
- Co ';est Pani zdaniem istotą 
t>is comica? - pytam, gdy spo
tykamy się nazajutrz. - Czy jest 
to umiejętność wrodzona, czy też 
można się jej nauczyć? 

- Z całą pewnością trzeba to 
mieć w sobie. W życiu zdarzają 
się komicy niezamierzeni. To lu
dzie, którzy mając wrażliwość, 
wyobraźnię, wyzwalaja komizm 
zawarty w codzienności. Wych
wytują go literaci. Jest to rodzaj 
obróbki ży.cia, bo jedyną inspi
racją jest życie. Ale kopiowanie 
rzeczywistości byłoby tylko beł
kotem. Dopiero przeprowadzenie 
selekcji, świadoma kompozycja 
tekstu i kontekstu. spointowanie. 
nadaje danej scence rangę sztu
ki. 
Pracuję teraz dla radia nad 

tekstem Przybory. Dla mnie 
Przybora to mistrz humoru. W 
tym, co {>isze. jest kawał naszego 
życia. Ot, chociażby taka próbka 
dialogu: - „Przeszedł wszys~kie 
szczeble kariery zawodowej. - Z 
dołu w górę? - Nie, z góry w 
dół". 

..... Trudno nie wspomina~ z ża
lem „rozkosznej, cudownej, pian
kowej Krafftówny" (jak pisala 
prasa) z Kabaretu Starszych Pa
nów Przybory i Stępowskiego. 
Zabawność umie Pani, jak zau
ważył Csato, podnieść do rangi 
poezji. Jest Pani aktorką nie 
ograniczoną żadnym emploi. Dru
(Ja Pani „specjalność" - to gro
teska. Pani Iwona w „Iwonie 
księżniczce Burgunda" Gombro
wicza w 'warszawskim Teatrze 
Dramatyc.mym b11la ważnym wy
darzeniem teatralnym lat 50. No 
i przede wszystkim Witkacy . Nie
zapomniane kreacje stworzyla 
Pant w ,;Kurce wodnej", „Mąt
wie". „Małym dworku", „Janie 
Karolu Macieju Wścieklicy" ••• 

- Witka~ego ubóstwiam, ma
rzę o Gombrowiczu. Literatura 
tego typu daje ogromne możli
wości własnego kształtowania po
staci. Jako aktorka tzw. „elasty
cżna" byłam obsadzańa w Witka
cym. Późhiej wywiązała się z te
go możliwość proponowahia no
wyćh fbrm. Tak narodził się 
czarny ' humor w ball~dach„. 

- Wszyscy pamiętdmy w Pa
ni wykonaniu np. „Ogródki dzial
kowe". Uwielbiamy Panią w 
programach rozrywkowych, na 
estradzie, w komediach, ale dla 
mnie osobi§cie - i chyba nie 
tyl'lto dla mnie - prawdziwym 
objawieniem byla fani rola Fe
licji w „Jak byt kochaną" Hasa. 
To chyba najpełniejsza postać 
kobieca w naszej kinematografii, 
nagrodzona zresztą w 1967 r. na 
Międzynarodowym Festiwalu Fil
mowym w San Francisco. 

- Film tJasa - jest ważni\ 
pozycją w moim i filmowym re-
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pertuarze. Jest to w równej mie
rze zasługa Brandysa. który do
starczył tworzywa pozwalającego 
niezwykle sugestywnie oddać 
portret psychologiczny kobiety, 
co i Hasa, który potrafił stwo
rzyć atmosferę dla powstania tej 
roli. Praca nad nią była dla mnie 
prawdziwym przeżyciem. Opano
wałam całą rolę pamięciowo i sy
tuacyjnie, chociaż w filmie nie 
jest to konieczne. W cieliłam się 
w postać, jej życie przeszłe i te
raźniejsze. Stałam się po prostu 
Felicją. 

- Brandys, który kreśląc tę 

postać oparl się na konkretnym 
pierwowzorze, osobie bunajmniej 
do Pani niepodobnej, po obejrze-

„Macbett" Ionesco na scenie Teatru 
Współczesnego w Warszawie„. Szekspir wi
dziany p~ Jarr'ego, „wielki mechanizm 
historii" ukazany w karyka.t1.lr7' .tako za
wrotna bieganina, chyże wspina.nie się w 
górę 1 jeszcze szybsze spadanie. Kto na
stępny? Kto prześcignie wszystkich w o· 
krucieństwie i zbrodniczości? Historia bar
dzo ponura l ogromnie pnez to wesoła -
jakby motna strawestować Wyspiańskiego. 
Na scenie (i na widowni) panuje atmo
sfera dobrej zabawy. Podchwytują ten ton 
wszyscy bez wyj<\tku wykonawcy, wśród 
których rozpoznajemy znakomitych akto
rów: Borowskiego, Michnikowskiego, 
Wrzesińską, Czechowicza, Englerta. Prym 
.wiodą Zapasiewicz (Macb~tt) i oczywiście 
Krafftówna. Z właściwą sobie łatwością 

przeobraża się ona ze skrzekliwej wiedź· 
my w kuszącą lady Duncan o płomiennych 
włosach, a później w zimną i bezwzgl~dną 
lady Mackbett. Jest zabawna w każdym 

geście, słowie, spojrzeniu. 
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niu filmu stwierdził, że dla nie
ao Felicja - to Krafftówna. 

- Ta jego wypowiedź - to 
dla mnie ogromna satysfakcja. 

- A jak prywatnie odpowie
dzialaby Pani na pytanie zawar
te w tytule filmu? 

- Film konfrontuje dwie mi
łości: osobistą z miłością do 
świata. ludzi. Czy ta druga może 
zastąpić pierwszą? Na pewno nie. 
Felicja - jako kobieta z teraż• 
niejszości - jest popularną, lu
bianą aktorką. Obca dziewczyna 
pisze do niej z Paryża, że chce 
zostać jej córką. A jednak ile 
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jest ":!! t~j kobiecie goryczy, po
czucia zawodu. Z drugiej strony 
miłość do drugiego człowieka 
zamknięta. wyizolowana w świe
cie obcym i wrogim, też nie by
łaby szczęściem... To również 
spr a wa przedłużenia życia, dzie
ci. Ludzie, którzy wiodą spoko.i
ne, qgbre życie, którym spełniły 
się zamierzenia. a to jedno -
nie, czują się w pewnym mo
mencie okrutnie wynaturzeni. 

- Więc Pani dewiza szczęścia? 

- Umieć zauwazyć nie 
przejść ob_ok tego; co życie pro• 
pon~.ie, co zaprogramowała sama 
natura. 

- Dlaczego później nie grala 
Pani równie ciekawych rót, a je
dynie epizoqyczne w „Ich dniu 
powszednim", „Upale", „Rękopi

sie znalezionym w Saragossie"? 
Może dldtego, że brak w polskiej 
kinematoorafii postaci kobiecej o 
podobnuj skali przeżyć? 

- Nie wiem, gdzie szukać 
przyczyn. W literaturze jest wiele 
ciekawych propozycji. Każda e
poka miała swój ideał kobiety. 
Może współczesna literatura jest 
pod tym wzgl~dem nieco uboż
sza? Sądz~ że ciekawe byłoby 
ukazanie, jak kobieta wchodzi w 
historię ... 

- Myśli Pani o postaciach, 
które odcisnęły ślad w historii? 
Czy chciałaby Pani zagrać któ-. 
rąś z nich, np. George Sand? 

- Nie zastanawiałam się nad 
tym. Wszystkie te postaci są dla 
mnie zbyt konkretne. Nie są 
stworzone z wyobraźni. Trudno 
tu wyważyć proporcje, a mam 
wrażenie, że byłoby profanacją 
niepravyidło:we ukazanie ludziom 
ich wymiaru, charakteru. 

- Pani Barbaro, co Pani robi, 
żeby zawsze demonstrować taką 
wspaniałą formę na scenie, taki 
hu'YY}-or i pooodę ducha poza ' sce
ną? 

. - Może to kwe.stia Usposobie
nia. W istocie jestem bardzo 
zmęczona kołowrotem codzienno
ści. Stale nie dosypiam. Inaczej 
nie ogarnęłabym wszyst~ich obo
wiązków. Ale wychodzę z zało
żenia, że nie musi się to odbijać 
ria Otoczeniu. Wie pani, gdybym 
nie musiała myśleć o przyszłości 
- rozstałabym się ze wszystkim„. 

- By szybko z tęsknotą pow
rócić? 

- Tak, ale nie wiem kiedy. 
Liczę na to, że ludzie doprowa-. 
dzą ~iedyś do' tego, źe będzie 
można na jakiś czas wyłączyć się 
ze wszystkich zajęć. Przecież to 
jest po · prostu ważna potrzebą 
organizmu. 

- Może rzecz i w tym, że in
ny jest ry,tm naszego czasu. Pani 

· „ · · BarbarD, nie rozwtążemy tega 
problemu. N o i Pani nie rzucd 
wszyst1-0iego. N ad czym Pa_ ni o.:· 
becnie pracuje? 

- Robimy w teatrze Gozziego 
,1Króla jelenia" w reżyserii Gio
vani Pampiglione. Sztuka ta jest 
w pełni commedią dell'arte. Dla 
nas Polaków, to forma bardzo 
trudna. W zderzeniu z włoskim , 
reżyserem. który organicznie ją .. 
czuje, tym bardziej widzimy na„ 
szą niemożność. Nasz te~pera
ment dyktuje nam pro1poz 'CJę du
io „cięższą"'. Podobnie jak zwyk
le mamy trudności z oddaniem 
Jekkości francuskiego dialogu. 
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