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Tak rzadko
podziwiamy
w ostatnich latach! „Ta
Gabriela„." na scenie Te'lnr.a
Małego w Pani opracowaniu
"lekstu 1 z ani udziałem, tym
większą jest dla widza satysfakcją. A przy tym czyni Pani w
tym przedstawieniu z Gabrieli
Zapolskiej kobietę prawdziwie
Panią

fascynującą„.

- Nasze przeds tawienie to
zapeWl!le jakiś okruszek, „kąt"
dla tej „całe życie zakochanej"
Gaib.rieli - a·ktorki, którą chciała być i au tor ki, którą chciała
„nie być". Bat"dzo polska jest
ta Gabriela, narodowa. Piękną,
wyrazistą polszczyzną przemawia; dziwnie: „Nie aspiruję do
nazwy pisarza
euiropejskiego,
aile do nazwy pisarza polskiego". Pisała w siklej koncentracji (i konkurenc}i), przebywając
w świecie tworzooego właśnie
utworu, który widziała w swej
wyobraźni jakby na scenie musiała Pisać w jakimś transie,
skoro sztuki jej pows tawały w
pięć dni, czy w trzy dni A pisała przecież piórem i atramentem, nie na ma.szynie ' Była
„nat:!ekryzowaina",
zrupewne
WyWodziła się z wymarłei rasy „proaniennych"
chodzi
właśnie o ten blas k, owo Wyspiańskiego: ~elektryczność z oczu bije" „
- Traktuje
„cud".„?
-

to

Pani

jako

Cud w teatrze? Taok. Byteatrze.
rozpaezli wie rzadko. „Spotkanie się
snów - to nazywoają czasem
cudem" - oto jak o·kreśli! Witkacy to wewnętrzne
światło.
I stotnie chyba, jak to już pewien radziecki aiktor ogłosił w
prasie niedawno „gdy spotykają
się utalentowa11i aktorzy - ma
miejsce cud.. Jeżeli tra•fia.ją w
silne magnetycme pole dz iała
nia partnera, bez cudu nie może się obejść. A teatr jest jednym z niewielu miejsc na ziemi. gdzie jeszcze zachowały się
cuda" Wierzvła w to p ewnie i
Z&P<Ylska, a my mamy zaszczy>t
być jej kolegami. Po kaiżde.i
pracy dla teatru, do ostatka
wyczerpana, chot"owała„.
łam

świadkiem cudów w
Ale cuda zdarzają się

- W myśl zasady: za wszystko trzeba płac ić ...?
W .ęc płaciła: ., A w teatrze
rozpoczęło się królowaonie oan-

-

ny Bed•:iarzewskiej ! Wszystkie
sztu·ki. cały repertuar ma na
Ci>lu wv:!obycie na iaw iei iedynie. My stanowimy przystawki. Co dzień na afiszu! Gra co
dzień!" Gdy „żony" dyrek tcrów
teatrów nie dopu.-ścily
Zaoo,Jsk1ej wiecej na scenę ia·ko aktorki, miała 44 lata. Odwdzieczyła się „pannie Bed" („pa:nnie
ł9żko" jak ją nazywano) w
recenzji o niej: .,Grać wszysfko
- i cią.g!e! - jest szkodliwe dla
mózgu, wytwarza
monotonię,
Wsza.k jest tyle rrłodswrh arh"Slt"d" A W!rok Zanolskid? hr! wynis~c'onY i„~zcze od· czasu jej n<;d7.y, gdv ś'C'<'~illa nocami pri„y ic-dnej świeczce„.
- t'parta. Bohaterska ta Gab1·iela„.

- „. „kochająca" i niedoceniona. „Gdybym była Francuzt m! - pisała- miałabym sła
wę olłn·zymią i byt zapewniony"
Jak zauważył w swoich
Pracach o Zapolskiej prof. dr
Zbigniew Raszews1ti. iest rzecza
zadziwiającą
w Polsce iakieś
wstydliwe traktowanie w literatune jej dorobku dramatopisarskiego. Rację miała Zaoolska
w tym swoim wiecznym .„l!dYbym była Francuzem!" Wyda.ie
się, że gdyby była Francuzem,
byłaby w Akademii
Francuskiej„ wśród wielkośc.j Francid:
Racione'a i Moliera; nie tylko
obok PO·pularnvch farsopisarzy,
jak Flers i Caillavet, czy pomniejsze figury P ewnie Francia się ich nie wstydzi nie d>!atego, że ma poczucie wyższości

Fot. Edward Hartwir

Irena Eichlerówna
o swojej "Gabrieli"
czy wielkości, ale że ceni różne
walory ludzkich p asji w twórczości.„

- Czy wstydzi
polski teatr?

się

Zapolskiej

- Ła,picki i ja cieszy my, że
to gramy - żeby ju.t un ilknąć
określenia, że jesteśmy z tego
dumni - i to chyba widocme.
AwaJngardy mijają, iaik i szalenie prz edeż awaingardowa w
swoim czasie Zapolska -saty•ryok,
a tradycja .iakcś trwa. Choć u
nas stale jeszcze w ocenie teatralnej czyni się zarzuty z wielkich kwalifiikacji, takich a nie
innyc h. w twórczości. To oomylen1e pojęć! Nie po francusku
- ja:kby to określiła polska Gabriela.
0

- P ani 01:"r omne zaangażowa
nie w sPrawy, którymi żyła Gabriela Zapolska. i wynik tego
:rninter;)sowania - „Ta Gabriela„." w Teatrze l\:la!ym - to
wz.:i:nv krok na dro ilz;: odkrywania i przyblibnia jej o·s oby d~i~iai~zf'm u
społeczeń
stwu. W!ożyb Pani zresztą w
to p rzedstawienie cały swój
kunszt ak torski i. •. literacki.
W pracy nad moją „Gaokazali mi pomoc ludzie, któryim również za.leżało
na lY'm, aby biografia te.i „całe
życie za•kochanej" dotarła do
szerokiego kr«;>~u.
Oczywiście
po!llógł mi prof RaszewsJd postać Zapol.sk•iej iest blisk a jego za interesowan iom nau.kowym. I ta·kźe - An.clrzei Łaui
cki, który chyba z pasją (znając
moje kolejne opracowania tematu) kształtował ten teskt, l!dy
był r eżysere m. a zarazem moim
uartnerem. O pani dr Jadwi.dze
Czachowskiei z PAN-u, autorce
książlti
.,Gabriela Zapolska".
mówiłam kilkakrot.nie - łaska
wie sPrawdzała moje opracowania. Gdyby nie życzliwa zachę
ta tych ludzi. ni'l(dy n·ie ooisałabym
miłości
tej Gabrieli,
przy moich wygórowanych wyma·ganiach w stosunku do samei siebie. I nie gralibyśmy iej
nigdy. Teraz wiem, że miała
bym czego żałować.
-

brielą"

-

się

I my, którzy prędzej mogli
z Panią na estrascenie teatralnej.„

zetknąć
dzie, niż na

-

A moie jeszcze o Gabrieli
zakochanej"? Zawdziecinnie: „Ach,
gdyby ludzie wiedzieli, jak nie
znosze tn·ndać się nie wiadomo
„całe życie
sze marzyła

gd~ie!.

nie

Pro5iliby mnie o
w tych różnych
koncerta ch . odczytach„. naradach i Posiedze.niach. ' Manią
moją było zawsze urządzić sobie m ieszkanie jak najp iękniej,
aby w n~m siedzieć" I zapawz1ęc1e udziału

m ięta.le

pracować

Bez przeszkód. A to
nierealne ...

oczywiście.

okazało się

- Nie nal eżała Zapolska do
tych, którym spełniają się marzenia„.
Dlaczego
pozostała
„promienna", jak to Pani określa, dlaczego „dziecinna"?
-

Taik chyba

określamy świe·

żość uczuć? Może przydałoby się
być opóźnioną w roz.woju? --o:i:e i dzioSiai trzeba bylo·by mieć
w sobie trochę naiwności, potrzebę jakiejś czystości w tej
nudzie zabrudzenia teatralnego
i ta.ndetv. czy „nowej " stylistyki brzydactwa! Ni'e przykłada ć
Pompa tyczne i wagi do SWY'Ch
domorosłych myśli i pomysłów?
~·fieć t rocht> ironii w st;1s1:n 1-:u
do siebie. Mieć czym zachwycać
się, cieszyć. I śmiać się, z siebie samej zwłaszcza.„ Zai .•ze
muszę się czyomś cieszyć, coś lubić, być przywiązana .
Zawsze
mi sie chce śmiać - z samej
siebie też.„ Nie wiem - to waż
ne, to mi daje - nazwijmy poczucie radości. Nie wszystko
musi b yć przecież ciagJe .• antyestetyczne". nie wszystko mmrl
być błazenadą z klasyków, i to
w celach zarobkowych.„

- Smialość godna Pani Gabri eli ...
.. „zakochanej" w teatrze.
zbul!ltowaną , bez rozkojarz eń
(dla
którei praca był.a w życiu nai ważniejsza, ja.k to zwykle dla
aktorów), ożywczą z tyim wła
snym nurtem porvwistego polskiego źródełka: kobietę „błysz
czącą" w klatce teatru. I mam
nadzieję, że taka Gabriela żvje
w na szym przedstaw'.eniu . Jesteśmy chyba w tej dwuosobowej sztuce we troje? - z kobieta wielkich amb;.cii i z „tęs
knotą d-0 kochania".
Czy nie
mia ła słuszności: „Chcecie mnie
zabić milczeniem.
poczekajcie!
ja was zmuszę. że o Illl!lie bę
dziede Ptsać!" „.
-

Lwbię tę polską Gabrielę

- Zwycięska ta polska Gabl'iela„.
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