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k.torsl!wo· Borba·ry K1rofftówny mieścł się w dużej
skali twórczej: od komedii, groteski do ról typowo
dromotyczinych, tragioz.nych. Przykładem ·rola Fellicji
w zoaikomitym, wielokrotnie nagródzanym filmie „Jak być
kochanął" ·i na drugi1m biegu1
nie - cała galeria postaci
komediowych z tele\\'lizyjnego „Kabaretu sta1rszych panów" czy choćby rola Honoratki w serialu TV „Czte·re·j
pa1ncerrni i pies".
Wa.rszawski telefon popularnej .aktorki milczał jak zakięty. Dzwoniłem o każdej porze dnia, późnymi wiecz·o ram4 - bez rez1ultatu. WreSllcie zmajomy głos„.
- Wpadłam do domu na ~i:l'ka godzin, .załatwię najpihiiejsze sp.rowy i już pędzę do lodzi. Może tom się

A

spotikamył
Jaitc tłumaczy tałc: długą swq 'fl·ieobecność w stolicył
Okazuje się - gościnne występy w tódz:ki·m Teatrze Nowy·m w reżyserowa,nej przez Kaziimierza Dejmka nowej
sztuce Sławo·mira Mrotka pl „Ga·rbus".
- Dyrektor Dejmek !Zaproponował mi rolę ·w „Garbusie". Była to - jo·k to się mówi - propozylC'ja nie do odrz'lJlcenia.„ Przypu;szczam, że nie byłoby aktora, który z
lektkim sercem odmówiłby współpracy z ta1k zinakomitym
reżyserem. Taik się złożyło, że sztuki, w których występo
wałam we Współczes·nym, zostały „Z1Qra·ne", a tu nadana
się oka•z ja wystąpienia u Dejmka w ciekawej i dość skomplikowane·j ·ro.U, wymagającej dużego 1nakładu sił, wszechstron·ności'. .•
- Wydaje mi się, że film „Jak· być kochonął" jest pozyoją, 1
która jołc gdyby zostało raz ·na zawsze zarejestrowano w moim żydorysie a!ktork'i, jak również w opin&i
publiczności i krytyki. Film nagradzany na festiwalach
(m.iin, „Złote Wr'ota" w San Francisco za najlepszą rolę
kobiecą), często bar'dzo chwalo·ny. Moż.na powiedzieć,
że . tym _f]l:mem, rolą Fellicji zdobyłam sobie pozyoję, po-

pu1l<J1rnosc.
„.A mimo to jedinok postać Honotat!ki w „Czterech
pa·ncei<nych" izd'obyła bodaj róiwnie duży rozgłos. Co
prawda je·st to 1nieco in1na kategoria popularności... Nigdy
nie przypuszczafo.m, że tak zapadinie w 1sercach widzów
i że z taką sympailią będq się do mnie ludz·ie po zagraniu 'tej roli odnosili. Na każdym krok1u spotykam się z
objawami żywej, sponta·n kznej życz.liwośd.
- Bo I teł postat przekomicznej, sympatycznei łlqslde,i dziewczyny,
uwlklanei w woienne perypetie czterech polskich c1olaistów... I psa,
znakomicie oływila, wzbogaciła ten udany serial. To było widać, ie
łwietnle się Pani aula w roll tej ślqzaczkl Honoraty, bawiła się„.

- Tam rzeczvwiście moi.Ina siię byto bawić, bo to była
postać wspa'n.iale przez autorów napisana. Podobnie
zresztą napi·sana zostało 'f"ola moje·q o partnera Gustlika,
łc'tór'ą

to postać -

ciem

odtwarzał

jalk wiadomo - ze z;n akomitvm wyczuFrandsze:k Pieczka. Nic jednak nli e
umniejszając z: jego oktor'stwa, kolega Pieczka iest pr.awdziwym, autentycznym Ślązakiem, podczas ody ia mu·
siałam się tego wszvstłc:ieqo .nauczyć, przede ws,zystkrm
nie'lfWy{c!le barw.nego, hoqotego języka„.
A poza tym - skoro już o tym mowa, dlac.zego Honoratka tak mi przypadła do serca jest to tvo roli z reperłuorn charnkterv•stvcz·no-'komedioweQo, w ttórvm to repertuane od pocrqt1ktu swoich poczvnań w teatrze, a nawet iuż w szł<ole dramatvcllnej, o~ułam się bar'dzo dobrze.
W srkole ok•reśła,na ·bvłam 1przez pedaąooów i orofesorów
jako aktorka z wyr'aźnvmi inikHnaciami choraktervsm=rno-łcomediowymi. Z cza,sem moafam się sp1rowdzić w innvch
qatunłcach - czy to w dramacie, czv w f.ormo·ch muzvcriwch. A wraca·jac jeszcze do tej moiei roli w „Czterech
pa•n·c ernych i psie", bvła to d 1o mnie ka 1pital1na, nieoowtartzal1na przvqoda. Tam co krok, ·każdeao dnia zdjęcio
weao, czekały •na człowieka niespodzianti„. Mało, że bvł
to fiilm plenerowy, ole pfe.ner w określonvch wojennych
wa1nmfc:ach.„ ~ręcony był pneclei: 'n a poligonach, przy
1

MATUSZEWSKł

a·komrpa1niomende całej masy wybuchóW, w gqszczu wojennych wydarzeń, wśród czołgów, o•rmat, 'Z t~iącami
statyistów, rw dymie i kuuu... Przyznam się, że ogromnie
się tego wszystkiego bałam„. A musiałam przecież brać
w tym udział, ,n o bo ja1k ~1naozejł„. Wszystko więc było
d'la mnie przygodą, przeżyciem.„ I te granaty, kltóre podczas udecZ!ki .z GustHkiem musiałam r'Zucać ·z samochodu„. I te wybuchy, które niby nieprawdziwe, ale po lkotórych przecież ziemia wypryskiiwała gej'J'.erem, waliły się
jak zo,p a,ki dekoraGje, a de·Slki lecfoły na głowę.„ Czło
wieik musiał ucieko.ć, żeby go n·ie przysY'Pał.o.„ Tak bałam
się tych wybuchów, ła·k uciekałam z tego miejsca, że ka.mera miała trudności iz uchwyceniem mnie.
Wspomniałam panu o tych odruchach sympatii przypadkowo narpotka1nyteh ·ludzi. Oni widzą po prostu we
mn•ie Honoratkę, no i chcą coś dla niej uobić„. Tak się
składa, że prowadzę samochód, a bywa, że jestem wobec tej pie·k:ielnej mauyny bezradna. Coś 1Się tam w
środ1ku zepsuje i ·roz:pacz na szosie„. Nie zda·rzyło się,
żeby mi ktoś nie pomógł, a przy okazji u·słyszołam ma·sę
miłych słów, komplementów. „Jakże to, Honoratce naszej
nie pomożemył I"
- Mówi się, łe · dobre role „roblq" oktora„. Miała Pani pnec1eł
calq masę takich · ról - teatralnrch, filmowych, telewi1yjnrch.„ Które
z nich zawaiyly na rozwoju Pani aktorstwa, wycisnęły swoje pi•tnoł
- Podzieliłabym swoją ,pracę teatralną; sceniczną na

pewne etapy, wyni1kające po prostu z u.pływu czo·su,
z sumy doświadczeń. Bo· po i•uś tom lotach, kiedy przeszłam w pierwszym ok.resie swojego aktorstwa pnez: całą
serię sztuk kla·sycz.nych - w pewnym mo·m encie wszedł
n<;r pohkie sce·ny Witkacy. Kompletnie in1ny styl, inna epoka teatralna. I wtedy przekiroczyłom jakiiŚ etap. Koleinymi, niejako zwrotnymi punktami w moim zawodzie aktorskim byłyi doświadczenia wyniesione z procy nad Gombrowiiczem, nie mówiąc j1 uż o kapitalnej sziko1e, ja1ką dało
mi rola w „Żywocie Józefo" Mi·kołaja Reja w sztuce re•
żyserowanęj swego czasu w Teatrze Narodowym.
IOiedy usiadłam w czasie pierwszej próby nad egzemplarzem scenopisu, język Reja wydał ml się wręcz nie do opanowania... Inne sfodź111łięk, rytm mówienia, ie nie wspomnę
o technice, sposobie poruszania się na scenie. Dziś to jest wystylizowane, wyprowadzone w ramy pewnej konwencji, ale wówczasł.„
Trzeba się było po prostu cofnqć o te kilka wieków, wczuć się w tamtq epokę. Okres pracy nad tym gatunkiem literatury staropolsklej
przyniósł mi tak wiele korzyści, tak poszerzył ·I wzbogacił mój war·
sztat twórczy.„ To owocowało w dalszych moich poczynaniach. Sio·
wem - ładna praca, ładne doświadczenie nie pozostajq bez śladu.
Złe doświadczenia też pozostawlajq jakiś ślad. dostarczajq materiał
do przemyśleń I analiz.
- Zechciailaby Pani opowiedzieć o swojej pracy nad nowq rolqł
- To nie takie proste... Duło zaleiy od tworzywa literackiego,
innymi słowy - j a k ta rola została nap·lsana. Bywajq przecież
role, które człowiek bardzo trudno opanowuje„. So dramaturdzy, któ·
rzy wspaniale kanstruujq swoje postacie, sa one niezwykle plastyczne. tak wyraziście określone w najdrobniejszych uczególach. Jeśli
zatem ma to miejsce w scenopisie, to oczywiście łatwiej jest akto·
rowi nauczyć się takiej roli, bo ma prawie gotowy materiał. Mówi się
tam np.: „mała. gruba, śmieszna, sepleni„." albo: „„.jest szczup·
ła, chora, zgryźliwa" Itp. I to ma swój wykładnik w tekście, który
rzeczywiście przekazuje tę zgryźliwość czy śmieszność.
Sq też propozycje literackie, które pozostawlaja aktorowi i reiy·
serowi spory margines, pewnq swobodfł w budowaniu rol'I, jak to
ma miejsce u Witkacego.
·
- Dlaczego, dysponując calq plejadq znakomitych aktorów komediowych, charakterystycznych, tale: rzadko ostatnio udaje nam się zrobić dobrq komedię filmowq ł
- Bo nawet w naszym pojęciu, aktorów zawodowych, komedia zaliczana jest do najtrudniejszych form sztuki teatralnej czy filmowej.
Bierze się to po prostu stqd, ie łatwiej jest czlowieka wzruszyć
nli: naprawde serdecznie rozśmieszyć. To co kiedyś było śmieszne,
zabawne - dziś jui nie budzi tego rodzaju reakcji.
Trudność zrobienia dobrej komedii wyplywa, moim skromnym zdaniem, glównie z braku dobrych, wartościowych scenariuszy. A dlaczego nie pisze się takich scenarluszył Osobiście noszę w sobie
dużo pogody ducha I dostrzegam w codzienności całq masę sytuacji
komediowych„.
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