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BARBARA KRAFFTÓWNA 

Wykonałam skok olimpijski 
8AaaARA KltAnTO.wNA. ITORA OD llutUNASl'U Jut LAT DZIEU CZAS lląl>ZV DOllY W ltwFOR· 

Nii i WARSZAWIE, ZAwrt'Ał.A ZNów DO Pol.SKI. NA Ml~ZVNARODOWYll Fr.mwALU GOllBROWl

CZOWSllll VI RADOMIU llOtNA JĄ BYł.O PODZIWIAĆ W ROU ff RABINY W „BIDIADZIE U HRABINY 

Kon.uw· nowo 00111ROWICZA. Bt.YS1taruwv.1NTEUGENTNIE ZAGRANY. ŚWIETNIE PRZYJ. 

llOWANY SPEKTAKL- W D.UMACZENIU NA ANGIEUKI I ADAPTACJI PROF. ANNY KIAJEWSKIEJ

WIECZORU; w REtvsER11 MICHAELA lłAcKETrA- POWSTAt. NA JEDN&i ZE SCEN w Los ANGELES. 

.AllERYKA1'81.Ą „BIESIAD~ •.. " MIELI RÓWNIEŻ OK.AZJ~ PODZIWIAĆ WIDZOWIE W KRAKOWIE, W. 
DZI I WARSZAWIE. 

Reiyser pilnuje-ustawia nas w jakiejś oktawie 
i wiadomo, bXydldtwiętów~siętrzymać. 
Jeśli zachodzi konieczncdć, przed spektaklem 

· są ćwiczenia. Przynosi to, przynajmniej mnie, 
wielką satysfakcję warsztatową. 

Aktorka ubolewa natomiast nad katastrofa).. 

nym stanem mowy Polaków. 
- Mówimy bardzo brzydko. W zasadzie beł

koczemy. Barwy naszej mowy potocznej zosta
ły zniszczone, modulacja głosu zanikła. w~ 
puje jeszcze tylko w ąaszym zawodzie. Przed 30 
prawie łaty widziałam .Hamleta• w wykonaniu 
-angielskiego teatru ze wspaniałym Dere~m 
Jacobim w roli głównej. Nie znałam jeszcze ję
zyka, tylko sztukę. Wiedziałam, o czym jest m~ 
wa w poszczególnych scenach. A oni mówili, jak
by im z ust wypadały perły. Dtwięk, melodia,~ 
dulacja, dykcja, iadna literka nie zatarta. Coś 
wsj)aniałego. Właściwą wymowę różnych języ
ków kultywują aktorzy. Nascenie. Dlatego.teatr 
-w Polsce, czy gdziekolwiek na świecie - nig. 
dy nie zginie. To jest niemotliwe. Sztuka teatru 
jest i będzie ludziom potrzebna. 

-To dla nas wielka satysfakcja, że mamy 
takie zasoby wspaniałej literatury, którą m~ 
żerny ofiarować światu- mówi aktorka. 

W Los Angeles jest 300 scen. Statystycz
nie rzecz ujmując, miejscowy krytyk teatral
ny ma motliwość przyjrzeć się pracy kaidej 
z nich najwyżej raz w roku. 

-D<>łt nie przechodzi w jakość. Bogaty na
rzeczony mote ~ć dla swojej wybran
ki śalę teatralną powiedzmy na miesiąc za 
określoną sumę dolarów. I taka panienka 
sra - potał się Boże - w jakiejś sztuce. Te
atr jest wynajęty, bilety są sprzedawane. Nie
wat.ne ile osób przyjdzie, bo sala i tak jest opla-

. eona. Oczywiście są też zespoły o niezwykle 
odw~ych, zUkakujących świat pomy
słach. 

Pol~ldch, widzów zaskoayta nato~iast 
przed 14 laty decyzia aktorki, by za ocea

. nem grać po angielsku ·rotę Matki w sztuce 
Witkacego. I to bez znajomości języka. .. 

-:-Motna pówiedzieć, że wykonałam skok 
olimpijski. Propozycja była irracjonalna 
i spadła na mnie jak z nieba. Może ml to, 
gdzieś . tam w górze, załatwiają Witkacy 
z Gombrowiczem? Trudno było odmówić, bo 
człowiek mote się przeciet nauczyć dtwię
ków. Podobnie jakipiewacy, którzy wyke> · 
nują p<itętne partie operowe w nie znanych 
sobie językach. Dzięki muzyce moina jednak 
iść .po dtwięku•, co jest duto łatwiejsze nit 
w samej mowie. Teraz na tyle jut się nau
czytam· angielskiego, że nietrudno mi się~ 
ruszać w codziennoki. To nadzwyczajna 

W podejściu do pracy scenicznej amerykań
scy artyści dystansują jednakte naszych: 

- Amerykanie są entuzj8stycznie nastawieni 
do pracy. Na scenie ni(dY nie da się zauwatyć 
po nich zmęczenia. Przedziwne, bo kaidy z nich 
ma ~· dwa światy: sceniczny oraz rze. 
.czywisty-kompletnie inny od :zawodu artysty<> 
nego. Będąc aktorarili, prowadząrównoczemie 
jakieś biura, agencje, biznesy. Genialnie umieją 
~ swąjUń i do pracy twórczej podcho
d7.ąniezwykle spontanicznie. W Polsce~się 
tak w zupełnie wyjątkowych przypadkach, przy 
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. dobranym zespole, o jednakowych wnieiętrlO
lciach i wmliwokiach. Niekiedy taki zapał nm
na jeszcze znaleźć wśród młodzieży. Na ogół je
steśmy jednak stonowani. A ~paleńców sku
tecznie wyhamowują reżyserzy: .na razie nie 
graj, przygotuj się, najpierw będziesz mówić, 
a dopiero potem grat•. Nie istnieje też u nas&<> 
towość do pracy. Wszystko się rodzi mozolnie, 
powoli rozwija i dochodzi, albo nie, do efektu. 
W Ameryce szuka się inaczej. Aktor przychodzi 
i ... gra. WystMczy mu kilka uwag. Oni naprawdę 
są zawsze gotowi. Wynika to zarówno z głodu 

ku. Na scenie podlega oo jednak precyzyjnej, . 
warsztatowej pracy- nie kończącym się ćwiczeniom nad wymową. dtwię-
kłem, dykc;.. · 

Każdy język ma swój okrdlony rytm i czas. Retyser .Biesiady ... • Michael , 
Hackett- znany z wystawionych przed kilku laty .Metamońoz• ws Owidiu
sza i .Upadłych aniołów• w Teatrze Dramatycznym oraz .Amerykanina 
w Warszawie" wa braci Geshwi~wwTeatrze Studio- ~acana słowo nie
zwykłą uwagę. 

- Jest retyserem-dyrygentem - stwierdza Barbara Krafftówna. - Kieruje 
nie tyle aktorami i ich tekstem, Ile dtwiękami. Jego spektakle-a grałam też 
u niego w .Hipolitusie" Seneki - są niezwykle utanecznione. KUde słowo 
ma swój poziom, nutkę, rejestr. I musimy się dostosować do tego rejestru. 

sztuki, jak i z olbrzymiej konkurencji. 
Kryzysu w polskim teatrze aktorka mimo wszystko nie dostrzega. 
- Po wojnie mieliśmy do czynienia z eksplozją talentów- z armią wspa

niałycli, fenomenalnych artystów sceny. To pokolenie, które jut się wytm..
szyło, wychowało nam wspaniałą publiczność. Udręczoną w tej chwili~ 
dzo miałkimi propozycjami telewizyjnymi. Dlatego gdziekolwiek odbywa 
się jakaś impreza artystyczna, sale są wypełnione. Ludzie cieszą się wszy
stkim, co dostają. Ale powinno się rozszerzyć asortyment propozycji. Kai
de pokolenie sięga po klasykę. I dobrze, bo to nieodzowne. Niestety, nasza 
współczesność, mimo ii tyle się dzieje, jest w teatrze reprezentowana bar
dzo ubogo. 

JANUSZ R KOWALCZYK 


