Zawsze byłam taką ladacznicą z zasadami - prowokuje Barbara Krafftówn a, legenda polskiego teatru i filmu

Barb~ra Kra fftó wn a ws pom ina
początki akt ors kie j sławy
Katarzyna.Kac zorowska
Dzień pierwszy
Poranek wita wrocławian śnie
giem. 19 marca, a zimno jak
w styczniu. Na parkingu przy ul.
Wystawowej staje auto, z którego
wysiadadrobnapostać.Spodfan

tazyjnego Deretu widać rude wło
sy i przenikliwie patrzące jasnoniebieskie oczy. Barbara Krafftówna staje przed tablicą
upamiętniającą WojciechaJ. Hasa
na budynku dawnej Wytwórni
Filmów Fabularnych, dzisiaj <:entrum TechnologiiAudiowizualnych. Po drodze zdążyła jeszcze
podaćdziennikarceiradnejWan

dzie Ziembickiej-Has okulary, bo
zawsze je ściąga do zdjęć. I płó
cienny worek ze wszystkiminiezbędnymimateriałamidopopo

łudniowej

próby gali 34. PrzePiosenki Aktorskiej,
w której bohaterami będą tak
świetnie znane nam jej piosenki
z Kabaretu Starszych Panów.
- Wojtuniu! To dla ciebie!
- mówi po chwili, podnosząc
do góry znicz, jakbywznosiła toast za zdrowie (a może raczej
glądu

zażycie,itowiecme?).
Półwieku temu we wrocław
skiejWFFzagrałajednąznajważ
niejszychswoichrólijednąznaj
ważniejszych ról kobiecych
w polskim filmie-została Felicją,
bohaterką nJak być kochaną"

wreżyserii Hasa.
Kolejny znicz zapłonął przed
Zbyszka Cybulskiego,
który jako Wiktor Rawicz nie potrafił odpowiedzieć na dręczące
Felicję pytanie. -Zbyniu! Kto by
pomyślał, że będę tu tak stała
przedTubą. Imsiajnie stawiam ci
setki. Stawiam ci świeczkę.
Jeszcze dwa kroki i fioletowy
znicz przypomina o Stanisławie
Lenartowiczu.
-Stojąc w tej chwili tu, w tym
miejscu, trochę czuję się, jakbyto
był sen. Gdyby mi ktoś powiedział, że będę stała tutaj pod tymi
tablicami i stawiała świeczki pamięci, przyjęłabym to do wiadotablicą

mościmożejaktakiepijackiema
jaczenie, bełkotanie-mówi jedna
z najsłynniejszych polskich aktorek, Iwona, księżniczka Burgunda, hrabina Kotłubaj i Ho-

norata w jednym.
Zimno daje się wszystkim we
znaki. Nic dziwnego, że kiedy
Zbigniew Rybczyński, zdobywca
Oscara za"Tango" w 1982 roku,
dzisiaj szef CeTy, wykonuje ręką
zapraszający gest, wszyscy szybko wchodzą do budynku dawnej
WytWórni. Wholupojednej stronie wejścia wiszą zdjęcia między
innymiz,,Rękopisuznalezionego

w Saragossie", w którym aktorka
zagrała (dwa lata po „Jak być kochaną") Camillę de Tormez, macochę Paszeki. Na tableau widać
też Gustawa Holoubka, Beatę
Tyszkiewicz i Franciszka Pieczkę,
czyli Paszekę właśnie. Nie mogę
się oprzeć i pytam:
- Czy wtedy, w „Jak być kochaną", kiedy stoi pani przy barzę

w kawiarni i pije wódkę, w kieliszku była woda? Bo strasznie
dużo pijecie w tym filmie, dzisiaj
chyba byłby to obraz o alkoholikach.
-Nopewnie,żewoda. Jakbyto
była wódka, może i byłoby ciekawie, ale nie byłoby grania - bły
skawicznie odpowiada aktorka.
Dokładnie po drugiej stronie
szklanych drzwi na ścianie wisi
ogromne lustro.
- Pamięta pani? To lustro
z "Rękopisu...", przez któreprzechodziłZbysz.ekCybulski-Wan

da Ziembicka rozpromienia się,
pokazująctabliczkęobok,nado
wód,żejesttoautentycznyrekwi

zytfilmowy.
Zbigniew Rybczyński zapala
maleńkie cygaro. Gdy prowadzi
do odnowionej części Wytwórni,
BarbaraKrafftównanieznacznie
cofa się. Dym!
-Ależ to czysty tytoń-broni
się Rybczyński.

- Nie szkodzi-grzecznie, acz
stanowcwmówiaktorka. Odkąd
rzuciła palenie, unikadymuzpapierosówi cygar, nawet tych najlepszych, jak ognia
Kiedy kilka godzin później bę
dziemy jechać na próbę gali, przyzna, że kiedyś paliła jak smok.
-Ale byłam ladacznicą z zasadami. Nigdy nie paliłam przed
południeminigdynaczczo.Ach,
zresztą, zanim zapadła żelazna
kurtyna do Gdyni przypływały
promy ze Szwecji pełne wszelakiego dobra. Czego tam nie było!

No i były też papierosy, amerykańskie. Kto wtedy w ogóle wiedział, że będą filtry?! Palce były
żółte.Ale te amerykańskie papie-

rosy były takie długie, jak nasze
dwa -aktorka pokazuje, że mogły mieć jakieś 10 centymetrów.
- I paliło się te papierosy w fifkach. Cudowne były.
- Papierosy czy fifki?
- Jedno i drugie, proszę pani.
Papierosy były lekko opiumowane, a jak pachniały! A fifki to
były prawdziwe dzieła sztuki,
z kości słoniowej, ze srebra, misternie zdobione.
- I trzymały je dłonie z papomalowanymi
znokciami
na czerwono. Miała pani wtedy
takie paznokcie?
-Janie, ale pamiętam portowe
dziewczyny. One miały.A potem
przyszedł stalinizm. Zapadła że
laznakurtynaPrzestałyprzycho
dzićpromy ze Szwecji. I nie było
już tych cudownych papierosów.
Dziewczyny jednak zostały. Wymyślono, że muszą się uspołecz
nić, włączyć w zdrową tkankę narodu. Zrobiono taką wielką szwal-

nię, całą przeszkloną, tam chyba
wcześniej była jakaś k,awiarnia.

Posadzonojeprzymaszynach, ale
co one przy nich wyprawiały.
Na chodniku przystawali panowie,jateżtambiegałamoglądaćte

panie, bonaprawdęrobiłypraw
dziwewidowisko.
W Gdyni Barbara Krafftówna
pracowała od listopada 1946
do 1949roku.ZWybrzeżaprzyje-

kształcakażdydźwięk, byjaknajdobitniej pokazać nędzę współ
czesnego języka. - Więc kiedy
czasem spotykam jakiś eksponat,
który ładnie chodzi, ładnie siada,
ładnie mówi, tomys1ę sobie: "nie
zginął świat całkiem". I przyglą
dam się, i słucham.
Jednym z takich eksponatów
jest młoda warszawianka, którą
mama - w prezencie za zdaną
maturę-przyprowadziładotea

trunaspektakl pani Barbary. Dzisiaj dziewczyna kończy drugi rok
prawa. O komputerach wie
wszystko, ale z przyjaciółmi spotyka się, bysłuchaćpiosenekKa
baretuStarszychPanów.
-Założyli taki fan club-przyznaje BarbaraKrafftówna, która
listów, próśb o autogrąfy dostaje
do teatru setki. I choć przeciętny .
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podbiła serce Gustlika w "CzteKiedy kelnerka przyniesie pucha- rech pancernych i psie", totemwciąż jest w centrum - tak jak
chała do Wrocławia, ale to najrek ugarnirowany owocami i bitą peramentna Honorka (aktorka
pierw w Trójmieście, a dopiero do tej pory.
specjalnie do tej roli uczyła się ślą
śmietaną, zacznie przepraszać,
potem w. Warszawie, w 2006
ale ona tylko gołe, bez żadnych skiej gwary) jest zaledwie promiroku, zorganizowano jej jubileusz Dzień drugi
60-lecia pracy aktorskiej - za- W hotelu Wrocław panie z re- dodatków, a że jesttu już kilka dni lem jej dorobku.
W 1957 roku, na fali popaź
cepcji już wiedzą, że mają obu- inakolatjędzień wcz.eśniej też tagrała w spektaklu Remigiusza
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W Wytwórni przekraczamy Kiedy staje za kanapą, w jej gło znika. Po chwili zjawia się nowy, ny, księżniczki Burgunda" wed,
ług Witolda Gombrowicza. Gall,
kolejne drzwi. Na ścianie wzdłuż sie słychać przeprosiny:-Spóź już z gołymi lodami.
któryprorokował, że pisane są jej
Właściwie to było oczywiste,
korytarza prowadzącego do no- niłam się?
Obie jesteśmy przed czasem. że zostanie aktorką. Starsza sio- role komediowe i dużo czasu miwoczesnego studia wiszą stare
grafiki, które Zbigniew Rybczyń Ja, bo nie lubię się spóźniać stra przed wojną skończyła Pań nie, zanim dojrzeje do innych,
skikolekcjonuje odlat. ZWrocła na spotkania. Ona, bo jej pokole- stwowy Instytut Sztuki Teatral- musiał być dumny, czytając rewiem, ale też z królową Marią nie nie spóźnia się z zasady. I to nej, a w odebraniu dyplomu cenzje. Krafftównę okrzyknięto
nie dlatego, że tego wymagakul- przeszkodził 1 września 1939 objawieniem, akrytycypodkreLudwiką czy jej wychowanką
ślali, że oto rodzi się nowoczesne
turaosobista-jakpóźniejtłuma ·roku. Wsrąpiła więcdopodziem
Marią Kazimierą. Tuż przed wejnegoStudiaDramatycznego Iwo aktorstwo.
czy-aledlatego,żewczasieoku
ściemdostudiajestbar, w którym
-Czy się baliśmy? Robiliśmy
Galla, zabierając ze sobą Basię ze
pacjinawetkilkuminutowespóź
można przysiąść, wypićkawęczy
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coś
młod
temperament
na
względu
tragedię.
oznaczać
nieniemogło
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Idziemy do sali restauracyjnej. szej siostry, która jeszcze nie tak Właściwie to my tworzyliśmy
goście CeTy będą zostawiać autografy. Barbara Krafftówna jest Pani Barbara prowadzi do stolika, dawno temu odstawiała dzikie wzorzec, do którego potem mieli
z którego jest widok na most tańce na parapecie weneckiego się odnosić inni. Oczywiście, że
pierwszą, która się tu podpisze.
zastanawialiśmy się, czy widzoGrunwaldzki. Inie jestto przypa- okna wrodzinnymdomu.
wie nas zrozumieją. Konieczna
-Opadałam z parasolką, udadek. Kiedy godzinę później zapyW 1957 r.,gdy aktorka tam o ten most, ucieszysię:-My jąc, że to spadochron-uśmiecha więc była analiza, jakiego języka,
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mina Barbara
zumianym-wspo
ust.
do
lodami
z
przyjechałam
Wrocławia
Do
księżniczce BurgunPo zakończeniu wojny sławny Krafftówna, która w spektaklu
po raz pierwszy w 1946 roku,
da'~ okrzykniętą ją
na wakacje. Mieszkała tu siostra Iwo Gall otworzył Studium Dra- wyreżyserowanym przez Halinę
mojej koleżanki. Na ziemie za- matyczne w Krakowie przy ul. Mikołajską wykorzystała w roli
objawieniem sceny
chodnie trafiła z obozu w Niem- Warszawskiejs-podzieńdzisiej głównie mimikę.
Opowiadała potem, że to
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Kiedy Zbigniew Rybczyński mieszka w dzielnicy za Odrą, tak bardziej słynny, że po wyjeździe w kosmos. Wyjście z klasycznego
najpierw tłumaczy, a potem po- się wtedy mówiło. Miasto było Galla do Gdyni działał tam Teatr teatru, z formy ustalonej przez
kazujezasadywymys1onej przez całe w gruzach. Doszłyśmy jakoś Rapsodycznyprowadzonyprzez pokolenia. Taliteraturazmieniła
niego technologii, aktorka cały do mostu Grunwaldzkiego, a tu Mieczysława Kotlarczyka. W te- sposób myślenia o teatrze.
BarbaraKrafftówna uśmiecha
atrze zaś pojawiał się Karol Wojczas z niedowierzaniem kiwa sito. Normalne rzeszoto.
Wyciąga z torebeczki pudersię.
tyła.„
jakiegoś
końcu
w
Zapytały
głową.
niczkę i szminkę. Przeprasza, ale
Młodsza Krafftówna fantazji
-A aktor? Gdzie tu jeśt aktor? chłopa na wozie, który w krótkich, żołnierskich słowach po- i energii miała tyle, że mogłaby musi poprawić makijaż przed
-dopytuje zdobywcę Oscara.
W końcu siada na krześle wiedziałim,żeprzejśćsięda, tyle obdzielać nią innych. Ale nie wyjściem. Ipoprawiając go, szepprzed monitorem komputera tylko, że najpierw muszą spraw- kryje, że wychowanie odebrała tem tłumaczy, jakważna w zawoi ogląda próbkę możliwości, jakie dzić każdy kawałek kamienia staranne. -Słowo ntresura''właś dzie aktora jest umiejętność obdaje stosowanywCecieprogram. i deski, na których postawią nogę, ciwiejestniedobre, bonie oddaje serwacji. Właśnie przed chwilą
Patrzymy na zmultiplikowane bo mogą razem z nimi spaść tego procesu, w którym Wszystko przy stoliku obok usiadła grupa
postaci maszerujące, siadające, do Odry, tak wszystko jest na miało znacznie. Jak siedzisz? Jak młodych kobiet. Kolorowo ubchodzisz? Nie pięta -palce, ale rane, wesołe, rozmawiają, czekasłowo honoru.
kładące się i wstające.
- Nie wiedziałam jeszcze wte- palce -pięta. I plecy proste, nie jąc na obiad.
- Wie pan, ale oni wyglądają
-Zarejestrowałam kątem oka
jakrobaczki-BarbaraKrafftówna dy, że mam lęk wysokości. Szły wleczesz się noga za nogą, ale
kroki stawiasz energicznie. Stopy mimowolnie zmianę koloru. To ·
śmy przez ten most wieczność.
cały czas dopytuje się o miejsce
do środka, nie na zewnątrz. I ład szalenie ważne umieć obserwoGodzinę. Dwie. Ido dzisiaj, jak paaktora w nowej technice. ·
Zbigniew Rybczyński cierpli- trzę nawet na obrazek z tym mo- nie mówisz, pełnymi zdaniami. wać. Ja to wyniosłam z domu,
wie tłumaczy, że to, co właśnie stem, to tamta chwila staje mi A nie jak dzisiaj słyszę "Eeee", dzięki mamie i tacie. I cały czas tę
przed oczami
"Noooo", "Yhm" albo "ma- umiejętność rozwijam. Bo z czego
ogląda, to jedyny taki system na
BarbaraKrafftówna zamawia mooooo,dajjapkoooo"-aktorka czerpie aktor? Z obserwacji inświecie, nie ma go nawet w Hollywood, a aktor w tej technologii lody. Czekoladowe. I coca-colę. jęczy, przeciąga, celowo znie- nychludzi.
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