
Barbarę Krafftównę jedni' uważają za tragiczkę, inni za aktorkę komediową 

.Nie wstydzę się roli Honoraty 
z aktorką Barbarą Kratnówną rozmawia Piotr K. Piotrowski 

... Możemy panią oglądać w nowym 
serialu „ Więzy krwi". Co miało 
wpływ na to, że przyjęła pani rolę 
babci Wiktorii? 

-Znakomity scenariusz, który bardzo 
dobrze się czytało. Gram, jak już pan 
wspomniał, babcię Wiktorię, która silną 
ręką trzyma wszystkie rodowe sprawy. 
Po raz pierwszy nie udało mi się wcze
śniej obejrzeć nakręconego materiału. 

·Tak więc jestem surowym widzem, któ
ry - mam nadzieję, że z wieloma inny
mi - śledzi kolejne odcinki „Więzów 
krwi": 

- To kolejny - po „Banku nie z tej 
ziemi" - polski serial z pani udziałem, 
od momentu, ldedy w 1983 roku wy
emigrowała pani z Polski ... 

- Ja nie wyemigrowałam! Przyjęłam 
propozycję zagrania w Los Angeles ty
tułowej roli w „Matce" Witkacego. Stąd 
ten wyjazd. Nie znałam wówczas języ
ka i nauczyłam się roli fonetycznie, więc 
to był mój olimpijski skok i ekspery
ment. Nie miał nic wspólnego z emi
gracją. Wyjechałam jako wolny czło
wiek. Dzieci były już odchowane„. 
Mówię, dzieci, gdyż mój syn został oj
cem, więc mam również wnuka. W tej 
sytuacji moje życie jest podporządko
wane pracy. Zjawiam się wszędzie tam, 
gdzie czeka na mnie jakaś ciekawa pro
pozycja. 

- Opanowanie głównej roli w języ
ku, którego się nie znało, to musiała 
być mordercza praca. 

- Do ostatniej kropli krwi. Próby trwa
ły od świtu do nocy. 

- W Polsce jest pani znaną i uznaną 
aktorką. A skąd wiedzieli o tym w Sta
nach? 

- Dotarło do nich, że w Polsce byłam 
uważana za modelową aktorkę „witka
cowską" i „gombrowiczowską". A trze
ba wiedzieć, że w kręgach zagranicznej 
inteligencji zainteresowanie tymi dwo
ma pisarzami wciąż rośnie. Mimo 
wszystko propozycja zagrania w Sta
nach wydała mi się wręcz abstrakcyjna. 
Myślałam nawet, że to jakiś głupi żart„. 

- Sytuacja wręcz z Witkacego ... 
- Absolutnie. 
- Jak dla pani zakończył się ten eks-

peryment, w sensie artystycznym i w 
jaki sposób wpłynął na pani dalsze 
życie? 

- Było to na pewno udane przedsię
wzięcie, na którym ja również skorzy
stałam. Szczególnie zaimponowało mi 
zaangażowanie tamtego zespołu i ener
gia, która rówrrież mnie się udzielała. 
Później wyszłam za mąż. Miałam róż
norakie plany, ale nigdy nie zamierza
łam zerwać kontaktu ze sceną. Dość 
szybko owdowiałam. Zaczął się jakby 

inny etap mojego życia, jednak nie ze
rwałam z zawodem. Od początku mia
łam kontakt z uczelniami i studentami. 
Oczywiście rozpoczęłam bardzo inten
sywną naukę języka i po jakimś okre
sie, kiedy w miarę opanowałam umie
jętność porozumiewania się, dostałam 
kolejną propozycję zagrania w teatrze. 
To już była zupełnie inna praca. 

- Rozmawiałem z kilkoma polski- . 
mi aktorami, którzy od lat pracują na 
Zachodzie. Gdy mówią po polsku, sły
chać obcy akcent. U pani nie ma na
wet śladu akcentu. 

- Mogą się wkraść jakieś maniery czy 
też akcenty. Jednak jestem wychowana 
w wielkiej dyscyplinie zawodowej i to 
jest moją bazą. D2iś młodzi aktorzy 
skarżą się na to, że po wyjściu ze szko
ły nagle tracą grunt pod nogami. W te
atrze nikt już się nie zajmuje ich tech
niką, warsztatem - i tu poruszę najczul
szy punkt - duszą. A przecież ta sfera 
życia jest ważna dla każdego człowie
ka, a już szczególnie twórcy. ' 

- W Polsce, w sensie artystycznym, 
osiągnęła pani wszystko. Chyba 
wszystko, poza majątkiem ... 

- Bardzo ładnie powiedziane. Tak 
jest! 

- W kraju jest pani znana i popu
larna, ale dopiero gdy spojrzałem na 
pani artystyczny dorobek, uświado
miłem sobie, że jako aktorka uczest
niczyła pani we wszystkich najważ
niejszych wydarzeniach, realizacjach 
i zjawiskach w historii powojennej 
Polski. Współtworzyła pani legendę 
kabaretu „Pod Egidą", grała w wy
bitnych i przełomowych spektaklach 
teatralnych, była filarem takiego zja
wiska jak „Kabaret Starszych Pa
nów" ,.wreszcie grała w takich arcy
dziełach jak: „Popiół i diament", „Rę
kopis znaleziony w Saragossie", „Jak 
być kochan~" czy - wybitnym, choć 
niedocenionym filmie - „Nikt nie 
woła" Kazimierza Kutza. Którą z wie
lu znakomitych ról uznaje pani za 
przełomową w swojej aktorskiej ka
rierze? 

- Nie chciałabym mieć przełomów i 
nie mia.łam:-lło 'co tiy to· miało oznacza~? 
Że zagrałam raz i tak się wyprztykałam, 
że dalej nic? Bałabym się takich prze
łomów czy zwrotów. Uważam, że wła
ściwszy jest rozwój. U niektórych ten 
rozwój odbywa się stopniowo, u innych 
gwałtownie - ktoś nagle rozkwita, jak 
piękny kwiat. Takie przypadki też pa
miętam. Piotr Fronczewski był mło
dym, zdolnym, wspaniałym aktorem. 
Ale nagle przyszła rola i urodził się dru
gi Piotruś. Jednak to nie był zwrot, ale 
skok, otwarcie - w „Królu Jeleniu" 

wystawianym w Teatrze Współcze
snym. Powracając do pańskiego pyta
nia. Na pewno sąjakieś okresy, które 
pozostawiają ślad, ale nie mogą pozo
stawiać go na zbyt długo, bo wówczas 
nie mogłoby się nic narodzić. Natomiast 
w naszym zawodzie istnieje niebezpie
czeństwo, że rola pozostawia ślad na 
całe życie. Pozostaje maniera. Potem w 
którejś z rzędu roli widać, że aktor gra 
jak w tej pierwszej. W taką pułapkę 
wpadł cudowny aktor Jan Świders~ po 
„Romulusie Wielkim'', z. którego gry
masy przenosił do innych ról. Walczył 
z tym oczywiście, ale bezskutecznie. 

- Innym niebezpieczeństwem dla 
aktora jest zaszufladkowanie. Pani 
udało się tego uniknąć w sposób per
fekcyjny. 

- Tak, moja publiczność zdecydowa
nie dzieli się na tych, którzy uważają, 
że jestem zdecydowanie aktorką kome
diową, a inni twierdzą, że jestem kla
syczną tragiczką. 

- Najciekawsze chyba jest to, że 
wszyscy mają rację. Oczywiście wie
lu widzów zapamiętało panią z „Ka
baretu Starszych Panów" i takich pio
senek, jak „Przeklnę cię", „Odrobina 
dziewczyny na co dzień", „W czasie 
deszczu dzieci się nudzą", „Zakocha
łam się w czwartek niechcący" i wie
lu innych. 

- To najcudowniejsze formy, jakie 
można sobie wyobrazić. Jakaż radość 
dla słuchacza czy widza. Jakie to ma 
wartości! Myślę, że to jest ciągle aktu
alne i wciąż się bardzo dobrze odbiera. 
Tu tkwi niezwykła zagadka. Po Kaba
recie Starszych Panów powstała próż
nia. Ze zdumieniem zauważam, że nie 
znaleźli się naśladowcy. 

- Zagrała pani również w telewizyj
nym przeboju wszech czasów. Dziś 
aktorzy mówią bardzo niechętnie o 
swoim udziale w serialu „Czterej pan
cerni i pies". Czy pani również dystan
suje się od roli Honoraty? 

- Nie widzę powodu do dystansowa
nia się. W tym serialu wystąpili znako
.mici aktorzy, był to dobrze napisany 
scenariusz i do dziś „Czterech pancer
. nych" ogląda się jako znakomity film 
przygodowy. A przy tym moja rola i 
·Gustlika były wspaniale napisane! 

- Do tej pory mówiliśmy o tym, co 
publiczność widziała, ale z piosenką 
Agnieszki Osieckiej „Sztuczny miód" 
wiąże się historia, którą można zaty
tułować - czego publiczność nie wi
działa ... 

- To fenomenalny tekst i świetna mu
zyka. Wykonywałam „Sztuczny miód" 
w kabarecie „Pod Egidą". Kiedy za
proponowano nam wyjazd na festiwal 

do Opola, postawiono warunek, że bez 
tej piosenki. Na co chłopcy (Jan Pie
trzak, Jonasz Kofta, Jan Tadeusz Sta
nisławski - przyp. aut) powiedzieli, że 
wobec tego nie jadą. Z kolei organiza
torom zależało na naszym występie, 
więc zgodzili się na „Sztuczny miód". 
Tuż przed występem, już byłam goto
wa, już się przeżegnałam za kulisami, a 
tu przyszło dwóch panów i wzięli mnie 
pod rączkę. Pojawił się roztrzęsiony in-

spicjent, który powiedział, że nie wie, 
co się dzieje, ale przed sekundą pano
wie poinformowali go, że piosenka jest 
skreślona i pani nie może wyjść. Chłop
cy z kabaretu nie wiedzieli, co się stało. 
Nie przyszło im do głowy, że zastoso
wano taki chwyt. Myśleli, że coś mi się 
stało i naprędce ratowali program. Gdy
by wcześniej byli zorientowani w sytu
acji, to pewnie skończyłoby się wielkim 
skandalem. 


