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Ludzie 
' -

N ategorocznyfestivval 
gwiazd, który odbę
dzie się w Gdańsku 

na początku lipca, wybierze 
się z wielką chęcią. Dlacze
go? Bo prawie 60 lat temu, ja
ko aktorka Teatru Wybrze
że, właśnie tam rozpoczyna
ła swoją karierę artystyczną. 
Miała wtedy zaledwie 18 lat. 
- Zaczynałam pod kierun
kiem wspaniałego człowieka, 
profesora teatralnego i reży
sera, Iwo Galla. Najpierw by
ło Trójmiasto, potem teatry 
w Łodzi, Wrocławiu i w War-

Najwałnlejsza 
była rodzina 

szawie. Byłam aktorką filmo
wą, teatralną, radiową i tele
wizyjną. A jednak w życiu 
najważniejsza była dla mnie 
zawsze rodzina i miłość. Nie 
było ni jednak dane ~ się 
sz~ zbyt długo - mówi 
dzisiaj w wywiadzie dla Rewii. 

Jej pierwszy; ukochany 
mąż, aktor Michał Gazda, 
z którym przeżyli razem 
pięknych siedemnaście lat, 
zginął 9 listopada 1969 roku 
w wypadku samochodowym 
w Warszawie. Miał zaledwie 
42 lata. Jego śmierć (był ak
torem przede wszystkim te
atralnym) odbiła się w końcu 
lat 60. podobnym. echem 
w środowisku, jak tragiczna 
śmierć Bogumiła Kobieli. 

Dramatyczny 
koniec miłości 

- Michał był największą 

miłością mojego życia. 
Mieszkaliśmy niedaleko Te
atru Narodowego i graliśmy 
na tej samej scenie. Myślę, że 
ludzie, którzy wtedy tam 
z nami grali, dobrze go pa
miętają, bo był człowiekiem 
szalenie żywiołowym - wspo
mina aktorka. Z małieMtwa 

Niedługo obchodzi 60-lecie 
• • • • swo1e1 pracy scen1czne1. 

Barbara Krafftówna m6wi 
o swoim zawodowym spełnieniu 
i życiowym dramacie. · 

Wracam do miasta, w którym 
wsustko sie kiedyś zaczeto„. 
z Michałem Gazdą Barbara 
Krafft6wna ma syna Piotra. Jej 
wnuk, który ma już 21 lat, 
otrzymał imię po dziadku. Za
równo syn, jak i wnuk nie po
szli jednak w jej ślady. Aktor
stwo nigdy nie było czymś, co 
specjalnie ich interesowało. 

Przez piętnaście lat Barba
ra Krafftówna szła przez ży
cie sama. - Zawsze miałam 
wielu wspaniałych przyja
ciół, ukochane miejsca, które 

stale odwiedzałam - mówi. 
Niewiele osób dzisiaj wie, że 
aktorka w 1983 roku wyje
chała do USA i mieszkała za 
granicą przez ponad 15 lat. 
Tam poznała swojego drugie
go męża. - Wyjechałam do 
USA, aby zagrać · w amery
kańskim teatrze główną rolę 
w sztuce Matka Witkacego. 
Zamieszkałam w Los Ange
les, potem w San Francisco 
- wspomina. Kiedy jej życie 

głe zmiany stref czasowych 
i klimatycznych. Miejscem do 
którego wyjeżdżam najchęt
niej są Bory Tucholskie -wy
znaje. Pani Barbara pytana 

Trzeba kochać 
życie 

Krafftówna na deskach teatru i na szklanym ekranie 

prywatne Z110W1J zacztło sit 
uldadK, spadła na nią kole;.a 
tragedia - śmiere drugiego mt
ża. Kalifornia stała się jej 
drugą ojczyzną, w której jed
nak nie chciała spędzić resz
ty życia. - Nie było mi łatwo. 
Mieszkałam przez pewien 
czas w wynajętym domu. Po 
śmierci męża okazało się, że 
nie zbudowałam tam niczego 
trwałego. W Polsce żyje 
większość bliskich mi ludzi, 
jedynie syn Piotr mieszka za 
granicą - mówi. 

o receptę na to, jak kochać 
i być kochaną, odpowiada 
bez wahania: - Trzeba uiywK 
wszystkich sposob6w, aby być 
kochaną, lubianą, docenianą, 

nie ma na to jednej recepty. 
Nad uczuciami też powinno się 
~. Trzeba kochać ży
cie i okazywać innym życzli
wość. W moim przypadku, 
jak zresztą u każdego akto
ra, było jeszcze jedno stara
nie - aby być nie tylko kocha
ną, ale widzianą i słyszaną 
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Wciął ma dwie 
ojczyzny 

Zawsze była ruchliwa i du
żo podróżowała. Od 1993 ro
ku żyła w zawieszeniu mię
dzy Polską a USA. Latem by
wała w kraju, zimą w sło
necznej Kalifornii. - Nieraz 
pytano mnie, gdzie właściwie 
mieszkam. Od jakiegoś cza
su moim domem jest Warsza
wa, w której się urodziłam. 
Teraz już gorzej znoszę cią-

przez widzów. · 
Monika Kaniowska 


