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- Była Pani wielokrotnie
nagradzana, najżyczliwiej Je·
dnak, najserdeczniej przez pu•
bliczność,
u której zajmuje
Pani miejsce nczególne. Czy
to więc prawda, że dzisiejsza.
widownia jest równie martwa
jak martwy zaczyna by ć teatr?
- Istotnie teat r bywa martwy , gdy
wielki
repertuar
przekazywany jest w kształc.:ię
okaleczonym i wypaczonym.
To chyba wypacza i · poglądy
- artystyczne, estetyczne
zarówno młodych jak i całego
społe.czeństwa. No i do.prowadza do ubogiej nudy. Należt:
d o tych, którzy prawie nie chodzą do teatru. bo, przeważnie
nie będąc martwą, za głośno,
mimo woli, wzdycham. A to
słychać. Ale cieszę się, że aktorzy radzi są. gdy jako widz
śmieję się czasem fako pierwsza - więc też słychać. Jako
osoba impulsywna brawa biję
również pierwsza. Teatr jest
przecież od tego. by w
nim
nie za.s y p iać . • Po co chod7-ić do
teatru, który zanud za ? ... Sied zi eć i d rzemać można przed
telewizorem.
- Ukończyła Pani przed
wojną
warszawskie
Gimnazjum
Im.
Marli
,Conopnicklej, Szkolę Teatralną
p1zy
Konserwatorium
Warszawskim
pod
dyrek~Ją
Aleksandra Zelwerowicza. Chociaż pierwszym miejscem Pani pracy było Wilno
i Lwów, już w 1933 roku wystąpiła Pani w stolicy jak
wieść niesie - na gościnnych
występach.„

byłam z tego. że
„nuciłam pieśń nie na własną
cześć", toteż na różne p ropo -

-

Znana

zyc je teatralne np. d yr. Szyfmana z Tea tru Polskiego w
Warszawie
odpowiadałam
swoje : .,Jestem u Zelwerowicza" albo ,,jestem u Horzycy",
b yłam przecież ich uczennicą
w szkole dramatycznej.
Wówczas miałam kontrakt
w lwowskim Teatrze Wielkim
z dyr. Horzytą . gdy S zyfman
zwrócił się do ni ego by puś
cił mnie na występy do Warszawy i w ten sposób z wiosną 1933 roku odbyły się moje
gościnne występy w rodzinnym mieście. Od września za_
an~ażowałam się tu na stale
do Teatru Polskiego. a na wy5tępy jeź d ziłam do słynnego
wówczas teatru we Lwowie.
Zresztą wkrótce
Hon:yca z
Zelwerowiczem ob jęli Teatr
Narodowy i byłam szczęśliwa
pod tymi ,.skrzydłami" . Smie_
liśmy się często oni ,tak zabawnie ze mni e ża rtowali. To
znaczy śmieli się. a ja razem
z nimi. Bo zawsze „dla zdrowia" nauczona przez starsze
rodzeństwo lubiłam śmiać się
Mądrzy ludzie

z samej siebie.

n igdy mnie ni e krzywdzili.
Ale oni byli wielcy. Nie miało
się do czynienia z małością. a
zwłaszcza z niskości ą pobud'e k.
- Czym jest dla Pani War szawa, kim są jej mieszkań
ey?
- Z War.szaw ą , a wi~r: i z
jej mieszkańcami. moje związ
ki są i były niezmiennie wierne. Pamię t am tyl e rzeczy dobrych.. To da je silę. aby
przetrwać, znosić te zie.
czy
też bardzo złe.
,
- Mówi się o Pani: aktorka
wspaniała i nieznośna . Trudno się llodobno z Panią pra.
cuje bo: sama siebie reżyseru
je, samodzielnie do swnich ról
pro.iektuje k,ostiumy. w rolach
przebiera, jest apodyktyczna
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atyc znej z

peda.g.ogiczną.

Dla-

o~ego?

- Nigdy m i tego nie p r<i<po.
.nowano. Chyba n:e byłam od·
pow iednia?
Wa lczyfabym o
dohre tradycje,
to
pewne.
M<>że teraz studen<:i wywal~zą
t,o svl>it! sami. „30 lat później".
- Teatr Narodowy, z którym związana jest Pani od lat,
z pewnoś c ią oferuje Pa.ni roo:maii.te role. Sądząc jedna.k z
ta.k rzadkiej obwności I'an{
na scenie większość tych propo•i ycji odrzuca Pa.ni?
- Nie odrzucam
żadnych
p ropozycji. Ch·oć nie bardzo
w:em, ja1k p racować
w teatrach, gdzie nie znosi się a1kto:rów Jak i nie bardzo rowm:em jak można p rowadzić
te.atr nie znosząc !udl'Ji? I.s tot n!e - manekinem nie bywam.
- O Pani ta.lencie pisa-no z
podziwem.
Do dzjś pa.mięta
się Pani wielkie role. Dla. jednych aktw-ów
z pewnością
b y ła. Pa.ni niedościgl:vm
w-zorem. Inni zazdrościli Pani talentu, słMyy.
Czy
odczuła
Pa.ni z tego powodu
za.wiść
Iren& El<'hlerówna w „Tej Gabrieli", spektaklu w Te&trze Mak()legów?
łym zrealizowanym według listów G~briell ZapolskieJ.
- Sąd·zę, ile ,,ityc iowa" gra
"'yn!lkająca z marny.eh po'.Ju de k czy
za truitych
za w1s<:1
mózgów kwiitni e w naszym
zawodzi e taik samo j<lk w in nych. To je.st wszęd zi e jednako groźne - to u•t rąc a ni e lud ?Ji niedogodnych, un iesl'Jkodli\vianie ludzi
prze.s'llkadz.ają
cych ko.muś w rooieniu kariery .1na ch.a•ma" czy ,;na grandę" jak to się od da wna o.kreśla. Język polski
też s:ę
wzbogaca.
- Niewielu ja<;t w tlJMiz~· ch
teatra.eh reżyserów,
któny
bardziej a co najmnieJ
w ró\vnej mierze - eksponują a.ktorstwo niż własne
pom~'sły insceni'Za.cyjne. Wydaje
mi się, że nie lubi Pa.ni grać
w spektaklach, w których jPst
Pa.ni jedynie wykona.wca nil'rzadko, zbędnego zamysłu reżysera?
.
- Nie uważam„
żeby
to
•było puiblicz.noś.ci
potrzebne.
Do czego potrzebne reżyse·rom
- może Je,piej
n ie doc iekać.
Najsłuiszni-e-j okT elŚ lił to Artur
S andauer: „W naszy·c h a l'Cynienormalnych
s tosu1n1ka ch
s taram się :z.a.wsze
zachować
grymaśna. Twórc y
teatru
poot.awę człowieka
norma•lnegrać, albo dziękowa ć Bo~u , te
jakoś się na to godzą. Ch cą
go".
się tam ni e gra! Dyrek torsk a
m ieć w obsadzie indywidua).
- Czy spotkała się Pa.ni z
„pieśń na własn ą cześć" zano ść, wiedzą, że na Eichlerówdrę.cza wszystkich.
reżyserami . którz y do a.ktorów
nę publiczność zawsze prz yjodnoszą się z a.tencją, szanują
- WłaJmie, rzMłko Pani tedzie ?
raz występuje. Czy dlate.g o,
ich osob•wość, ich inteligenc- Tego doprawdy nie wiem. aby publiczność ba.rd'Z·iej na
ję?
Pracuję. Może to wszystko i
Panią oczekiwała?
- Na szczęście jest jednak
prawda . co mówią. Radzili na
wie·lu kultura1lnych ludzi. Wy- To nie jest czas aini na
przykł ad jeden drugiemu „daj
jubi1leusze ani też nie ma odksZJtakonych,
wychowanych.
spokój, lepiej nic jej nie mów,
Grubiaństwa są mi obce. I s ą
P-Owiedniej sztuki. Dramat pobo zaraz zacznie zmieniać po- • wini.en być aMualny, choćby
świetni aktorzy z Holoubczątek. albo środek albo zakiem na czele. Im p rzeci e ż nie
po.ci ludzkimi względami. Amkończenie". No itd. Żaśmiewa
przeszkadza cu d źe dob re a1k bicja, by nie za wieść ludzi to
li się p rzy tym, a ja z nimi.
tontwo - tak mę.żczyzn )ak i
ambicja do urzeczywistn :enia
To było przyjemne.
nie zawsze radosna.
kob iet...
- Jak znosi, ~~w„ "łclęski?
- Ja.k, reaguje. wielka ak'T'" A moie dlatego tak ma.Io
Czy b y ł y takow,ę- w• Pani , życiu
torka na przyznanie Jej naPa.ni w teatrze, że nie znajduart ystyczn ym?
grody m. st. Warsza.wy?
jąc dzisiaj satysfakcji
wo li
- Klęski znoszę naprawdę
- Jerz.y Wa•ldorff d z;ęk•J 
Parni powra.cać we wspomniefatalnie. Choruję. Trudno cią
niach do dawnych ról?
jąc w im 'en iu nas ~;szys~k ic h
gle myśleć o największych
L.a nagrodę powiedz iał, i.e o- W i&tocie bardzo uwie-1bajkach świata np. o brzuchj
trzymać ją ,#piej pó źno
niż
wieloryba, żeby się doń moz- b iałam wiebkie tradycje, dlatego pamiętałam ludzi, którzy
po śmierci". Dostał
w•ięc
i
b.ido schronić przed podłością.
te tradycje wieJ.k~e.go pol5kiebrawa ~pontaniczne. Bo trud- W jaki sposób wiell;;a argo teatru wnosili wraz ze
no n'e przyznać rac.~i ~ Z\da tystka, wrailiwy człowiek reasooą. Zapewne, jest w tym poszcza gdy '.}est to hajwyższe
guje na pogarsza.iący się od
czucie· dumy , że wielkie aktorod·znac?.en ie d•!a wa rszawiaka
lat stosunek decydentów do
La 7,·„..:i::i
stwo „było, je.s.t i bę<J.zie" - to
problemów sztuki i kultury?
jest tradycja!
- To. co się wyprawia w
Ro1mawiała:
- Wielu
na.'!zych w ybitteatrach. którymi kierują lunych llktO'l'ÓW uczy się w szkodzie bez kwalifikacji prowadzi
MARTA SZTOKFISZ
jedynie do tego. że trzeba rale teatralnej. Pa.ni, jak wiem,
no się modlić, żeby tam nie
nigdy nie łączyła pracy airtyFot. EDWARD HARTWIG

/RENA EICHLERÓWNA: ·

NIE,_NUC~

PIESNI

lASNĄ

CZE$(·

.~

.·

