
LAUREACI NAGRÓD MINISTRA KULTURY I SZTUKI 
O PRACY TWÓRCZEJ I ZWIĄZKACH Z WARSZAWĄ 

„Byla to po prostu cięika 
prac a" - mówi o swej karierze 
scenicznej wiellia aktorka 

IRENA EICHLERÓWNA 

Niektórzy widzowie teatralni 
wspominają do dnia dzisiejuego 
.Jej kreację w ,,Friiułein Doktor", 
u wielu w pamięci powsta)y 
wrażenia z przedwojennej insce
nizacji ,,Kleopatry" Norwida, 
gdzie Irena Eichlerówna grała 
rolę tytułową. 

Ci, którzy stosunkowo niedaw
no zaczę!li odwiedzać teatr -
często dzięki Niej stali się przy
sięgłymi wielbicielami sztuki. 

Czy to jako Klitajmestra w 
.,Agamemnonie" Aischylosa, czy 
jako Agrypina w ,,Brytaniku" 
Racine'a, jako Serafina w „Ta
tuowanej róży" Williamsa, zaw-
57.e Irena Eichlet"ówna była in
na - nastrojem, klimatem., środ
kami aktorskiego wyrazu, prze
zyciem. I była za.wsze ta sama -
znakomita. 

Pisał Aleksander Zelwerowicz, 
sam doskonały akt.or, reżyser, 
pedagog, że Eicltlerówna nale
ży do grona najwybitniejszych 
aktorek teatralnych Europy; jej 
rol.a w ,,Matce Courage" Brechta 
pneszla już do historii naj
świetniejszych kreacji polskiego 
teatru. 

Nie tylko krytycy piszą o Niej 
z uznaniem - dla rzesz publicz
ności jest Irena Eichlerówna 
wielką aktorką - indywidualno
ścią, której trudno dorównać. 

Po przymaniu artystce Nagro
dy Ministra Kultury i Sztuki I 
stopnia zwróciliśmy się do Niej 
z prośbą o udzielenie wywiadu. 

Tak jak szczodrze obdarza pa
ni Eichlerówna swym talentem 
publiczność teatralną, tak zno
wu oszczędna jest w szafowaniu 
słowem, gdy mówi o sobie. Tak, 
że nasz wywiad jest bardzo la
koniC7.1Dy. 

,,Stollica": Jaka była Pani ka
riera sceniczna? 

- Chvba bvł4 to po prostu 
ciężka praca, która jest zawsze 
jakimś rodzajem walki. A karie
n1... Nie, nie lubię wspominać, 
zawsze stanim się o wszvstkim 
zapomnieć. 

,,Stolica": Prosimy o wypo
wiedź na temat ludzi teatru i 
stołecznycli scen ... 

- Dla mnie teatru bvłv i sq 
dobre; kied~ lepsze - adv po
aiadałv pnwidziwq plejadę in
dvtoidual1Wki, które zachowuje 
się w pa.mięci doskonale do .d.zi
ria;. Cóż to "1fli za poeci scenv! 

Jeśli chodzi o ludzi teatru ... 
Nie mam ;akoś zaufania do ja
kichkolwiek wartości literackich 
moich wtlPOtDied.zi i moich mv
śU-

,,Stolica": Pani ulubione role? 
- Nie posiadam takich. 
,,Stolica": A Pani opinia o 

warszawskich widzach? 
- Widzów stołecznych teatT6tD 

podziwiam nieraz - Jcrvzvs zo
bojętnienia. przechodzą 1D świet
ne; fonnie •.. 

,,Stolica": Czy mogłaby Pani 
zdradzić swoje zainteresowania 
nieaktorskie? 

- ObatDiam się, że ubóstwo 
moich zainteresowań b11lobv 114-
der zniec~OCJjqce do me; skrom
ne; osobv, wolę więc nie wvli
czać i nie epatować ludzi, którzv 
zapewne sami majq więcej i du
żo ciek4tDszvch 'f'UCZJ/ do po
wiedzenia. 

Ja.ko toal'SZCJ'tDianka lubię pa
trzeć 114 fotografie daT1fCh bu
dt/ftkóto w waszvm tWodniku i 
przwlqdać się 110tDV'R· Składam 
więc podziękowanie .,Stolicv", za 
to, że istnieje_. 

My skladamy podziękowanie 

za rozmowę, skladamy jeszcze 
raz serdeczne gratulacje - pani 
Irenie Eichlerównie, laureatce 

• Nagrody Ministra Kultury i Sztu
ki, wielkiej aktorce polskiej. 

Rozmawiał J. A. Salecki , 

JAN BRZECHWA 

Redakcja ,,Stolicy" składając 
serdecme gratulacje Janowi 
Bt7.echwie pragnie mu podzięko
wać w imieniu ezytelników za 
chwile humoru przy lekturze je
go książek, za przenikliwość sa
tyryczną, za radość naszych 
dzieci z obcowania z figurami 
jego żartobliwych baśni. 

:W utworach Jana Brzechwy 
realizują się tęsknoty, sentymen
ty, chwile przekory i pragnienia 
niezwyklości - wszelkie uczucia 
właściwe dziecięcej wyobraźni, 
a także przefycia, do których 
chętnie (choć może niektórzy 
wstydliwie) powracają dorośli. 
Przypomnijmy niektóre tytuły: 
„TańcO'W>ała igła z nitką", „Kacz
ka Dziwaczka'', „Akademia pana 
Klaaia" oraz „Podróże pana 
Kl~", Przygody Pchły Szacb
rajki", ,,Pan Dr®S i jego <trupa", 
.,Pan Doremi i jego siedem có
rek", ,,Palcem w bucie" (wier
sze satyryczne), „Gdy owoc doj
rz.ewa" (książka autobiograficzna 
dla dorosłych). 

Pierwsz.e pytanie kwituje 
Brzechwa _tartobliwą anegdotą: 

- Nie t11lko żenujące, ale i 
tn.uine ;est mótoienie o wlasn.e; 
t1DÓTczości. Któregoś dnia zjawi
ło się u mnie trzech mlodvch 
ludzi, uczniowie boda;że czt0ar
te; Jclasv. Zapowiedzieli, że będq 
przeprowadzać wlftDi.ad z auto
rem. Po wt1dobvciu pióra i bu
telki z atramentem, padlv PVta
nia: 

- Czv długo pisze pan ksiqż-
kę? 

- Jak kiedv .•. 
- A kto Uustru;e? 
- Jak kiedv ... 
- Czv długo druku;e się ksiqż-

kę? 
- Rozmaicie. 
- Dzięku;emv. 
Niedługo potem otrzvmalem 

list z podziękowaniem za pomoc 
w napisaniu wwra.coWCJnia pt. 

~ .,Jak powsta;e ksiqżka". 
Nie mając odwagi zastanawiać 

się nad sensem usłyszanej ane
gdoty, wolę zapytać o naj'blit.sze 
plany twórcze ... 

- Realizuję cykl bajek scenłczn11ch. 
„Kopciuszek„ ł „Kot w butach" zo
stal11 Już nagr.ane na plvtll. Następną 
będzie „Jd ł Malgosła". W bajkach 
t11ch 1DJ1korZJ1stuJę tradllCJIJne moty1DJ1 
do zbudowania zupelnie nowych u
tworów. Odrzucam przede wsz11stklm 
wszelkie elenumt11 okrudeństwa. 
Dbam, b11 •talli słę zabawne ł pogod
ne. Dla doroslych cz11telnikóto prz11-
gotowuję tom nowel opotoladających 
o mUoicł . w różnych Jej postaciach 
Niebawem ukaże słę trzecia częlć 
przygód pana Kleksa, zatytulowona 
„ Triumf pana Kleksa". Bohater opo
tolelcł dotrze w si.oolch wędrówkach 
do krainy Alamakota. Tam dokońa o
statecznego w::zlowleczenia stworzonej 
przez siebie lalki. tzn. Alojzego Bąbla • 
Da to szanse seryjnego produlcotoanla 
zupelnte doskonałych Bąblów. 

Jan Brzechwa - to poeta, tłu
macz, autor książek dla dzieci, 
wreszcie publicysta. Srodowisko 
prawnicze bardzo go ceni jako 
wybitnego znawcę prawa autor
skiego, ogłaszającego pod nazwi
skiem Jana Lesmana studia z tej 
dziedziny. · 

- Ukończtllem 1DJ1dzial prawny Unf
wers-ytetu Warszawskiego. W czasie 
studiów zadel>iutotoalem tekstami sa
tyrycznymi do kabaretów literackich. 
Ostrzegano, że to zajęcie nte licujące 
z zawodem adwokata. Ale odkąd do
roslem. przestałem być poważny. Mój 
stryjeczny brat tDJ1111YŚlll ml pseudo
nim, który z czasem stal się wlaścl
wym nazwiskiem - Brzechwa, co w 
slowntctwie oznacza opierzoną część 
.•trzaly. 

- Pańskie pełne poczucia hu
moru felietony i „Warszawskie 
wspomnienia" (na łamach „Sto
licy") są bardzo lubiane i popu
larne ... 

- Dotyczą spraw istotnych potrak
towan11ch z pozornym przymrużeniem 
oka. Taka forma najU?pie; gwarantuje 
zainteresowanie omawianymi sprawa
mi. najbardziej przemawia do czyta
jącego. Felietony. które oglaszam w 
czasopi.smach, wciągają mnie w krąg 
aktualnych zagadnień, zmuszają nłe
jednokrotnłe do formy zaangażowania 
ł łnterwencJł. 
Mówiąc o pracy publłcystyczneJ, 

chcłalbym wymienić autora, któreqo 
nłezmiernfe cenię. od któreqo można 
się wiele naw::zyć. Jest to Tadeusz 
Boy-żeleńskf. Stanowczo za malo 
miejsca poiwtęcajq. badacze lłteratury 
temu świetnemu stylficłe umiejącemu 
z humorem mówić o rzeczach poważ
n11ch. 

- Może parę słów o kontak
tach z małymi cz~nikami... 

- Często mnie odwiedzają. Otrzymu
ję przemiłe listy ł własnoręcznie wy
konane podarunki. 2yczylbym war
szawskim dzłecłom prawdziwego te
atru z żywym aktorem, oprócz tstnie
;ących teatrzyków lalkowych . 

Rozmawiała A Idzikowska 
Wywiady z pozostałym.i laureatami 

nagr6d Ministra Kultury i Sztuki 
drukowal: będziemy w następnych 
numerach ,,Stolley". 


