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- Czym był teatr dla kultury polskief przed wojną, a
czY01. ~est terazt
,IRENA EICHLEROWNĄ:;..,..
Inna była młod1.1eż - l urny
świat, w ,kt9rym żyła 1 pracowała.
Ta młod.1.; eż był.ł
prawdziwie-- młoda. :?drowa
raczej,
radosna„.
pragnęła
stać się kimś , oczyw i ście popn;ez pracę , inne drogi jako5
nie były tak łatwo o stęp c.
I nikt. nie pytał jak „nauczyć
się talentu" ? Co c.1.ęstc mn ie
spotykało po wojnie Odbywały si" spotkania, zebrania r.
dziennikarkami na sali uzbrojonymi w notesy, p ' óra . czy
ołówki a znany literat. czy
krytyk teatralny
„zagajał" ..
wzbudzał dyskusje oraz . ła
godził" . Wszelkie pvtania tyczyły teraz głównie tego ,.jak
nauc~yć
się
talentu"? Dla
wszystkich jasne bvlo że to
· podyktuję. a oni to zapiszą.
Nikomu jakoś nie przy<'hodzi,,. ło do głowy, że trzeba go posiadać. Człowiek na C'enwrowanym stawał s i ę rarzej oniemiały z wra 'leń„.
a madrv
prelegent szybko s tw ierdzał:
„nie chce pow i eri?.i eć! " R a tował svtuariEo> is1ol niP n' e nale7.ało mów fć tego, na co s • ę
miało ochotę wy j aś n i aiac
zebranym co się o n ich myśl i.
Mam nadzi eję , że teraz n ikt .
nie pvta . jak naurzvć si ę IP!!o
talentu. dziś wszvscy już wiedza i są <'ałkowk i e p<>wni że
go on• ladaia · A r; k t ńriv n i('
potraf;a s i ę d„roh ić n '!'
mRi'1 talcnfo Oto jak ie w i d i~
różni re.

-... Dlaczego w nas1ych czasach teatr został zd•·troni10wany i czy został zdet~onizo
wany?
-

Zdetronizowanie

nastąpi

ło rzeczywiście. 1 to wiele lat

temu - cóż robić . „ Zawin1 i ł0
szkolniC'!Wo. wla~nie od dawńa fatalne w skutka ch. mó wiąc oględnie .

-

Z jakimi teatra.mi

\Viążą

na1• ic·plehze
wspomnienia? Z wilen~kim za
Zt-Iwerowh·7.a, lwow,kim 7.a
Horzycy, Pol~kim za ~tyfma
na. czy Narodowym za Zelwerowicza, ffortycy?
Panią najżywsze ,

z
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IRENĄ

EICHLERÓWNĄ
rozmawia
~WA <?AŁĄZKA
I

·Czy

nie stać nas , .,
na,. skromnosc ?
.

przvkazµne jest 25). Tylko
uLd >i1 ,•„r\y ,· h t dobrvm gło·
sem , bez bełkotu, obdarz.onych „warunkami" zewnętrl
nymi i wewnętrznymi . A
wykładow c y wowci.as nie tłu
maczyli, że . muszą z czegoś
żyć' „

ni

kreacje

tak dri1edynie

-

Zost:> , Pani

Szkoły

,,

- Tak się zdarza„. Ale byich jednak 24? Przec i eż
zawsze może być gorz.ej„. No
właśni!' - od czego są ludzie?
- Była
Pani
świa dkiem
różnych
„epok teatralnych"
Po łatach , doświadczeń, czy
może Pani określić, co to jest
prawda aktorska?
- Wewnętrzna? Trzeba ją
pos i adać!
Zewnętrzna?„.
Po
latach do ś wiadczeń - wydaj~
się, że może
jej i nie ma?
Zmienna jakoś „ . .

w panowe, nieprzeczuwalne światy. Myślę, ie
odpowiedzią
jest najgłębszy
szac11nek widzów i krytyki ...
mięć,

zapadają

tworLą

ło

- Może to dlatego, że głę
boko czuję i wiem co to znaczy nieszczę~cie~ A to. że
wiem, Jest zapewne ważne w
odbiórze przez wrazhwych
widzów.
·

pr.i:yfęta do
Oramatyc.i:nej, prowadzonrj przez Aleksandra Zelwerowicza
be~
eg1.aminu, w
- W latach pięćdziesiątych
: ' można podziękować„.
parę miesięcy po rotpoczęriu
zetknęła się Pani z Bertoltem
roku szktllnęgo. Czy już w
..... Jacy ludzie, jacy artyś
_,, Bf!'Cht()_~ U,zną,,ł Partią .wów-,
!Jillł11adurmi
M. :.Konopnic" et byli dla ·Pani uaj..,aiail'jsi
, !l~ił:~„z1 na;lwi~~1szą europejską
kiej,
któf'f!."',...Pani•'"
'k'qńe-.eyla,
. , w J:ani scenlcLr,re-:r <tw."tczości'ł " ·
,' , ak(~~i(!i: I :Ja~.~e Wspomnienia
myślała ~!Jl, że ·.t;óstanie ak· wiąze Pani z Brechtem? ,
.i... Zazwyczaj
wypowiadam
, to~ką?
, , ~ "~1-...
~
I.:; J t- U "'• '
..a,Ci• 11
"'
~
, .,,
„ •
•
się chętniltn•o ,t~ch , •lt-tót>yieh •
~,
~· Jak najlepsze, ~ówdo z
- O nie To taki dziwny
już n ie ma - aby n ie 1.adr aż
jego żoną Heleną We•gel, jaK
przypadek . I św_i adciy tylko o
niać tych, którzy jesi.cze s ą .
i z nim. Ona - bardw pragZelwerowiczu. Widocznie był
Ale I to bywa pn y r zyną
nęła grać role. których On ś w ietnym psychologiem I po„nle.1.adowolenia" ob ja wy
nigdy nie dał jej zagrać.
traf
i
ł
jakoś
bezbłędn
i
e
ocenia'ć
można odczuć .
Wygląda tak
Wszędzie istnieją różnice.
ludzki
„materiał".
Ale
nie
'la
jakby teatr zaczynał s i ę od
bardw lubię opowiadać o S-Okażdego
z osobna; teraz i
- Kiedy Pani zaczynała
b ie. Cóż, i profesorów i Szkodzisiaj„. Niestety, ja lub ię trapracę na scenie, najważniej
łę Dramatyczną · lubiłam . mo. dycje - bez nich n ie. ma ojszy w sztuce teatru był aktor.
głabym do . n iej t'hodzić całe
czyzny. I dokładn ie w iem. naPóźniej inscenizator i scenoży
cie.
Zelwer
s
ię
śm
i
ał.
źe
aby
wet jestem dumna . że teatr w
graf. A dziś? Czy nie wraca
mn
ie
z
n
iej
„
wyc
i
ągnąć"
,
mu·· Polsce trwa już 200 lat z oczas teatru aktora?
s i ał objąć dyrekcję teatru .
. ' kładem. a ten „okład" jest
'_:_ Nie może wrócić. Zawini1
' ' również bardzo · watny:' Ale
~ W ciągu wielu lat ~wojeJ
ło szkolnictwo, za wiele „brazaoszczę1zę . sob ie
na razie
scenicznej twórc1ości pracoków". Brak też i scenngrafów,
nłebot y ct.nyc'1 '
·· w:Ykazywanla
wa.Ja Pani z ludźmi, którzy
jak i następców dyrektorów
różnic, jakie się stale ujawsą . legendą polskieJ:'O teatru:
teatrów.
; :iliają, ~dyz · jednak „ wsiystko
Siemaszkowa, Solska:, Wysoczależy od ludzi!".
·
ka , Cwiklińska, Dulęba, Ja- W Pani twórczości jest
odwaga dochodzenia do graracz, Osterwa, Zelwerowicz,
- C~y nie żal Pani przednicy i spokojne, pewne istnieJunosza-Stępowski,
Węgrzyn,
wojennego , teatru
z
jego
nie na tej granicy. Niewielu
I,eszęzyński, Brydziński, Schilwspólnotą, żarem i zapałem?
ludzi obdarzonych jest tą taler, Horzyca„.
- Żal... jak wszystkiego cq
jemi:ią
iskrą
tworzenia na
- Cóż to za cudowne- \.iaz-• '
granicy ' i wybiegania poza
mija bezpowrotnie.
wiska!
Zapierają
oddech
nią. Jaką cenę płaci się za
istotnie.„ Cieszę się , tak dob- Aleksander Zelwerowicz
twórczość, która wybiega poza
rze słyszeć je„.
• wychował i wykształci·ł Wielu
potoczność i przeciętność? Jaznatomitych · art:vstów · Jaka
ka jest cena za życie na najZ
czego
wynikały
ich
była at01osfera, jaki sysfom
wyższym tonie?
wspaniałe
osiągnięcia'ł
Co
edukacji
Zelwerowicza, .że
czyniło ich tak niepowtarzal- Na scenie? ' Nieprzewiprzynosił tak wspaniale rezulnymi?
dziana„. ale zawsze s i ę płaci.
taty?
- Pomazańc y .
Obdarzeni.
No cóż, „od cze~o są ludzie"„.?
- Zelwerowicz wrai z koDar boży - emanacja.
misją wykładowców na czele
- Czemu po wojnie grywaz Honycą przyjmowął na stu- Nie pytam co w Pani oła Pani tak rzadko? 24 role
dia ~ albo 7 osób„. (teraz
sobowości jest takiego. ie Pana 38 lat pracy?.
Wyliczyła Part ·
kładnie i iasno. że

-

'
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- „To tylko życie uczy goryczy, wtedy aktorstwo jest
ucieczką, czy też lekarstwem
''na' \hzYstko". To cytat z Pani wypowiedzi. Czy aktorstwo
zawsze było dla Pani ucieczką?

-

Tak

następuje

się złożyło,

że tera.i
ucieczka od teatru„.

- Co w praktyce dla kobiety znaczy być aktorką?
- Jak i dla wielu kobiet,
to samo „trudne życie", i tak
co dzień.„
- Czy kolejne role pozwalały Pani odkrywać w sobie
nowe, nieznane uczucia?
- „Nieznane"? Po tej wojn ie?
- Czy przy budowaniu postaci scenicznej zawsze szukała
Pani przede wszystkim
wewnątrz sit>bie?
- Nie bardzo wiem jak
inacrej można coś znaleźć?
Trzeba wiele czytać o danej
epoce oczywiście - to pokarm
konieczny.
- A jak to możliwe, że w
dochodzeniu do roli nie było
jak powiedziała Pani w
jednym z wywiadów - nic z
wykoncypowania?
- Istn ieją ale „koncepcje"
gdy przy czytaniu sztuki
widzi s i ę daną postać , czy
s łyszy.„ Właśn ie bieda w aktorstwie polega równ i eż i na

b.ra,kach słuchu,
nętrznego?
-

możl!

wew-

-Czym

jest 1· dla · Pani
z nową rolą?
- Z „nowym" człowiekiem?
Cóż,
podoba się, lub nie.„
Niektórzy wykonawcy, a jako.ś smutni znajdują w tym
zetknięcie

,,nową

przygodę"...

Traktują

wszystkie role czy sztuki jako
„przygody",
wędrówki
po
świecie ..•
- Czy tragiczne role Racine'a są najbliższe Pani sercu?
- Bardw je lubię." Is_tnleją
autorzy Grecy, Francuzi
czy Anglicy - którzy niebywale znają i potrafią opisać
psychikę kobiecą. To zawsze
genialni twó.rcy.„
.
- I znów cytat: "1 żadnej
roli nie jestem zadowolona"...
czy i dziś . powie Pa.iii to sa:
mo?
- To samo.„ zbyt jest ża
łosne ciągle wpadać
sobą. Zachwyty
samą? , To choroba.

n ia
-

w olśnie
nad · sobą

Przy

każdym
wybo.-ze
musimy z czegoś
rezygnować. Z czego Pani re-

życiowym

. zygnowała zmitając aktorką'?
- Rezy gnowałam. Rezygnować musimy ciągle. Móże mylimy się, może mamy słusz
no ść?

- Czy. Jakieś role, przeżycia
scenicznych postaci pomagały
Pani w życiu w podobnych
sytuacjach?
- Chyba raczej na odwrót?
Jakieś przeżycia postaci scenicznych coś nam może przypominają?
·
- Sława budzi często zazdrość. Zapewne spotykała się
Pani z jej przejawami w stosunku do siebie l 1woJeJ
sztuki?
, _W naszych waruhkach cój. to ma za znaczenie?
Smieszne wszystko, gdy rzecz
dzie je się np. w Pacanowie„.
- Spotkałam się z opinią.
że Pani nadwrażliwość doprowadza Panią przy pracy nad
rolą do stanów niemalże maniakalnych. Czy rzeczywiście
Pani wspaniałe, niezapahtniane role: Maria Stuań Schillera, Fedra, Lady Makbet,
Matka Courage, · Marla Tudor,
Pani Warren, Szimena w
"Cydzie", że wymienię .t ylko
niektóre... wymagały takiego
11.a~ięcia?

praWda ·nigdy nie
uwagi na to co o
Nie ~ea~owałam
na zadi\~ in ~nu CJ ' ~ zwła
szcza dziwnie z nadmierną
pewnością wypowiadane, zapewne i chorobliwą? Niektóre
bohaterki tragedii czy dramatów zapewne mylą się ludziom zanadto ner\Vowym z
o sobą wykonawczyni? To się
żdarm, np. FedTa - „ustawiona" przez autora jako · obłąka
na miłością aż_ 1~o oczyszczenia przez samob6jstwo. Wzruszenia widza zapewne róW!llież
odgrywają swoją rolę... Cliociaż zaznaczyć trzeba, że role
„dramatyczne" nie sprawiały
mi żadnych trudności.
- Mówiono mi też, że sama
Pani wybiera i opracowuje
rolę, sama projektuje dla ·siebie kostiumy i sama reżyseruje swoją rolę.~
~
- Och. to nieścisłość i niepotrzebna przesada. Bard?.o
jestem ciekawa kto ma to
z.rob i ć :za mnie, owo „opracowanie mego tekstu", które
jest zresz1ą ściśle związane le
wspomn i aną przez Panią „reżyserią'~ roli. Nawet znakomici reżyserzy (gdy prosiłam ich
o pomoc dla partnerów) odpowiadali mi, że kończyli reżyserię , a umieć graf: powinni
ci. którzy kończyld wyd~iał
aktorski i że · r!!żyser nie jest
po to, aby ich teraz uczyć„.
Mają rację. A projektowanie
-

Co

zwracałam·
mni: piszą,.

kostiumów? Po prostu w sztukach
współczesnych,
gdy
teatr - zwłaszcza dziś - nie
posiada materiałów, gdy hie
ma odpowiednich pracowników, gdy nie ma pieniędzy,
scenograf wybiera jakąś moją
prywatną suknię ... w ten sposób premiera jakoś może się
odbyć. Wielcy scenografowie
za.wsze wytwornie pytali wykonawczynie, jakiego- koloru
nie znoszą? A to z tej prostej
pTzyczyny, że taki „nie lubiany" kolor d-ziała fatalnie na
wykonanie
przeszkadza
nieznośnie... Ja np. miałam to
·nieszczęście z kolorem pomarańczowym...
.
- A wybór roii?
- Oczywiście nie wszystkie
proponowane mi sztuki mogę
grać, z różnych przecież powodów. Ale po co „prostować" plotki
i komentarze?
Wolę Pani powiedzieć Q naszych pracach nieprzewidzianych, a ciężkich i bezinteresownych, np. gdy sztuka jest
źle przetłumaczona na język
polski - poprawiają to ws.tyscy aktorzy, w trudniejszych
przypadkach ci, kterzy znają
ąobrze języki obce, ,sprawdi:.ają tekst z oryginałem. Często

ze złego
przec ież

przekładu

wynikają

nonsensy ps:r.chologiczne, c:zy inne... różnoraki,e
są cięż:kie prace aktwskie ··przymusowe.
- Zachwycano
się
Panł
stylem, jakby zrośniętym z
Pani osobowością. Dlaczego
nie wykłada Pani na PWST,
aby przekazać innym pokoleniom swój aktorski kunszt~
- Ni-gdy mi tego nie pro•
ponowano... zresztą wytłuma
czenie jest szczere: „jedna
Eichler6\Vna wystarczy". Tylko skromność, na którą mnie
stać i zawsze mogę sobie na
nią pozwolić, nie dozwala
aby p11zymać temu · rację. A
z:resztą.„ wszyscy wied-zieli. że
pewnych spraw nie zo~tawiła
bym w spokoju - a - chciano
mieć spokój. Zresztą na jedno
by wyszło.
- Zapewne wie Pani, że ma
naśladowców,
którzy pragną
zgarnąć w swoje
posiadanie
spektakl ł widza. ·
- Wolałabym nie wiedzieć.
- To piękna cecha umieć
zobaczyć, choćby w najgorszym człowieku, tę odrobinę
dobi:a, którą otacza ocean
nieprawości,
a nie Jest w
stanie jej zatopić. - I to za- pew
,. Je t powodem Pani
s!r,nnego „wybielania posta„

m:i
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- Wydaje hli Się to konieczne. Zapewne dlatego, że
zawsze interesuje mnie nie
jednobarwność, ale złożoność
człowieka.

· - Używa Pani na scenie
swego głosu jak instrumentu
muzycznego. Ta niezwykła
właściwość zaznacza się także
w Pani najnowszej roli, doktor Matyldy von Zahnd .w
„Fizykach" Friedricha Diirrenmatta .w Teatrze Małym.
Jest Paf\i znowu na scenie,'
aby „przekraczać siebie"... Na
czym polega tajemnica Paul
głosu, Pani ak~orstwa?
- Tego właśnie nie wiem_
·1
bo i skąd? Ale chyba to pro;.
ste - głos ktoś ma. albo go
nie ma. Poza tym ja .nie palę
....... może śpiewaczki wied~
coś więcej?
·
- August Grodzicki przy.
gotowuje do druku monografię poś'więconą Pani sztuee
scenicznej. A czy Pani pisze
wspomnienia?
- Wystarczają mi wywiadY'
:·
- to również mę,czące„.
- Po tylu latach pracy może Pani powiedzieć o spełnie
niu?
- Sądzę, że zapewne każde
mu od dzieciństwa · coś · się
marzy. może śni? .Me czy to /
się sprawdza? ·
- Dziękuję za · rozmowę. • ·
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