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ny talent tudziei doświadczenie teatralne po·
Niedawno telewi1ja p'nypomniała film Woj·
~woliło aktorce wyjść 1 niej zwycięsko.
ciecha Hala „Jak być ~ochanq„ 1 1963 roku
. Akcja filmu Hasa rozgrywa się w dwóch
ze wspaniałą . kreacjq Barbary Krafftów~y.
planach: współczesnym i retrospektywnym.
Rola ta przyniosła aktorce t;lie tylko ogro,-,·
Podczas podróży do Paryia Felicja dojrza;a
nq popular"ość, ole również · nagrodę „Zł'f'e
i nieco zgorzkniała kobieta przeżywa raz
Wro.a 1' (Grand Prix} no Międ2ynarodowfm
jeszcze cale swoje iycie, cofa się pamięcią
Festiwaru Filmowym w San Francisco.
do · wydąrzeń, które ukształtowały jej dzisiej·
Podejmując się pracy. nad rolq Felicji ,- w
siq osobowość. To . włośnie była zasadnicto
filmie Hasa miała Krafttówna na swym kon·
trudność całej roli: pokozać naiwną, liryczną
kl'eacji teatralnych,
1.ie' wiele" znakomitych
zarówno w repertuarze klasycznym, jak i ' dzier1c1ynę, której ,psychikę całkowicie od·
mienia tragiczna miłość i ukształtowaną jui
współc1esnym. Telewichpm 1nona była z wy·
spoglqdajqcq 1 nremal itonicznym
Felicję,
stępów w Kabarecie StarSiy~h Panów, ktcłre
dystansem na swe tycie. Felicja odbywa dwie
rozpoczęła w 1959 roku. ·Trzr lata później
podróie: do Paryża i do źródeł swej oso·
współpraca 1 Przyborq i Wasowskim przrnło
•
lta .aktorce 11Srebrnq Maskę" · w plebiscycie bowości.
To właśnie dramatyczne przeżycia okupa·
„Expressu Wieczornego". W 1953 roku aktor·
cyjne pozwalają Felicji - aktorce, U\'Via;ygod·
ka po raz pierwszy wystąpiła w filmie w
epizodycznej roli w „Sprawie do załatwieni•"· . niać postacie, które priyjd:rie jej grać peli·
niej w radiowym teatne. Ona, którq prze·
Kiteqcja w filmie Hasa była zaskoczeniem
. iyła tak wiele potrafi lepiej zrozumieć po·
dla widzów .i. krytykQw .. ,Po...,~~•.ch~i~ . twi.•r~~o·
no, fa jest to rola tewełcicyjna. Sam Mar~n. · stępowanie innych, wytłumaczyć ich błędy.
Radiowy dialo_g staje się właś~iwie spówie·
Brandys, · który .był autorem opow_iadani.a
dziq Felicji. Zdobyta priez nią mądro~ć iy~
i następnie p!sał scenarlus1 filmu, twierdził
ciowa „sprzedawano" póiniej w audycjach
w wrwiadach, ii dla niego Felicja to włośnie,
radiowych, pomaga jej trafić do słuchaczy,
1~
Krafftówno.
znaleźć . akceptacię dla odtwarzanej postad.
R~la była niezwykłe trudno i tylko .ogrom·

'

.

i

$wiadczą o tym tysiąc.e listów, jakie napły·
wają

do radia.

·
tragiczna postać Felicji wzruna
i przekonuje do słuszności tego, w co uwie·
rz;:ła. · Ni~ . ma w kinie polskim tak pełnej,
dojrzałej postaci kobiecej. Niewątpliwie naJ·
lepszą sekwencją filmu jest scena po gwał·
cie, kiedy1..to Felicja przeżywa najro1maits1e
ućiucia. Najpierw Felicja porus10 się jak
w iwolnionym filmie: jest skamieniała i za·
marła: wydaje jej się, ie przeżyła jui' naj·
gorsze, co' mogło ją spotkać w iyciu. Nie·
mal automatycznie zmywa twar1 iimnq woda,
jakby chciała zetrzeć wspomnienie o tej
chwili. I rdlptem narasta w niej goryci, bunt
przeciwko ;partnerowi, który nie potrafi do·
poświęcenia i miłości. Wreszcie
cenić jej
bunt i roiżalenie przechodzą jui tylko w
śmiertelnr łęk o ukochanego m~żczyznę. Fe·
. licja zapomina o sobie, jak dawniej - liciy .
się tylko on.
Krafftówna znakomicie zagrała tę ampliGł ęboko

tudę uczuć.

Po tak wspaniałej roli można było oczelci·
ie twórcy zasypią aktorkę propozycja·
rni. Niestetf, tak się n-ie stało. Po jedynej
głównej roli, Krafftówna grywa jui tylko epi·
wać,

.,

zody: znakomite, pozostające w pamięci wi·
dzow i krytykó~, , ale nie zmienia to faktu,
ie kino nie potrafiło, · 'iak dotąd,- wykorzystać

w

pełni utalentowanej aktorki. (koni

