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- Ze mnie to jest żywy ekspo
nat. Można przyjść, posłu
chać, w jaki sposób wygłaszam 
kwestie, i popatrzeć, jak się ru
szam. Mam wprawę, bo robię 
to od ponad 60 lat - mówi ze 
śmiechem 79-letnia Barbara 
Krafftówna, która bacznie śle
dzi urodzinowe obchody war
szawskiego Teatru Drama
tycznego. - Byłam przy jego 
narodzinach, jestem i na uro
dzinach - dodaje. 

To ona pół wieku temu za
grała główną rolę w prapre
mierze „Iwony, księżniczki 
Burgunda" Witolda Gombro
wicza w reżyserii Haliny Miko
łajskiej. Spektakl inaugurował 
działalność Dramatycznego. 
Teraz czeka na współczesną 
wersję Gombrowiczowskiego 
dramatu. Premiera już w naj-_ 
bliższą sobotę 29 grudnia. 

- W ten sposób postanowi
łem uczcić urodziny Drama
tycznego - wyjaśnia Piotr 
Cieślak, reżyser przedstawie
nia i do niedawna dyrektor tej 
instytucji. I zaraz zastrzega, że 
jego „Iwona ... " nijak się ma 
do inscenizacji sprzed 50 lat. 

- Mam swoją wizję tego dra
matu. A sztuka Gombrowicza 
to jedynie inspiracja. Chcę 
opowiedzieć o tym, w jaki spo
sób społeczeństwo reaguje 
na wszelkie odmienności. 
Przecież w naszym kraju 
sprawa tolerancji to wciąż pa
lący temat - tłumaczy. 

Akcję przedstawienia umie
ścił na polskiej prowincji 
-na wiejsko-podmiejskim po
dwórzu. W tytułowej roli obsa-

Pierwsza prawdziwa 
buntowniczka w historii 
'dramatu. Antygona ma 
w poważaniu konwenanse 
panujące na dworze króla 
Teb - Kreona .. Pochowanie 
brata zdrajcy antyczna 
heroina przypłaca życiem. 

Barbara ..!!'afftówna (rocznik 1928) zagrała tytułową rolę w prapremierze „Iwony, ~$iężniczki Burgunda" 50 lat temu 
~ ' . 

dził 23-letnią Olgę Sarzyńską Krafftówny, że jest doskonała 
i zredukował tytuł przedsta- i tak przewrotna i drażniąca, że 
wienia do krótkiego „Iwona". sam miałby ochotę wskoczyć 
Młoda, początkująca aktorka na scenę i ją zabić. 
nie kryje, że chciałaby zebrać - Pisał też, że uprawiam ak
tak znakomite recenzje jak on- torstwo limfatyczne. Byłam 
giś jej starsza koleżanka po fa- strasznie dumna z tego_ stwier
chu. Wybitny krytyk teatralny, dzenia. Cieszyłam się, że do
nieżyjący już Jan Kott, po pre- strzeżono moją pracę i fakt, że 
mierze w 1957 r. pisał o Iwonie starałam się nie być na scenie 

Uosobienie skrajnej 
· naiwności i niewinności. 
Eteryczne, wiecznie 
rozśpiewane dziewczątko 
szaleje z niespełnionej 
miłości do księcia Hamleta 
oraz z rozpaczy po śmierci 
ojca. Kończy jako topielica. 

Zjawiskowa uroda Śnieżki 
ściąga na nią kłopoty. Zła 
(no i brzydka) królowa 
wydaje na nią wyrok śmierci, 
lecz przed podłym losem 
ratuje królewnę pocieszne 
stadko siedmiu krasno
ludków i przystojny książę. 

dosłowna. Wydawało mi ~ię, 
że grałam moją Iwonę jakoś 
tak podskórnie i Jan Kott 
to zauważył - opowiada 
Krafftówna. I po chwili zasta
nowienia dodaje: - Aprzecież 
ja się przez cały spektakl pra
wie nie odzywałam. Burknę
łam coś tylko kilka razy. I to już 
był przełom w polskim tea-

Półelfka Arwena wojuje 
u boku Aragorna, dla które
go zrzeka się swej nieśmier
telności. Bojowa Eowina 
jednym ciosem uśmierca 
Saurona. Księżniczki 
z „Władcy pierścieni" to 
naprawdę odważne. babki. 

trze, opętanym socrealizmem 
i wszechogarniającą dosłow
nością. Aż się czuło powiew 
zmian. Wszyscy- my aktorzy 
grający w tym przedstawieniu 
- mieliśmy poczucie, że bie
rzemy udział w czymś nowym 
i zupełnie rewolucyjnym. 
Uświadamiał nam to sam tekst 
dramatu Gombrowicza i Ha-

Dawno temu w odległej 
galaktyce żyła sobie 
księżniczka Leia. Po matce, 
królowej Amidali (której 
nigdy nie poznała) 
odziedziczyła talent 
do polityki i urodę. 
A po ojcu Vaderz~ - Moc. 

lina Mikołajska, która „Iwonę, 
księżniczkę Burgunda" reży
serowała. Zdaliśmy sobie 
sprawę, że „odwilż" ma miej
sce nie tylko w polityce, ale 
i na teatralnych deskach. 

Krafftowna wspomina, że 
nigdy wcześniej nie miała 
do czynienia z teatrem odartym 
z realnych, dosłownych kostiu
mów. Jeśli akcja dramatu roz
grywała się na królewskim 
dworze, to obowiązkowe były 
.suknie z falbanami, które 
wyszły spod palców teatralnych 
szwaczek. Nieodzownym ele
mentem były też dwukilogra
mowe korony, pieczołowicie 
przygotowywane przez pra
cownię modelarską. Scenogra
fowie silili się, by zbudowane 
z tektury i sklejek ściany pałacu 
sprawiały wrażenie prawdzi
wych zdobionych murów. 

- W „Iwonie ... " wszystko to 
gdzieś prysnęło. A ja nie 
od razu zrozumiałam, dla
czego tak się stało. Liczyła się 
umowność, lekkie zarysowa
nie, symbole i znaki. Tak samo 
w aktorstwie. Wystarczył mały 
gest zamiast długiej tyrady 
wygłaszanej na proscenium 
przez dumnie wypiętego ak
tora. Oczywiście, prosto 
w twarze widzów. I co najważ
niejsze, tezmianypubliczność 
zaakceptowała. A nawet może 
trochę więcej, bo nasz spektakl 
cieszył się ogromną popular
nością - mówi aktorka, po 
czym uśmiecha się filuternie 
i dodaje: - Aż nie mogę uwie
rzyć, że od tamtej pory minęło 
półwieku. 

I patrząc na sędziwą ak
torkę, nam też trudno uwierzyć. 
Jest w Barbarze Krafftównie 
taka siła i temperament, że 
w sobotniej premierze 
„Iwony ... " mogłaby z powodze
niem zagrać tytułową rolę. 
To dopiero byłabynowatorska, 

. urodzinowa wersja „Iwony, 
· księżniczki Burgunda". I szkoda 
tylko, że nie ma już Jana Kotta, 
który mógłby napisać godną 
Krafftówny laurkę. 

Ofelia, „Labirynt 
Fauna", G. del Toro 

W wyimaginowanym świecie 
labiryntu Fauna 13-letnia 
Ofelia okazuje się zaginioną 
księżniczką. Ąle świat poza 
labiryntem. w którym rządzi 
wojna i rozlew krwi, zgotuje 
dziewczynce znacznie 
mniej bajkowy los. 

r, 


