
Warszawski telefon Barbary Krafftówny mi/czai jak zaklęty. Dzwoniłem o każdej porze dnia, późnym 

wieczorem - bez rezultatu. Wreszcie udało się. 

- Wpadłam do domu na kilka godzin, załatwiam najważniejsze sprawy I już pędzę do Łodzi. Może 

tam się spotkamy? 

Okazuje się, macierzysty Teatr Współczesny wyraził zgodę no gościnne występy populornej warszaw

skiej aktorki w łódzkim Teatrze Narodowym w reżyserowanej przez Kazimierza Dejmka nowej sztuce 

S. Mrożka pt. „Garbus". 

- Dyrektor Dejmek zapróP<>nował 
mi role w „Garbusie", właśnie odby• 
wam próby, premiera w grudniu ... By
ła to - jak to się mówi - prooozycja 
nie do odrzucenia ... Tak sie złożyło, że 
sztuki, w których wysteoowałam we 
„ Współczesnym" zostały zgrane, a tu 
nadarza sie okazja zagrania u Dejmka, 
w ciekawe j i dość skomplikowane.i ro
li„. Trudno mi w tei chwili precyzyj• 
nie określić jakiego typu iest to ' rola ... 
Nie moge powiedzieć, że iest komedio· 
wa, ani że jest to rola sensu stricto 
dramatyczna, psychologiczna„. Chyba 
wszystkiego p0 trochu. Dopiero zaczy
nam budować te p0stać, wiem, że wy
maga ona od aktora pewne.i wszech· 
stronności... 

- Właśnie, a propos„. Mówi sie o 
Pani aktorstwie, ie mieści sie ono w 
duiej skali twórczej: od komedii, gro
teski do ról typowo dramatycznych, 
tragicznych... Przykładem Felicja w 
filmie .,Jak być kochaną?" i - na dru
gim krańcu - cała galeria l>t>staci ko
mediowych z „Kabaretu starszych pa
nów„ cz:v choćby rola Honoratki 'v se
rialu TV „Czterej pancerni i pies". 

- Tak, film .,Jak być kochana" ies1 
pozycją, która jak gdybv została raz na 
zawsze zarejestrowana w moim życio· 

rysie aktorki. iak również w opinii 
publiczności. krytyki. Film na~radzanv 
na festiwalach (m. in. „Złote Wrota" w 
San Francisco za nailepsza role kohie
ca). często bardzo chwalony„. Można 

powiedzieć. że tym film em. rola Feli
cji zdobyłam sobie pazycie. PoPUlar
ność. 

„.A mimo to jednak zagranie Hono
ratki dało mi bodaj większy rozgłos.„ 

\ 

NiJ!!Cly ·nie przypuszc~ałani,'• !e ta ' wła„ 
śnie ixistać tak zapadnie w sercach 
'Widz6-w i że z taką sympatia p0 za,E!ra
niu tej roli beda sie do mnie ludzie od
nosili„. Na każdym kroku sootykam 
się z objawami żywej, spa.ntaniczne.i 
życzliwości. 

- No bo i też postać sympatycznej 
śląskiej dziewczyny, uwikłane.i w wo
jenne perypetie czterech polskich czoł
gistów, znakomicie ożywiła, wzbogaci
ła ten udany, l>OPularny serial. To by
ło widać, że Pani sie świetnie w tej 
roli czuła, bawiła się.„ 

- Tam rzeczywiście można sie było 
bawić, bo to była rzecz . wspaniale 
przez autorów napisana, dawała akto
rowi bogaty materiał literacki. Podob
nie zreszta napisana bvła rola moje
go partnera - Gustlika. która to Po
stać - .iak wiadomo - ze znakomitym 
wyczuciem odtwarzał Franciszek 
Pieczka. Ale, nic nie umniejszając z 
jego aktorstwa, kolega Pieczka jeSit 
prawdziwym, autentycznym Slaza
kiem, podczas gdy ja musiałam sie te
go wszystkiego nauczyć, przede wszy
stkim niezwykle barwnego, bogatego 
języka •.. 

A poza tym - skoro już mowa o 
tym, dlaczego Honoratka tak mi przy-

padła do serca ..;.... fest to typ roli z re· 
pertuaru charakterystyczno-komedio
wego, w którym to repertuarze od p0-
czą tku swoich poczynań w teatrze, a 
nawet już w szkole dramatycznej, czu
łam sie bardzo dobrze. W szkole okreś
lana byłam przez peda,E?og6w. profeso
rów jako aktorka z wyraźnymi inkli
nacjami . charakterystvczno-komedio
wymi. -z czasem mogłam sie śbrawdz·ić 
w innych gatunkach - czv to w dra
macie, czy w formach muzycznych. A, 
wracając jeszcze do te.i mojef roli w 
„Czterech pancernych i psie". była to 
dla mnie kapitalna, niepawtarzalna 
przygoda. Tam co krok, każdego dnia 
zdiGciowego, czekały na mnie niespo
dzianki... Mało, że był to film plenero
wy, ale plener w określonych wojen
nych warunkach... Kręcony był prze
cież na p0ligonach przy akompania
mencie całe.i masy . wybuchów, w gąsz
czu woiennvch wydarzeń. wśród czoł
gów, armat, z tysiącami statystów, w 
dymie i kurzu... Przyznam się, że o
~romnie sie tego wszystkiego bałam, 
:; tracha miałam takiego ... 
Wsp0mniałam panu o tych odru

..: hacb sympatii orzypadkowo naootka
nych ludzi w stosunku do moje.i oso
by... Widża we mnie Honoratkę. no i 
chcą coś dla nie.i zrobić .. . Tak sie skła
da, że orowadze samochód. a bywa, że 
jestem wobec te.i piekielne.i maszyny 
bezradna, coś tam sie w środku zepsu
je i rozpacz na szosie.„ Nie zdarzyło 
się. żeby ktoś mi nie oomógł, a przy 
okazii usłyszałam mase miłych słów, 
komplementów. „Jakże to, Honoratce 
nasze.i nie pomożemy?!" 

ówi \sł~; ie dowe role „roblił\' 
aktora .. :. ~Ia;- przecld -.Fanl ~ałlł masę1 

'J takich ról r..;_," 'teatralntch. filmowych.: 
telewizyjnych ..• Które z nich zaważyły 
na rozwo.iu Pani aktorstwa, wycisnęły 
swoje pietno? 

- Podzieliłabym swoją prace tea
tralną, sceniczna na pewne etapy, wy
nikajace p0 prostu z upł~u czasu, z 
sumy doświadczeń. Bo pa iluś tam la
tach, kiedy przeszłam w oierwszym o
kresie swojego aktorstwa przez całą 
serie sztuk klasycznych - w pewnym 
momenrie Wi' Z"dl na oolsk i~ scf'nv Wi
tkacy. Kompletnie inny styl, inna epo
ka teatr alna. W zwiazk u z tvm prze
kroczyłam iakiś etap. Na Witkacym, na 
materiale literackim Witkacego na
uczyłam Siie nowych rzeczy. rozszerzy
łam swój zawodowy warsztat o jakieś 
nowe techniczne rozwiązania, nowe 
możliwości. 
Również takim oddzielnym etap~m 

nazwałabym okres. kiedy to zagraliś
my „Parady" Potockiego. Była to dla 
aktorów znów zupełnie nowa forma. 
Swieża, nieznana jak gdyby p0tra
wa1 którą trzeba było przyrządzić, 
przyprawić i przekazać publiczności. 
Coś w rodzaju komedii dell'arte; nie 
klasyczna, p0dstylizowana. pur non-

sensowa sztuka, która trzeba było grać 
znów jakimiś nowymi środkami, coś 
nowego zaproponować. 

Kolejnymi niejako zwrotnymi punk
tami w moim zawodzie aktorskim by
ły doświadczenia, wyniesione z pracy 
nad Gombrowiczem, nie mówiąc już o 
kapitalnej szkole, jaką dała mi rola w 
„Żywocie Józefa" Mikołaja Reja, w 
sztuce reżyserowanej swego czasu w 
Teatrze Narodowym przez Kazimierza 
Dejmka. 

Kiedy usiadłam w czasie pierwszej 
próby nad egzemplarzem scenopisu, 
język Reja wydał m.i sie niesłychanie 
trudny, wręi;:z n.ie do opanowania ... In-

N Iłowo, inna akcentacja, inny 
Cliwięk, rytm mówienia. że nie wsoom
•e o technice, spQtobie OOII'Us~ania się 
na scenie. Dz.iś to ·Jest wystylizowane, 
wprowadzone w ramy pewnej k()(llwen 
cji, ale wówczas... Trzeba sie było po 
prostu cofnąć o te kilka wieków, wy
czuć tamta ep0kę. Okres pracy nad 
tym gatunkiem literatury staropol
skiej dał mi tak wiele korzyści, tak 
poszerzył, wzbogacił . warsztat twór
czy ... To owocowało w dalszych moich 
poczynaniach. Słowem - żadna praca, 
żadne doświadczenie nie po.zostaje bez 
śladu. Złe doświadczenia też pozosta
wiaja jakiś ślad, dostarczaja materiału 
do przemyśleń i analiz. 

- Nie zwierzyłaby sie Pani z pracy 
nad jakąś swoj• rolą? 

- To nie takie proste... Dużo zależy 
od tworzywa literackieio, innymi sło
wy - j a k ta rola jest napisana. By
wają przecież role, których się czło
wiek bardzo ciężko uczy, oieżko budu
je... Są autorzy, którzy tak wspan.iale 
konstruuja swoje postacie, one sa tak 
plastycznie opisane, określone jako ty
py, charaktery, zewnetr~ie także, ich 
fizyczny wy1dąd, sposób· bycia, zacho
wanie się ... Jeśli ma to miejsce w sce
nopisie, w sztuce, to_ oczywiście łatw~ej 
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aktorowi takiej rol-i nauczyć się, bo ma 
prawie gotowy materiał„. "Mówi się 
tam np.: mała, iruba, śmieszna, seple
ni, albo: jeśt szczupła, chora,1 zgrytli
wa itp. 

I to ma swój wykładnik w tekście, 
który rzeczywiście przekazuję te zgry
źliwość czy śmieszność. 

Sa jednak prop0zycje literackie, któ
re pozostawiają aktorowi, reżyserowi 
pewien margines, swobodę w budow
waniu roli. Np. mimo, te Witkacy, 
tworząc swoich bohaterów, wyraźnie 
określił typy i charakter:v, to jednak 
pozostawiał twórcom - aktorowci, re
żyserowi - margines do odczytywania 
tego tworzywa literackie.(() na swój 
sposób. Czyli gdyby - na zasadzie ja
kiegoś eksperymentu - obsadzić w 
Witkacym tę sama rolę różnymi typa
mi aktorek, wówczas mielibyśmy ob
raz jak każdy z nas rozumie Witkace
go, w jakim świetle, barwie zechce go 
przekazać. 

- Dlaczego, dysponuJl\Cl cał!ł plejadą 
znakomityćh aktorów komediowych, 
charakterystycznych, tak rzadko ostat
nio udaje nam się srobić w filmie do-
br• komedie? . 

- Bo nawet w naszym pojęciu, ak.:. 
torów zawodowych, ~omedJia zaliczana 

'i 

jest bodaj do najtrud!'l.iejszych form 
sztuki teatralnej czy filmowej. Bierze 
sie to stad p0 prostu. że łatwiej jest 
człowieka wzruszyć niż naprawdę ser
decznie rozśmieszyć. To, co było kie
dyś śmieszne, zabawne - dz.iś nie bu
dzi tych reakcji... W dawnych filmach 
wystarczyło, ie w pewnym .momencie 
Flip i Flap zaczynają sie obnucać tor
tami, już to wywoływało na widowni 
salwy śmiechu. Trudność z•robienia 
dobrej komedi..i wypłyWa, mo-im sik,rom
nym zdaniem, głównie z braku dob
rych, wartościowych .scenariuszy ... Ale 
dlaczego nie pisze się ' takich scenariu
~y? Sama nie rozumiem tej, pewnego 
roltza .łU; · p.różni.:~"'~ Osobiśoi.e noszę w 
sobie - już zui:iełnie l)rywatn.ie, a nie 
z racji granych ról - wiele pagody 
ducha i dostrzegam w codzienności ca
łą masę sytuacji komicmych, kome
diowych. 

- P~ni Barbaro, dawno nie ogląda· 
liśmy Pani w Telewizji. Co si4' stało? 

- Zajęłam się czym innym, nie było 
czasu. Ale nagrałam dla TV program 
muzyczny.„ Jest to coś w rodzaju mo
jego minirecitalu, z tym że cała rzecz 
jest obudowana scenariuszem, oprócz 
mnie występuja tam i inne p0stacie ... 
W recitalu tym znalazły s.ie piosenki 
pochodzace z różnych kaba·retów, z 
programów muzycznych TV i z tego 
właśnie zrobiony jest montaż. Poza 
tym nakręciłam dla TV taka komedyj
kę... Partnerem moim jest tam Stani
sław Mikulski... Nawet nie w1iem, czy 
to już p0szlo, czy n'ie.„ Człowiek, wie 
pan, jest taki zalatany„. 

Rozmawiał: 

· BARTOSZ GŁOWACKI 


