Nie
tylko .
uśmiech

- Zawsze interesują mnie motywacje, dla
których ktoś wybiera zawód aktora: piękny, ale
równocześnie trudny, pełen ·ryzyka, Jak bylo
z Panią?

- Wy·chowałam się w domu, w którym teatr
był umiłowany, potrz·ebny do · istnienia. Byłam
jesroze zbyt młoda, by myśleć: serio o wyborze
jakiegokiolwiek zawodu, gdy moja starszia siostra studiowała, w czasie okupacji w k'cmspiracyjnym lns.tytuicie Sztuki Teat·ralnej. Zajęcia
odbywały sie tam po południu, w prywatnych
mieszkaniach. Nie lubiłam po poW1rocie z'e slZikoły zostawać sama. w domu, był to przecież w
Warsza:wie czas łapanek, aresztowań, nalotów.
Więc sio&tra brała mnie z soibą, w czasie zaj~ć

siada1łam w jakimś kącie i
zaczęł'o m11:1ie tł() fascyrnować,

pl'1zyglądałam

się:

i pod koniec okupacji', mimo że jeszcz,e „nieletnia" byłam już
de facto uczioonicą owej szkoły teatralnej.
- A więc to
ga do teatru
Pani na scenie
ka dziewczyna,
aktorek?

ta nietypowa, przyśpieszona dro-

spowodowała,

że

zadebiutowała

już w roku 1946, jako młodziut
najmłodsza chyba z ówczesnych ·

Tak. Było to w listopadzie 1946, ,na · Wyw tea,tr:ze, kierowanym przerz: Iwo GaUa1.
reżysera, scenogra.:fa i pedagoga. Grailiśmy wówczas „Home·r a i Orchideę" Gajcego. Ale mój d1ebiut poprzedzony był dwoma !altami niesłyieha
nie int•eresującej na·uki. w studium, prowadizonym przez Galla, najpierw w Eraik'owie, potem
na Wybrzeżu. Nigdy nie zapomnę owyich czasów tu~ po wojnie - było głodno i chłodno,
ale my tak bardzo chcieHśmy się uczyć, mieliśmy wspaniały.eh profeoorów, a ni,e zapomniany Iw-0 Gall był dla. nas więcej niż pedago•g·i em ,
był ojcem ni1emal i opiekunem. Pamiętam lekcje z nim na ktrakowskich planta•c h, gd:zie nas
prowadziił, a·byśmy odetchnęli świeżym po.wie·
trrzem, a jednocześnie kalzał nam obserwować
przechodniów, podpatrywać i notować ich cechy charakteirysty.c zne. Tuk uczyJliśmy się niezbędnej w naszym zawodiziie spostrzegawczości ,
rejestrowania ohra!zu życia·.
-

brzeżu,

Rozmawiamy dziś ze znakomitą
aktorką, BARBARĄ KRAFFTóWNĄ,
znaną
Fot. Zofia Nasierowska

Pani Basiu, nazwano Panią kiedyś „Cwiepoki Witkacego i Mrożka". Czy podoba się Pani to określenie?
-

klińską

-

Jest emo dla mnie bardzo za:s,zozy,t.ne,

czys~awa

Cwiklińska

była

przecież

M~e·

wfo1ką

aktorką. U:znoc ją mo.żna za symb'ol populairnej
komedii, królują·cej wówczas, przed laty, na
scenie. Mnie osob'iś'cie, a sądzę, że i d,zisiej szej
widowni , bliższy jest Witkacy i Mroż·ek, ich
propozycje, za•wierrujące ładunek prze.żyć zupeł
nie innych jakfościowo ..

- Ale, mimo owych różnic w teatralnym
tworzywie jest Pani, tak samo jak ongiś Cwiklińska, pelna uroku i zabawna „ównocześnie„.

- Cóż, jest•e m lrom'ikiem. Z ułl'odzetnfia, i z natury. J,uż jako dziecko uchodziłam w rod.zinie
za komika. I wie pani - mój .o jciec nazwał
mnie żartem „Cwiklińska !" Potem, \kiedy pojawiłam się w szkole teaitralnej, moi profe's'o roWie zawyrokfow.ail'i od ralzu: to będz i e aktorka
cha.rak1terystyozI110-lkomooiowa. I tak już z'o stalo. Zawód i la,t a pracy spowodowały, że mbje
- wrodzone cechy zostały jak gdyby wyciągnięte
na świaltło dzienne. Al'e nie można nauczył się
bycia kornik1iem - forma komcd~:owa w:v·n ika
z psychofizycznych możliwośd człbwieka ...
- Ale, jeśli wolno być niedyskretną:
jest Pani na co dzień, poza sceną?

jaka

- Sama zdaję sobi·e sprawę z tego, że mOJ
odbiór spra1w .życiowych jest typowo odbioirem
kom'iika. Zdarzehia i zjawiska, kitóre 'innych
d\railnią mnie częściej rozśmieszają. I dlatego
moje reakcje rozładowują naP'ięcie. N ie tyli«>
moje afo i mojego otoazeni·a.
- W ciąż mówimy o komedii, ja jednak muszę zaprotestować. Byłoby chyba pomylką, gd'Yby zakwalifikować Panią wylącznie do tego,
skądinąd
sympatycznego „gatunku" aktorów,
którzy nas tylko rozbawiają. Nawet, jeśli uprawia Pani humor ze znakiem najwyższej intelektualnej jakości, ur·o czy i odrobinę przewrotny. Ale poza rolami komediowymi ma Pani na
swym koncie wiele ról dramatycznych. Nie bę
dę tu mówić o teatrze, którego zasięg jest
mniejszy, ale przypomnę znaną ·chyba wszystkim rolę Pani w znakomitym filmi e Hasa „Jak

ze swych r61 scenicznych,

filmu, radia i telewizji.

być kochaną". Chociaż nakręcony przed 12 laty,
przetrwal próbę czasu, także i dzięki Pani
kreacji. Jak udaje się Pani zrzucić z siebie
„skórę" komika, wcielić się bez reszty w postać czysto dramatyczną?

Jestem aktorką i znam prawa
rządrama.tern, dysponuję niezbędną w tym
miwodzie techniką, operuję nią świadomie. Dzię
ki temu mogę zrzucić z siebie to, co komediowe. Zresztą w każdym .z nas tkwią ślady jakichś tragicznych przeżyć. W „Jak być k'Ochaną" mogłam odwołać się do własnych wspomnień z ponurego okre.su woj1ny i ok·upacji, choć
przeżywałam je jeszcze jako dz'ieiwczyinka. Cieszy mnie zresztą, żo właśnie ten film nie zestarzał się, że wciąż przemawia do widza, nawet
z małego ekranu. Stało się tak dlatego, że na
ten obra.z złożyło się wspa\niałe tworzywo,
wspan i ały reżyser, w.spaniała ekip.a,
-

dzące

- Które ze swoich ról wspomina Pan.i najciepl1 j , które daly Pani największą satysfakcję?
,, ł'arady"?,
„Iwona księżniczka Burgunda"?,
„Play Strindberg"?

Mam ja1k'iś stosunek uczuciowy do roli tak
póki ją gram. Potem .to się kończy, zaczyna się coś nowego, do czego pcxichQd.zę z
większym lub mniej.szym uczuciem. Bywa, że
wspominam roJę dlatego, bo zetknęłam się z
jej okatzji z jakimś interesującym zespołem ludtzi, bywa też, że naj.wi~ksizą satysfakcję dał
mi nie okircs girainia, lecz pracy nad r.olą, ro.zg.ry1zrunia, jed, budowania postaci...
-

długo,

telewizja? Czy lubi Pani tę pracę?
ona Pani tyle uznania, popularność
w każdym niemal zakątku kraju. Do dziś
tęsknimy za „Kabaretem starszych panów"„.
-

A

Przyniosła

Lubię telewizję

tak samo, jak każdą i nną
pracy aktorskiej - z wyjątkiem może
monodramu, który zupełnie mnie nie pociąga.
A co do „Kabaretu stars.zych panów", to sąd.zę,
że powstałby także i wtedy, gdyby nie istniia}a
telewizja, - bo skoro istnieli Was·owski i Przybora-, skoro spotkaU się - musia!ł się naroclzić.
To prawda, że gdyby „Kabaret" miał formę
scen i czną, nie ddtadby do tak masowej Widowni . Ale żywe ak'tl(),r stwio }est chyba najbardziej
fascynujące, telewizja. zaś zuba.ża je w jak iś
sposób.
-

formę

- Potem grała Pani w Łodzi, we Wroclawiu,
Zielonej Górze, aby po tym pionierskim okr.esie
powrócić, już na zawsze, do Warszawy. Ale,
kiedy mówila Pani o swoich studiach, przyszło
mi na myśl pytanie natury prywatnej: co robi
Pani syn? Czy też już studiuje? A może pójdzie
w Pani ślady?

- Studiuje arch~logię śródoz.iemnomorską,
która jest j,e go ogromną pasją. Cieszę się, że
wybrał ·zawód z.iwiąlzainy ze szltuką bo tQO
kirąg zainteresowań j.est czymś w rodiZa.j.u arz.1-.lu dla współczesnego człowieka, żyjącego na naszym tairga.nym niepoklojami świec~e.
- Skoro już odeszliśmy od aktorstwa do
spraw ściśle osobistych - proszę mi powiedzieć:
czego Pani nie lubi najbardziej i co Pani najbardziej przeszkadza na co dzień?

- Nie znoszę chamstwa, chamstwa „z wYboru", które :znamiionUJje nieraiz osoby najwyżs.ze
go, jak to się mawia „sortu", a które jest wynikłem beizmyślnoś'Ci lub lek. ceważenia n<lll'm,
obowią.zującyich w stosuinkach m'iędizy ludźmi .
A co mi przeszkadza? Chyba jak większości
k1obiet - brak czasu. Wiecznie zalatana, bywam
razfa.rgniiona, zd'airza si.ę, że nie poz111aję .z najomych na ulicy, a potem dręczę się, rozmyśla
jąc; skąd ja .z.nam tę twaTZ? Na przykład ostatnio pr'zypada do mnie jakiś pan i VJ!O.ła: serwus,
Basiu! Patr.zę na niego nieprzyt'o ffinym vh:tokiem - kto to może być? Widocmie zaiuwaiżył
mbje zmieszanie, bo mówi: pr.zeci·eż to ja, A:ndr.zej, twój brat cioteozny! Inna rzecz, że nie
widzieliiśmy się da·w.no, no i Jakoś zmienił siE:
przez te lafa.„
- Właśnie: czy nie uważa PaTlli, że mężczyź
ni zmieniają się bardziej niż kobiety? Zaniedbują się, „zapuszczają" brzuchy i lysinki. A ileż
jest kobiet zadbanych, wciąż · szczuplych, pelnych wdzięku i młodych mimo lat, które mijają! Pani jest tego zresztą najlepszym przykla-

dem.
-

Dziękuję ,

ale ...

- Proszę nie protestować. To my dziękujemy
za milą rozmowę.
Uozmawiała:

DANUTA SOCHACKA
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