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1J kultura przestał
być
N

potrzebn ?

A scenie stołecznego Teatru Małego znowu gra Irena Eichlerówna. Warszawianie oklaskuią wielka aktorkę w ,.Fi7.ykach" Diir"renY matta, Irenę Eichlerównę, poprosiliś·
e my o rozmowę dla Czytelników .,Exą
pressu".
- Czy milczenie jest sposobem na

- Teatr trzęsie się od legend I
anegdot związanych z Pani bu.inn
„ Władcza", ,,nieposkromiona", .,kapryśna'', „uparta" itd.
(Dokończenie na str. 4)
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- Na pewno.
- Milczała Pani tak 1Jługo„. Tak
dawno była „Ta Gabriela" (i „Zabawa w koty") w Teatrze Małym,
tak dawno Kochanowski i słynnr
tren XIX na Narodowej &cenie. Jest
Pani bardzo o,zczędna w dawkowaniu radości obcowania ze soba w
teatrze •.•
- Dziękuję I wdzięczna iestem za
te słowa.
- Ale Skl\d to milczenie, dlaczego?
To .,dlaczego" powraca do Pani stale .••
- Od dawna mam wątpliwości.
kultura chyba przestała być potrzebna .. A poza tym po prostu nie odpowiada! mi I nie odpowiada zwrot
teatru zawodowego w stronę ooziomu amatorskiego czy świetlicowego.
tylko dlatego, że to ,.najtańsze" (jako „wynagrodzenie" także). Brak jest
ludzi uzdolnionych. a przecież to nie
wszystko jedno z kim się gra, kto
bierze udzial w sztuce.

)

Pasaże=o\\ie

po·ciąg u

,

Paryż

- B
&trajk\l.ii&Cl

·t

./~zi~ucha
się
jej
słów
·': k
k.
. ··).„ .- ··;,: '. .

·.; i~lł

~ '· . : ,~......llle

muzy

1~ ••

Cut6 byt ebJba poet-. 1aws:ze Jednak nl&'dY ._1. Mu:ątrowala Pani
clientel'menelJl o wlel- tero wyJnanla.
i!O do dzi• I to
- Dziękuję, te pani je pamięta -~• te. .:hJat wyraziła, ja znam cora1 bardziej, rupełnle nie dt.te- choć ja zapomniałam. Tak. to prawt· in» ólre41ell.ia c'l:7 opinie, pole- 10. te nie plne • mnie.
da. tak to widzę, tak na to patl"7.ę,
t-.*9 ZllP•WD• - jalt I we W87.y- - A my n~ywtłete łak Pa.ni. wlerz41 w to„. Bo I jakte motna być
~ eł17ba d'li~rtnach _ na ni•
aktorem gdy 1lę przeciw niczemu
sqnq · -491t~•J woli, a raczej zawiś- włddmy, I 1Qy11ymy, Osy to Jako nie buntuje. Mote właśnie bez bund ..~a' · ~guj..,:eJ lię ró!nyml tra.glczll:ę my td Jab wiei~ ak· tu przeciw niesl)rawleclllwoścl nie
~L.vtr~anla„ niedogodnych tarkę kODM'JlłloWlł. Z ~nak•";4 motna być aktorem? Czy teł nie po-~:..,nrc;sf
do c:e1u 111 '1iSkle, prawdit Ct"Ma Pa.ni Fedrę Racine a Winno się być?
~ft~ao-.,scune. Wydeptane
I Madame la111 Gene, ilarl• Stuart
- Co to Jest tw6rcz°'d aktor1kaT
. , · .. ;,
,,
•
Schlllera t Pa.ni• W&Pren Shawa,
:. ~. ..i ~... ,la'- ~- •prawde lre- Klitemneetrę AJsahJl•a I „T, Gab- Malara daje nam obraz, pisarz atro... ' ~łWea, aktorka wielkiego rlelę" - Za.po1.ttk4 w lłZWoe wir swe#lbdlll. lile.,nft!Wanle od chwili go 1cenariU1ZL I aaresscl• łeras
CM'hlłł . 9JJlllłeałta Wilna, Lwowa, Doktor Matylda nn Zahnd w nFI·
Wa,._ę,.,~_ ~le woJ117 - Buka- sykach" DDnrennatta.;.
tlt,s.... , ,hr;la I Rio de Janeiro, I
l!lł•w 'te · .„)tle tod:dnneJ War- To zabawna 1prawa, ta l"rlu-~. t.M• eą PoznantaT
eln Doktor Matylda „.Gdy ml 111
·
, ... , •
.
zaproponowano, rozbawiło mnie to
· - "1i!r' •lłt,tal tut. wiele Pani szczerze, Przeciet debiutowałam w
_,Wt\lł~.„ Nie do !fln11 zre~tą na- Warszawie, na gościnnych występach
14!y ~ "'7ta•nlame spr aw 1 przy- w Teatrze Polskim Szyfmana. włał
«eyjl .. ~i•ał~b
ptzeciei ode nie w roll Frlluleln Doktor Ann1
"'~!.;
Lesser (.I... Sap~. Pomyślałam: no'· r;..,..- ~ ·ł'Uit. te pri:ypomn• men omen I Skoro rozpocZ4tłara tu
.,.,..._, f'OfleMji Edwa.nla csató. pra~ tą „pann11 doktor" to 1 powinl"l~ · ,. • Pa.ah •.,Kiedy ilę oiląda nam zakończy~ ow11 jut nutępn11
11tee.1ed.,_., ttlefWftym od~ueiem „pannl\ doktor - I wróciłam do
. . . _ ,..,. 9r•łelii~ pewnej niedha· pracy.)Druglm najwa:tnlejnym dla
"""' .Ww w ~ble trzyma- mnie powodem była aktualność_ teJ
llłłil · 9114 • · ..-~ rudlach w mó· postaci w dzlsiej&ZYJYI lłwlecle.fJeśll
Wy"\\'ladaniu' kwestii chodzi o fizyków - nie ma cówy~... 9if ~wne niedoakcentowa- wata~ od· dawna l>twartych drzwi.
.ie.„· a.t•hfiaJW, lłębNI, wibru· Wiadomo, te nauka .n.I• tylko 1łut1
"81 .... .,.w1a, te lllueha 114' Jej człowiekowi, ale teł 10 zabija.
Nie wuysłko jedno, lde bierze
łre•
•ftr3it. a Jedn-§nle odaclzlał w aałucellllt . Jdd„ „dnlecenle i nieFot. J. Nuierowaka
~:.·
·~cle, te m.ajdu·
JllM1· ... ~ ,..,.._ fuey11aJ11eeJ oeobo~ , 11" ·:
Nato-- llłee d6w, aktor - tylko te alotne
~
<· „
zteja -iiie na oałym ahwlle w •wtetle retlektor6w."
- Czasem I o zmroku„. Włałnle
•wiecie dzisiaj, owe &brodnie popeł
111 tylko słowa! „Tylko"? - 1-ganiane w lmł• „Idei" - rel!flJnych •telal
Czasem wielkiej pl"1tnokl, ob1
r:1.1 Innych - okazało al• w tej utu- „tylko"
utyte trafnie. Tak Jak I
ce najbardziej aktualne! To był dla
obraa, jaki dajemy, J8'll „tylko" pomnie watny ~6d. w1a•ni• ta ak- trafimy,
Otół toi W11y1tko trzeba
łualnMI.! t:J'llr• ta łnt•esowało umieć! Nie
motna b7d amatorem
mnie zawne.)
w •wietlicy. Pani ma ab)'t olbrzymi•
- Powiedziała Paal ldełf•• ..-e- ~acania w stoeunku do obecneto
HiOIRwe .,...
teałru; Nle M mnl• aw~ MlełJ
,., .. '. ' ;
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'1 ~wała Bo~. Co prawda de- lki~ wiedzy, Brak
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odp<:1wleclł na
czość, o cechy,

to pytanie o twór-

o właściwości mojeao aktorstwa.
- Kim jest aktor? To pytanie powraca tym częściej, Im bardziej zarmatwane są czasy.
- To zależy od uzdolnień I właś
ciwości , jakllpi człowiek jest oodarowany, albo nie. W dzisiejszym
•wiecie ciężkiego zarozumialstwa
teatru bez talentów ·niepotrzebne są
dociekania: kim lię jest .To od ra1u widać. A co najgorsze, słychać.
To znaczy nic nie 1łychać. Oczy boi", uszy równie:t.
Odette Aslan, autorka monumen·
talnej prac1 o aktorze XX wieku,
analizując czasy I tycie społeczeństw
wysnuwa wniosek, te aktorstwo ewoluuje od estetyki jednostkowej do
estetyki grupowej, pniywodzl na
myśl
Grotowsk iero, Brcoka„. Jak
Pani sądzi , C'l.7 ta zbiorowośó ole
Jest mask11,?
- Mote l jest - awłaszcza dla
1łaboścl, nieudolności. A ja bardzo
chciałabym wiedzieć, ile osób wlaś
cł wie wie, co to jest estetyka w teatrze? I Ile osób umie stosować jaką
kolwiek.
- Teatr jakb1 snów aatęsknll do
kultu rzemiosła, do aktora Jednos'kowc:co.
- Zbiorowość potrzebna jest zawsze, ale wymaga, aby wszvscy a Ktorzy byli dobrzy czy najlepsi. Sk ąd
Ich wziąć? Wszystko się teraz tłu
maczy niskimi zarobkami I Oczywiiłcie, teatr zawsze był zw i ąza n y z
kultem. Tęsknię u tym kultem I
dlatego, zawsze wspominam ludzi I
aktorów wielkiego formatu .
- Pani sawaze była takim aktorem Jednostkowym, ponad, za wsze.
A przecie! zdecydowała się Pani na
pewną wspólnotę 11 Teatrem Narodowym. ObtlczyłalJl , te w tym sezonie
upływa 30 lat (po odbudowie powojennej teatru), Jakie oddala Pani tej
1ceule - choć można by liczyć dłu
tej, bo „Współczesny'', gdzie grała
Pani od 1949 roku, łakte był filią
Narodowego. Czy to wlerno§ó na dobre i złe, Jak w łycluT
- To po prostu wedłul zasady:
„dłutej
klasztora nit przeora.„".
Miałam tam kiedy• tak wspaniałych
dyrektorów, których, jak 111• okazało, nikt nie mógł zastąpić„. Bo I
któł zastąpi Zelwerowicza? Horzycę?
Wszystkich, których pamiętam całym .ercem - twórczych, o wielkiej
kulturze I wiedzy, skromnych. Nie
dorobkiewiczów, nie bufonów. Ludal, którymi nikt nie poaardzal. Jch
1aanowano.
lto1mawlała:

Ul'ITl'JfA GUCEWICZ-

