Pasjonatka
Rozmowa z aktorką, pisarką, malarką… etc. – Barbarą Rybałtowską.

Barbara Rybałtowska, fot. TVP.
Joanna Sokołowska-Gwizdka: Pani zainteresowania są niezmiernie bogate.
Jest pani pisarką, malarką, występuje pani na scenie, śpiewa piosenki.
Skąd się wzięło w pani tyle pasji?
Barbara Rybałtowska: Rzeczywiście, straszna ze mnie „pasjonatka”. Skąd się to
wzięło? Gdzieś to sobie we mnie drzemie, a jak się obudzi, to porywa mnie bez
reszty. Nie wszystkie te moje pasje traktuję serio, chociaż całkowicie im ulegam.
Ma się rozumieć, nie robię tego wszystkiego jednocześnie, po prostu, dla higieny
psychicznej stosuję „płodozmiany”.

Pisarka
JSG: Napisała Pani przepiękna i wzruszającą VIII-częściową sagę rodzinną,
której tematem są wojenne i powojenne losy pani i pani matki: „Bez
pożegnania”, „Szkoła pod baobabem” i „Koło graniaste”, „Mea culpa”,
„Czas darowany nam”, „Jak to się skończy”, „Co to za czasy”, „Co tu po nas
zostanie”.

Kończą się beztroskie wakacje, zaczyna się wojna, ojciec zostaje
wywieziony (zginął w Katyniu), a matka wraz z panią zostaje zesłana do
gułagu. Podróż z Syberii do Afryki, to temat pierwszej książki z serii „Bez
pożegnania”. Pisze pani oczami matki, która znalazła w sobie nadludzką
siłę przetrwania. Dla pani, małej wówczas dziewczynki, chciała żyć. Takie
przeżycia tworzą niezwykle silny związek. Proszę powiedzieć, dla kogo
napisała pani tę wspaniałą, wzruszającą do łez sagę, uczącą optymizmu i
woli życia?
BR: Przede wszystkim, tak jak wynika z dedykacji, dla Mamy, żeby ją uwiecznić.
Ale nie tylko, również dla córki i wnuków i w ogóle dla potomnych, dla siebie
także. Tak robią wszyscy piszący, to jest potrzeba podzielenia się ze światem
swymi przemyśleniami, wątpliwościami, nadzieją. Ta moja saga rodzinna nie jest li
tylko historią mojej rodziny. Jest poszerzona o losy innych Polaków, tło
historyczne. Czyta ją moje pokolenie, ale też coraz więcej ludzi młodszych.
JSG: Wiem, że kontaktował się z panią reżyser Jerzy Antczak. Czy są jakieś
szanse na ekranizację „Bez pożegnania”?
BR: To fakt, że jest wielkim fanem tej książki, ale z różnych względów nie może
tego zrobić. Natomiast przeczytanie przez Jadwigę Barańską i Jerzego Antczaka
mojej sagi zaowocowało wspaniałą przyjaźnią między nami, którą sobie bardzo
cenię. Jurek napisał swoje wspomnienia. Bardzo pożyteczna i mądra lektura,
powinna odnieść sukces.
JSG: Pisze Pani też powieści: „Romans w Paryżu”, „Kuszenie losu”. Książki
wciągają czytelnika – interesująco prowadzona intryga i zawarte w niej
życiowe przesłanie. Skąd Pani bierze pomysły na powieści?
BR: Najpierw rodzi się problem, który mnie nurtuje, potem metoda jaką
chciałabym to przekazać, a na końcu wypełnia się to treścią. A ta najczęściej mnie
samą zaskakuje. Dlatego właśnie pisanie jest fascynującą przygodą.

Saga rodzinna Barbary Rybałtowskiej.

Biografistka
JSG: Napisała Pani biografie: Barbary Brylskiej, Barbary Wrzesińskiej, Igi
Cembrzyńskiej, Stefana Rachonia oraz Czesława Ciotuszyńskiego,
konstruktora statków kosmicznych z USA. Co zafascynowało Panią w tych
osobach, że zapragnęła Pani zgłębić ich życie?
BR: Kiedy sięgamy po pióro, żeby pisać czyjąś biografię, na ogół jest to osoba,
która porusza wyobraźnię nie tylko piszącego, ale szerszych kręgów ludzi. O Basi
Brylskiej pisałam po to, żeby po jej tragedii (śmierć córki, przyp. JSG) pomóc się
jej podnieść, spojrzeć na to, co było dobre w życiu, zająć ją czymś.
Inne moje bohaterki to też wybitne aktorki. Fascynacja nimi rosła w trakcie pracy
nad książką. Biografię pana Ciotuszyńskiego pisałam na jego zamówienie. Moja
córka dokonała przekładu na język angielski. W amerykańskiej wersji bohater nie
umieścił nazwiska ani tłumaczki, ani nawet autorki – no, cóż… Powiedział mi, że
ktoś mu doradził, że tak będzie dla niego lepiej. Nie komentuję…
JSG: Przeprowadzam wywiady z różnymi ludźmi, artystami, naukowcami.
Zauważyłam, że każda z tych osób coś mi zostawia, jakąś energię, zdanie,
które zapamiętam do końca życia, sposób widzenia świata, sposób
odczuwania. Gromadzę sobie taki swój „kufer ze skarbami”. Czy Pani też

związuje się emocjonalnie z osobami, o których pani pisze?
BR: Śledzenie czyichś losów zawsze jest pouczające. Łapię się często na tym, że w
trakcie pracy następuje taki moment, kiedy się identyfikuję z bohaterami do tego
stopnia, że zaczynam im wkładać w usta zdania tkwiące we mnie. Wtedy szybko
dokonuję korekty i wracam na ziemię. Zawsze głębsza analiza drugiej osoby jest
też inspirująca.

Aktorka-autorka
JSG: Napisała pani monodram pt. „Próba u Poli Negri” i z powodzeniem
pani w nim występowała. Proszę powiedzieć, dlaczego zainteresowała się
pani tą postacią?
BR: W czasie trwania mego paryskiego śpiewania wśród muzyków francuskich,
nie wiem czemu, miałam „ksywę” Pola Negri. Nie przywiązywałam wtedy do tego
wagi. Ale dwa lata temu moja koleżanka aktorka poprosiła mnie o napisanie dla
niej monodramu z piosenkami o Marlenie Dietrich. Zaczęłam zbierać materiały. W
trakcie tej pracy natknęłam się na pamiętniki Poli Negri. Równocześnie –
zbiegiem okoliczności – dostałam w prezencie płytę z nagraniami filmowych
przebojów Poli Negri. Spodobały mi się i zaczęłam je tłumaczyć, gdyż ona nigdy
nie śpiewała po polsku. Pokazałam te przekłady pewnemu wybitnemu reżyserowi,
a on nieoczekiwanie powiedział: a czemu ty sobie nie napiszesz dla siebie
monodramu o Poli? Pasowałabyś do tego. Roześmiałam się najpierw, a potem
zaczęło mnie to nurtować. No i po dwóch miesiącach, sztuka była gotowa.
Łańcuszek dobrej woli, jaki rozpętał się w czasie jej powstawania dobrze wróżył.
Wciąż ktoś mi przynosił, a to kolejną książkę o Poli, a to jakiś jej film, a wydział
kultury Miasta Stołecznego Warszawy w drodze konkursu pomógł w
sfinansowaniu przedsięwzięcia. Premiera odbyła się 16 stycznia 2006 roku w Sali
Reprezentacyjnej Zaiksu przy komplecie widzów.
Pola miała fascynujące życie. Ja grałam dość wiekową gwiazdę, która szykuje się
do recitalu swoich filmowych hitów na balu charytatywnym. Stąd tytuł: „Próba u
Poli Negri”. Telefon z Polski skłania ją do refleksji nad całym jej życiem.
Sztuka miała powodzenie, a dla mnie była wspaniałą odskocznią od siedzenia przy
komputerze. To takie katarsis, żebym nie zardzewiała.

Barbara Rybałtowska na Targach Książki w Warszawie/

Malarka
JSG: Jak to się stało, że zaczęła pani malować?
BR: Malować zaczęłam stosunkowo późno. Moja siostra była uczennicą Liceum
Sztuk Plastycznych, potem studiowała architekturę wnętrz, malowała.
Podglądałam ją, nawet nie wie jak jej zazdrościłam. Aż tu kiedyś w Paryżu, gdy
śpiewałam w ekskluzywnym kabarecie usytuowanym przy l’ Avenue de l’Opera, w
oczekiwaniu na mój występ szkicowałam jakieś krajobrazy, portreciki kolegów

artystów. Właściciel kabaretu zaglądał w te moje rysunki
powiedział:

przez ramię i

Właśnie zamierzałem zmienić wystrój kabaretu i wiem, kto zrobi dekoracje.
– Tak? To dobrze – odrzekłam zdziwiona, że mi się zwierza ze swoich planów.
– Ciebie, Barbara mam na myśli – dodał.
– Mnie? Ja miałabym robić remont?
– Bez przesady! Ale jak już będzie po remoncie, mogłabyś zrobić dekoracje.
– Nie rozumiem.
– Po prostu, kupię farby artystyczne do tynków, drewna i szkła, a ty wymalujesz
wszędzie takie obrazki, jakie tu robisz – wszędzie: na ścianach, witrynach i
drzwiach.
– Żartujesz…
– Bynajmniej nie. No oczywiście, musisz w tych malowidłach nawiązać do
charakteru kabaretu, a poza tym masz wolną rękę.
– Naprawdę dostanę farby i będę mogła malować na szkle, drewnie i ścianach,
naprawdę? – niedowierzałam memu szczęściu.
(Działo się to w czasach głębokiego Peerelu, kiedy farby i wszelkie insygnia
malarskie były niedostępne dla zwykłych śmiertelników. Zawodowi plastycy,
uczniowie i studenci szkół artystycznych kupowali je w specjalnych sklepach
dostępnych tylko dla nich, na jakieś tajemnicze talony, przydziały).
– Farby dostaniesz ode mnie w prezencie, ile zużyjesz, to zużyjesz, reszta twoja,
no i oczywiście dostaniesz honorarium – kontynuował mój szef.
Jak powiedział, tak się stało. Za kilka dni, zaopatrzona w palety, pędzle i farby
zaczęłam moją zwariowaną przygodę. Po paru tygodniach nastąpiło otwarcie
kabaretu w nowej szacie. Było gwarnie, szumnie i tłumnie. Nazajutrz w jednej z
paryskich gazet pojawiła się recenzja. Przechowuję ją do dzisiaj: …W nowo
odrestaurowanym wnętrzu kabaretu snują się błękitnawe dymy, z nich wynurza
się Barbara z mikrofonem. Obrazy przywodzące na myśl Chagalla, patrzące ze

ścian, – ba! nawet z sufitu są wdzięczną oprawą dla rzewnych melodii.
Publiczność oklaskuje dziś nie tylko wokalistkę, ale i autorkę dekoracji jedynej w
swoim rodzaju – oklaskuje Barbarę…
Najzabawniejsza jest pointa tej mojej przygody. Chociaż honorarium za dekorację
było pokaźne, to niewiele większe od sumy, którą zainkasowałam za pochlapaną
farbami deskę, która służyła mi wtedy za paletę. Kupił ją, wprawiając mnie w
osłupienie pewien „galernik” (właściciel galerii sztuki współczesnej), bo uznał ją
za interesujące „Tableau moderne”… Nie bez kozery śpiewam więc: …ja nie
artystka – ja szarlatanka!
***
JSG: Artyści, ludzie pióra, patrzą na świat wnikliwie i umieją docenić jego
wartość. Proszę powiedzieć, co dla Pani w życiu jest najważniejsze?
BR: Moja rodzina – jej spokój, zdrowie i szczęście. Ale też ten piękny i dziwny
świat. Chciałabym, żeby było pięknie, spokojnie, żeby był czas na realizowanie
marzeń, pomysłów. Zgoda i harmonia, mają dla mnie duże znaczenie i przyroda
też. Kocham las, wodę, włóczęgi po puszczy Piskiej. Po prostu kocham życie.
Wywiad ukazał się w „Przeglądzie Polskim”, tygodniowym dodatku kulturalnym
„Nowego Dziennika” z Nowego Jorku, 7 marca 2008 r.
_______________
Barbara Rybałtowska Pisarka, autorka tekstów, aktorka, malarka – artystka
wszechstronna. Pracę artystyczną rozpoczynała w studenckich kabaretach STS-u.
Dzięki działalności w Zespole Pieśni i Tańca “Mazowsze” trafiła na estradę i do
teatru Syreny. Przekłada wiersze i prozę z języka rosyjskiego i francuskiego. Ma w
dorobku powieści: “Bez pożegnania”, “Szkoła pod baobabem”, “Koło graniaste”,
“Romans w Paryżu”, „Kuszenie losu” oraz poczytne, zbeletryzowane biografie
ludzi z kręgu kultury: m.in.: “Barbara Brylska w najtrudniejszej roli”, “Barbara
Wrzesińska przed sądem”, “Iga Cembrzyńska sama i w duecie”, oraz “Stefan
Rachoń”, „Moc przeznaczenia” (biografia Czesława Ciotuszyńskiego – Polonusa z
USA, konstruktora statków kosmicznych).

