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Nasze sylwetki 

BĄJU!~RĄ, KRAFFTÓWNA 
M pi~Wl-Okt ~y leJ 

sławę. Była w teatrxe Galla no 
Wybrzeżu, potem grało we Wro
cławiu. Niepozornego wzrostu, za
bawna i piegowata przykuwała 
uwagę widzów od pierwszego po
jawienia się na scenie. 

Wkrótce ściągnięto ją do War
n.owy. Nie miała tu łatwego po
czątku. A jednak Krafftównie po
wiodło się. Już w latach pięćdzie
siątych stała się jedną z czoło
wych aktorek polskich, a spośród 
jej ról do historii teatru przejdzie 
postać Iwony księżniczki Burgun
da ze sztuki Gombrowicza, którą 
grała na scenie Teatru Drama
tycznego. Później przyszły lata w 
Teatrze Narodowym. Tu zapisała 
się przede wszystkim w „Kurce 
wodnej" Witkiewicza, trofiajqc 
doskonale w ton tego trudnego 
pisarza. Zagrało też Achizę w 
„Żywocie Józefa", przypominając 
raz jeucze, ile cech wspólnych 
Jest pomiędzy literaturą storopol
skq a stylem nowoczesnego 
teatru. 

Z Teatru Narodowego przenio
sło się Krafftówna na krótko do 
„Syreny". Tu mogła uczynić uży
tek ze s'Mtgo talentu estradowe
go. lecz wkrótce upomniał się o 
nią Teatr Dramatyczny. Znalazła 
się w zespole Teatru Współcze
snego; dwie role tej świetnej 
aktorki utkwiły ostatnio szczegól
nie w pamięci: Alicjo w „Play 
Strindberg" Durrenmatta i lady 
Duncan w „Macbecie" lon,sco. 

rofe zupełnie odmienne, a 
ecleż spojone osobowością 

aktorki. 
Cóż jest Jej główną cechą cha

rakterystyczną? Przede wszystkim 
świetne wyczucie formy. Krafftów. 
na ma ogromne poczucie humoru 
i jak żadna może aktorka w Pol
sce rozumie prawa grot~ski, kary
katury, wyjaskrawienia, bez popa
dania w przesadę. Ma niezawod. 
ny gust i umie komoonować każ
dy ruch i ' gest z pełną świadome. 
ścią nie tylko jego urody, ale I 
znaczenia. Komentuje słowo mi
miką, gestem, jest jak tywe sreb
ro, zawsze w ruchu, ale panująca 
nad swym ciałem aż do najdrob
niejszego szczegółu. Jest niezwyk. 
le swobodna na scenie, ale wy
nika to z ogromnej procy, włożo
nej w wystudiowanie każdej roli. 
Nie lęka się ostrych efektów, ale 
wie doskonale, gdzie jest granica 
tego, co dopuszczalne. · 

Nie obcy jest jej kabaret, pa
miętamy ją doskonale talie z fil. 
mu „Jak być kochaną?", gdzie 
grała główną rolę. Spoczywał 
wtedy na niej prawie cały ciężar 
tego obrazu. I 

Nie zawsze los jest łaskawy dla ,\ 
aktorów. Krafftówna jest teraz w 
najlepszym okresie twórczej pra
cy. Warto więc my.ileć o tym, by 
znaleźć dla niej jak najwięcej od
powiadających jej talentowi ról 
- w teatrze, filmie i telewizji. 
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