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- Dzkrifć lat minfło odł.ąd wy
jechała pani do Ameryki. •• W Pol
sce była pani aktorlcq niezwykle 
popularnq i lubianą. Czuła sif pa
ni dobrze w roli komediowej, far
sk, grousce, jak i w lirycznej, a 
nawet glfboko dramatycuaej. A 
mote wynilcalo to z/aktu, ii z r6w
n1m powodz;enkm wystfpowala 
pani w uatrze, w kinu, ulewirji, 
na ntrtulzie i w radiu. Banko lu
bimy Barbarf Krajftównf, a pani 
pojechała r,agrać w tuMry
łańslcim uatrze i ju.i. do nas nie 

. wr6cila... 
- Owsze~ wyjechałam do Los 

Angeles, żeby zagrać „Matkę" 

Witkacego, ale byłam potem w 
kraju, w 1985 roku. Przygoto
wałam nawet koncert gwiazd ka
baretowych, który pojechał do 
Milnster w RFN, gdzie zorganizo
wano wielką galę z okazji 50-lecia 
kabaretów radiowych ... 

- Ale pr.zyz.na pani, ie był to 
przyjavl tajemniezy i nin;wylcle 
łr6tld. 

- Bo życie pełne jest niespo
dzianek. W mo~ jedną z więk
szych, było założenie w Stanach · 
rodziny. Wyszłam tam powtórnie 
za mąż. Tam był mój dom ... 

- Czy r6wnid procentowały 
tam 1.dobywa.u przez lata 
doświadczenia aktonkk, czy zło
llkcz.ności Ameryka stanowić 
musiała zupelnU inny etap pani 
artystycznego życia? 

- Z całą pewnością nie miałam 
zbyt wielu okazji do nkanmia 
swych zawodowych możliwości. 
Ameryka to zupełnie inny etap 
mojego życia. To inna skala wszy
stkiego - inne środowisko, kul~ 
atmosfera... Inny język, który 
zwłaszcza przez pierwszych kilka 
lat był barierą stojącą przede mną 
niczym niebotyczny mur„. 

-Ale „Mat/Cf" Witkacego grała 
pani po angielslcu? 

- Tak. Choć w pierwszym mo
mencie propozycję grania w języ-
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ku, którego nie znam, traktowałam 
jak coś na pograniczu szaleństwa. 
Przyjęłam jednak to nowe dla 
mnie wyzwanie. Tym bardziej że 
jestem ... mrówa i pracy się nie bo
ję. Uczyłam się roli fonetycznie. 
Najpierw przez osiem miesięcy w 
. Polsce, potem przez trzy kolejne, 
podczas prób, w Stanach Zjedno
czonych. Premiera odbyła się po 
angielsku, z amerykańskimi akto
rami i dla amerykańskiej publicz
ności. Dla mnie była ona 
uwieńczeniem wszystkich moich 
miłości do Witkacego . 

- Twkrtlzi, rif dość powszech
nie, u obcojroczni aktorzy, na
wet ze uuqo1110ścU, angklskkgo, 
mqją tam z praeą kłopoty ••• 

- To prawda. Ale ... Jeśli zdarza 
się, że jakiś aktor pasuje bardzo do 
danej roli, wtedy nie ma żadnych 
barier. Znajdują się wszystkie 
możliwe środki - i finansowe, i 
techniczne. To są te szczęśliwe 
gwiazdy, które czasem zaświecą · 
nad wybrańcami. 

- Czy pani była jednym.z nich? 
- To trudno powiedzieć. Pry-

watnie zdobyłam bardzo dużo; po
znałam wielu ludzi, zobaczyłam 
kraj.„ 

- Czy po roli „Matki" otrzy
mała pani jeszcze inne propozy
cje? 

- Miałam przyjemność zagrać 

w ,,Flippolitusie" Seneki w znako
mitej reżyserii Michaela Hacketta, 
który jest akurat w Warszawie; 
reżyseruje u Macieja Prusa w Tea
trze Dramatycznym. A że wszel
kiego rodzaju propozycje chodzą 
parami... Zgłosił się do mnie 
młody człowiek, Polak, który stu
diował na tamtejszym uniwersyte
cie i zaproponował mi rolę w swo
im dyplomowym filmie. Zgo
dziłam się, zagrałam, oczywiście 

po angielsku, i ... myślę, że był to 
sukces - i jego, i mój. 

- Skoro o sulccesach mowa. •• 
Czy w Stanach Zjednocz;onych pa-

Batlwa Kladftówna 
po llłtllch 
znowu W kra/U 

Naplanle 
n1mowym serlalu 

„Bank nie z te/ 
ziemi" 

z Krzy'SZlotflm 
WalcullMldm 

mifta sif, ie za rolf Felicji w ,,Jale 
być kochaną" w reżysera Wojck
cha Hasa otrzymała pani niegdyś 
na festiwabl. filmowym w San 
Francisco Grand Prix, tzw.Złou 
Wrota? 

- Przy jakichś specjalnych 
okazjach - tak. Nawiasem mó
wiąc przeżyłam tam - po 21 _la
tach od nadania tej nagrody -
uroczysty pokaz, na którym obe
cny był założyciel i organizator 
tej imprezy oraz nastąpiło ofi
cjalne wręczenie mi tej nagrody 
przez miejscowe władze. W ten 
sposób skrupulatni Amerykanie 
uzupełnili po latach lukę, jaką 

mieli w swoich festiwalowych 
archiwach. 

- Czy po dzinifcill latach moie 
palli powkdzkć co to za 1craj ta 
Anuryła? 

- To niezwykły kraj ... Amery
kanie są nadzwyczaj otwarci, swo
bodni. My, obciążeni tradycją, w 
zderzeniu z nimi jesteśmy mino
deryjni, okropnie udający, kry
gujący się. Dlatego z początku tak 
bardzo nas szokują. Potem 
człowiek powolutku wypuszcza z 
siebie powietrze, wycisza się, 

przestaje się dziwić. 
-Ajak na tym tle wypadają po

lonusi? M6wi sif, ie środowiska 

polonijne są zamlcnifte, nierzadko Musiałam zacząć poruszać się sa-
sld6cone, nastawione na reali- modzielnie. Załatwiać sprawy, 
zację tylko własnych potrzeb. czytać, pisać. Wkrótce robiłam to 

- Wszystko to prawda. .. i nie. Są niemal automatycznie; życie to-
hermetyczni, ale bywają i otwarci. czyło się samo. 
Są grupy, które się izolują ze Mam, co praw~ przyjaciół, ale 
względu na język, własne potrze- kiedy człowieka dopada samot-
by i zupełnie inne - grupy ność, może się to zdarzyć zawsze i 
młodych ludzi, którzy przybyli tu wszędzie. I często stanu tego 
w ciągu ostatnich dziesięciu . lat. zmienić już nie można. 
To oni chyba spowodowali, że sta- - Są tacy, kt6rzy wudy T1.llCajq 
ra emigracja, ze swym odmien- sif w wir pracy. 
nym sposobem myślenia, który się - Praca może być sposobem na 
w niej przez lata zagnieździł, zo- wszelkie problemy. Ja też w takiej 
stała jakby odsunięta, skazana już właśnie pracy do szaleństwa znaj-
tylko na siebie. dowalam zapomnienie, ulgę. 

Ja przez kilka lat chodziłam na -Miała pani takie możliwości? 
angielski do szkoły w Los Ange- - Przyjaciele nie dawali wy-
les. W mojej klasie na 34 uczniów tchnąć. A to koncert, a to nagra-
było 27 narodowości. I wszyscy nie. Ktoś z wydziału slawistyki 
narzekali na swoje grupy etniczne. tamtejszego uniwersytetu zwró-
Gdyby nie pomoc innych - mówi- cił się do mnie, żebym z myślą o 
li - przy swoich by zginęli. Ja studentach, którzy wybierali się 
myślę, że to dosyć symptomatycz- · na kursy językowe do Krakowa, 
ne. nagrała kilka taśm z utworami 

- To ludzie. A kraj? Czy trudne naszych poetów i prozaików. Za-
jest odkrywanie Ameryki? grałam wreszcie w dwóch fil- · 

- Niezwykle. Odczułam to na mach studentów Amerykańskie
własnej skórze. Miałam bowiem go Instytutu Filmowego w LA. 
okazję przejechać Amerykę z dołu Angielski opanowałam już na ty-
do góry i z powrotem - cztery dni le, że tekstu roli mogłam się 

w jedną stronę i cztery w drugą. Z uczyć tak, jak po polsku. 
młodą Amerykanką polskiego po- -Ajak to sif stało, is po tylu la-
chodzenia. Przemierzałyśmy ten tach znowu jest pani w kraju? 
kraj pośród śnieżnych zamieci. A - Zwyczajnie. Zaproszono 
mróz bywał taki, że idąc na po- mnie, żebym zagrała w serialu 
siłek, trzeba było zostawiać samo- „Bank nie z tej ziemi". Producent 
chód z włączonym silnikiem, bo pokrył koszty przelotu w obie stro-
inaczej zamarzał. ny. Wcześniej jakoś nikt na to nie 

Jestem człowiekiem dociekli- wpadł. 

wym. Nienasycenie - jak mawiał - W obie strony •.• ? 
Witkacy - interesuję się wszyst- - Naturalnie. W życiu jest wic-
kim. Dlatego moja przewodniczka le różnych spraw, niekiedy 
wybierała trasy najciekawsze, że- błahych, wręcz głupich, które w 
bym zobaczyła jak: najwięcej. Izo- końcu trzeba załatwić. To z kolei 
baczyłam. Przeżyłam nawet na- wymaga czasu. Zwłaszcza tam, w 
paść Murzyna, który okradł mnie Ameryce, w takich niezwyczaj
ze wszystkiego. Atrakcji było nych okolicznoścach, w jakich się 
więc co niemiara. znalazłam. 

- Czy w uj chwili r6wnie silnie - Czy jednak jest szansa, aby 
związana jest pani ze Stanami? propozycja twórców „Banlcu. •. " i 

- To zupełnie inny rodzaj związany z nu, przyjavl do Polski, 
związku niż ten, o którym pan był pocr.qtlchm końca długiego 
myśli. Inny teren, inny świat- to on rovlzialu, w pani tycill - ugo pod 
pomógł mi przetrwać najcięższe tytułem „USA"? 

. chwile w moim życiu. Powtórny - Z całą pewnością. Ten przy-
szok, kiedy tragicznie przerwane jazd po tak długiej nieobecności ... 
zostało moje drugie małżeństwo. Ta serdeczność wokół, miłość 

Wtedy właśnie chciałam znaleźć wręcz.„ Wierność widzów, przy-
się gdzieś na końcu świata, gdzie jaciół, z jaką się spotkałam„. To 
ani obraz, ani dźwięk nie był w sta- wszystko jest tak zniewalające. A 
nie przywołać żadnych wspo- poza tym„. mam już kolejne pro
mnień. Zapomnienie - to było pozycje - pierwszą związaną z 
wówczas dla mnie jedyne lekar- przeniesieniem na mały ekran 
stwo. Wszystko inne było dopraw- sztuki teatralnej i rolę w następ-
dy nieważne. Potem jednak ko- nym filmie. 
niecznością stała si Fot. Marek SzYJD8Óf!kf 


