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Czuję .się wolnym
człowiekiem
Rozmowa z aktorką
„Na dobre i na złe"

Barbarą Krafftówną, którą

- MA pani niespożyte pokłady
energii. Skąd ją pani czerpie?
· - Z życia, od ludzi, z ciekawości świata. To są jej źródła. Jestem
bardzo czujna, staram się mieć oczy
dookoła r)owy. Nawet jeśli chodzi
o sprawy zawodowe, bo tego mnie
uczono. Zdaję sobie sprawę, że grożą
mi niebezpieczeństwa ze strony ludzi,
maszyn czy przysłowiowej cegły, która
niespodziewanie spada z dachu. Trzeba pielęgnować czuja ...

- A

może

to

także zasługa ćwi

czeń?

- Gdy tylko mogę, poświęcam
dziennie jodze, którą uwielbiam. Wiem, że moje ciało i dusza
tego potrzebują. Dzięki ćwiczeniom

godzinę

zobaczymy za

tydzień

- Od kiedy pani nie pali?
- Bardzo długo, od 1975 roku.
- Znacznie dłużej zna pani Wiesława Michnikowskiego. Łączy z nim
panią przyjaźń?
- Oczywiście, przyjaźnimy się od
lat młodości, przez cały życiorys zawodowy. Były okresy, gdy prywatnie
spotykaliśmy się częściej, ale i takie,
gdy widywaliśmy się dość rzadko. Mieliśmy ze sobą stały kontakt, kiedy nasze
dzieci były małe. Potem, z biegiem
lat, spotkania się rozrzedziły. Ale i tak
czasami chodzę do MichnikoVJskich na

zupki, obiadki i inne frykasy. Zona Wiesia jest znakomitą gospodynią. Wiesio
to mój wieczysty partner. Zaczynaliśmy
na scenie. Pracowaliśmy przede wszyst-

lepiej funkcjonuję. Daje mi to wielką kim ·w kabarecie, ale też w teatrze,
siłę i lekkość. ćwiczę także r)os, z ko- w czasach, kiedy nie było jeszcze
nieczności, bo to instrument. Taki sam
telewizji. Rzecz jasna, że graliśmy kojak ręka pianisty, która nie może wyjść medie. Nie było nam dane spotkać się
z wprawy. Ważny jest także oddech.. w dramacie. Niedawno spotkaliśmy się
Regularne ćwiczenia dają wielką ulgę · na planie „Na dobre i na złe". To bardzo
w pracy. Nie mam problemów, nawet miłe zaproszenie, zwłaszcza że - jakby
gdy przez wiele' godzin uczestniczę nie było - to jubileuszowy, trzechsetny
w próbach mówionych. Nie przychodzi odcinek tego serialu.
mi to jednak łatwo', 'bo kiedyś bardzo
dużo paliłam. Teraz ponoszę karę za
- Ogląda pani „Na dobre
łajdactwa i cierpię. Nic za darmo.
i na złe''?
Tylko dzięki lekarzom, medycynie
- W ogóle nie oglądam telewizji.
i wzmożonej dyscyplinie udaje mi się Telewizor mi się kiedyś zepsuł i tak
trwać.
stoi. Czuję się wolnym człowiekiem. ,
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Jeżeli mam jakieś potrzeby i ciągoty
do oglądania, to odwiedzam przyjaciół.
Nieraz chciałabym zobaczyć jakiś
program, choćby z moim udziałem.

Jestem ciekawa, jak wypadam ·na
ekranie, bo to dla mnie najlepsza korekta w pracy. Bardzo tego potrzebuję.
Już podczas kręcenia filmu czy serialu
sprawdzam nagrany materiał, żeby
móc skorygować, nazwijmy to, wady
i niedociągnięcia.
- Wychowywała się pani w czasach, w których bardzo ważne były
kultura języka i kindersztuba. Teraz
jest zupełnie inaczej. Jak się pani
odnajduje w takiej rzeczywistości?
- To kwestia siły woli. Trzeba się
starać pozostać tym, kim się było i żyć
zgodnie z naukami, jakie wyniosło się
z domu. Te wartości są, oczywiście,
przeróżne. I duchowe, i materialne.
Można o tym rozprawiać tygodniami,
latami, nawet całe życie. I powinno
się to robić, bo im szybciej człowiek
zauważy pewne nieprawidłowości, tym
prędzej może je skorygować.
Teraz wszystko zmienia się lawinowo - obrazy, energia, ekspresja.
Nie mówiąc o języku pols~im, który
został bardzo zabrudzony. Zresztą
nie tylko my mamy z tym problem,
inne narody też się na to skarżą.
Taka przyszła epoka czy - jak niektórzy mówią - „moda", że mówi
się niechlujnie, wręcz po chamsku,
z paskudnym akcentem językowym.
Zresztą zmiany widać na każdym
kroku. Gdy coś się psuje, trzeba to
wyrzucić, bo już nie ma części zamiennych. To coś niezwykłego. Nie
wiem, kiedy ludzie się zatrzymają.
Z drugiej strony, coraz większej
wartości nabierają inne rzeczy: antyki
i przedmioty sprzed lat.
- Ma pani w domu takie rzeczy?
- Tak, bo bardzo cenię przedmioty.
One starzeją się razem ze mną. Są
świadkami moich codziennych czynności. Mam rzeczy, które należały
do moich rodziców. Resztę, niestety,
pochłonęła wojna. Ale wierzę, że nie
zniszczyły ich ogień czy bomby. Oczka
czujnie mi chodzą, czy aby nie natknę
się na jakiś znajomy przedmiot, gdzieś
na końcu świata.
Rozmawiał
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