
K. NA&TUfrAN_Ę:A: Czy można 
'Wiedzieć, kiedy_ ł. tjJ jaJdch okolicz
no§ciach zqecl!dowtzla parni, ż,e zo-
1tianie aktar)Jo}· 

B. KRAFFTÓWNA: Właściwie ni
Jy takiej decyzji nie podejmowa
am. O moim losie zadecydował 

przypadek, zbieg okoliczności. Po 
prostu, jeszcze w czasie okupacji, 
moja' starsza· siostra, która przed 
woj·ną kończyła PIST, zabrała mnie 
raz i drugi na zajęcia do podziemnej 
szkoły teatralnej. Żebym się nie nu
dziła sama w domu. Od pierwszej 
chwili zachwycił mnie zarówno te
mat zajęć - poezja, jak i klimat, 
który stwarzał wokół siebie Iwo 
Gall. Zresztą, co pewnie też nie było 
bez znaczenia, potraktowano mnie z 
sympatią. Byłam wtedy niedużą pie"'." 
gowatą dziewczynką z rudymi war
koczykami. Kiedyś - dla zabawy, 
kazał mi Gall przeczytać jakiś wier
szyk, potem - nauczyć się go na 
pamięć. Później dał mi następny 
i znowu następny, aż wreszcie p'.ew-

"f 
t 

cięce zabawy· były symptomatyczne 
- inscenizowałam wszystkie zasły
szane bajki. Z ogromnym nakładem 
energii budowałam pałace i trony, 
w czym dzielnie sekundował mi oj
ciec. Pełno było ·u nas za wsze sta
rych niepotrzebnych projektów ar
chitektonicznych, które stanowiły 
znakomity budulec. A rysowałfr się 
wówczas nie na papierze milimetro
wym, lecz na usztywnionym, pre
parowanym na papier batyście. Po
tem w cz.asie okupacji wrzucało się 
to do wody i otrzymywało tkaninę 
na biedne wojenne sukienki. Pamię
tam, jak mnie szalenie fascynowała 
ta zmiana formy - sztywne pasy 
przekształcające się nagle w wiotkie 
bandaże. 

N.: Pani ?Utawiony glos i tech
nika śpiewu wskazywałyby na to, że 
il.czyla się paru śpiewu i to chyba 
nie tylko w szk.ole aktorskiej? 

K.: Rzeczywiście, chodziłam na 
lekcje śpiewu · do pro!. Adama Lud-

ti~ ~ d4 mwue m~ cel 
n~oczekiwanego - italo aę Jo.k 
f]dyby jego siłq atrakcyjną. 

K.: No właśnie. Pamiętam, jak 
przed laty graliśmy w Dramatycz
nym „Parady" Potockiego. Było to 
przedstawienie zapięte na ostatni gu
zik, utrzymane w żelamej dysć:ypli• 
nie. 

· N.: Mimo konwen.cji deU'arte1 

K.: Owszem, ale to inna sprawa. 
Otóż w czasie jednego .z przedsta
wień zdarzył się wypadek - pękła 
z okropnym hukiem ogromna ża
rówka, szkło zasypało całą scenę. 
Ponieważ Wiesiek Golas w niektó
rych scenach tarzał się i rzucał po 
podłodze, szkło musiało by~ absolut
nie uprzątnięte. I Wiesiek zaimpro
wizował całą wielką i wspaniałą 
pantomimiczną scenę. Najpierw wy
biegł w lansadach u kulisy i przy
niósł miotłę, a potem najdokładniej 
i to dwukrotnie pozamiatał całą sce-
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nego dnła powiedział: „no, to joestej 
moją uczennicą". 

N.: Stała się więc pam.i studeintką 
wyższej U.Czetni na dlugo przed 
ukończe.niem szkoły ś·redniej? 

K.: Ano tak. I tak zaczęła się ta 
moja osobliwa e<lukacja. W malut
kiej salce na Tarlt<:e poezja i sztuka 
teatru w jej najszlachetniejszym 
wcieleniu, a naprzeciwko, po dru
giej stronie ulicy - siedziba gesta
po. Ktoś zawsze stał na straży przy 
drzwiach, gdy nasz mistrz oddawał 
się kształtowaniu naszych dusz. To 
był wspaniały człowiek, kontynuator 
najlepszego dziedzictwa „Reduty", 
artysta wielostronny o kolosalnej 
wrażliwości i zainteresowaniach. 
Kł'ążył trochę w obłokach i wszyst:.. 
kie zajęcia z nim to były jakieś wy
pady w świat wyobraźni, w prze„ 
strzenie nteuiane. Spraw ·, rzemiosła 

~ ::· """--..3·-- -1·-··-··'-L-!.- --!1-----Ll.~~---ł 

wiga, ojca Basf Ludwitanlcl,. znako
mitego pedagoga, potem u prof. 
Brzezińskiego w Łodzi i u prof . . Plat
tówny we Wrocławiu, w sumie 7 lat. 

N.: Dzięki częmu obywa się pa.ni 
bez mikrofonu i sztuczek akustycz
nych. 

K.: Daję sobie bez. nich radę. Bo 
w ogóle przecież współczesny aktor 
nie jest w stanie przejść przez życie 
zawodowe bez techniki, to znaczy -
mikrofonu, kamery telewizyjnej i fil
mowej. Jesteśmy trochę w_\_sytuacji 
podobnej do rzemieślników, którzy 
kiedyś pra~owali własnymi rękami, 
i osiągali nierzadko artystyczne 
rezuitaty, a dzlsi~j stali się dodat
kiem do maszyny. 

N.: Czy nie sądzi pani, że to do§ć 
odlegle spraw11, a więc1 i analogie 
dalekie? 

nę. Następnie na kolanach szukał 
odłamków, ślinił palec i zbierał niby 
to okruszki, badając to na języku 
itd. Była to wspaniała etiuda ak
torska. 

N.: Doskonale pr.zez pa.nią 2apa
miętana. I z satysfa.kcjq. A o czym 
to świadczy? O potrzebie spontarnicz
nej twórczości, improwizacji? 

K.: Chyba tak. Chciałoby się, żeby 
zakwitł ten kwiat jednej nocy, jed
nego spektaklu. Ale na to potrzebe 
oczywiście talentu Wieśka Golasa. 
On i dwie godziny potrafiłby impro
wizować i publiczność nie zoriento
wałaby się. oo si-: dzieje. 

N.: A pam.i by niie P<Jlt1'afil4? 

K.: Jakoś dałabym sobie radę. W 
końcu w tej scenie także Jakoś part
nerowałam Wieśkowi. Iw~ G 

poprzez własn~ wu1gamo~ć, bo tylko 
wtedy może to być przekonywające. 

N.: Ale C%1J za„wsu możliwe1 Gdy~ 
b11 tak b11lo, nie istniało b11 pojęcie 

emploi? A pani zagrała.by ws~tkie 
role, lqczniie z BaUadynq ł szekspi-
1'owską La.dy Macbeth? 

K.: Nie. Jest wiele ról sprzecznych 
z moimi warunkami psycho-fizycz.
nymi. Zdarzają się zwłaszcza w wiel
kim repertuarze role nie do zagra
nia, wymagające pogwałcenia natu
ralnych dyspcnyoji aktora, choć w 
zasadzie - specyfika tego zawodu 
polega na pewnej elastyczności 
i um,iejętności wykonywania skom
plikowanych nieraz figur psychicz
nych. 

N.: A gdy wlo.sna psychika nieco 
szwankuje? Dzieje się coś niedo
brego? 

K.: Teatr ~st ratunkiem, ucieczką 
w świat fikcji. 

N.: Znarne sq taki<e przypadki w 
dziejCJ1Ch aktorstwa, choć wciąż zdu
mi~ające dla „cywilów". 

K.: Bo tycie nie przechodzi przez 
ram~. Aktor w najbardziej drama
tycznych chwilach swego tycia może 
wywoływać huragany śmiechu na 
widowni, jak równie! - płacząc 

rzewnymi łzami na s.cenie - poz.o
stawić widownię zupełnie nie poru
sz.oną. Jest jeszcze in~ ciekawe zja
wisko: s.pecyficzne napięcie nerwo
we, jakie towarzyszy spektaklowi, 
zmniejsu fizyczny ból, pozwala wy
trzymać do opadnięcia kurtyny, na
wet dosyć poważne kontu.zje, al~ 
nie zemdleć, mimo że człowiek je'st 
bliski omdle_nia. Ale oczywiście i tu 
są pewne granice - nikt nie będzie 
biegał ze złamaną nogą. A cz.asem 
niestety napięcie obraca się przeciw 
aktorowi. Na przykład', kiedy siada 
głos, nie ma rady, trzeba przerwać 
spektakl. 

-N.: A do których •tooich 1'61 PTZlJ
Wiq.ruje pani największą wagę? Kry· 
tyka uzm.aila za kreacje pani role · w 
„Paradach", „Ku1'ce tl>Odnej", 
,,Wścieklicy" i „Iwonie, księżniczce 
Burgunda"'? Może ooś opuściłam? 

K.: Chyba nie. Wszystkie te role 
są dla mnie niezmiernie ważne, ale 
najważniejszą, która pozwoliła mi 
przekroczyć jakiś zasadniczy próg 
wtajemniczenia i otworzyła jakieś 
wrota na świat, jest wciąż „Iwona". 
Cenię też stosunkowo niewielką, 
nie wymienioną przez panią rolę 
Achizy w „Żywocie Józefa" ze wzglę
du na kolosalny opór materii języ
kowej, który udało mi się tam po
konać. 

N.: BTak wtr6d tych k-reccjł. re
pertua.1"u klMyc1J1teoo. To cht1ba nie 
prżypadek1 

Barbara KRAFFTóWNA: Chcialoby 3ię, żeby zakwiti ten kwiat jednej nocy, jednego spektaklu (rozmowa 
Kryat,yny Nastulanki - str. 9) :rot. Tadeusz KUBIAK 
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nego dnia powiedział: „no, to Jestej 
moją uczennicą". 

N.: Stała się więc pam4 studeintką 
wyższej U.Czeini na dluao przed 
ukończeniiem 8Zkoiy średniej? 

K.: Ano tak. I tak zaczęła się ta 
moja osobliwa equkacja. W malut
kiej salce na Tarlice poezja i sztuka 
teatru w jej najszlachetniejszym 
wcieleniu, a naprzeciwko, po dru
giej stronie ulicy - siedziba gesta
po. Ktoś zawsze stał na straży przy 
drzwiach, gdy nasz mistrz oddawał 
się kształtowaniu naszych dusz. To 
był wspaniały człowiek, kontynuator 
najlepszego dziedzictwa „Reduty'\ 
artysta wielostronny o kolosalnej 
wratliwoścl i zainteresowaniach. 
Kr'ążył trochę w obłokach i wszyst
kie zajęcia z nim to były jakieś wy
pady w świat wyobraźni, w prze
strzenie nieulane. Spraw · rzemiosła 
bardzo. skrupulatnie pilnowała pani 
Halina Gallowa. Swoją wiedzę o tea
trze pr7.ekaz.ywał Two Gall w nie
zwykłej formie; nie były to wykła
dy, lecz na pioły-oipowieści, na poły· 
-zwierzenia, które - wydawało się 
- i jemu samemu jako artyście by-
ły do czegoś potrzebne. Pamiętam 
także niekonwencjonalne zajęcia % 
krakowskiego okresu, już po wojnłe. 
Odbywały się one na Plantach. Sia
daliśmy sobie gdzieś na ławeczce, 
czując się prawie jak na wagarach, 
a nasz profesor kazał nam po prostu 
obserwować przechodniów. Nawia
sem mówiąc - cóż to 7.a kopalnia 
typów! A potem pytał„ co kto za
uważył. I rzecz. zdumiewająca, oka
zywało się, że każdy widział co in· 
nego: jeden - wzrost przechodnia, 
inny - kolor je.go płaszcz.a, ktoś in
ny _. sposób porusz.a.nia się, a jesz· 
cze ktoś inny - brodawkę na nosie. 

N.: A co pa.ni Zatpamiętywala? 

K.: Chyba właśnie tę brodawkę na 
nosie, w ogóle drobne elementy, co 
zresztą jest dosyć obciążające, zwła
szcza jeżeli dodać do tego skłonność 
do nadto drobi87.gowej analizy tek
stu. Ale wracając jeszcze do Galla -
te słynne zajęcia na Plantach nie 
były chyba nawet ćwiczeniem, on 
nas w ten sposób poz.nawał, potem 
wiedział, jale każdego z nas prowa
dzić, kto ma cz.ego za dużo, komu 
czego brak. 

N.: Pcnviedziiala pcvn.i, te zoitala 
afktorką przypad.ko100, czv to zinaczy. 
że gdyby n.ie t-en przypadek, mogla
by paini zajmowa6 8ię czym§ Ż'!Lpel
nie innym? 

K.: Prawdopodobnie l tak trafiła
bym na scenę. tylko - bardziej 
okrężną drogą. Chyba od z.awsz.e by• 
ło wiadome, że mam jakieś U7.dol
nienia artystyczne, że· iestem muzy
kalna ł utaneczniona. W czasie oku
pacji chodziłam już na lekcje panto
mimy, a pierwszą sceną, na której 
wystąpiłam była scena teatru .,Ate
neum". e:dzie odbył sie pokaz nas?.ej 
grupy. W moim rodzinnym domu, 
zwiazanym również 7.e sztuką, nie 
mogły zostać nie zauważone te moje 
dyspozycje. Matka była skrzypaczką, 
z.resztą pięknie również malowała, 
a ojciec - architektem. 

N.: Czy matka pani Jwncertowala? 

K.: Nie. Wtedy jeszcze wielu ludzi 
uprawiało sztuki piękne wyłącznie 
dla własnej przyjemnoki. Pamietam 
przyjaciół moich rodziców - malu
jących i muzykują~ych lekarzy i ad
wokatów. A u mojej ciotki. która 
jak na nasze obecne warunki dyspo
nowała niebywale o(romnym miesz
kaniem. z pot~żnymi salonami - od
bywały się nie tylko koncerty, ale 
także niezmiernie awangardowe ba· 
lety, w których występowały jakieś 
skąpo ubrane bosonogie tancerki. Ta 
atmo!';fera jakoś mnie z pewnością 
kształtowała, dość, ie już moje dzie• 

wiga, ojca Basł Ludwitanki, znako
mitego pedagoga, potem u prof. 
Brzezińskiego w Łodz.i i u prof . . Plat
tówny we Wrocławiu, w sumie 7 lat. 

N.: Dzi.ęki czemu obywa się pa.ni 
bez mi:krofotnu i 3ztucz;ek akustycz
nych. 

K.: Daję sopie be7. nich radę. Bo 
w ogóle przecież współczesny aktor 
nie jest w stanie przejść prze?. życie 
zawodowe bez techniki, to znaczy -
mikrofonu, kamery telewizyjnej i fil
mowej. Jesteśmy trochę ~~sytuacji 
podobnej do rzemieślników, którzy 
kiedyś pra~owali własnymi rękami, 
i osiągali nierzadko artystycz.ne 
rezultaty, a dzisiaj stali się · ~dodat
kiem do maszyny. 

N.: Czy nie sądzi pa,ni, że to d"Ość 
odlegle 3prawy, a więct i a:naloc;ie 
dalekie? 

K.: Nie. Wst'ęaiie : • po?.a fe'alrem 
tylko, to nie my - aktorzy pokazu
jemy naszych bohaterów, ale my po
kaz.ujący jakieś postaci jesteśmy po
kazywani. Kamera bierze jak chce, 
robi się zbliżenie twarzy nie wiado
mo kiedy itd. itJ>. A radio, mikro
fon z.mienia barwę głosu, i to w 
takim stopniu, że głos przepuszczony 
przez. maszynę co innego znaczy, 
moż-na z niego coś innego odczytać. 

N.: A mimo to aktorzy doszli do 
peTfekcji w posługiwaniu się tym 
instrumentem . . 

K.: Rzeczywiście, ale jest to owo
cem doświadczenia i długotrwałego 
obcowania z mikrofonem. Trzeba 
umieć dostosować barwę głosu do 
jego wymagań. Trzeba ogromnej sa
mokontroli, zwłaszcza że próby od
bywają się bez mikrofonu. A potem 
przy przesłuchaniu słyszy się nagle 
jakiś dziwny skrzek albo jakiś hi
steryczny ton nie wiadomo skąd, 
albo np. jakaś kwestia, któta powin
na być rozdzierająca brzmi zupełnie 
niedramatyczn.ie, i tak dalej, i tak 
dalej. Tak więc aktor w tzw. środ
kach masowego przekazu poz.bawio
ny jest satysfakcji, którą ma w tea
trze, że na każdym przedstawieniu 
coś tworzy, ooś buduje. Bo to jed
nak prawda, że każde przedsta wie
nie jest inne. 

N.: Jest to prawda obiegowa, cho~ 
dla profanów niezupełnie oczywi
sta. Bo znowu z drugiej strony wia
domo, że dol'1'e przedstawienie, za
fiksowane na próbie generalnej, nie 
powi.nno od niej odbiegać. 

K.: I tak, i nie. Przecież każda 
widownia inaczej reaguje i trzeba 
umieć na to odpowiedzieć. Najbanal
niejszy przykład - gra się komedię. 
W czasie prób zakładamy, że tu i tu 
powinien być śmiech. A tymczasem 
śmiechu nie ma, wybucha w całkiem 
nieoczekiwanych miejscach. A śmiech 
trzeba umieć jakoś na scenie prze
trzymać. To oczywiście kwestia tech
niki teatralnej. Należy pozwolić się 
ludziom wyśmiać, ale nie czekać aż 
imiech całkowicie wygaśnie, zacząć 
mówić na wycichającym śmiechu 
ł nie zaczynać od zera, lecz kon
tynuować sterując ku ostatecznej 
puencie. Ale to są już nasze sprawy 
warsztatowe. Natomiast sprawa wi
downi jest zupełnie zasadnicza -
ez.asami wszyscy wspaniale się ba
wią, a nieraz z.darz.ają się - tzw. 
w naszym żargonie teatralnym - so
liści, którzy wyłapują najdrobniej
sze niuanse, innym razem wszystkie 
nasze wysiłki kwituje martwa cisz.a. 
Tak dużo mówię o śmiechu, ponie
wat nie ma nic smutniejszego jak 
komedia, na której ludzie się nie 
śmieją. 

N.: Wydi:iwaloby 8tę, te te W8Z'ł/St
kie niespodzianki, ttiepokoje powin
ny odpycha.6 aktora od teatru, a tym
~Z<Uem okazu;e łię, że to, 1'e w tea-

nę. Następnie na kolanach szukał 
odłamków, ślinił palec i zbierał niby 
to okruszki, badając to na języku 
itd. Była to wspaniała etiuda a.lt
torska. 

N.: Doskonale pr.zez paniq zapa
miętana. I z saiysfakcjq. A o czym 
to świadczy? O potrzebie spontamicz
nej twórczości, improwizacji? 

K.: Chyba tak. Chciałoby się, żeby 
zakwitł ten kwiat jednej nocy, jed
nego spektaklu. Ale na to potrzeba 
oczywiście talentu Wieśka Golasa. 
On i dwie godziny potrafiłby impro
wizować i · publiczność nie zoriento
wałaby się, co flię dzieje. 

N.: A pam.i by nłe pot"rattła? 

K.: Jakoś dałabym sobie radę. W 
końcu w tej scenie także j.akoś part
nerował~ Wieśkowi. Iwo Gall mó-. 
wił '.tiam .. 'iawaze; te: ałite)r,:. na sc~r.ie 
m-usL by~ na wszystko przygotowany. 
Nawet na to, że nieoczekiwanie sta
nie przed nim żywa krowa. 

N.: A czy moalaby pani odp()Wie
dzieć na ta.'<ie pytanie - co aktOT 
jako czlowi·ek cy.skuje a co traici -
upraiwiajqc swój zawód? 

K.: Ja nie straciłam nic, a zyska
łam bardzo wiele. Jakbym przeżyła 
dwa all;>o trzy ludzkie życia. Czasem 
czuję się, jakbym miała sto pięć
dziesiąt lat. Chyba więcej i dalej 
widzę. 

N.: Dzięki obcowaniu z tvietkq lite
ra.turą? 

K.: Takte, alę pr!ede wszystkim 
dzięki obcowaniu r. publicznością 
teatralną. Bo muszę bardzo dużo 
wiedzieć o ludziach siedzących u 
rampą, żeby ich móc wzruszać i ba
wić. 

N .: A w ogóle, poza teatre-ni, na
wiązuje pant l.atwo kontakt z ludź
mi? 

K.: Otóż - nie. Poza środowi
skiem jest mi raczej trudno. Zaw
sze boję się, żeby nie urazić, żeby 
nie pogwałcić jakichś ludzkich 
uczuć, jakiegoś tabu. Zwłaszcza że 
przecież nie wszyscy ludzie chętnie 
się otwierają, obwarowując · się kon
wencjami kulturowymi czy towarzy. 
ski mi. 

N.: A parni tama jest o.sobą otwa"r
tą czy zamkniętą? 

K.: W życiu, w sprawach osobi
stych - zamkniętą. Otwieram się 
do świata naprawdę tylko na scenie 
- . bo bez tego nie ma aktorstwa. 

N.: Znaczyloby to, te zawód nie 
nairuszył pa.ni osobowo§cł, nie spo
wo00wal żadnych zmian charakt1-
r0Zoaicznych? 

K.: Musiał jakoś naruszy~. Prude 
wszystkim musiał U7.ewnętrz.nić, wy
dobyć na światło dzienne pewne 
moje cechy, o których istnieniu w 
innej sytuacji nie miałabym pewnie 

·pojęcia. A przede wszystkim nauczył 
pokonywać naturalne u każdego 
człowieka postawionego oko w oko 
z tłumem - opory, lęki, wstydy. To 
zjawisko nazywa się banalnie tre
mą, a w istocie jest gwałtem doko
nywanym na własnym charakterze. 

N.: A co się dzieje, ody powiedz':' 
my - kulturalna WO!żUwa dziew
czyn.a. musi zaara6 wu.lga.rną p'!'ze
kwpkę? 

K.: No cóż? ... Nalety się pilnie 
przyglądać wulgarno~ci w jej wszel
kich l)I'Zejawach i fasonach. Potem 
- dogrzebać się w sobie własnej 
wulgarności, choćby jej śladu. I od
rzucając wszelkie obciążenia kinder
sztuby zagrać wulgarność przekupki 

K.: Bo tycie nie przechodzi przez 
ramp~. Aktor w najbardziej drama
tycznych chwilach swego życia może 
wywoływać huragany ~miechu na 
widowni, jak również - płacząc 

rzewnymi łzami na scenie - pozo
stawić widownię zupełnie nie poru
szoną. J-est jesz.cze inne ciekawe zja
wisko: specyficzne napięcie nerwo
we, jakie towar7.ysz.y spektaklowi, 
zmniejsza fizyczny ból, poz.wala wy
trzymać do opadnięcia kurtyny, na
wet dosyć poważne kontuzje, albo 
nie :zemdleć, mimo że człowiek jest 
bliski omdle.nia. Ale oczywiście i tu 
są pewne granice - nikt nie będzie 
biegał 7.e złamaną nogą. A cz.asem 
niestety napięcie obraca się przeciw 
aktorowi. Na przykład, kiedy siada 
głos, nie ma rady 1 trzeba przerwać 
spektakl. „ 

N.: A do których 1woich 1'61 przy
wiąruje pa.ni największą wagę? Kry· 
tyka uz,naiła za kreacje pani role · w 
„Pairadach'', „K'U!Tce tvodnej", 
,,Wścieklicy" ł „Iwonie, księżniczce 
Burgunda„? Może ooś opuści.lam? 

K.: Chyba nie. Wszystkie te role 
są dla mnie niezmiernie ważne, ale 
najważniejszą, która pozwoliła mi 
przekroczyć jakiś z.asadnicz.y próg 
wtajemniczenia i otworzyła jakieś 
wrota na świat, jest wciąż „Iwona". 
Cenię też stosunkowo niewielką, 
nie wymienioną przez panią rolę 
Achizy w „Żywocie Józefa" ze wzglę
du na kolosalny opór materii języ
kowej, który udało mi się tam po
konać. 

N.: Brak wlród tt1ch kreaic;i re
pertua.ru klałyc.mego. To chyba nie 
przypadek1 

K\~- Nie. Teatr realistyczny . odczu
·*arrF·jaic<> kotiipozycję- zamkniętą, ·a. 
role w nim jako coś zbyt dookre
ślonego. Gdy tymczasem Witkacy 
wpuszcza mnie jak gdyby w pod
teksty, 7.musza do szukania form~ 
Jest to według mnie cudowny pisarz.. 
Wrażliwy, może - nadwrażliwy . 
I doskonale świadomy. Miał wizję 
świata i wi7.ję własnych sztuk. Tam 
nie ma co wymyślać. Wszystko jest 
w tekśtje, i w didaskaliach. 

N.: A eo powi.nien robić aktor, 
żeb-y ma!eźć ten swój właściw11. ton, 
wlaiS?itl genre? 

K.: Cierpliwie czekać i grać, grać, 
grać. 

N.: Wb"rew oporom7 

K.: Oczywiście. Opory Sł\ w ka7t1ej 
roli. 

N.: I nigd11 nie zderza się, a.by ak
tor Leciutko i bezproblem.011„0 wsko
czył w postać? Brawurowo iagrane 
role sprMViajq właśnie takie wraże
nie. 

K.: I bard:io dobn.e. O to właśnie 
idzie. Bo w teatrze, jak w życiu: na 
niektórych ludziach widać mękę ist
nienia, a inni pnechod7.ą przez życie 
uśmiechnięci, pogodni. Ale oczywi
ście wcale nie dlatego, że los ich tak 
wyjątkowo pieści czy oszczędza, ale 
dlatego, że posiedli technik~ życia. 
A w teatrze - technika sceniczna 
stwar7.a złudzenie, że wszystko dzie
je się tam łatwo i bez wysiłku. 

N.: Jak .z tego wyniika - technika. 
jest do·bra na wszy8tko.. Ch.rom tak
że od stresów? 

K.: Do pewnego stopnia. 

N.: Pam.i ma ta.ku tremę przed
premierową? 

K.: Oc:z.ywiście. Bo to jest napraw
dę bardzo cięiki moment. Prz.ez ca
ły, bardzo długi okres prób mamy 
opiekuna - reżysera, który nas pro
wadzi, uspokaja, rozgrzewa, podnie
ca a pote~ w tej najcięższej chwili, 
zostajemy sami, jakby pod publicz
nym prf!gierzem. Najtrudniejsze jest 
pierwsz.e podniesienit- kurtyny. Je
śli podnosi się od dołu, mam świa
domoś~, te najpierw ukazują sł~ mo
je nogi - i są one wtedy 7. żelaz.a, 
każda waży co najmniej tonę 1 mam 
wrażenie, że nie zdołam ruszyć się 
z miejs<:a„. Ale boję się, że za dużo 
mówi~ o sobie, 

N.: Uiooża pa.ni to m nit1'rzydat
ne zajęcie? 

K.: Według mnie dla aktora, o wie
le bardziej niż zajmowanie się sobą, 
potrzebne jest zainteresowanie się 
widz.em, a więc ludźmi, życiem, świa
tem, w którym żyjemy. Bez tego na
prawdę nie można by~ dobrym ak
torem. / 



K. NA&TU)fAN.Ę:A: Czy można 
'Wiedzieć, kiedy_ l tb jakiJch okolicz
nościach zq-eic't.rc::lowala paini, żie zo
ironie aktor)Jqf 

B. KRAFFTÓWNA: Właściwie ni
Jy takiej decyzji nie podejmowa

am. O moim losie zadecydował 
przypadek, zbieg okoliczności. Po 
prostu, jeszcze w czasie okupacji, 
moja' starsza· siostra, która przed 
wo}ną kończyła PIST, zabrała mnie 
raz i drugi na zajęcia do podziemnej 
szkoły teatralnej. Żebym się nie nu
dziła sama w domu. Od pierwszej 
chwili zachwycił mnie zarówno te
mat zajęć - poezja, jak i klimat, 
który stwarzał wokół siebie Iwo 
Gall. Zresztą, co pewnie też nie było 
bez znaczenia, potraktowano mnie z 
sympatią. Byłam wtedy niedużą pie"'." 
gowatą dziewczynką z rudymi war
koczykami. Kiedyś - dla zabawy, 
kazał mi Gall przeczytać jakiś wier
szyk, potem - nauczyć się go na 
pamięć. Później dał mi następny 
i znowu następny, aż wreszcie p'ew-

\ 
j 

cięce zabawy były symptomatyczne 
- inscenizowałam wszystkie zasły
szane bajki. Z ogromnym nakładem 
energii budowałam pałace i trony, 
w czym dzielnie sekundował mi oj
ciec. Pełno było ·u nas zawsze sta
rych niepotrzebnych projektów ar
chitektonicznych, które stano'wiły 
znakomity budulec. A rysowałó się 
wówczas nie na papierze milimetro
wym, lecz na usztywnionym, pre
parowanym na papier batyście. Po
tem w cz.asie okupacji wrzucało się 
to do wody i otrzymywało tkaninę 
na biedne wojenne sukienki. Pamię
tam., jak mnie szalenie fascynowała 
ta z.miana formy - sztywne pasy 
przekształcające się nagle w wiotkie 
bandaże. 

N.: Pani mtawiony glos ł tech
nika śpiewu wska.zywalyby na to, że 
ilczyla się patu śpiewu i to chyba 
n.ie tylko w s:dęole aktorskiej? 

K.: Rz.eczywiście, chodziłam na 
lekcje śpiewu do prof. Adama Lud-

1 
tr~ ~ dł .rew~ m~ col 
nteoczeki.wanego - italo d4 Jak 
i/dyby jego siłq atrakcyjną. 

K.: No właśnie. Pamiętam, jak 
przed laty graliśmy w Dramatycz
nym „Parady" Potockiego. Było to 
przedstawienie zapięte na ostatni gu
zik, utrzymane w żela!.nej dyscypli• 
nie. 

· N.: Mimo konwen.cji deU'arte1 

K.: OwsU?m, ale to inna sprawa. 
Otóż w czasie jednego .z przedsta
wień i.darzył się wypadek - pękła 
z okropnym hukiem ogromna ża
rówka, szkło zasypało całą scenę. 
Ponieważ Wiesiek Golas w niektó
rych scenach tarzał się i rzucał po 
podłodze, szkło musiało by~ absolut
nie uprzątnięte. I Wiesiek zaimpro
wizował całą wielką i wspaniałą 
pantomimiczną scenę. Najpierw wy
biegł w lansadach z.a kulisy i przy
niósł miotłę, a potem najdokładniej 
i to dwukrotnie pozamiatał całą sce-

NIC NIE ST'RACll:AM 
ZYSKAŁAM- · WIELE~ •• 

Z BARBARĄ KRAFFTOWNĄ rozmawią Krystyna Nastulanka 

nego dnła powiedział: „n(), to joestej 
moją uczennicą". 

N.: Stała BU: więc paini studeintką 
1D11ższe; tkzetni na dluao przed 
ukończeniem szkoły średniej? 

K.: Ano tak. I tak zaczęła się ta 
moja osobliwa e<lukacja. W malut
kiej salce na Tarilce poezja i sztuka 
teatru w jej najszlachetniejszym 
wcieleniu, a naprU?ciwko, po dru
giej stronie ulicy - siedziba gesta
po. Ktoś zawsze stał na straży przy 
drzwiach, gdy nasz mistr7. oddawał 
się kształtowaniu naszych dusz. To 
był wspaniały człowiek, kontynuator 
najlepszego dziedzictwa „Reduty", 
artysta wielostronny o kolosalnej 
wratliwości i zainteresowaniach. 
Kł'ążył trochę w obłokach i wszyst
kie zajęcia z nim to były jakieś wy
pady w świat wyobraźni, w prze
strzenie nf.ewane. Spraw · rzemiosła 
\...--.3-- _, _______ ,_ ... _J _ _ _ !1-----~ ·~~·- ·-f 

wiga, ojca Basf Ludwitanki„ znako
mitego pedagoga, potem u prof. 
Brzezińskiego w Łodzi i u prof . . Plat
tówny we Wrocławiu, w sumie 7 lat. 

N.: Dzięki czemu obywa się pa.ni 
bez mikr of oinu i sztuczek akustycz
nych. 

K.: Daję sobie bez nich radę. Bo 
w ogóle przecież współczesny aktor 
nie jest w stanie przejść przez życie 
zawodowe bez techniki, to znaczy -
mikrofonu, kamery telewizyjnej i fil
mowej. Jesteśmy trochę ~).__sytuacji 
podobnej do rzemieślników, którzy 
kiedyś pra{:owali własnymi rękami, 
i osiągali, nierzadko artystyczne 
rezuitaty, a dz.lsiaj stali się dodat
kiem do maszyny. 

N.: Czy nie s4dzi pa,ni, że to do~ć 
odlegle apratv11, a więc1 i analogie 
dalekie? 

nę. Następnie na kolanach szukał 
odłamków, ślinił palec i zbierał niby 
to okruszki, badając to na języku 
itd. Była to wspaniała etiuda a.lt
torska. 

N.: Doskonale pr.zez pa.nią zapa
miętana. I z satysfakcjq. A o czym 
to świadczy? O potrzebie apontamicz
nej twórczości, improwizacji? 

K.: Chyba tak. Chciałoby się, żeby 
zakwitł ten kwiat jednej nocy, jed
nego spektaklu. Ale na to potrz.ebe 
ocz.ywiście talentu Wieśka Golasa. 
On i dwie godziny potrafiłby impro
wiz.ować i publiczność nie zoriento
wałaby się, oo się dzieje. 

N.: A panti by niie pottTafi,la? 

poprzez wła~m- wulgarnołć, bo tylko 
wtedy mote to być przekonywające. 

N.: Ale czy za.1.0S.Ze możliwe? Gdy'
b11 tak bylo, nte istniało b11 pojęcie 

emploi? A pani zagralab11 W3zystkie 
role, lączniie z Baltadynq ł szek3pi-
1'owskq Lady Macbeth? 

K.: Nie. Jest wiele ról sprzecznych 
z moimi warunkami psycha-fizycz
nymi. Zdarzają się zwłaszcza w wiel
kim repertuarze role nie do zagra
nia, wymagaj.ące pogwałcenia natu
ratnych dyspozycji aktora, choć w 
zasadzie - specyfika tego zawodu 
polega na pewnej elastyczności 
i um,iejętności wykonywania skom
plikowanych nieraz figur psychicz
nych. 

N.: A gdy w?o.sna psychika nieco 
szwankuje? Dzieje się coś niedo
brego? 

K.: Teatr jest ratunkiem, ucieczką 
w świat fikcji. 

N.: Znarn.e 1q taki-e prrypadki w 
dziejCJJCh aktontwa, cho-ć wciąż zdu
mi~wające dla „cywilów". 

K.: Bo tycie nie przechodzi przez 
ramf>t:. Aktor w najbardziej drama
tycznych chwilach swego tycia może 
wywoływać huragany śmiechu na 
widowni, jak również - płacząc 

rzewnymi łzami na scenie - poz.o
stawić widownię zupełnie nie poru
sz.oną. Jest jesz.cze in™' ciekawe zja
wisko: specyficzne napięcie nerwo
we, jakie towarzyszy spektaklowi, 
zmniejsz.a fizyczny ból, poz.wala wy
trzymać do opadnięcia kurtyny, na
wet dosyć poważne kontuzje, all;?-0 
nie zemdleć, mimo że człowiek je'st 
bliskJ omdle_nia. Ale oczywiście i tu 
są pewne granice - nikt nie będzie 
biegał ze z.łamaną nogą. A cz.asem 
niestety napięcie obraca się przeciw 
aktorowi. Na przykład', kiedy siada 
głos, nie ma rady, trzeba przerwać 
spektakl. 

~ 

N.: A do kt6T11Ch 1woich T61 pny
wiqzuje pa.ni największą wagę? Kry· 
tyka uznała za kreacje pani role · w 
„Paradach'>, „KuTce toodnej'', 
„Wścieklicy" i „Iwonie, księżniczce 
Burgunda"'? Może coś opuści-lam? 

K.: Chyba nie. Wszystkie te role 
są dla mnie niezmiernie ważne, ale 
najważniejszą, która pozwoliła mi 
przekroczyć jakiś zasadniczy próg 
wtajemniczenia i otworzyła jakieś 
wrota na świat, jest wciąż „Iwona". 
Cenię też stosunkowo niewielką, 
nie wymienioną przez panią rolę 

· Achizy w „Żywocie Józefa" ze wzglę
du na kolosalny opór materii języ
kowej, który udało mi się tam po
konać. 

N.: Brak w'r6d tych kreccji re
Pt"f'tUa..nL kl~ycmeao. To ch11ba n.ie 
prżypadek1 

Barbara KRAFFTOWNA: Chcialoby 3ię, żeby zakwitl ten kwiat jednej nocy, jednego spektaklu (rozmowa 
Kryat,yny Nastulanki - str. 9) rot. Tadeusz KUBIAK 
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