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w ksżtałt sceniczny, cey jest to tylko wypłk
dyscypliny wypracowanej \V
akcie wieloletniej pracy na

d;~;,"";';;;;~';ł,y było praw-:
dopodobne. .Transponując to

ka , XX

na przeżycie aktorskie: czy
ważne, żeby było ono prawctlli-

kami, by

we czy prawdopodobne? czy

dy drugi

perować

wielm powinnil odrastycznymi środ

obojętnego

poruszyć cżłowieka

w momencie, kieczłowiek

zagrożonr

cach", 5nmterue. gło~!1 w stowach: „Liesel, Liesel .
Lata trzydzieste: Lwów, Wiłno, Warszawa:
Balladyna,
Swięta Joanna, KJeopatra, jeśli
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wiele pięknych 1lów. Jestem przekonana, że z tymi samymi pytaniam.i-pf'oblemami może śił Pani zwrócić do wielu naszych aktorów, milo mi więc, żl!'
i ja mogę Pani Odpisać. Ale prawdą
;est - wielki to dla mnie wysilek przełamać się - nie znoszę pisać, nie znoszę- wywiadów.
Cieszy mnie, ż~ sprawiam na Pani
- kaźdorazo·
wego porodu postaci przed publiczno-

wrażenie spontaniczności
ścią.

N11jtf'udniej zawsze jest

za:czqć

przed·

stąwienie, potem wkraczll ;u.i rozpęd,
inne motory poboczne, które ulatwiajq
trochę to „jednorazowe życie" ale
zawsze po zakÓńczeniu żostaje wielkie
wyczerpanie.

O swoim aktOTstwie, wbrew najwięk
•%11m chęciom, . mogę powiedzieć niewiele. Wiem, że muszę grać. DyscypHnll jest chyba wypracowana doswiadczeniem, inaczej nie przetrzymuje się

tej procy, ale 11ktorstwo to jednllk nł•
„doświadczenie". Przecież kiedyś zaczynalo się bez żadnego doświadczenia.
Pyta Pani o wieloznaczność slo1f'a· Slo·
wa zawsze byly dla mnie wieloznaczne. Zawsze 9rtemawialy do mnie w czytaniu silnie i obrazami. Inaczej nie umialam i nie umiem ich mówić. Są
pewne „musy" w pracy: nie zawsze wiadomo dlaczego pracuje się wlaśnie tak.
A oo ułatwia kontakt z ludźmi? Może
bezpośredniość. Zawsze balam się i boję
publiczności. Teraz, po tylu latach pracy, nie lubianej, choć konieczne;, mogę
się ;uż przyznać do różnych spraw.
Nigdy nie młalam w sobie at tak
wielkich aspiracji, aby wyjaśniać ludziom świat, by rozwiklać jakieś problemy, czy też przekpzywać swojq ,wiedzę.

Od tzw. „zawsze"
wokół

uważam wszystkłch

za mądrzejszyclt od siebie. Mialam tvs·panialvc~ profesoró'IJl to szkole
if'edniej, w , Szkole Dramatycznej, wspa-

nialych w J>T4C1/ ut0odoweJ. Zaiwsze
byłam przekonana,
jestem głupła i
nigdy z tego powodu nie odczuwalam
cienia przykrości. I to mi dawalo pogodę, czasem dodawalo ducha, gdy była
tego potrzeba.

u

Racłzę

to wszystkim. To wspanialy
sposób na zdrowie. Nie znam mądrzej
szego. I„. wlaśnie przekazuję prawdę,
w którą wierzę, Il o co Pani pyta. Nigdy
w życiu codziennym nie chciało mi się
klamać. Jeśli chodzi o prawdy odautorskie, myślę, że w sytuacjach krytycznych możnll odmówić udzialu, .gdy się
jest czlowiekiem skf'omnym czy pokornym wobec sztuki.
Ja nie aądzę, żeby Bktorstwo uczylo
goryczy, ono ucZ11 pięknych rzeczy, jeśli chce iię ich uczyć. To tytko tycie
UCŻJI QeTl/C~ł/. Wtedt1 aktorstwo ;eat ucieczką czy tet leJearst~em nil wszy•
,tko (;ak ~rt innych .zawodów, np.
malarstwo).
·

Pracuięm1ł dta tych lud:it, kt6r~11lf

calić od zap_omnienia".

•

List Ireny Eichlerówny jest
prostym wyrazem Jej osobllwego widzenia spraw f rzeczy.

jestdmy otoczenf. Aktorzy nłe mogq Hczyć na pracę „dla potomności".
Zapewne istnieli aktorzy „ponadczo- ...
sowi", może· istnieć będą, ale to przecie!
nie obraz, który można odrestaurowa~.
Kiedyś to się zużywa. Siad zostaje moż•
w jakie# książce, której nikt nie czyta..
NAS TRZEBA CZVTAC PÓKI ZYJEMY. A jęśli nikt nie chce - prze- .
graliśmy. Nasze życie zawodowe trw•
krótko. Jesteśmy jak sportowcy. I to
jest wlaAciwie sport. Za każdym Ta%em ,
zaczyna się od początku.
Nie jestem w 1tanie opłsa6 mojego
pTocesu „budowania kamienicy" - doboru cegielek, punktu nachyleń, moich
•kojarzeń, Tozwiązań, mego sposobu wi- ·
dzenia, mojej wyobraźni tego, co
widzę i co rozumiem. Wypracowuje się
;akiś ksztalt, jakąś melodię.
Dla mnie wszystko co prawdziwe jest
prawdopodobne i na odwrót.
Dziwi mnie Pani stwierdzenie, że hł·
storia zna więcej genialnych aktorek
niż malarek czy pisarek. Może mam za
wielkie wymagania, jeśli chodzi o genialność.

Proszę

-

mi wybaczyć,
a taki ogrom Pani

że

przerywam

pytań pozostał

załatwienia". Może kiedyl
porozmawiamy o tym wszystkim i będę
mogla podziękować Pani pięknie za ;e;
stawa „ocalenia . jakiejś cząst~i od zapomnienia" - -co niestety w naszym
zawódzie nie ;est możtiwe.

jeszcze „do
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W ~jbliższych 'numer11Ch „Argumen·tów" - dalsre wypO\yiedzi.
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