiś zdecy-
dowany sposób na Pani wizerunek 
artystyczny i postrzeganie Pani jako Basię 
Wołodyjowską?

Wprost przeciwnie. Grałam bowiem 
bardzo dużo innych znaczących ról, 
w filmie, teatrze, na estradzie i w bardzo 
popularnym i  cenionym w  latach 60. 
i 70. Teatrze Telewizji. Nikt mnie z Basią 
wówczas nie utożsamiał. Najlepszym 
dowodem na to jest fakt, jak wiele różno-
rodnych ról mi wtedy proponowano. 
Tak naprawdę dopiero teraz, wiele lat po 
zagraniu tej roli, zrobiła się jakaś paranoja, 
i telewizja, zapominając o dorobku moim 
i wielu znanych i cenionych artystów, non 
stop pokazuje to samo: „Przygody Pana 
Michała”, „Czterech pancernych” albo 
Klossa. I w taki oto sposób po latach, kiedy 
nic mnie już z tą rolą nie łączy i mam za 
sobą bogaty dorobek artystyczny, nagle 

przykleiła się znowu do mnie Basia, którą 
zresztą bardzo kocham. To jest jednak 
zamknięta przeszłość, a  ja robię konse-
kwentnie swoje i idę cały czas do przodu.

Grała Pani z wieloma aktorami wiel-
kiego formatu. Zbyszek Cybulski, 
Tadeusz Łomnicki czy Pani mąż Gustaw 
Holoubek to tylko nieliczni z nich. Czy 
uważa Pani, że wśród obecnych aktorów 
w tym pokoleniu są jakieś indywidual-
ności na taką miarę?

Nie mogę zaprzeczyć, że w pokoleniu 
młodych aktorów są indywidualności, 
ale dla takiego poziomu aktorstwa, klasy, 
wybitnej osobowości, wszechstron-
ności, jaką miał mój mąż, ewentualnych 
następców nie widzę. 

Gra Pani pewne role serialowe, czy nie 
przeszkadza Pani pewna płytkość tych 
ról, banał, jakim przesiąknięte są owe 
produkcje?

Traktuje pracę poważnie. Jeśli dostaję 
rolę dość płytką, staram się ją pogłębić, 
uprawdopodobnić. Pracę w serialu traktuję 
jako jedną z wielu prac. Nie zapominajmy, 
że świat poszedł w kierunku seriali, a one 
dają pracę wielkiej liczbie ludzi. Gdyby 
ich nie było, nie wiem, gdzie mogłyby 
pracować te wielkie rzesze aktorów, 
reżyserów, operatorów, dźwiękowców, 
charakteryzatorów… Przecież niewiele 
się obecnie robi w Teatrze Telewizji czy 
w filmie fabularnym, a jest ogromna podaż 
młodych, zdolnych adeptów wszelkiego 
rodzaju sztuk.

Jaki jest powód tak wielkiego obni-
żenia rangi sztuki w  kulturze? Czy to 
kwestia poziomu widza?

O  poziom gustu widza trzeba dbać, 
trzeba go podnosić, i  wierzę, że mądra 
polityka kulturalna mogłaby to uczynić, 
ale widocznie mało komu na tym zależy, 
żeby przeciętny widz uczył się, bawiąc, czy 
wzruszał się, oglądając coś wartościowego. 
Nawet język polski został skrócony do 
jakichś prostackich zwrotów, a śmiech stał 
się bezmyślnym rechotem z wulgarnych 

dowcipów. Nigdzie nie mogę dostrzec tej 
misji, o której w kółko się mówi, a kiedyś 
przecież była, choć o niej się nie mówiło.

Gdyby Pani musiała wybierać: film 
albo teatr? 

Po co wybierać? Potrafię robić jedno 
i  drugie. To tak jakby zapytać małe 
dziecko: „Kogo bardziej kochasz, tatusia 
czy mamusię?” Co ono ma odpowie-
dzieć? Tak samo i  ja. Kocham jedno 
i drugie. A gdybym musiała wybierać, to 
najprawdopodobniej zmusiłoby mnie do 
tego życie.

Zarówno Pani, Pani nieżyjący mąż, jak 
i syn byli i są związani ze sztuką. Jak się 
żyje w rodzinie artystycznej?

Moim zdaniem żyć w takiej rodzinie 
jest znacznie  łatwiej, niż gdybyśmy żyli 
w innych światach; wtedy wszystko musie-
libyśmy tłumaczyć, wyjaśniać. A tak nadaje 
się na tych samych falach, rozumie się 
siebie nawzajem i  wie, na czym polega 
praca każdego. Na pewno są to absorbu-
jące zawody i  niełatwo pogodzić pracę 
z obowiązkami, ale tak samo trudno jest to 
pogodzić lekarzowi czy pielęgniarce, którzy 
mają dyżury. W naszej pracy jest dokładnie 
tak samo.

Zbliżamy się powoli do świąt Bożego 
Narodzenia. Jak wspomina Pani święta 
i tradycje świąteczne w swojej rodzinie?

Przede wszystkim zawsze chcieliśmy 
być w domu. Nigdzie nie wyjeżdżaliśmy, 
bo bardzo kochaliśmy przebywanie u siebie 
wraz z najbliższą rodziną. Bardzo lubiliśmy 
też zapraszać w któryś ze świątecznych dni 
dalszą rodzinę i znajomych, którzy czuli 
się jakoś osamotnieni. Lubiliśmy to swoje 
grono i nie mieliśmy jakichś nowych szcze-
gólnych pomysłów. Choinka, stół, potrawy, 
kolędy, prezenty – wszystko było u nas 
bardzo tradycyjne.

Gdzie możemy Panią obecnie oglądać 
i  jakie są Pani plany na najbliższą 
przyszłość?

Staram się zbyt wiele nie planować. 
Czekam, co przyniesie życie, nabrałam 
bowiem od jakiegoś czasu bardzo dużego 
dystansu do planowania. Natomiast 
obecnie jestem na etapie końcowych prób 
do sztuki „Gotowane głowy” w Teatrze 
Capitol. Jest to sztuka czeskiego autora 
Marka Horoščaka w  reżyserii Kingi 

Dębskiej, a gram w niej wraz z Marianem 
Kociniakiem i młodymi utalentowanymi 
aktorami. Jestem też przez cały czas zwią-
zana z Teatrem Ateneum, z którym często 
wyjeżdżam na gościnne występy, oraz 
z  Teatrem Prezentacje, gdzie gram od 
początku jego powstania. 

O czym są „Gotowane głowy”?
Jest to tragifarsa, która według mnie 

opowiada o  okrucieństwie, bezmyśl-
ności, głupocie i wulgaryzmie obecnych 
czasów. Mam nadzieje, że da ona wielu 
ludziom wiele do myślenia. Jak to bywa 
z tragifarsą, wszystko zależy od tego, jak 
zostanie ona odebrana przez publiczność. 
Dla mnie jest to niewątpliwie refleksja nad 
edukacją młodzieży, nad pogłębianiem 
siebie, nad moralnością. Wszystkie postaci, 
które w niej występują, nie należą do ludzi 
szczęśliwych i  mają pewne odchylenia 
zarówno od umysłowej, jak i od moralnej 
normy. Z Marianem Kociniakiem pracuję 
już nie po raz pierwszy. Pracowałam 
z nim w Teatrze Ateneum, pracowałam 
w Teatrze Telewizji przy spektaklu, też 
zresztą czeskim, „Igraszki z  diabłem” – 
sztuce, która należała do Złotej Setki 
Teatru Telewizji.

Lubi Pani czeską komedię?
Bardzo lubię. To rodzaj humoru, który 

bawi, a  jednocześnie uczy. Bardzo lubię 
Czechów, czeską literaturę i  uwielbiam 
słuchać czeskiego języka. Może to efekt 
tego, że mąż, jak samo nazwisko wskazuje 
–  Holoubek, co znaczy po czesku „gołąbek” 
–  był w połowie Czechem, po ojcu. Na ten 
sentyment wpłynęły również czeskie kino 
i literatura.

Czy ma Pani swoją ulubioną rolę 
z przeszłości?

Nie. Zagrałam około 150 ról, a najważ-
niejsza była dla mnie zawsze ta, którą 
aktualnie grałam. Nie przywiązuję się 
jakoś szczególnie do przeszłości ani też nie 
oglądam się za siebie – idę dalej. Przeszłość 
jednoznacznie zamykam.

Co Pani lubi robić poza aktorstwem?
Nie mam jakiegoś bardzo szczególnego 

hobby. Uwielbiam czytać, chodzić do kina, 
podróżować w tajemnicze i nieznane mi 
miejsca. Kocham również przebywanie na 
łonie przyrody, spacery po górach, wyjazdy 
nad rzekę czy nad morze.

U jakiego wielkiego  reżysera pragnę-
łaby Pani zagrać rolę?

U Felliniego. Tylko to już za późno, bo 
rozdział jego życia się zamknął. Ale to był 
absolutny geniusz.

Czego życzyłaby Pani sobie i naszym 
czytelnikom z  okazji świąt Bożego 
Narodzenia?

Sobie życzyłabym przede wszystkim 
bardzo dużo zdrowia i  optymizmu na 
przyszłość, która jest przecież nieznana. 
Natomiast wszystkim czytelnikom również 
pragnę przekazać życzenia jak najlepszego 
zdrowia, bo wierzę, że  reszta ułoży się sama 
i nie trzeba o niej specjalnie myśleć ani się 
o nią zamartwiać. Życie jest mądrzejsze 
od nas i bardzo często podpowiada nam 
najlepsze rozwiązania.

Dziękuję bardzo.   

Rozmowa z Magdaleną Zawadzką
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