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W serialu „Sprawy domowe" wg tekstów Henryka Bardijewskiego. Fot. PAT 

z toku codziennego życia, chociaż w duchu 
zbierałam się już od kilku lat. 

- Czy przyjazdowi do Polski towarzyszyły 

jakieś obawy? 
- W momencie, kiedy los już zdecydował 
- żadne. Wpadłam w wir przygotowań, 
drobiazgów, które jednocześnie męczyły 
i ekscytowały: terminy, bilety, domykanie 

walizek ... 
- Ten los, który zdecydował - to była 

propozycja jednej z głównych ról w serialu 
„Bank nie z tej ziemi"? 

- Tak. I jak to zwykle bywa, propozycje 
chodzą parami. Nie ma nic, pustka. Aż 
nagle telefon się urywa, świat się wali, 
a człowiek odchodzi od zmysłów. W ostat
nim okresie wystąpiłam bowiem w dwóch 
filmach studentów Amerykańskiego Insty
tutu Filmowego w Los Angeles, jednocześ
nie pojawiły się też propozycje z Polski. 
Słowem - absolutne spiętrzenie. 

- Bardzo dobrze poznała pani Stany Zjed
noczone. Co z amerykańskiego stylu życia 
zrobiło na pani największe wrażenie? 

- Wręcz oszołomiła mnie czystość ludzi. 
Wszyscy umyci, odświeżeni, pachnący. Po
za tym piekielnie zorganizowani, czego 
mnie, wielkiej bałaganiarze, zawsze braku
je. W zajęciach zawodowych jestem 
wprawdzie mrówczo precyzyjna, ale nie 
potrafię tego przenieść na co dzień. 

- Przez te lata nauczyła się pani doskonale 
angielskiego ... 

- I powiem panu - serce boli, że nie było ich 
więcej. Bo pracować z prawdziwym artystą 
to wielkie szczęście i przeżycie. 

- Czy to prawda, że dopiero niedawno 
wręczono pani Złote Wrota, nagrodę, którą 
uhonorowano rolę Felicji na MFF w San 
Francisco w 1962 roku? 

- Wówczas było to piorunujące uderzenie 
- z czterech głównych nagród zdobyliśmy 
trzy. Lecz nikt nie mógł przyjechać, by je 

odebrać. A organizatorzy festiwalu, którzy 
prowadzili bardzo dokładną filmową do
kumentację wszystkich ważnych wyda
rzeń, doskonale o tym pamiętali. Kiedy 
skończyłam grać „Matkę" i wyruszyłam 
w podróże z koncertami dla Polonii, za
proszono mnie do San Francisco. Pokonu
jąc paradoksalną wręcz (nawet w porów
naniu z naszą) biurokrację sprowadzono 
kopię „Jak być kochaną". I odbył się 

uroczysty pokaz, po którym oficjalnie wrę
czono mi nagrodę. Zdjęcia, kwiaty, wywia
dy„. Amerykanie po latach doprowadzili 
sprawę do końca. 

- Skoro sięgnęliśmy pamięcią do dawnych 
tytułów, nie sposób pominąć legendarnego 
„Kabaretu Starszych Panów", którego czar 
wciąż trwa. Skąd, zdaniem pani, jednej 
z gwiazd „Kabaretu", bierze się ta magia? 

- Nastąpił cudowny, jedyny w swoim ro
dzaju synchron wysublimowanego dowci
pu, talentu, wrażliwości obu panów. Jeden 
drugiego inspirował, chcący czy niechcący. 

Zbierałam się! z powrotem już :od kilku lat 
Spotkanie z Barbarą Krafftówną 

- Wyjeżdżała pani przed Jaty do Stanów, by 

zagrać tytułową rolę w „Matce" Witkiewi
cza. Nie przypuszczała pani zapewne, że 

pobyt za Oceanem może przeciągnąć się aż 

do dziesięciu lat? 

- Skądże. Nawet nie przychodziło mi to do 
głowy. 

- W Stanach był pani nowy dom. A gdzie jest 
dzisiaj? 

- Tutaj. I był przez te wszystkie lata. Tyle że 
beze mnie. 

- A lvięc wizyta czy powrót? 

- Na pewno nie wizyta, przyjechałam prze-
cież na dłużej , ale również nie powrót 

- w tym znaczeniu, w jakim się to zwykle 
rozumie. Owszem, przyjechałam po wielu 
latach, które z tysiąca powodów minęły nie 

wiadomo kiedy.· Ale nigdy nie czułam się 
emigrantką . Jednak niezwykle przywiązuję 

się do miejsc i ludzi. Szybko zapuszczam 
korzenie. [będąc tam , za puściłam je na tyle 
mocno, że niełatwo było mi wyrwać się 

- Proszę pana, żeby nauczyć się doskonale, 

trzeba zacząć od dziecka, a nie w moim 

wieku. Wyjeżdżając miałam o angielskim 

pojęcie raczej mgliste. Tekstu „Matki" 

uczyłam się fonetycznie. Z czasem pozna
łam język wystarczająco dobrze, by się 

swobodnie porozumiewać. I jestem z tego 
dumna. 

- W telewizyjnym spotkaniu z panią Kazi
mierz Kutz, wspominając realizację filmów 

„Upał" i „Nikt nie woła", powiedział: 

„Miała w sobie niespotykaną radość i siłę. 

Praca z nią była pracą z oswojonym skow
ronkiem". Radość i siła nic znikają. Skąd je 
pani czerpie? 

- Nie wiem„. Na pewno nie z siebie. Chyba 
po prostu z tego, co nazywamy istnieniem. 

- Przed laty była pani aktorką Hasa: „Zło

to", „Rękopis znaleziony w Saragossie", 
„Szyfry", a przede wszystkim „Jak być 

kochaną". Tytuły, do których wciąż się 

wraca. 

Wasowski bezbłędnie trafiał muzycznie 

w istotę tekstu Przybory. Umiał dźwiękiem 
wyrazić żart. Przybora czuł każdą nutę 

Wasowskiego. Podobny związek może się 
trafić raz na wiele lat. 

- Przybora, Wasowski, oczywiście. Ale 

przecież nie byłoby „Kabaretu" bez was, 

wiernych od początku do końca: bez pani, 
Ireny Kwiatkowskiej, Kaliny Jędrusik, Mi

chnikowskiego, Czechowicza, Golasa. Ten 

zestaw nazwisk to chyba nie przypadek? 

- „Kabaret" w sposób zupełnie naturalny, 
a jednocześnie bezwzględny, weryfikował 
możliwości aktorów. Przecież przez te pro

gramy przewinęło się wielu wspaniałych 

ludzi, cała ówczesna czołówka. Lecz pozo
stała jedynie garstka: ci, którzy potrafili 

uchwycić ten szczególny ton, wejść w te 

same drgania, specyficzny nurt wyrazisto
ści. I rodziły się zjawiska zupełnie niebywa

łe, jak choćby Kalina. A tych wielu innych 

nawet mnie trudno dziś skojarzyć z „Kaba
retem". 

- Grala pani w „Kabarecie" osobę delikat
ną, kruchą, odrobinę niepozbieraną. Czy 
było w tym coś z pani jako osoby prywat
nej? 

-Trochę. Zawsze planuję więcej, niż mogę 
wykonać. Wieczorem, robiąc listę spraw do 
załatwienia na jutro (a liczy nie mniej niż 
dziesięć pozycji), już się denerwuję, że nie 
dam rady. Rzeczywiście, udaje mi się zrea
lizować zaledwie trzy, cztery punkty. Wpa
dam więc w histerię, klnę sama siebie, tonę 
w masie zaległych ·spraw. I cichaczem ob
serwuję fenomenalnie zorganizowane 
przyjaciółki: spokojne, pewne, że zawsze 
zdążą. Na zimę wszystko poprane, schowa
ne, naprawione, zabezpieczone„ 

- Aktorzy są często przesądni. Czy pani 
również? 

- Bardzo. Prześladuje mnie cyfra 9. Wszyst
kie najcięższe sprawy, przeżycia, szły w pa
rze z dziewiątką. To już nie mógł być 
przypadek. Zaczęłam więc ją omijać na 
wszelkie możliwe sposoby. I chociaż pilnie 
sprawdzam czy nie wchodzi mi w drogę, nie 
zawsze się to udaje. Pamiętam, w Drama
tycznym przygotowywaliśmy „Skiza". Re
żyserował Holoubek. Premiera wciąż się 
odwlekała. Wreszcie zapadła decyzja: dzie-

„Szyfry" Wojciecha J. Hasa 

wiątego. Struchlałam, pewna, że nic z tego 

nie wyjdzie. Ale wstydziłam się wyrwać ze 

swoim
1

i „przesądami". I Gucio wychodząc 
z teatru · poślizgnął się, łamiąc rękę. To 

brzmi jak banalna anegdota. Ale wciąż 

jeszcze :niewiele wiemy, co się naprawdę 

kryje za podobnymi zdarzeniami. 

- W zdarzeniach nie z tej ziemi uczestniczy 

pani w dwóch nowych filmach. W „Banku 

nie z te) ziemi" obcuje pani z duchami, 

a w „Skutkach noszenia kapelusza w maju" 

sama jest pani duchem. Natomiast w serialu 

„Sprawy domowe" króluje zwyczajna co

dziennoś~. A co dalej? 

-Czekają nie załatwione sprawy w Kalifor

nii. A nie ma nikogo, kto mógłby do

prowadzić je do końca . Jadę, ale mam 
nadzieję, że wrócę. 

Rozmawiał Maciej Maniewski/ 
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