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AKTOR kim, który przed paroma dnia -
mi obchodził 70-lecie urodzin, i 
ma już za sobą pięćdziesiąt je
den lat pracy scenicznej, mó
wimy, że jest aktorem prawdzi
wie nowoczesnym, gdyż potrafi 
jemu właściwymi środkam~ 
stworzyć i przekazać widzowi 
syntezę odtwananej postaci. 
Podziwu i szacunku godna jest 
wytrwałość, z jaką każdorazo
wo dążył i dąży Janusz WaTnec
ki do realizacji swych zamie
rzeń twórczych. Gra, reżyseru
je, kieruje w charakterze dy
rektora paroma teatrami, prze
kazuje młoo'zieży - jako pro
fesor PWST - wiedzę o teatrze 
i technikę rzemiosła sceniczne
go - młodzieży, która chyba 
nie jest w stanie naw€( m-ozu
mieć. że można było pracować 
w tak odmiennych warunkach, 
o jaki.eh pisze w swych pamięt
nikach Janusz Warnecki: 

późniejszy dyrektor teatrów po
znańskich, Ludwik Czarnowski, 
dyrektor teatrów lwowskich, za
służony teatrolog prof. Stani
sław Dąbrowski, wtedy aktor i 
reżyser, wreszcie Michał Meli
na, coraz lepszy, coraz bardziej 
interesujący u schyłku życia 
aktor". 

P ODSTAWOWYM materia
łem w teatr.ze jest czło
wiek. A kto r. Aktor -

uspoleczniony obywatel, aktor 
- artysta, aktor - technik rze
miosla Scenicznego. Bez aktora 
autor i reżyser nic są w stanie 
zrealizować swoich dziel na 
scenie, aktor twórczy wprowa
dza do tych dziel wartości od
rębne, wlasne - nowe i od
krywcze. 

W tej definicji aktora i jego 
funkcji scenicznej, którą cytuję 
z przemówienia wybitnego reży
sera scen polskich, Edmunda 
Wiercińskiego, mieści się u nas, 
na szczęście. niemało aktorów 
współczesnych, a wśród nich -
oczywiście - Irena Eichlerów
na i Janusz Warnecki. 

Nie próbujqc nawet piso~ zwlęd-iio 
łyciorysu artystycznego EicMerówny, przy
pomnę tylko , że Woruawa oglądało t11 
znakomitq aktorkę - już wówcz.01 ina
komitq I - po raz pierwszy w Teatrze 
Pe>lski m. w sztuce Tepy „fró„lein Dok
tor", kt6rq reżyse!'ował Janusz Wo„nec
ki. Do czasu wojny występuje Eic.h!erow
na również w Krokowie. Lwowie, Wilnie 
I lodzi. Gro m. in. Joannę w „Nocy li
stopadowej", role tytułowe w „Ksi11t
nlczce Turondot" Gouiego. "Salom•" 
W llde'o, w „Kleopatrze" Ne>rwido, w 
,,Judycie'' Glraudóux. „Madame Son1-
Gene" Sardou, gra Balladynę, qra ł 
Szimenę w „Cydzie" I Polly w „Operze 
za trzy grosze" Brechta. A re>lo jej z 
tego okresu w ,,Sza leństwie„ Peyret„ 
Cha.ppuis doczeka si11 me>że jes.rae ocl
dzi&lnej monografii. 

Po wojnie Irena Eichlerówna 
występuje w Warszawie, Łodzi, 
Poznaniu, Wrocławiu i w objaz
dach na innych scenach. Gra 
„Fedrę" Racine'a, w „Profesji 
pani Warren" Shawa, w „Ka'I'o
cy" Merimee, Schillerowską 
„Marię Stuart", w „Skizie" Za
polskiej_ „Marię Tudor" Hugo, 
„l\lutter Courage" Brechta. Obe
cnie występuj e gościnnie w Tea
trze Współczesnym, w spektaklu 
sz tuk japońskich „J~teś pięk-
na,'. 

ROZMOWIE, którą przed 
paroma dniami przepro
wadziłam z Ireną Eich-

lerówną dla „Trybuny Ludu", 

na pyta.nie, jak ocenia dorobek 
teatralny naszego pierwszego 
dwudziestolecia, odpowiedziała 
- ,,trudno osądzać, zbyt mało 
wiaz.iałam". I z kolei: 

- Wiemy, że nie oo roku po
jawiają się wybitne spektakle 
na naszych scenach. Czy któryś 
z warszawskich spektakli koń
czącego się sezonu zasługuje na 
to miano? Zaznaczam, że do 
teatru chodzę rzadko, w pew
nych okresach pracuję również 
wieczorami. Z tego co widzia
łam ostatnio, mnie osobiście po
dobały się „Jabłonie'', „Doży
wocie" i „Tango". 

- A jeśli chodzi o pani pra
cę sceniczną, która. z dotychczas 
granych ról najbardziej pani 
odpowiada.? 

- Jak dotychczas żadna. To 
stała choroba ambicji, nieule
czalna zapewne. I smutne, że 
nigdy nie można dokonać swoich 
zamierzeń. 

- Czy interesują panią spe
cjalnie jakieś· sztuki z drama
turgii światowej? 

-Niejedna, ale u nas panuje 
moda na sztuki tak z.wa111e ·inte
resujące, ale nudne. 

- Co chcialaby pani gra.ć z 
dramaturgii polskiej? 

- Chciałabym zrobić coś z 
Witkacego. 

- Czy teraz, po plerwszych, 
znakomitych pani występach w 
Teatrze TV, mogla.by pani po
wiedzieć, co sqdzi pani o tym 
teatrze. Jak daleko - zdaniem 
pani - sięgają jego wplywy, 
upowszechniające kulturę tea.
tra.lnq? 

- Teatr Telewfaji na pewno 
upowszechnia kulturę teatralną, 
i to jest w porządku. Natomiast, 
według mnie, zanadto upowsze
chnia sztuki teatiralne i aktora, 
I to - niestety - n·ie jest w 
porządku w 1otosU!Ilku do tea
trów. 

- W czym zobaczymy panią 
w nadchodzącym se.zonie 
1965-66? 

- Mam grać w Poznaniu, z 
którYm czuję się zresztą zwią
zana zaróW1no poprzez osobę 
Horzycy, t-0 znaozy jego szamo
tania się o najwyższy dorobek 
dramaturgii światowej. jak i po
przez specyficzny stosunek Po
znania ao tych wysiłków. Mam 
też propozycję do Teatru Tele
wizji, do którego, jako aktorka, 
jestem trochę oporna, właśnie ze 
względu na to upowszechnianie. 
Jeśli dziesięć milionów widzi 
aktora jednocześnie, po roku 
czy dwóch nikt już nie chce na 
niego patrzeć, a przyma pani, 
że to wca.le nie jest takie 
upojne. 

- Panie dyrektorze - pytam 
- dużo stworzył pan ról i sztuk 
wyreżyserowanycli przez siebie? 

- Dokładnej ilości nie potra
iię podać w tej chwili, sądzę 
jednak, że występowałem w kil
kuset rolach i w latach 1928-63 
wyreżyse!"owałem paręset sztuk 
repertuaru polskiego i świato
wego, nie licząc okre-u reżys&
skiego, gdy kierowałem TeatTem 
Polskiego Radia. 

- Gral pan w wielu too.trach 
naszych, w Teatrze Polskiego 
Radia, a ostatnio stworzył pan 
kilka niezapomnianych kreacji A KTOR - uspołeczniO!lly 

o):>ywatel, aktor - arty
sta, aktor - technik rze-

miosła scenicznego. To Janusz 
Wairnecki. 

„Ileż się tam ról nagrałem, w Teatrze TV. Co daje aktorowi 
jakich funkcji nie pełniłem . specyfika każdego z tvcli tea
(W teatrze pod dyr. Dantego trów? 

Kun gry oktonlk'•l kończy w robi 1911 Baranowskoiego w Zakopanem, Teatr, ten prawdziwy teatr, 
u Romana Zelozowskiego, w re>itu 1927 pMmiej w Tarnowie, rok daje największe możliwości wy
uzyskuje dyplom retyser•kl. W C'łcresie 1914-17. - Przyp. mój). Pozna- powiedzenia si·ę, ch~i·a.;·by z te-
międzywe>jennym gro pośród Innych rc>I ł · ł · · "" ~ 
Gustawo w „Slubach panieńskich", Os- wa el?. rzem1-os 0 w naJprymi- go względu, że aktor odczuwa 
wa Ido w „Upforach" lbs<Nlo, Wacławo t~e3szych warunka_ch. Ter- reakcje widowni; Radio ukrywa 
w „M11żu i tonie", Franio w „SzczęśokJ rrunatorstwo twarde i głod. ne. wszelkie trud nos' ~i· fi'zy~e ak-
Fronia", Suł'lcowsldego w „Sułkowskim", D t t l ~ ~„ 
Kordiana w „Kordio.-.ie", Gustawo-Kon- ena ura • _za pa ony na nu.sce I tora, o ile takie istnieją, a wy-
rado w „Dziadach„, Jakuba w „Głupim W ~arderobie, zastępował piec. dobywa na pierwszy plan wa'I'
Jakubio". Każdy członek zespo~ wyzyło- tość słowa; natomiast Telewi-

w latach 1939-45 pracę dzi•jł mlęchy wany do ostatka Niera y pe>dzlemnym PIST-em a Rodq Teatrolnq, · . . z w - zja, obciążając aktora ogromną 
stworze>nq przez Leona Schillera. W tym pad_ało g'f"ać PD dwie I trzy role odpowiedzialnością. daje mu w 
e>lmosle j~t ke:n~re_m - by Jeść, to zna-- ~ Jedne.i sztu_ce - pacholę w jakimś innymi wymiarze moż
czy, by me>c przezyc. p1.erwszym a~c1e, starca w ost~t- ność pokazania najdelikatniej 

Po wojnie większość z nas, w . m.m. Co tydzień połykałem me- wszelkich odczuć ludzkich. 
W 

. t . Kr ,_ · zhczane aTkusze ról. ( ... ) Ostra W . 
arrszawie czy ez w a ... owie, to była ~ rawa . 'k koła - najbliższych dniach ro-

pamięta już do~e jego pl'OW'!i: Dla słabsq;~ch zabij:;:a.a Rs~kła~ baczymy pana. w Teatrze TV w 
dzące rolę m. in. w sztukach. dał f' . . 1 · d roli... 
„Mąż doskonały" Zawieysk•iego, a izyczme i mor~ rue, e-„Dzień jego powrotu" Nałkow- pra~owała artystycznie, u~y~a - W „Głosie" Skowt"Ońskie
&ltiej p gmalion" Sha,wa Po- łatwizny, sztampy, schlebiania go. I dlatego chcę wyrazić w tej 
wrót' "s~a marnotra~~g-0" najg?Tszym instynkt~ widza, wypowiedzi głęboką wa'zięcz
Brandstaettera, „Intryga i ini- mnoz1ła zastępy szmirusów ~~- ność dla Telewizji, która umo-
łość" Schillera torskich. ~a .t~ dla odpornu~J- żliwia mi kontynuowanie zaiwo-

. szych, amb1tmeJszych, był to du a~torskiego. 
Ale przecież i w tw6rc:zości trening w swoim roa'zaju jedy- - Która z dot11chcza.sowych 

Warneckiego nie chodzi o wyli- ny. Mordercze tempo pracy, róż- ról telewizyjnych najbardziej 
czenie ról, które są jak gdyby norodność ról w rezultacie da- panu odpowiadala? 
znakami, wiodącymi na jego wały możność szybszego opano- - Mistrza w „Mistrzu". Dała 
drodze arty.stycznej, ale o miej- wania techniki aktorskiej, n·ie- mi duże pole do odtworzenia 
sce w teatrze polskim, o rangę zbędnej nawet najbardziej uta- młodości aktorskiej własnt1j i 
w sztuce, jaką dzięki nieustan- lentowanym. z tej twardej u- moich rówieśników. 
nej pracy osiągnął. Do czego czelni wysrzło wie!e wybitnych 
doszeał? O Januszu Warnec- jednostek Robert Boelke, 

Rozmawiała. 
1ENA STilZEMINSKA 


