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Barbara Krofftówna 

Prz.ed wyjazd-em z.2s,połu 
Teatru Dramatycznego z 
Warszawy z „Parada mi" Ja
na Pctoc1ci -cgo na występy w 
T.eatrz.::! Narodów w Pc:ryżu 
rozmawial iśmy z Barb arą 
Krafftówną, grającą rolę 
Z.erzabelli. 

- Kreuje Pani jedyną rolę 
kobieca w „Pa radach". Jak się I Pani c1uje wśród ośmiu męż
czy1n na scenie , a w ogóle 
wśród mężczyzn w życiu? 

- Jako Z-erzab.e lla ko
cham, }es t-em prz~ dm:ot em 
pcżądania Gila i L 2a ndra, 
oorywają mni.e n awe t p:ra
ci. Muszę przyznać, że do
brz.e cwje się w tej roli. W 
życiu pryw a•tny·:n w tc•,v·::i· 
rzystwi.e męs~'m czuję s'ę 

równ:e dobrz.e jak i w kob ~.e 
cym, gdyż z mężczyznami 

można · n :egonej po·p lotko
\vać n ! ż z n '.·::-w'a c::t ami. 

- Pani clotyf'hC?al'owe naj
większe pr1eż~· cie t<:atralne? 

- .,Parady". A wlakiwi~ 
i to wy.iazd z tą s z.!u!\ą do 
Paryża. No, bo prz.e ~ :.2ż to 
~~s z czyt _n :.e lada być człon
.{1em zesDołu, r 2or<:!Z€ntu
iąc·2go tea.tr polski- w T.ea
trz.e Narodó '.v . Przy s t~pui~c 
do prób w ub i e~ł:vm roku 
ani nam s!ę n ie ~ nilo, że za
gramy „Parady" przed pa
ryską pub!icznośc:ą - obok 
najl.epszych z{':;połów {'Uro
r·e.iskich. Musze tu powi-e
clzi·et:• że rola Ze r z ~i bdli ko
sztowała mnil' wi·:.>" 1 ~ 'v;rs~ ł

ku. W sztuce o charakt2rz..e 
kcmedii d-e ll' arte gram po 

pierwszy. Oczywiście 
boję się wntępów w Pary· 
żu. Wy1zna~jącą publiczność 
i krytyków francuskich nie
łatwo zas.pokoić, tym bar
dziej, że Francja obok Włoch 
.i.est ojczyną komedii dell' 
c::rte. 

sza chwila nadł'szła, gdy za 
chorowałam. Miałam zaata
kowany błędnik - czyli 
zmysł. równowagi. W pew
nym mcm·ende poczułam się 
t2k źl.e. ż2 ni.e odważyłam 
się na t.e gimnastyczn-e wy
czyny na trzymetrc.wej 
wysokości. Zaczęiam fikać 
dopiero na dole. Raokm po 
czułam, Ż2 za chi,vilę z:cn
dleję. Pamidam panicz.ny, 
obłędny wprost strach, aby 
n:e upąść na oczach widzów. 
R-esztka woli i sił dowlo
kłam się za małą kurtynkę 
kulis i tam up1dbm. To 
było naprawdę straszn.e„. 

- Niedawno słyszałem w ra
dio urorn1 piosenkę ,.l\farkie
tanka" w Pani wykonaniu. Pa
ni rzadko śp1ewn. Dlaczego? 

- Piosenka to moje duż.e 

marz.enie. Trzy la ta uczyłam 
ale śpiewu. Teraz brak cza-
1u uniernofliwia mi konty
nuowani.e nauki. 

- Czy poza teatrem pasjom1-
ją p:miq jakieś inlle problemy? 

- A tak. Pedagogika dzi.e
cięca - ma1m prz.ecież ma
łe.go sy•nka - Piotrusia. Czy 
będzi.e również aktor.em? Za 
wcześnie j.eszcze o tym mó
wić. Boje się j.ednak, ż-e bę

- Jsk;e wydarzenie z pierw dz!e z nim trochę kłopotu, 
s1·ych fot pracy na scenie u- gdyż już dziś lubi P·OZ:JWaĆ 
tkwiło Pani najbardziej w pa- i pcp:s · · 
mlt;cl? J . ! y.wac się. 

- Pani plany na 
- ,W Gdańsku gdzie de- miesiące? 

b!~t?~ałam, pr.zeżyłam swe - Zaraz po przyj.eździe z 
naJcię~sze chwile. Grał.am Paryża występ w roli t t _ 
chochlika w „Balladyme". . . . Y u 
Hola •Wymagała fikania ko- łowe1 w „KsH:zniczce Tu-
ziołków •na wąskkh ścił'ż- r:mdot" Go~dego w Teatrze 
kach leśnych, które zaczy- Drama tycznym 
nały się. na trzymetrowej wi-e. Na jesieni \'l'Yhi.zd do 
wysokości, aby potem spi- ) . · . 
ra.lnie zejść n::i poziom sc-e- 1 arx_za na styp.~nd1um t·e· 
ny. 1'1faszyni~ci widząc mój atralne Ministerstwa 
strach, wykładali na pró- ry i Sztuki. 
bach podłogę materacami, 
poduszkami - wszystkim co Rozmawiał: Cz. Chruściński 
była llliękki•. Ale najgor• Fo~o1rafował: Zb. Matuazewskl. 
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