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- Do IWOlch tJelowych spraw,· 
Do lltalych opłat, do nauki jezyb 
Cod olmiu lat, co wieczór, jak tle
d1t do teatru, biegam do ntołJ 
anglełltlego>, do moich przyj• · 
cl61 i do ~ ze studentami I l 
D roku lnsł1tUtu Filmowego. Ale 
przede wsąstklm wracam do 
projektu zalotenla tam własnego 
studia aktonkiego. 

- Jak Ile Pani mde • Polsce 
po 8'miu lałecb DleobecDotcl? 

- Jestem zdumiona. Mllo§clą 1 
wimx>klą przyjaciół i publlcmo
łci. Nie spodziewałam się at: takie
go pneł\Ycia. Jakbym nagle stanęła 
obok siebie l dziwiła się nee71YW1-
stmci, w której ceł mówię, poru. 
nam się, załatwiam sprawy i pra
cuję. Trochę to Pnw<>mina sen, 
ld.óry Ani się kanu.li innemu, cho
ciai ja ll'IJn w nim lłównlt rolę. 

- A. co .„.. ddwl •anllhd: 
miana polUlego tycia cą to, co 
IOltałO jeaae Ile 1łarej ~ 
IWcł? 

- Nie wiem. Zadziwia mnie np., 
t.e W1ZY5cy pamletiQą ft1m ,,Jak 
~ kochanĄ?" l utoaamiajll mnie 
z ~ rol-. A pnecłet od pnmt.,. 
młnęło 30 lat w t.Ynl czułe łwiat 
obrócił lit jut klika 1'811· Ja 11111a 
tet Ile zmienilam. A tu CZlł Jak 
&d.YbJ staniał W miejscu. Ale I dru
lleJ lłn>l\r wiclze. ie :necq w~ 
poUt.Yezna i elawJmicma 18lopu. 
je. Na ~d dowledllalm *' 
ie ldlOll'BDl marchwi lmllbQedlił 
włtceJ nit kDolnm .......... 
'lb jeltjut DOW'1 lnJ. J - - ... lep moje aclzlwienie. :-""*..,., -·· „ .... ... ....,_ ........ „ ..... ....... _„„_..._•telewtavM 
................. PUln. 
- - Kłed;y trędlłłmy ten film w 
1962, nikt z nas nie m611 pnewi· 
dli~, ie wytrzyma on próbo ca• 
tu I btdlie tak „...,. Pncow. 
JYmy preeyąjnle, Z Od\VIM l poi 
łwiocenlem. Ale to nie wptar. 
eą. Jeatem łwiecle Pl'l8konana. 
ie O sukcesie adecydował7 OIOo 

I bowQ6cl: wybitneao pitana JraD. 
mierza Brancb'la, wielkie„ aiv
•·"*11era Wojciecha Hua, au
tora ~ Sterana Matnallki• 
wicza, no I nil aktorów, a na• 
lólnle Zbyszka C)'bultldetO, tt6-
111twmvt tak• posta~ te nawet 
upływ ezau Jej nle znlelmztalcłł. 

- CQm dla Pul jelł ....... 
..... ? 
_ - Wysiłkiem, aby moja P11W•t. 

na osoba nie zostawiła łladu na 
postaciach, które gram. Kiedył, 
po przedstawieniu w Teatrze 
Ateneum, w kt61)'lll Jan Swtder
lki grat stareao, chorego ~a, 
ponlam do garderoby, aby 10 
uściskać. Zobaceyłam przed lu
strem wspaniale „zrobionego" 
starego człowieka z przejmująco 
chorymi oczami. Przestraszyłam 
lio i zapytałam, co mu dolep. A 
on u z radołci podskOC7'VI. Nie 
mOlłam zrobi~ mu wlobzej Pl'2'3· 
jemno6cl. Bo to był efekt jego .U· 
ltrzowlldego wcielania 1ło l 11.Yn-• 
nej charakt.eryzacJL 

- Ueąła IM Pani utDnłwa w 
·~ lnlmnkbn l&udlum 
di'amał)'CID)'ID IW Galla„. 

- rwo Gall nauczył mnie~ 
kiego, co wiem o teatrze. To była 
zjawiskowa postać, jak gdyby z in
nej epoki: lkondensoWBl\Y duch 
P81)'1klej bohemy i cesankiego 
Wiedilla. Mote zabrzmi to preten
sjonalnie, ale wtedy w Krakowie 
w 1~ roku Gall uczył nas <grupe 
mloWch i nledołwiadczol\Ydl lu
dzi) slaomnołci: 18W1'41zuej l we
wnetrzn,ej. Te zuade prqnl611 • 
sobą z ;,Redut1''. 

Zawsze mlalam llabluld, cbl.
d!Q' llolit. Udwle bJłomnle• 
cba6 w plel'Wląlll ntdlle. Jlallna 
Gellowa ~I nami aodziDa. 

Foł.El.łbietalMkane1Dici 

li to nie ~ltO ·dla mnie, ale taJde 
ze ~octu m 111*. 

- Jelieallł t• I 1&aclllawłe
nlem „„ ... „ Wł~ .,,.. 
clllda Pni•~ ...... 
relmpdilUd-*lla ........ 
~-·•ea,...11 ........................ 
prawie aeer, llla, la llllJr ••cl 
Jwb, „......, „ f1i$JIW:MI. .... „...,,.? 

- Mój WJb6r nie dof;reąl ani 
llraju, ani mimlta, ani w Ol6le 
enUancjL To był ...,.. IO'Unta 
I ałowieMemt W.. pcwnal-
podew ........ Amohl Seld-
.... ......... m ..... - • ... 
Jftltituł, • ..._.. ..... pallb 
............ m6J Nelbtl. ... .... ....... od-~ 
cbwlll. ll1mo te jll po .......... 
znałam trlko t;yle d6w, De bJło w 

- Witbe,m, a on w Ol6le nie m6-
włł po polsku. Był łwiatl1m l el• 
ganckim człowiekiem, wielldm 
mllołnlldem mmPI i teatru, • 
IOłwenłem Uniwen;,teeu w Yale. 

Po łlułJie aoelam intenewnie 
~ ........... j„ 
-.I '"li c 1# m WJIEtadrprcJl Lei..., I bllt.ori1 Pollld. Pnco-
~ WIP6I* mel dwlQeę& 
ivm ......_. dla dw6eb WID 
naweów. On ... pmlował ml na 
fblłePllde i taldle lplewll; lllem. 
1111 duto apllu, eneqli l plmOw. 
Pawo ~ nawet po 
wntctu••·~ nie pnewłduje w pieeioleblim 
oe8iwanlu na ,,zlelaaa bito" 
~ ul& jełll .,.... jaldeł 
kompllbde. Wtvm wypadku kom
~ bjła mnie~ me meta. w 
clłmy ~po łlubie.„ -J„ .................. 
I~ iWiijWłlte*q? 

, - Amel70 nie była dla mnie 
szokiem. InteDIYWDOł" tycia i 
pracy nie zaskoczyła mnie. By· 
łam do tego PnJZwyczajona w 
Polsce: pnea 38 lat codziennie 
chodziłam na próby, grałam w 
teatne, biegałam do kabaretu, 
krocllam f'llm1, nagrywałam w 
telew~ I jencze w wolnych 
chwilach w radiu. Zadziwi· 
Io mnie ~ innego: ebpresja l 
IPOl6b arania. Bez zahamowali i 
kompleksów. Nu, ludzi z Euro
py, uchwyca to, le tudy z ak
torów ·•erybilstieb jest show· 
manem, a poczuciem humoru i 
wewnętrznym luzem. Ale jest w 
tym duła doza szaleilstwa. Tati 
1P0116b grania bardziej pnyp~ 
mina asqok nił myślowe kon
struowanie roll. Pietno niem~ 
cy, al~, podtebtJ - tak 
wame w pollklm teatrze - •• tu 
w CJ161e niearoaumiale. 

AmelJlm kaJuą ml m. z md
mlm lrolor6w, towarów, rze. 
cą.Alew~eodllen
ldel (~dcm I telewi-
$) awl nledolJt ameJ ... li& ........ „ .... ...... 
........., •• uw llilelllr, .._ . 

cl6br cłoeleftt~ mt8" oMni~ 
Ollua1f I paełoi*9 te tall 
prawdopodobnie ~ raj. 

-s1nr.1111e1wo„...,. ....... „ ...... ,„. Q.ylilcD8 
....łfll ...... ...,,.....? 

- Włałcłwłe nłC2JB1. Poza cu
down• panoram• na zielone 
W7.16rza 1 napiłem „Holly
wood", lltOnl wł~ z okien m«> 
jego mleslbnła. W udymlonym 
Lol Anaelel wldoll na zieloną 
panoramę jelt cenny! To trochę 
tak, jak zami~ w Parytu i 
mieć widok na Notre Dame. 

Do Loe Angeles przeniosłam się 
nie z powodu filmu, lecz z powodu 
polskiego Teatna im. Modrzejew
skiej. Dmtalam od patistwa Tysz
kiewiczów, twórców i opielamów 
tej sceny, p1opoocje stałej współ
pracy 01'8I JJl'ZJ'IJC*JWania l wyre
łJM!IOWania ,,Krw.u Z piosenka
mi" Schlllera. Pr6by odbywały się 
ł1lto w niedziele i trwały ponad 
n& Cół to był za gigantJczny wy
słłet. Ni~ z niczym, 
co pJzecltem robiłam. Każdy gest, 
bot, c:Hwiet- tneba było wymy
ł~ zapropunow~ i potem wy

.~~ Wieb•*z4łoa6bCpoza. 
tnema zawodowyDli aktorkami: 
Terelłl Wałr'OI, Alicja. Bobrowską 
i Elą JodloWsQ) była amatorami. 
Na co cbied praca, a w niedziele 
poJskl teatr, mil«JU do sztuki, Df> , 
ltal8la, CZBlmli wręcz chandra i 
tesmota. 

Remltate• nuzeJ-- roeznej 
pracy bJIJ trzy spektakle w Los 
Anleles l jedno aotcinne przed
atawłenle w San Francisco. A 
poza t.Jm: pnawyclęienie nie
moą. rozbicia l ... otnokL 
W1ą1ą bardao liJliłlaJ lie. Po 
to ..._ •lal ~ ten polski 
nXrull~•I". -°" ...... „„ . ..,.. 
...... ...,~Wdo 
19Wd?..,-*M? 

- llilili~bł.dą 
PIGPGOdrt. Odwledlalo mnie du
m ~I madcJuodl z kraju. 
OmawialMmJ r6ble projeką i~ 
ll\Ylł.r. Ale musialam czekać na 
~ p~ Dwa lata 
tanu I Tadalll I B Lomnickim, 
W., lft)'jecbal na ~ do 
Am8'kl. omawiali'8ł7 ~I 
• ....., lllDDceltu poeącklego, 
z llt*.Jm mołna biło~ 
w~ mlutacb. Potem~ 
pila dlula ... Na dwa dni przed 
wlaclomołctla o łlaierd Tadeuaa 
.,....._ brtlle zpnepl"Olinamli 
~napremlert„Króla 
uara" z dopiaiem: „Mote wpad
niea?" i J>()dpllem: ,,Poznm Wy. 
inanie 92". 


