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Z Barbarą Krafftówną rozmawia 
Danuta Nowicka (NTO) 

• Po latach intensywnej obecności na sce
nie, w filmie, w .kabarecie przestała się 
Pani pojawiać. Mówiło się, że Krafftówna 
wyjechała do Ameryki, ale w jakim celu, 
tego już nie było wiadomo. 

Barbara Krafftówna: Otóż pewnego dnia 
odebrałam telefon z amerykańskiej Polonii, 
żebym w Los Angeles zagrała „Matkę" Wrt
kacego. Potraktowałam to jako kiepski żart, 
ale kiedy okazało się, że nic z tych rzeczy, 
nie znalazłam powodu, żeby z propozycji 
nie skorzystać. 

• Nieznajomość angielskiego Panią nie 
. zniechęciła? 

- Do głowy mi nie przyszło, że miała
bym grać w tym języku. Kiedy to do mnie 
dotarło, zaczęłam dopytywać, czy oferta 
nie była do kogo innego skierowana 

• Jale zareagował rozmówca? 
- „Nauczy się pani" - powiedział. ,,A ile 

mam na to czasu?". „To zależy od pani". 
Zabrałam się do przeliczania, za podstawę 
przyjmując czas wypowiedzenia dwóch 
długich zdań. Wyszło, że przy intensywnej 
pracy potrzeba mi pół roku. Ta nauka stała 
się dla mnie gigantyczną zdobyczą zawo
dową. Uczyłam się tekstu fonetycznie, tak 
jak śpiewacy. Można powiedzieć, że 
pod angielski podkopałam się Witkacym. 
Niestety, po zejściu ze sceny języka· nie ro
zumiałam. To na8tąpiło później. 

• Jesteśmy w San Francisco, na widowni 
Międzynarodowego Instytutu Integracyj
nego dla Emigrantów. Zajrzyjmy 
do pierwszego rzędu ... 
- Cóż, zaplątawszy się w kable na estra

dzie, wpadłam w ramiona jego dyrektora, 
mojego przyszłego męża. Ze mną wiąże się 
tytuł filmu „Jak być kochaną", a ja, ze 
względu na niski wzrost, mam problem 
z tym, jak być widzianą. Miały go rozwią
zać położone na podłodze regały. 

• Padła Pani nie tylko w ramiona Arnolda 
Seidnera, ale i Ameryki. Kto mógł wtedy 
przypuszczać, że pobyt za oceanem pot
rwa kil.kanaście lat. 
- Ze mną włącznie. Wielu sytuacji nie 

przewidziałam. 

• Pół roku po ślubie mąż zmarł na zawal 
serca. 

- Dlatego mówię o dobrodziejstwie nie
świadomości. 

• W Stanach przeżyła Pani wiele satysfak
cji: występy w teatrze polonijnym w San 
Francisco i na scenie Uniwersytetu Kali
fornijskiego w Los Angeles. W San 
Francisco uroczyste przekazanie dyplo
mu w związku z przyznaniem przed 20 
laty nagrody za kreację w „Jak być ko
chaną". Film Wojciecha Hasa zdobył 
wtedy trzy z czterech festiwalowych 
nagród. 
- Kiedy statuetka Golden Gate o kształcie 

cegiełki z drewna i pleksi, z zatopioną taśmą 
filmową kilka miesięcy po festiwalu nadeszła 
zza oceanu - o wyjeździe do San Francisco 
nie było wtedy mowy - dyrektor wytwórni fil
mowej umieścił ją w gablocie. Upomniałam 
się: „Jak moja, to moja Postoi w moim 
mieszkaniu". „Przedtem odbędzie się oficjalne 
wręczenie" - zaoponował dyrektor. „Nie szko
dzi, przyniosę". I rzeczywiście przyniosłam, 
tak jak wcześniej wyniosłam, w gazecie. Kiedy 
po dwu dekadach w San Francisco dowie
dziano się, że przyjechała ta, której na festi
walu nie było, zwołano konferencję prasową 
i zorganiwwano specjahią uroczystość. 

• Można było przypuszczać, że po śmierci 
męża wróci Pani do kraju. 
- Nigdy nie twierdziłam, że nie wrócę, 

ale na razie zmieniłam tylko miasto. Prze
niosłam się do Los Angeles. 

• Nie peszył Panią adres: dom seniora? 

- Przenosząc tę nazwę na polską 
rzeczywistość, popełniamy błąd. Nie ma 
ona nic wspólnego z naszymi domami. Po
nieważ spełniałam określone warunki -
miałam ukończone 60 lat i pewien status 
finansowy - mogłam zamieszkać w nowiu
sieńkim mieszkaniu w nowej kamienicy. 
W tym samym czasie w Rosji nastąpiła 
pierestrojka, potężna fala emigrantów 
ukraińskich i rosyjskich nagle ją zaludniła 
i tylko tablica na frontonie przypominała, 
komu miała służyć. Basen z jacuzzi, które
go nie zdołano wcześniej otworzyć, został 
pokryty deskami i sztuczną trawą. Rozpo
częły się balangi i szaleństwa. Do czego in
nego się wprowadziłam, w czym innym 
mieszkałam. 

• Lubi Pani ludzi, a ludzie za Panią prze
padają. Jak być kochaną? 
- Trzeba nieustannie na to pracować, 

tak mnie wychowywano. Matka zawsze 
ostrzegała, by nie wynosić z domu 
kłopotów, bo inni mają własne: Nie 
demonstrować nadętej miny. Właśnie 
wedle takiego schematu żyją Amerykanie. 
Na pytanie „co słychać?" nikt nie odpowia
da wyliczanką, co mu odpadło, co dopad
ło, co boli. 

• Zamierza Pani odpocząć od sceny? 
- Nie ma takiej możliwości. Jeszcze 

nie chcę się kłaść do urny. Gdybym 
np. była chirurgiem, rżnęłabym, cięła 
i piłowała. A skoro jestem, kim jestem, 
i to kocham, brnę dalej w aktorstwo. I się 
nie nudzę. 

• Los ·7S}'łał Pani ludzi, którzy nudę unie
możliwiali. Począwszy od Jeremiego 
PIZybory i Jerzego Wasowskiego. 
- To rzeczywiście był nadzwyczajny pre

zent dla nas wszystkich. Już podczas czyta
nia tekstU ze śmiechu spadaliśmy z krzeseł. 
Nim jeszcze Wasowski dokończył grać me
lodię, śpiewaliśmy, bo muzyka, słowa 
wchodziły w nas same. Był taki moment, że 
z Michnikowskim, dzikim człowiekiem 
z pusz.czy, tańczyliśmy tango „Pani mnie 
oswoi, madame". On w skórach, ja z ogro
mnym biustem ze styropianu. Mając swój 
wystarczająco pokaźny, spytałam, czy mogę 
styropian wykorzystać w charakterze po
śladków, czyli krynoliny. Tak też się stało. 
Na tym m.in. polegało budowanie roli. Inny 
przykład: Golas śpiewał „Kapturka 62" dla 
obu panów. W refrenach wykonywał różne 
zabawne kroki taneczne: podskoki, wysko
ki. I nagle podczas nagrania tak go inwen
cja poniosła, że siedzącemu na fotelu Przy
borze wskoczył na kolana i, jak dziecko, 
beztrosko odśpiewał strofkę. Okazało się to 
cudownym żartem, Przybora doskonale ·za
reagował, nie reagując. Irena Kwiatkowska 
przychodziła z opracowanymi detalami, fi:. 
nezjami niezwykłymi i sprawdzała, czy 
mieszczą się w relacji z innymi postaciami. 
Praca była wielką radością i przyjemnością. 

• Do aktorstwa przysposabiała się Pani 
już w dzieciństwie, pląsając na parape
cie wielkiego, weneckiego okna Potem 
było podziemne studio Iwo Galla 
- Siostra, która właściwie miała już dy

plom aktorski w kieszeni, mnie tam zabrała, 

żeby nie zostawiać samego dziecka w domu 
Z grzeczności kazano mi nauczyć się wier
szyka, więc się nauczyłam, drugiego, trud
niejszego, także. A po trzecim zdecydowano, 
że mogę zostać wolnym słuchaczem. Po woj
nie wszyscy uczniowie mistrza Galla odna
leźli się w Krakowie. Pierwsze role zagrałam 
w Gdyni, w Teatrze Wybrzeże, potem były 
Łódź, Wrocław, Warszawa Wielu moich kole
gów od Galla i z innych teatrów nie ma już 
między nami. Zostałam sama na placu boju. 

Ostatnio dostałam zaproszenie od Pawła 
Miśkiewicza, dyrektora Teatru Dramatyczne
go w Pałacu Kultury, na uroczystość mojego 
jubileuszu 65-lecia pracy. Zaproszenie i pro
pozycję, ro.zbudowaną do pomysłu „Tydzień 
z KrafftóMią". Gram w tym teatrze w dwu 
sztukach: w „Per Gynt" matkę i w ,,Alicji" 
rolę tytułową. A spektakl muzyczny „Dzię
kuję za pamięć", podczas którego przy for
tepianie zasiądą Janusz Sent i Michał 
Salamon, przygotowałam na jubileusz. • 


