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N a leży Parni do pOlkolenia aktorów, które
zawodu rozpoczynało w niezrwy1kłym
i trudnym okresie .o kupacji. Oo wra.wilo, że
wybraia Pani wówczais zmwód wkrtorki, i że
mimo taJk niesprzyjających ·w arumków w t«1tmtych latach udało się Pani zamiar ten zrealinaukę

21ować?

To ibyl :zrupeliny ;przY1Paidelk. <Moja Sltans:zą
siosltJra, Marła, byiła aiktoriką i w 1czaJs.Le ollmpaiqji ipraioaw.a la przez ljalk:iiś .c:z.ais: rw karwi.airmi
„U alkJt,or.e k". Taim z,et!klnęła się z !rwo Ga:Uem,
kltJóry w końiau 1941 r. ~origaniizO!W,al u si!Efuii.e
w domu llmrus1pi1racyjne s:tUJd~o. Slluahaczami
byili mllod~i aikJtoo-.z y i adepci :stzJtJulkli 1teaitJraiLnej.
SL01S11Jra, dJdąc na zajęcia :zaibi.e rala mnie z,e
sobą, JeśU miałiam odroibione l~c1}e. 10hod!ziło
o rto by in ie zois:taiwiać 1mnie rw dlOimu saimeij.
Wlkiróito~ ~ajęla !Się mną Hailiina GalLloiwa. ,Z aczęła mni:e ~ kiilJJka i·rnnyie1h dtzi1 ew:cząt uczyć
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fam

rozterki

Horzyica.

To byJ: :z:nakiomi1ty teatr i ~dolliną młodzież

miał ś1w,i.eltJny1cth ir.eżyserÓ>w
a1kltoir's1ką.

dylkiciji, irecyitaJdji', ipOld:Si:aiwOlWY'Clh l.Z!alS:aid :sztuki
scenkzinej. Bopisy, na które siklladały się fragmenity 1próborwany;clh isrzitulk, 101dlbytW.ruly się u sąsiaiatów przy S1ZJC!ZJellm:i1e zas1la1nię1tyich oktnaie:h.
Zajęcia IW :s1tukliiio prz.e1riwa,ł wyibuclh ipOIWISltania.
Po wojnie, w czerwcu 1945 r„ iznala·z la s1ię
Pani po7lownie w Studio Galla, tym razem
w Krakowie. To już był świadomy wybór„.
Tark, :to była normalna nauka zawodu.
WrpraJWld!zi1e rrnoj.e oo~n1teres1 orwania sz~y za!Wsze w kierunku tańca, ale już jako d :ziecko
podobno pos1iaidafam tallernt Ilwmi1c.zmy. Tiolteż
moje empll:oii z,o1sitJało -Old TaJZJU oikJreśilone: charakltery1sityic:zino-i'lromkzma. Nauka w rt;ym. ,okJresie była bardzo intensywna, zajęcia trwały
:!łiema1l 1rn-z·e z caily dzień. Na jes:i,emi 1:946 r.
Gailll zas~ał 1dyirektorem Teartmu „Wylbrzeże" i
cały 'Z€i~Ól SltJudia ,przeniós:l si~ ~o ~dyni.
Wa["UUkl były trudne, a t:ryb_ z:yc:ia n111e~~l
k!laJS1ztoony. Naiulka odlbyiwała s:IJę Jedtnoc~esime
-:: :-VY1S1tępami w Gdy1rni .i rw ,olb'.j~.aidh. Gaili,
sw11e1lny 1pedagog, reurwa1ł TQWinliiez 1naid Inasiz~ żydem tP?'~~tJ:alllnyrrą ~n~l ?aslkonale
:i~1s: ·~ 1naisize mOIŻll~osc1 aJk:JtOII"S1ki1e !l mgidy w~sc11w1~ nie ?oipełmał blędtu IP:rlZy obs.aidzamu
nOfWe/J szJtluki.
J?-~ie role z tego okresu pamięta Parvi naj-

lepie3?
Grałam ,w tedy m. im. Aiudtrey 1
w Jaik . waim
się pod01ba Szekspiira. To był pierws1zy suk-Oes

,zairÓIWlno mqj, jak i calegio zes1Polu (I nia:g roda \Ila KcmlkiUJrsie SZJ~Słpiir:orwski~ w Wars.zawire rw 1947 r.). Ddbrize IWISlpomiinam również
:ro1ę Choc'hłika w Brolladyniie i Wari1i w Wiśniawym sadzie Oz·e c'hawia, ·za k:itóra dos1tałam
-w 1949 r. wy1ró2Jni·eni·e na Fies1tiwail1U Szituk
Ros;yj1sJki1C!h i Radziieclkii1ah.
W 11949 r. Gail!l irazem z :zes;noliem zois1tal
pnz.eniesiio1ny do Lodzii, :SJkąd po j~dtnym sezoni·e trafiłaim ido Teatrów DramaJtyioz1nvieh :we
W1rolcl.arw Ai. P1ra100lwall i t.aim wóiwcza:s: Edmrund
i Maria Wierdńs1cy, Ma1ryina B1ro1n'i1etwtsika, Wi-

Czy uważa Pani, Ż·e d.z isiejsza młodzież w
teatrze różni się bardzo od tamtej z lat powojervny·ch?
·Talk tto maże lk1we1sitia waruników, a1le 1tamci
bylli bairdtziaj dQjll'!zali i zn.aic:zin;iie ;pOl\Vlaiż:niej
tralkrtawa1li SIWIOlją iPraJCę. T .eraiz mlodzi1eż jest
noziprosizania :p1rzez IZ'Jbylt rdiuiJą iI'Ó12Jrnoa:-od1Tiość zajęć, :z:ainadlto .a!bsiOlrlbu;je ją mim, teil:ew1
i1zda. Często wye1hioozi . ze szJ~~Y i.Z ,idl~żymi b1ralk~i '~
P01dtsita1w:~clh UJmH~Jętr:osicl!ai?h aM01rslkicth •I
tyil!ko .w~Jąiilkiaw? 'ZJdo1Ln~ mal]ą sizairnsę p;r21.et~aima i 1roZ!W:()lJIU. W ,~1, e1l1u 1WY1P·ai.QJka~lll ? ·ecydiUiJe IPO prositJu _sZJczęsic1e. - /gldy traf.i s1~ do
dobr·etg]o 1teaJtJriu a. rpod 101p11 ekię id olJ;>:regio Tezys.e ra. T10 ~r.eslZltą Jesit hairdzo wa:ZJne w pra.icy
ka.2ldego aik:tma.
·
Jak ocenia Pani swój okre:s wrocla.w.ski?
1Nii1e1Zmi1eirnie dużo dala mi praica pod lkierUIIlJkiem Wiiercińs:ki1C1h, tak jalk przed:tem op.ielka ize srtimny Galla i jieigo fony. Zdobyłam
WJteidy lbandzJo rwa:żiną 1umi~jiętność !Zaitnzyrrnywania, uitriwalJ.1ain:ia do1bryich pornyisłhw, klt~e poja1Wh1dą się ziwylk:le sp01ntain.i1c:?Jnie. Naj.lep.iej
1pami. ętJam ,z !te.go 1o/k,resu irołę iK Jlary rw Ślwha1oh
panieńskioh Fir edtry, w reżys1eri1i Mairid. Wiercińislki.elj.

To bul dużu S.Ukices. Krytyka pisała wów·
oza;s: „N.ajw1iękrszą· inie.sipodzianką tego przedstOJwienia, radosną rviesipodzi(Imką dla fredriows1oiego teQ!tru, była Barbara Kriafftówna. Takiej KLary nie widziałem jeszcze w życiu.
Było .w niej ja1kieś rioZJtańczone dziiiewczęce
smaJTkaozositwo, niezrównana ie:T~kJość qesit u,
zarażająoa zwpelnie weisiolość. Furkotała na
scenie bez żadmy.ch aierek, trzepała bajecznie
ws:panialy fredrowski wiersz, nie uroniwsizy
ani jed.nego wkicentu.„ Był.a żywa ja1k iskra.
a przy tym i rozśmieszająca, · i wzrus~ająca, i
śmiesi21.ka, i beksa, i trzpiot, i nagle ciorosla
pwnna."
W '1953 T. p1rzeni0ts1laim :s.ię do Warisizawy.
Poczajtlkio1wo g1rał.am .w Teaitir:ze Młodej Wa~-

~

.

s1za1wy, w 1955 rr. ,p r.z;emia1nowanym na Teatr
K!laisyiezmy. W se.zionie 19'56-1~57 - w „Komedii" ina .Żalilblo1rzm, a od 19516 rr„ pirzez :sd.iedem lait - w Teaitirze DraJma1ty1CiZinyrrn. G:raiłam
tam III1. iin. IiWianę w J!wonie, księżni:c.zoe Burgunda Gombrio1wli.1c:za, D.zii·ewkę w Pamu Pumtili 8ree1hita, IZer:zalbel:Lę w P.wraxI.roch IP oltocikiego, 'I1u:ra'Illd01t .w Księżruiic~ce Turandot Gozzieigo, Aibi1g ai'l w Procesie w Salem Milllliera,
DaUJrę iw I11Jdy1
ku Mrn:źjka, a talklŻie Z0isię · w
W małym dworku Wi1tJkaioego ~byfo to nagle
zaisrt;ępsitwo iza 1dho1rą ~dleża1nlkię, iAllic:ję WyszyińlSlką) .

Przed·sit ,a wienie »Iwony<< sitalo się ważnym
wydarzeniem w naszym teiCLtrze powojenmym.
Czy roLa Iwony była również dLa PO/nli rolą
z,naiczącą?

Na 1pewino. 1D o 1Jejj 1pary !Olbraic.ailairn
k1r~u form tiradyicyj1ny;c'h, lklla1
s.yicz:nycth.
była odlk rydem W1s1pó~azes1nego 1
tea1triu,

s1i.ę w
!·w ona
a tyrrn
.i Il!O-

saimy:m - nowego sposobu myśLenia
wyie1h, nieagiraini1Czony1C1h wlaiśdwie możliwo
śiei. Taikiim odlkirydem, 1CJhociaiż JJUipelinie i1
rnnego .rodziaj1u, były dla mnie rÓWlnfoż Parady.
Osobny rozdz-Lal w Pani twórc~ości sicewicznej stamowią S2'tuki Witkacego. Jaki jest Pań i
osobisty stoisume'(c do tych ról?
Bairdizo !lJUJbię 1gJr.aić 1Wi1tilrncego iezy Gomibirow:iiaza. Liiterntura tego typu daje ogiromnr:>
mo2jliiwości wl.aisinieg.o kLS1Z1tałltowa1nia postaci,
wyldobyrwainia podt·ekisitów, dia'.Logu z autorem, IlJP. odtpowiaidania nia dawdip :s1lorwny dowciJpem syftiuaicyj1nyrrn, iezę!Slto prz.ee:twko aiutoroiwi. Taikie Iiollie są nCł!Prarwidę frnpująie.e.
Potwierdza się to w op'irnii :krytyków. Edward Csató np. zauważy1l. że posiada Pani
rzadki dar swobodnego ro.iehowwnia się i „czucia" w z;deformowanej rzeczywistości, ja:k a
pa'11!uje we wsipólczesnej grotesce (właśnie n
Wit1vC1Jce,g o i Gombrowicza), że ma Pani w
sobie „naituralną nienwturalność", zarówno w
gios:ie, ruchach czy reaigowamiu na zachowanie się partnerów, jak i w umiejętnośiei „tworzenia wokól sieb'ie nies,wmowitością trącącej
auru 1psychk1znej".
Wit1oacego grala Pani r,~ież w Temtrze

Narodowym (»Kurka Wodna«, Wanda Lektorowiczówina w »Janie Macieju Karolu WśC'ie
klicy« śwtntusria M.acabrescu w »Gyubalu
WahCl0arne«). Ale w ty.m o.kresie (1964-1968)
m?Jala Pia ni t.akże ' inne role, w _zupełnie odmiennym repertuarze: Achiza w »Żywocie Józefa« Reya 'i z,nakiomita NCJJtabka w »-Ciężk;źch
cza)s1aoh« Baluoloiego.
Czy są takie role, które szczególnie chciala.by P.wnri wgra. ć?
Nfo, in ie myślę o j 1 alkvdhś lkonlkrelt:nyie!h roladh. ChdalaJbyim girać pio ;prootu w ciiekawym i, pr-zede 'WISz.ystkim, różnioriodnym reper1tJuarze.
.
Csató pisal również: „Krafftówna jest zaws.ze zabCJJwna, zabaxivne ry1sy ma nCIJwet w azys.to dramCJJtycznyoh Tiolach, co przyd.a je im obok niepokojące,go także triochę rozczulające.go u.roku; najisito.tniiejszą za,ś Jest okoliC'zność, że umie tę zabawność podnosić do
gra,n k poezji".
Można by również dodać, że czasem bywa
Pani twkże ZUipelnie inna: liryczna i wzruszająca c.zy przej,mującio poważna.
Ostatnia
Pani rola Alicji w »Play Strindberg« Diirrenmatf!.a w Tewtrze Współczesnym W'U'daje się
być najbardŻiej zróżnicowana pod wzglę
dem psy1cholog.żcz,nym w Patroi dotyohczas owym
repertuarze i jest chyba na.t uralnym wyini1oiem Pamri moż.Hwośoi i dośwriad.czeń.
IRr~de 'WISlzylsit lldm ·j1eslt to dU1żą zalSlblllgą t:reż~s era Am1dTzeja Wajdy, który chc1iał mieć
w pmzedis1t,aiwi1enii1u talka właśnie positać. Podobn:i1e było przy irealiizaieji fi1mu Jak być
1

kochaną.

Na zaTwńczenie - czy ma Piani jaikJieś ży
czenia dotyaząoe teiCIJtru w ogóle?
Nie, niLe mam. CPo dhiW·il i) A może j.e1d1nalk... Talk, bairldzo 'byrrn s1olbie ·żymyJ:a, żeibv
przyiwiróoo1no ipad:ziiał na ireperńuiair ..ieuni" i
.iZJimorwv", jaJk .to kiiedyś byw:ało. Żeby nie
trzieiha bvlo podczas: upałów J:Ęrać w koiŻiU
chaoh. 'B rzy tym podt:iciale · nallefałoby rów1nież ipamiiętać o W1dzach„. ·
Rozmawiała M-AŁGORZA7

