
- Jak przyjęła Pa.ni wiado
mość o powrocie Kabaretu Star
szych Pa.nów? 

- Dech mi po prostu zaparło 
ze zdziwienia i radości. Ze zdzi
wienia, te dali się namówić, 
byli przeciet tacy oporni •• Daw
niej opierały się kobiety, dzi
siaj oporni są mę~zyźni... A :1 
r.aidości.. bo dzidd S'banrz;ym 
Panom przeżylam wiele nie.za
pomnianych chwil. I znów będ• 
delektować się k.ażdym słowem, 
wierszem, metaforą Przybory, 
tymi jego wszystkiml •łownymi 
sma~i, finezjai;n:i, muzyką 
Wasowskiego. Będę oddychać w 
tym nierealnym jwiecie, peł
nym ciepła, liryzmu, subtelnego 
dowcipu, pławić eię w mgiel
kach absurdu unoszących 11• w 
tym świecie. Tego mnie i mnym 
.a-k.torom ·i: Kabaretu brakowało. 
Starsi Panowie .zamierzaj' zre
konstruować pierwsze .woje 
programy, które nie były zare
jestrowane, bo nie było jnflC'M 
wtedy u nas magnetowidu. 

- Niektórzy mówi„, ie Ka1Ja.. 
ret ten stwonony był dla Panł, 
inni, że Panią i Jej kolegów w 
nim występujących stworzyli 
Starsi Pa.nowie. Tak zna.kom.icle 
się w nim Pani malazła, tak na... 
tura.lnie w nim czuła. Słowem, 
Kabaret utrafił w Pani tempe
rament aktorski, świat wyobraź
ni swobodnej, w Pa.n.i wyczucie 
formy, stylu, w przyjemność, 
jaką znaJduje Pa.ni w melodii 
słów, żywy<',h słów, także na eo
dz.ień, prywatnie. Odpowiadając 
kiedyś dziennikarzowi na pyta,.. 
nie, co robi Pa.ni \'V wolnych 
chwilach, odpowiedziała Pani: 
„Dziergam na d1·utacb" ••• 

- Rzeczywiście, czasem dzier
gam. 

Czy kabaretowy rodzaj 
sztuki aktorskiej jest Pani naj-
bliższy? • 

- Z pewnością bardzo bliski. 
Bardzo jestem do tej formy li
terackiej przywiązana. Prawie 
nie rozstawałam się z nią i przez 
wszystkie lata mojej pracy w 
teatrze udawało mi 0 się znaleźć 
czas i .5iły na kabaret. W Gdy
ni były to „Podwieczorki litera
ckie", w Warszawie jeden :z 
pierwszych kabaretów literac
kich „Frascati" zorganizowany 
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re rszych Pan w w telewi-
zji. Kiedy Starsi Panowie 
„odeszli" rozpoczęłam wspólpra_ 
cę z Kabaretem Olgi Lipińskiej. 
Także w telewizji. Przez siedem 
lat związana byłam z Kabarą
tem Autorów „Pod Egidą". By
ły jednak sezony, kiedy mtisia
łam się · z kabaretem rozstać, 
kiedy na przykład przez jeden 
sezon grałam gościnnie u Kazi
mierza Dejmka w Lodzi. 

BARBARA KRAFFTÓWNA: 

Kabaret! 
. . . 

m~ia miłość 
(niezależna) 

- Po łakłeh rozł~kaeb • ka- sugerowania podtekstów, prze
baretem tym ehętaleJ wracała. kłada.nia tych podtekstów na 
Pani do niego? dowcip sytuacyjny. I w kddej 

- To była 1 jest moja nieza- roli, teatralnej czy e&tra.dowej, 
leżna miłość. uja.wnła się Pani radość z pra-

- Odwzajemniona. · cy aktorskiej, radość twol'Zenia, 
- Odwzajemniona.. ta,k szybko udzielaj~ca się wi-
- Podczas niedawne10 Jubl- dzom. Czy taka radośd może 

leuszowego koncerta Ludwiką. trwać? 
Sempolińskiego przypomniała. - Oczywiście, te może. 
Pani publicznoścł swoją „Imo- - Rozmaite zdarzenia, sytua-
gem;'". Tę piosenkę zebra111i z cje, przeżycia mogl\ j~ odebrać, 
pewnością zna.Ii doskonale, a stłumić, tę otwartość przemie
jednak słuchali jale urzeczeni, nić w sceptycyzm ••• 
jakby po raz pierwszy usłyszeli - Kiedy staje się ona potirze-
ją w Pa.ni wykonaniu.„ bą, organiczną, codzienną, jak 

- Zaskoczona byłam tą reak- jedzenie, czystość, odP-Oczynek, 
cją, tym więcej, że była to pro- , wtedy żadne okoliczności nie są 
fesjonalna widownia, aktorzy, w st.anie jej znis~czyć. Panują 
krytycy, piosenkarze, widownia nad tym, wchodzi to nawet w 
więc, którą trudno zaskoczyć, podświadomość i staje się for
zająć, „wziąć". mą istnienia. Z nią jest łatwiej, 

- A ta „Imogena" ją wzięła... i l:rej pracować, istnieć. Są dni, 
- Pamiętam telefon od Zem- oczywiście, kiedy człowiek ma 

batego sprzed lat, kiedy zapr-0- zmartwienia, tragQdie„. Ale one 
ponowa! mi „Imogenę", parnię- są moje, nie ludzi, po cóż kh 
tam jego niski głos, ja,ikby ze obciążać tym bagażem. 
studni mówil.„ Pani Bar,baro, - Ale, jeśJi Pani pozwoli, jest 
mówi Zembaty, mam dla Pani to Interesujące, jeśli zestawić 
tekst„. Było to wówaałl, gdy obserwację o Pani pogodzie 
giralam w Witkacym, może któ- wewnętrznej z rodzajem Pa.ni 
ryś z autorów ~~czyl tJin1tI 'ti8:" akłorsfwa, w którym psycholo
scenie, może ic_n .· zaip.spitowa: ••1 łtę"·j,.'ostaci przez Pani~ kreówa.łam, nie wiem, w "'ka~Ytn rat,i~ · • ...lleJ_, jęj zachowanie, postępowa„ 
proponowali mi odtąd · te~sty nie określa sytuacja, w jakiej 
spod znaku czarnego humoru. się ona znalazła, nie zaś jej 
Byl więc najpierw „Dramat w charakter„. Jest to aktorstwo, w 
ogródkach działkowych" Macie- którym nie ma sprzeczności mic,
ja Szweda, śpiewałam to w Opo- dzy „być'" a. „grać„, prawdziwe 
lu, było „FizyCZine hobby", tak- psychologicznie„. 
że Szweda.„ · - Jeśli takie są moje posta-

- •.• W tych mlnlattirowych cie, t.o wynika już z ich litcrac
kreacjach estradowych może Pa- kiej koncepcji lub konstrukcji, 
ni, jak ktoś napisał, zademon- a ja z pomącą reżysera daj~ im 
strować rzadką umiejętność cel- zew.nętrzne ucieleśnienia. 
n.ej riposty, zaskakującej pointy, Ja swoje doświadczenie zawo-

dowe, jak również życiowe' czer
pię z tego, co przynosi mi „co
dzienność". A p.an<>Wanie nad 
„codziennością" daje mi dużą 
satysfakcję, tak dużą, jak pano
wanie nad publicznością. Ani na 
sekundę nie można jej stracić. 

Scena z życiem przenikają się. 
„Zbudowanie" roli poprzedza a
naliza tek.stu, sytuacji, w jakie 
autor wprowadza swego bohate
ra. T.a umiejętność dokonywania 
analizy przeno.i 1ię potem na 
życie. 

- Czy takich doświadczeń 
przysporzył Pani ta.kie Witka
cy? Może to odlegle skojarzenie, 
ale przychod~ mi na myśl właś
nie witkacowskie Pani postacie. 
Któryś z krytyków napisu, że 
;ie.st Pa.ni „aktorką urodzoną do 
WUkiewicza", jego zdeformowa
D~ l'Zeczywistość tak świetnie 
potrafiła Pa.ni rozpoznać„. 

- Na literackim materiale 
Witkac~go wiele się nauczylam, 
daje on bowiem wielkie możli
wości wlasnego, osobisteg<> pra
wie kształtowania postaci. Każ
de jego określenie, zdanie, wy
wołuje mnóstwo podtekstów, 
trzeba zatem szukać tego włai:.
ci wego. Dzięki Witkacemu poz
nał.am lepiej mój aktorski war
.SL.lat. 

- Wielu ludzi przychodzi do 
teatru dla. aktora, „spotkania" z 
nim. ~logą wówczas, dzit:ki nie
mu, spojrzeć na swoje sprawy 
z dystansu, dostrzec wartości 
wyższe, nieprzemijaJ'1ce. Jest t.c> 
często ulega.nie iluzji, ale ta.k
że i pobudka do poszukiwa.nia 
sensu ..• 

- Przekonana jestem, że lu
dzie zawsze będą do teatru przy
chodzić nie tylko dla aktora, 
gdyż decyduje potęga tematu, 
filozofia autora, choćby właśnie 
Witkacego, która sprawia, że 
kolejne pokolenia nawiązują z 
nim dialog. Jeśli w tym dialogu 
umiejętnie pośredniczymy, re
żyser, .aktor, tym większego zna
czenia owo „spotkanie" w rea-. 
trze nabiera. 

- Widz preyebodzi do teatru 
ze swymi przeżyci.ami, odczucia
mi, myśł&mi... Powiedzmy więc, 
że widza pri;ygasza głupota lu
dzi, 1 którym.i się styka, ich ko
niunkturalizm, .U ze sceny pa
daj!\ słowa Doroty z HMatki" 
Witkacego, która mówi o swym 
synu: „Czy ja. wtem, jaki by był 
mój Ferdek teraz - w tej mal
łretacjl dzisiejszej?„. Teraz, w 
naszych ciężkich ezasach taki 
się tak zakłamie, tale wykłamie 
wszystko od samego środka, tak 
okłamie siebie i rodzoną Blat
kę, tak w.kłamie w siebie i w 
innych, że iro nikt, żadna siła, 
nie odkłamie. Dokłama-ć się mu
si do końca. A po.jeden to 
się jeszcze przekłamie na wylot 
- i to bywa". To była nieza
pomniana Pa.ni rola w Teawze 
W11półczesnym. 

- To jest wie1kia szczęście 
dla aktora, kiedy trafia na 
wspaniałe tworzywo literackie, 
jest w zespole świetnych kole
gów i pod opieką mądrego reży
sera. Wtedy rodzą sit: niezapom
niane spektakle. 

- Sztuka aktora, jego predy
spozycje zmieniaj~ się z upły
wającym czasem, zmienia si4= I 
gotowość a,ktora. do działania. 
Sł\ aktorzy, którzy to dra.matyc7..
nie przeżywają,. Pani zachowała 
pogodę, spokój, ha,rmoni.~. Wy
daje mi się, jeśli pozwoli Pa.ni 
na t~ opinię, że aktorstwo Pani 
jest nieza.leżne od biegu cza.su„. 

- Nigdy się nad tym nie za
stanawiałam, choć czas z pew
nością leci.„ Musiałabym cierpli
wie cz<:!kać, razem z Panem, by 
stwierdzić czy czaB poZ<>Stawia 
ślady na moim aktorstwie. Zdo
byta · technika zawodowa p<twin
na się obronić. 

- Autorka ksiAżki poświęc«>
nej Pani sugeruje, ze „warto 
specjalnie dla Krafftówny napi
sać scenariusz". Jaki, chcialaby 
Pa-ni, by ten scenariusz był? 

- Bardzo dobry. Proponuję 
jednak zadać to pytanie publi.cz
ności, może jej opinia zainspi
ruje scenarzystów? 
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