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Iwona· i Barbara 
GOMBROWICZ NA 50. URODZINY TEATRU DRAMATYCZNEGO 

B
·arbara Krafftówna bacz
nie śledzi urodzinowe ołr 
chody warszawskiego Te
atru Dramatycznego. 
- Byłam przy jego narodzi-

nach, jestem i na urodzinach - mówi. 
- Ze mnie to jest 'ŻyWy eksponat. Moż
na przyjść, posłuchać, w jaki sposób 
wygłaszam kwestie, i popatrzeć, jak 
się ruszam. Mam wprawę, bo robię to 
od ponad 60 lat- inówi 79-letnia ak
torka. 

To ona pół wieku temu zagrała głów
ną rolę w prapremierze „I.wony, księż
niczki Burgunda" Witolda Gombtcr 
wicza w reżyseńi Haliny Mikołajskiej. 
Spektakl inaugurował działalność 
Dramatycznego. Dziś też do „Iwony:' 
powrócił - premiera odbyła się 29 
grudnia. 

- W ten sposób postanowiłem 
uczcić urodziny Dramatycznego -wy
jaśnia Piotr Cieślak, reżyser przedsta
wienia i do niedawna dyrektor tej in
stytucji. I zaraz zastrzega, że jego 
„Iwona„." nijak się ma do insceniza-
cji sprzed 50 lat. · · · 

- Mam swoją wizję tego dramatu. 
A sztuka Gombrowic:la to jedynie in
spiracja. Chcę opowiedzieć o tym, 
w jaki sposób społeczeństwo reaguje 
na wszelkie odmienności. Przecież 
w naszym kraju sprawa tolerancji to 
wciąż palący temat - tłumaczy reży

ser. 
Akcję przedstawienia umieścił 

na polskiej prowincji - na wiejskcr 
-podmiejskim podwórzu. W tytułowej 
roli obsadził 23-letnią Olgę Sarzyńską 
i zredukował tytuł przedstawienia 
do krótkiego „Iwona". Młoda, począt
kująca aktorka nie kryje, że chciała
by zebrać tak znakomite recenzje jak 
ongiś jej starsza koleżanka po fachu. 
Wybitny krytyk teatralny, nieżyjący 
już Jan Kott, po premierze w 1957 r. 
pisał o Iwonie Krafftówny, że jest der 
skonała i tak przewrotna i drażniąca, 
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że sam miałby ochotę wskoczyć 
na scenę i ją zabić. 

- Pisał też, że uprawiam aktorstwo 
limfatyczne. Byłam strasznie dum
na z tego stwierdzenia. Cieszyłam się, 
że dostrzeżono moją pracę i fakt, że 
starałam się nie być na scenie dosłow
na. Wydawało mi się, że grałam moją 
Iwonę jakoś tak podskórnie i Jan Kott 
to zauważył - opowiada Krafftów
na. I dodaje: - A przecież ja się przez 
cały spektakl prawie nie odzywałam. 
Burknęłam coś tylko kilka razy. I to 
już był przełom w polskim teatrze, 
opętanym socrealizmem i wszech
ogarniającą dosłownością. Aż się czu
ło powiew zmian. Wszyscy- my aktcr · 
rzy grający w tym przedstawieniu -

· mieliśmy poczucie, że bierzemy udZiał 
w czymś noWyrn. i zupełn~e rewolucyj
nym. Uświadamiał nam to sam tekst 
dramatu Gombrowicza i Halina Mi
kołajska, która „Iwonę, księżniczkę 

Burgunda" reżyserowała. Zdaliśmy · 
sobie sprawę, że „odwilż" ma miejsce 
nie tylko w poiityce, ale i na teatral
nych deskach. 

Krafftówna wspomina, że nigdy 
· wcześniej nie miała do czynienia z te

a trem odartym z realnych, dosłow
nych kostiumów. Jeśli akcja dramatu 
rozgrywała się na królewskim dwcr 
rze, to obowiązkowe były suknie z fal
banami, które wyszły spod palców te
-atralnych szwaczek. Nieodzownym 
elementem były też dwukilogramowe 
korony, pieczołowicie przygotowywa
ne przez pracownię modelarską. Sce
nografowie silili się, by zbudowane 
z tektury i sklejek ściany pałacu spra
wiały wrażenie prawdziwych zdobicr 
nychmurów. 

- W „Iwonie ... " wszystko to gdzieś 
prysnęło. A ja nie od razu zrozumia-

. łam, dlaczego tak się stało . Liczyła się 

umowność, lekkie zarysowanie, sYffi
bole i znaki. Tak samo w aktorstwie. 
Wystarczył mały gest zamiast długiej 
tyrady wygłaszanej na proscenium 
przez dumnie wypiętego aktora. Oczy
wiście, prosto w twarze widzów. I co 
najważniejsze, te zmiany publiczność 
zaakceptowała. A nawet może trochę 
więcej, bo nasz spektakl cieszył się 
ogromną popularnością ....:. mówi ak
torka, po czym uśmiecha się filuter
nie i dodaje: - Aż nie mogę uwierzyć, 
że od tamtej pory minęło pół wieku. 

Patrząc na sędziwą aktorkę, nam· 
też trudno uwierzyć. Jest w Barbarze 

. Krafftównie taka siła i temperament, 
że w premierze „Iwony. „" z koń-

. ca 2007 roku mogłaby z powodze
niem zagrać tytułową rolę. To dopie
ro byłaby nowatorska, urodzinowa 
wersja „Iwony, księżniczki Burgun
da". I szkoda tylko, że nie ma już Ja
na Kotta, który mógłby napisać godną 
Krafftówny laurkę. 
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