
c29 BASIA WIE NAJLEPIEJ, JAK ... 
Amerykańska 
rzeczywistość rządzi . . . . 
się swoimi prawami, 
nie znosi mięczaków, 
nieudaczników. 
Musiałam się 
przystosować - nie 
czułam ni luki, ni 
pustki ••• 

- Była pani uwielbiana przez pub
liczność, rozpieszczana przez kryty
kę. Zdobywała uznanie, miłość i na
grody. I uciekła Pani od tego wszyst
kiego. Dlaczego? 

- Nie „uciekłam". Wyjechałam na 
zaproszenie. Otrzymałam propozycję 
zagrania z zespołem aktorów amery
kańskich głównej roli w spektaklu 
Witkacego „Matka". Spektakl grany 
był oczywiście po angielsku. Reżyse
rował go Leonidas Ossatyński. Pro
pozycja wydała mi się bardzo inte
resująca i dlatego skorzystałam z niej, 
mimo że tekstu musiałam uczyć się 
fonetycznie. A fakt, że nie wróciłam 
kojarzy się wielu z „ucieczką". Bo 
ludzie wówczas masowo uciekali 
- wyjeżdżając. To mimo woli tkwiło 
w nas i dlatego to dziś tak formułuje
my. 

- Ale przecież spektakl nie był gra
ny latami? 

- Nie był. Ale w podróżach zdarza
ją się niespodzianki. A jak kto ma 
szczęście, to mogą to być wspaniałe 
niespodzianki. 

- Powiedziała Pani na początku 
naszej rozmowy, że byłam rozpiesz
czana. Z radością to potwierdzam. 
I przy okazji informuję, że całe życie, 
zawsze i wszędzie pracuję na to, żeby 
być rozpieszczaną. A tą wspaniałą 
niespodzianką był fakt spotkania 
wspaniałego (tak, specjalnie to pod 
kreślam, wspaniałego) człowieka, za 
którego wyszłam za mąż. 

- Teraz już rozumiem, to szczegól
nie tam Panią zatrzymało. 
- Tak. Szczęście. Ale niestety, trwało 
ono krótko. Bo życie proszę Pani 
pełne jest niespodzianek - złych 
i dobrych. W niespełna pół roku po 
ślubie mój mąż dostał zawału serca 
i zmarł. Zostałam sama. Doznałam 
szoku. Wyłączyłam się zupełnie z za
wodowego nurtu. 

-Ale miała Pani tam przecież swo
ich bliskich? 

- Niestety, moi bliscy byli daleko. 
Spotkałam jednak Amerykanów i Po
laków, którzy pomogli mi zaleczyć 
rany. 

A przede wszystkim, to czas jest 
najlepszym lekarstwem na leczenie 
ran. Poza tym amerykańska rzeczywi
stość rządzi się swoimi prawami i nie 
znosi mięczaków, nieudaczników. 
Musiałam więc powoli przystosować 
się do panujących tam warunków. 

-Ameryka to kraj, który zniewala. 
Panują tam inne warunki życia i inna 
mentalność społeczna. Inna kultura, 
inny teatr. inna publiczność. Wydaje 
m1 $ię, i:e panuje 'tam pewna intelek
tualna jałowość. A nasza polska kul
tura ceniona jest przecież za oryginal
ność, specyfikę i nośność intelektual
ną. Nie brakuje Pani tego? 

- Na pewno brakuje. Ale nie nazy
wałabym tego jałowością. To jest po 
prostu inność. Z pewną dozą intelek
tualnej jałowości możemy spotkać się 
w telewizji, która rządzi się swoimi 
prawami. 

- Czy naprawdę aktorka o tak zna
czącym dorobku artystycznym jak 
Pani, może obejść się bez teatru peł
nego psychologii, polityki i narodo
wego zadęcia? 
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Być 
- Bez polityki i zadęcia, to z całą 

pewnością tak, a nawet z ulgą. 
- Jaki jest de facto ten amerykań-

ski teatr? 
- Żywiołowy naturalizm. 
- Co to znaczy? 
-Amerykanie są mistrzami w reje -

stracji życia. Teatry amerykańskie ma
ją swój styl i formę. 

- Bardzo wielu Polaków pracuje za 
granicą. Zarabia pieniądze. Mówi o ka
rierze. Czy to miraże, czy fakty? Łatwo 
zaistnieć na amerykańskim rynku? 

- To zależy od szczęścia i przypad
ku. Jedni robią karierę, drudzy mówią 
o niej. Tam nie ma normalnego podej
ścia do tych spraw. 
-Amerykański rynek pracy to wal

ka o artystyczną egzystencję. To kon
kurencja. Czy ktoś-tam do Pani wyciąg
nął pomocną dłoń? 

- Tak! I to nie raz! 
-Naprawd~? 

- Naprawdę. Oczywiście, tak jak 
Pani powiedziała, jest konkurencja. 
Są też nieporozumienia i niesnaski. 
Nikt nie uwierzy, że w stosunkach 
między ludźmi jest tylko bajecznie 
i kolorowo. Generalnie rzecz biorąc, 
ludzie sobie naprawdę pomagają. 

I mnie też pomogli wielokrotnie. 
I stara Polonia, i ta nowa. To były 
niebywałe gesty, które długo będę 
pamiętała. Przecież Polska też nie jest 
wolna od konkurencji, zawiści i ani
mozji - prawda? Tak jest na całym 
świecie. Bo takie jest życie. 

- Czy żyjąc w Ameryce czuje się 
Pani artystycznie spełniona? 

- Zawsze czułam się spełniona 
i artystycznie wyżyta. Ładunek dowar
tościowania, spełnienia wywiozłam 
z Polski i dlatego tam w Ameryce nie 
odczuwam ni łuki, ni pustki. 
-W Ameryce też tak Panią kochają? 
- U polonijnej widowni wciąż ko-

rzystam z kredytów zarobionych tu, 
w Polsce. A amerykańska publicz
ność jest zdecydowanie inna. Piekiel
nie prostolinijna, reagująca jak dzieci. 
Chłonna jak gąbka . Słowem łatwa. 
Można ją zdobyć. 

- Po o~miu latach nieobecności 
pojawiła się Pani w rodzinnej War
szawie. W kilka godzin po wylądowa
niu, w Międzynarodowym Dniu Teat
ru, trafiła Pani na wspaniałą uroczys
tość w Teatrze Studio poświęconą 
prof. Bohdanowi Korzeniewskiemu. 
Wszyscy się na Panią rzucili - znajo
mi. koladzy, przyjaciele. Była Pani 
wzruszona tym spotkaniem? 

- Do zemdlenia! 
- Znajduje już Pani czas na życie 

wśród znajomych i przyjaciół? 

chaną 

BARBARA KRAFFTÓWNA 
Popularna aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Ukończyła 

Studio Dramatyczne Iwo Galla. Debiutowała w Teatrze Wybrzeże 
w Gdyni. Od 1953 r. wierna była teatrom warszawskim: Dramatycz
nemu, Narodowemu, Polskiemu, a w szczególności Współczesnemu. 
Zagrała w ponad dwudziestu filmach, wśród których na szczególną 
uwagę zasługują role w „Jak być kochaną", „Ich dzień powszedni", 
•• Popiół i diament", „Rękopis znaleziony w Saragossie", „Czterej 
pancerni i pies", „Szyfry". Stworzyła niezapomniane kreacje teatral
ne w spektaklach „Parady", „Skiz", „Garbus", „Kurka wodna", 
„Iwona, księżniczka Burgunda". Była laureatką wielu nagród -
w 1975 r. Nagrody I Stopnia Ministra Kultury i Sztuki, Złotej Maski 
i nagrody Golden Gate w San Francisco za film „Jak być kochaną". 

Przez wiele łat stanowiła filar Kabare tu Starszych Panów. Stała się 
za życia legendą. 

- Jeszcze nie na tyle, na ile bym 
chciała. 

- Czy Pani przyjazd do Polski ma 
charakter rodzinno-towarzyski. czy 
profesjonał no-artystyczny 7 

- To drugie. Firma „Pleograf„ za
proponowała mi udział w serialu tele 
wizyjnym „Bank nie z tej ziemi", gdzie 

gram rolę babci Leokadii. Zdjęcia ma
ją potrwać około trzech miesięcy. Film 
reżyserują młodzi twórcy Waldemar 
Dziki, Marcin Ziębiński i Paweł Sala. 

- Jak znajduje Pani po tej długiej 
nieobecności Polskę. ludzi, kulturę? 

Łza się w oku kręci! Gustlik i Honoratka jadą na wesele. „Czterej 
pancerni i pies" trafili na kasety video. Stary serial z Barbarą 
Krafftówną i plejadą doskonałych aktorów żyje drugim życiem. 

- Za mało jeszcze czasu, żeby coś 
konkretnego na ten temat powie
dzieć. W Polsce jest nareszcie inaczej. 
Ludzie trochę zabiegani. Z powodu 
zajęć na planie filmowym zdążyłam 
być tylko na ostatnim spektaklu And
rzeja Wajdy (wg Dostojewskiego). 
Troszkę oglądam telewizję. Na resztę 
muszę poczekać. 

Zdjęcie: ARC 

-1 llie chce Pani tu wrócić1 

&te!Slam słowo - , r 
j_wrócić". One mnie nie doty.cą.~a 

jestem. 
- Na dodatek wciąż taka sama. To 

.samo spojrzenie, ten sam głos. Wspa
niała sytwetka. 

- Nasze babki mówiły - nie po
może blansz i róż, kiedy dama stara 
już... A ja twierdzę - oj, pomoże, 
pomoże! 
- Dziękuję Pani za rozmowę 

z BARBARĄ KRAFFTÓWNĄ 
rozmawiała 

MARZENA RUTKOWSK 


