
Lubię się spotykać ze słucha
czami poezji i na ogól, jak 

1 mi się zdaje, wychodzę z 1 
. . owych spotkań obronną ręką., 

. Przyznam się - mówi TegO' typu konfrontacje są nie-
St~msła:-V Ryszard Dobrowol- słychanie cenne, wartość utwo · 
sk~ -:-- _ze dot_Yc~czas dw~ WY: ru sprawdza się przecież wła
rózmema w zy~1u sprawiły m1 ściwie dopiero w odbiorze. 
szczególną przy1emność: otrzy- . . . 
mana przed laty nagroda mia- - Na1bl!zsze plany twórcze? 
sta Warszawy i.„ wyrwana Należałoby raczej sformułować 

które:oś dnia kartka z kalen- to pytanie inaczej: co je- Malarka, wbitny p 
darza, na której odwrocie - stem komu winien? - A więc tystka, która na hist· 
zamiast oczekiwanego „co bę- - przed kilku laty MON czesnego malarstwa 
dzie na obiad" - zo"baczyłem zwrócił się do mnie z propo- wywarła wpływ 
mój wiersz.„ Dziś doszła na- zycją napisania tomu opowia- wyraźny. Artystka 
groda ministra kultury. Bar- dań. Niestety, weszła mi w ogromnej kultury, 
dzo się z niej cieszę. Miło mi paradę książka „Bruki War- przeciętnego zmysł 
róv·nież, że znalazłem się w szawy" i w rezultacie praca stycznecro. Twórca wi 
jednym towarzystwie z Brzech nad opowiadaniami nieco ~ię predysp

0

ozycjom, 
wą. Wie pani - bywają pisa- przeciąga. Natomiast piszę w1er swej naturze, swem 
rze niedoceniani, po których sze. Myślę, że powoli uzbiera Hanna Rudzka-Cybi 
jednakże zostaje ślad w dzie- się z nich tomik. Marzy mi się fesor Akademii Sztukl 
dzictwie literackim. Bywają nadto napisanie poematu o w Krakowie, należ 
także cenieni, o których po- I Warszawie - o dzisiejszej War pokolenia, które 
tem nikt nie pamięta. I wresz- szawie, ale z całą jej trady- przeorało świadomość 
cie bywają tacy, o których cją. Szukam tylko nowych w naszym kraju. Nale 
wszyscy wiedzą, że są cenie- form, nowych środków wyra- tej konfiguracji arty 
ni, więc po co ich wyróżniać? zu - w poszukiwaniach twór- rzy przywrócili w p 
Do takich należy Brzechwa. czych nie można nigdy usta- słowu kolor, nowy 

- Rzecz jasna, dla każdego wać. Kiedy poemat zrealizuje , 
pisarza ważny jest przede się? „Bruki Warszawy" wyszły 
wszystkim czytelnik. Jeśli cho- na 700-lecie stolicy. Mogę za
dzi o mnie, szczególną wagę pewnić, że z poematem nie bę
przywiąZuję do spotkań autor- dę czekał . na 800-lecie„ • . 

Irena Eichlerówna 

Co to sa marzenia? 

- Czy nagroda Ministra Kul 
tury i Sztuki, nie pierwsze 
zresztą wyróżni.enie, jakie Pa
ni otrzymuje, sprawia Pani 
satysfakcję? Czy ceni Pani 
tego rodzaju dowody uznania? 

- Miło mi bardzo. Ułatwia to 
trochę jakoś „trudne życie". To 
ślicznie ze strony Ministra Kul
tury i Sztuki, że sobie o mnie 

przypomniał. To przysłowiowe 
ziarnko jest chyba jedyną sa
tysfakcją z pracy, która mi tak 
ciąży. 

- W codziennej pracy ar
tystycznej spotylcajq Paniq 
zapewne liczne wyraz11 sym
patii, podziwu ze strony pu
bliczności - czym je Pani 
kwituje? 

- Nie mam żadnych klopo
lów z podziękowaniami listow
nymi czy też osobistymi. Kło

poty są zapewne wówczas, gdy 
się nie ma za co dziękować. 

- Którą ze swoich kreapji 
aktorskich ceni Parni najbar
dziej? 

- Nie cenię żadnej. Nato
miast wielką jest chyba przy
jemnością, jeśli się wierzy, że 
ta praca komukolwiek na co
kolwiek się przyda. Jestem 
chronicznie niezadowolona z 
siebie, z mojej pracy i z całej 
tej „~rogi" wyboistej. 

- Od Jak dawna p• 
zajmuje się u.powszechr 
&'adnień archeologiczny 

- Od trzydziestu 1 
tern wyjściowym sta 
mnie Biskupin w 193 
to początki badań 
Biorąc udział w tycł 
zacząłem również pe 
wać archeologię i pra 

- I przez trzydzie.ś 
przerwy zajmuje 1ię 
sor tą działalnością„. 

- Tak, z mojej wł. 
tystyki wynika, iż ski 


