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Rozmowa z IRENĄ EICHLERÓWNĄ 
- „W pełni ukształtowany, łndywl

dualny wy1·az aktorski - to wla_~nie 
to, oo nazywamy stylem._ Niepokoi I 
fascynuje" (Edward Csato), „Najciekaw
sza Indywidualność artystyczna" (Stani
sław lUarczak-Oborski), „Wcielony dia
beł aktorskiej sztuki" (Jan Kott). 
„Upajająca ... , za którą, jak smuga ref

lektora, szedł po scenie obłok poezji" 
(Antoni Słonimski). Można tak cytować 
w nieskończoność •.• 

- Oo to za szczęście móc ipoobucllaó 
sol>ie prawdziwych !POOtów! Muszę pani 
podiilięlrować za te wspomnienia ... 

- Ale czym jest tak naprawdę ten 
„obłok poezji", który sprawia, że publi
czność w różnym wieku słucha Pani I 
patrzy na Panią zafascynowana? 

- Jeśili to rpr.aiwda .- to chyba za
sługa puh'li02llloścli.. . jej w~nej wir.a
ż:li wości, jej emoo}i - ezy wyczucia 
pewny.eh 5Q)r.aiw. jaikby obrarml ~wdaitów 
myśli, l?l!ie ty'Lko ucziuć? :za.leży to prze
de wszysttlciJm od wyobramu widza.~y
obra:hl11ia - dM' najwięks'Ly, inajiważ iej
isz;y - wicWJ. się wliele, 01Próoz IP<>d ór-

~ 

lk.a. A Mijd:zll.'Williejsey jest - ów dobór 
Quditi n.a przedstawlieniu, obcych sobie 
przecież ... Czasem jest tak cicho - rui• 
oo uwiEII7.eilda - jakby Illi:kogo me by
ło. Wrtedy ogaimia czlOWlieika lęk, na
prawdę... I in.a.prawdę ipl'iZy1pO'.IIliaa Ili• 
Kościół - wszyscy wiemy, teatr wyrwo
dl7ll się z lk!ościoła.„ Tam w1laśnde ludrzie 
no:rrnalirue lm&7Jlą. wycierają nos, ezy 
w2'JCly.chają - 1 ina.gile robi się cicho .• 
Czy się 07.e:goś oozeikuje? Czy coś nas 
łączy? 

- P02l0mle prosta sprawa - azym 
Jest dla Pani aktorstwo? 

- Dla m?l!ie? To Wiieliki 11."ef!)etltUB!" mo
jeg() żylcia ~ nie myślabam o tym, 
!llde zastam.<WT!i81Łaim się ... Wie1.e ~8!\V w 
pm.cy teaibrail.nej byilio d jesit d!la mnie ja-
11ro4 ll'larłnlirailJnie prosty.dh, ,,rtaJk powiiin-
1110 być" all.bo ,,nie powinno być". Iin.
stymikrt ro'Wlllrle.t odgrywa IPW'Oją rolę. I 
IIlie sącWę. alby k!iedydrol!Wl!ek odpowia
dała mi głupota kabotyństwa ery in-
111.yoh wyQm-zywlień rpsycMcmyoh. W pira
ey na ogół wszy191llro wydaje się jalkieł 
proste, logi02JI1e - ._ ito chyba oeoh7 

~ 

s 

wro&one, llm.dyiwiduaJlne. Oczywiście je
.tem IZ l!'l!ioh izadowo:lona, bo zdirowe, l!'lor
mailme ohY'ba. A zresztą, teatr to pew· 
na f>amna 'WYIPCYWiedi7JI, poclJucle ngiz
mu czy k10lrni7JIDU żyoiia, to jaJkby jakieł 
kotikli aut.omaityierzm.e. Wiele s:ię czyita o 
elelcl;ryczności i w różnych dziełach tea
mmych. Ni1~ mOW'\l t.alk bairdz,o się nie 
dziwi kompiozytmom, mailar.zoon c:!.Y 
tizetblarzom - .zaipew111e ka.My ma w 
sobie jakąś pleśń, ilmórą „wyśiPiewu.,Je"? 
Nie 'Wszy\!lcy wildlzą czy słyszą zam'Z ... 

- Jakle instrumenty, mówiąc umo
~nle, winien mleó aktorT 

- Chy'ba naji]ep,iej wszystllcle. Dobrze 
byiłoby! Chcialoby się do 11."a:ju, ale n.le 
ma go, 

- Jakle kryteria stosowała Pani I 
lltosuje przyjmując rolę? 

- 'Drudino mówić o kryteriach„. Róż
m ~raiwy podobadą się, ILnne nie ... Jak 
to tzlWylk!le. 

- Była P31Df aczennlcą I naJwlęks•
llu~ wielkiego Zelwerowicza. Jak 
wsl)Omlna Pani prac, s nim, eo b7ło 

„ 
„ 

najwatnlejsze w jego sposobie eduka
cji? 

- P~d wojną były w teartirae „al
brzymy" ... lud~ żdirowii, W\PI'OSt potę
gi. ZeliWerowicz niależiał do nlicll. Umiał 
słuchać i nic nie mówić, mimo swego 
wybuchowego temperamentu umiał wy
ciągać Wlllioski. Niez;wyikiły - na ogół 
inie moona było przewidzieć, jalk zarea
guje ... Potrafi! wysdko cenić swoich wy
chowaJn'ków, jako ludzi róWIJlńeż. ?rze
de wszystkim miał swoje metody, aby 
wyrabiać w nas IS8Jll10cbJielność oatkowi
tą w naszej pracy. To było na}ważniej
sze! I nie 7lnosi! „taniochy" l1ud:zlkiej czy 
tandety. 

- Jak Pani ocenia teatr dzisiejszy -
zmiany, jakle w nim zaszły? 

· - Niedawno odbyło się na jedinej z 
wyższych uczelmi zebM1I1.6e. ZasłW-erli 
docenci i wykładowcy za:bierajfte gł06 
opowiadali o swoich profesoracjr; stawia-

' 
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li ich za wzór, jak ich słuch.a.li, jak się w 
nioh wpatrywali,_ Potem poprosił o 
iłoo ja.kliś sbudenit - w.sibal, oh~ł 
i bohatersko Zlajpyit.a! z determinacją „To 
w kogo ja mam .się teraz wipa.tl'ywać?" 
Otóż myślę, że i ja mogła.bym o to sa
mo za;pytać viawet bez oh·rzą.lan'1ęcia) 
jak i prawie kaaxiy ~owliek z ró:hnych 
zresztą zawodów. 

- Czy odczuwa Pani niedostatek 
wielkiego repertuaru dramatycznego 
na naszych scenach? 

- Od01iuwam niedostaitek i alliedootat
iki, i braikii wytkonawoów.„ 'l1rzeba jed
naik umieć ~rać ten repel'tiua.r I wie
d7lieć oo to jest dźiwięk, ilntonooja glo
w, wymowa.„ Ten wieliki reper<tuar ro4 
sic od królów, książąt i nie nadaje się, 
niestety, do demokraty2iacji wymowy, 
talk ja1k i W'S7.elikie sztulQf poetydkie. 

- Czego więc potrzeba polskiemu te
atrowi dziś, pod koniec lat osiemdzie
siątych? 

- Zaiwodowego teatru, zawodowych 
Dboirów z większego 2ldarzenda, odwro
tu od teatru świetlicowego w t.eaitr7At 
rawroiowym, pomi1nąW1SZy nawet elktoc
skie ,;wail'Wl'kd ". Zewnętrzne i wew111ę
tmme. 
· - Największa Dama polskiej sceny 
zagrała około 100 ról teatralnych - to 
chyba niewiele. Czy miała Pani Jakieś 
przykrości i trudności w teatrze? 

- Było tego do licha ] tirochę - w 
watkach w tym Grójcu, jak to się nazy
wa. Przedtem, jak i teraz, nie uży
wam łokci ani własnych, ani innych lu
d2li. ku pomocy w ro:z;pycha.niu się. 

- Czy Pani - która miała właści
wie tylko same entuijastyczne recenzje 
- zdarzało -się jednak odczuw~ nie
pokój, że można było zrobić co§ le
piej? 

- Oczywiście tak I Afe to balrdzo 
przyikre, takie smutne u~uoie, gdy nie 
moim.a już „lepiej", ta.kl ~ w założo.. 
nym prJJez autora świiecie„. Niemdowo
lenie towainzyszy IBlktorowi ohyiba czę
sto (zadowolenie oc}ci,uwa si( ty.]Jko wte
dy, gidy przeskoczy jakąś wielką trud
ność - m<>że to rodzaj spootu ?). Talkie 
UC1JUcie ma chyba każdy jaiko tako nOII"
malny człowiek bez zdarzają_(:ych się te
raz nagmiormie klimcznych objawów za
ślepienia. Samokzytycy2Jl?l! Oto irozsą
dek 

- A którą ze swoich ról ceni Pani 
najbardziej? 

- Muszę rolę liulbić, żeby móc ją za
grać„. więc lubię je. Cen·i ę oczywiOOie 
tzw. wielki repertualr - może przez mę
kę poprawiania przekladów, zwłas:zcza 
piJSanych języikiem d:ziewiętnastawiecz
nym. całkowicie ?lJie71roziumi.ałym! Sen
su uchwydć nie spo.sób.„ Czięsto poma
gali mi łaskawie wielcy znawcy przed
miotu - kiedyś ratowal mnie jeśli cho
m o Greków - nasz mędlrzec Sanda
uer. I naituralinie Horzyca. P02J0Sbały w 
pamlecli J>lękne, piękl11e czasy.„ 

- Użyczała Pani swego głosu radiu. 
W te:i nra.cy równie! zetknęła się Pani 
z wybltn;vmi ludźmi... -

- Praemviaila"P, :lsto!m~e chyba w nad
lepszvm okresie teatru radia, ze znako
mitymi :ziresztą re7}'l5erami - najczęś
ciej ze Zbigniewem Kopalko. Znał się 

świebnle na U.teraitlllt'7Je, na muizy<:e, za
wsze były pięlmle jego Qpraeowa.nia, 
wielik:iego reiperłiuaI'u zwłaszcza. 

- Radio w odróinlenlu od Innych 
środków przekazu nie daje popularno
ści. a jednak najwięksi, czego Pani jest 
dowodem, chętnie z radiem współpra
cowali. Radio musi więc mieć jakąś ta· 
jemną moc - na czym ona polega? 

- 'Dailc, istobnie - za.wsze lubiłam i 
lubię raddo. Oiekaiwa praca - tY'l:ko gło
sem! Nie my-51.ało się o pqpu1airnoścd -
iten problem jaikoś nie isbnrl.ał - 7lreSZ
tą radllo daje ową „populiaa:iność"! Ja. 
słucham slla!le zwlaisilcza mu:zylkii - kO<l\
cerity są 2JI1ia1komite -ino i W~! Zllla.m 
wiele osób, kitóre się cieszą, że radio lllM 
talk „ddkismaka" i to w WlieLu d:llled~l
lllOOh. 

- Jakle miejsce w Pani sztuce zaj
muje - nazwijmy to - aktorstwo ra
diowe? 

- Chyba b.aiNl:zJo wa.me - grałam w 
ir.adllu wiele S17Jtlllk. ~dl zuipemie Tllie 
mQgłaan za~rać w teamrze ze wizględów 
„peI190lrul!linych" ! 

- Teraz usłyszymy Panll' "Pięciu 
Ustach miłosnych" wg „Listów portu
galskich" G. J. de Gullleraguesa, arcy
dziele llteratUJ'y francuskiej z XVII wie
ku, Te „Listy" przez 300 lat uchodziły za 
. autentyczne listy miłosne, a nie utwór 

lłteracki. Co zadecydowało, że zgodziła 
się Pani na ich interpretacje? 

- Przypomniało mi to „Fedrę" Ra.ci-
111e'a , uliubioną pracę Horzycy (i moją) 
- jakaś tajemna więź widOCMie je łą
czy. A po wtóre - 2Jilalromity prze
·kliad polski Danuty Damek. właś.niie czy-
1ta się te liisty, jaikby były n.a.pisane po 
polskiu I Zawsze miałaim świebnych pro
fesorów - uczyli, że przekład zy1ko 
wówczas jest dohry, gdy dzieło robi 
Wll'ażen:e, że zostało ruiipisane po pol
sku. Ty;le mczęścia nar~ wysta;oozylo 
mi. 

- Kobieta tak piękna jak Pani z pe
wnością była obsypywana listami oczy
wiście miłosnymi? Czy można prosić o 
chwilę wyznań? 

- Doprawdy nie przyipomi.nam sobie, 
abym kiedyJmlwiek obrzyma.ła ta:kli list 
(opróoz ty>ch od na}bl~h. oczywiś
cie). Kiolkakro'mie otrzvmalam wiel"SZe, 
to prawda - z żairtobliwymj dedykac
jami, i to ZU!Pebnie nie miłosnymi! Wy
znaję z ,żalem.„ 

· Rozmawfała 
GRA?:YNA LEN ART-BARTTTSZEK 

„Zmy§Ione czy prawdziwe - I dlac:ze~o 
wrpólczesne" - aud. Iwony Ma!lnow~kle.t 
l Da.nuty Danek !zawiera monodram •• Plęj! 
listów mlłosnych" wg u tworu Gabriela Józe
fa de Gulllel'a'!'ttesa w przekład:r.le Danut:v 
Danek, w adaptacji l wykonaniu Ireny 
Eichlerówny). PR IV. H kwl„MI• !!0~7. 21.no • 

Fot. Janina Nasierowska 


