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jeldnak w tym niedo
brym d!a Leny okresie 
- nie natkirótszym, bo 
trwa;ącym prawie dzie
się~ (!) lat - obok 

, trzech sm1.11tnych klęsk 
przyipadły jej co najmniej trzy 
radOSllle zwYCięsltwa. I co naj
mniej drwa bar~ wielikie tr1um
fy. Aile o triumfach opowi.em 
oSobno. 
ZWYC~ami zaś - tym bar

dziej go.dnymii uwagi, że. odnie
l'llonymi w rola<:b bard'l.O od sie
bie różnych; dających oojęcie o 
w.iellk!ich rnożli.wośdach al"tystycz
inYoh lllktox'lki - były role: Hanki 
w Moralności pani Dulskie; Za
~ej, Ruth w Niemcach Krucz
kowsldego. ai 1JWła'S'ZJCZa paru War
ren w Profes;i pani Warren 
Shawa. 

Pr.r:eds.Uwlienie Moralności, re
:tyserowane w Waxs:zawie w roku 
1950 ' pn.ez Irenę Babel i z;wiąza.
ne z jubilel$z.em 50-lecia pracy 
scf!!l1kznej Mieczysławy Cwikliń
skiej, stało się znamiennym suik
ce;em nie tyle j.ubilalbkiJ, ile wła
śnie Leny, IW zdumieni/U tych, 
tk!t6rzy pr.z;YWYild.i widy1wać ją db
tychculs w rolach kirólewSkich 
heroin. lub maijących kompleksy 
bohaite.rek, Lena zagirała postać 
„'UIWieidZlilonej pQmoc.n.lcy domowej" 
·bez jednego fałszywego tonu. ba., 
'W:l!bogacila ją nawet dyskretinym 
dowci!Pem. Była to zaS'tanawiają
ca kreacja - zagrały w niej te 
wsrzystkie elementy osobow<lŚCi 
ariysbki, które na;z:walbym - w 
d<llbryrn znaczeniu tego slowa -
prymiltywnymi, nadlwnymi; zagra
ła w niej taicie jej osobiista, ży
ciowa duma. uj~nił się wire&cie 
b31'ttoo WY·raźnie aw dystans, ja
ki Lena pasiada mwstre do k.a:ż
dego ze sW}ttl scenicznych wcie
leń. eh« ukazuje go niesłychanie 
rzadko. W dodaitku dyetans ten 
podkreślony był jak ~y,by pół
uśmiechem; doprawdy, trudno 
było się lfpO<fziewać, że właśnie 
rolę Hanki można zagrać tak lek
ko. z takim wdziękiem, a równo
cześnie nic nie uronić z jej tzw. 
wYmOWY obycza,jowej 1 społecznej. 
Nic ctmvnego, że Dułsik:a w wy
konaniu CwilklińSkiej zeszła w tym 
orzedstatWiemu zdecydowanie na 
drugi plan. Urocza i z,nakorruta 
jubilaitka 1)07.0Sta.ła - jak zawsze 
- uroczą i makomilf4 oainią Mie
czysławą. Nartorniast Lena w tym 
nowym S'M:>im przeistoczeniu uka ... 
1:ała mpełn:ie nowy asoeltt i no
we bogadwo nie tylko talentu, 
leez ta.kite ind'YW]dualności. 

I · ZJresztą dobrze sie czuła w 
tej roli i z tą rolą. Hanka dała 
jej kilka miesięcy .,relaksu". Ta ... 
kie przy.najmnde:j odnosilem wra
żenie. Może właśnie potnebowa
ła tego cowieczornego ekshibicjo
. n.mnu - tei oorcji orzeżyć . .gam
kotłuka", dernons:tirowanyeh niby 
:ta.l"tem, a J)17.A?Cież z całą &llą 
o.rzekonania. U!d!zielającego się sta
le wYPełnionej widowni? Może 
bawiło ją to w tym samym. stop
niu, w jakim dawało jej nieco 

, oerwersy.jne zadowolenie? Fakt 
faktem, że Lena jak gdyby przy
cic'hła wewnęt.rz.nie, częściej Mt
dywąło · się ją uśmiechniętą, za
dowoloną z byle głupstwa, oczy 
.i>rzerat.onej lunatyczki. straciły 
na te kilka miesięcy WYraz prze
rażenia. Ta Hanka jej Pómogła .. 

Ptteskolt od Hanik:i z Moralno
ści dlo Rlllth z Niemców był wy
czynem niemal akroibat:ycznym, 
ł~ wyikonany został braWU(l'OIWO. 
Oglądanie Leny w polskiej sztuce 
'W\9p6łczesnej należało do rzad.Jto
śd (poza Friiulein Doktor żadna 
:inna polska S7Jtuka z ·udziałem 
Leny w ogóle w tej chwili nie 
or.z;ychOldzi. mi na myśł), tym żyw
sze WYst® ten w1.buicfził zai.nte
ł'es<>wanie. Początkowo Lena· za
grała Ruth w ŁodZi, prof. Son-· 
nenbruohem w tym pl"Zedstawie
niu był Karol Adwentowicz. Ale 

' dapiero kiedy tę samą rolę po-
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kazała w warszawskim Teatrze 
WISl!)Ółczesnym (z jego dyrektorem, 

.Erwinem Axerem, podobnie jak 
przedltem z Horzycą, · a potem -
jllJIŻ w ostatnkh czasach -: z 
Dejmkiem, Lena zaiwsze dobr7.e 
się rozumiała), więc dOipiero Po 
kreacji Ruth w Warszawie, rola 
ta nabrała sławy wielikdego wyda• 
meni a. 

I była nim rzeozywiście. Do po
ziomu Leny, do · wspaniałej mar 
ni!lestacJi tragic7lne'j oogaroy i po
c:ziucia własnego osamotnienia w 
stra:szlilwym otocżeniu, do pozio
mu tego aktorstwa w.z:niosła się 
Potem tylko jedna z w.szysitlkich . 
·nas't~nych odtwór<:2yń Ruth (a 
było ich - jaik wiadomo - nie
mało) - mianowicie Aleksandra 
Sląska. N a razie jednak Lena nie 
dzieliła swego bezaipelacyjnego 
zwycięstwa nad tą J>OStacią z ni-

, kim; była - jak właśnie Ruth -
OOmna. i pogarol:ilwa, wspaniała 
i osamotni.ona. 

Nare$Zeie - w o&tępie killku
na.stu miesięcy od swojej ,,relak
sowej" Han!ti - Lena zagrała 
.rdlę, 'ld.óra tailW.e wśród oficjalnej 
krytyki, ni.gdy W!PI'81Wdz;ie WProst 
artystki nie potępiadącej, lecz 
wiele cech jej alkt~a mającej 
jej w tym okiresie za złe, zyska
ła j.ednomyślne uznanie, więcej: 
aplauiz, jeszcze więcej : entuzjum. 
Rolą tą była pani Wa.rren ze zna
nej $DŁulki Shawa. 

Po.bwierdzila się tu raz jes:zcrre 
banalna prawda życiowa, mówią
ca, i.ż zwycięl.9bwa pr:zeplaJtają się 
z kłęskarni. gdYż między rolą 
Hanki a rolą pa.ni Wan-en przy
darzyła się Len.ie owa nieudana 
Eliza z Pigmaliona., A pruc~ 
Lena „czuła" Shalwa. jak z pe
wnością żadna imla polska ::iktor
<ka. Nie „C!liUła". a raczej nie by
ła w stanie pl."7.eikarzać swej oso
bowości tyLko niektórym j.ego po
~ciom. Eliza była jedną z nich, 
mirtą (o cz~ będzie jeszcze mo
wa) była bOhaterka komedii· Za
tot11. Panią Wan-en „c.zuła" jed
nadt bezbłędnie i oot.rafiła ją bez 
reszty - że tak oowiem - wchło
nąć. Może to niezbyt piękne wy
rażenie. lecz sądzę. że najtrafniej
sze. 

Pani Warren w tym oolu m.ie
śc:ila się doskonale. Nie chcę na
tl.llI'ałnie PoWiedzieć. że właśoiiw~ 
ści JisychiC2ine Podstamałej wła
ścicielki domaw publicznych były 
a!Ctor<:e w }akil sposób bliskie, 
trudno jednak nie t>I"Zyvm.ać. t.e ł.r 
obrębie konfli:ktu tej sztuki, w 
granjcaoh ścierających si.ę w nie·i 
PQSltą..w, a zwłaszcza życiowych 
doświadczeń w ramach gorrz;kich 
pra/Wld z pasją dysllrutowanych 
orz.ez zgryźliiwego Irlandczyka, 
Lena por.uszała się z zu.peł.ną swo
bodą i w całej tej dysllrusj.i wiele 
miała do Powiedzenia· od· siebie. 
T<Jteż ookazała. panią Warren naj
bardlLi.ej kontrowersyjnie, crzyld 
na~baoc'dziej wniiklilwie. W rysowa... 
.ni.u tej oootaoi. zastosowała g.rubą, 
orostą kre:skę: dy.skut'owała z 81\l
toreim. z pair'tneranti ~ z widownią, 
·i w tej dyskusji ;podkreślała za
gadnienia nieraz sprzeczne, lecrz 
naświetladąc je jasno, · niemal ja
slm'aswo. nie cieniując ic'h i: nie 
relatyiwlzując. To miałem na my
śli, mórwiąc o prootym, grubym 
r~UIIliku. Tak pamyślana kreacja 
wymagała, skrajnie realistycznych 
środków alkitonrk:ich. Lena użyła: 
ich (co właśnie zy~ało jej ów 
j~yślny aplauz krytyki), nie 
rezygnudąc przecież ze swej zwy-

3. 
klej wia:itu<lZel'li :r.wła..wJcrr.a w ope
rowaniu głosem. 

Spektakl Profes# pani Warren 
reżyserował daiwn.v wiełbiciel Le
ny, Wilam Horzyca. Całe przed
staiwienie było świetne, było też 
w pewnym sensie WYJ4it.kowe dla
tego, że Lena, jałdtolwielk była 
jego ,gwiazdą". n:ie WYłamywała 
się przecież - swoim zwyczajem 
- z całego obrazu scenicmego, 
nie grała - jak zwykle - WY
łącz;nie wielkiej partii solowej. W 
tej S'lJtu.ce miała bli:ższy niż zwy
kłe komakt z ·partnerami·. była -
to prawda, że lśniącą najjaś~ielj
szyim blaskiem, lecz prrzeclet 
tyiliko ~ścią precyzyjnie slkon-
str:uowanej całości tea.t.ralnego · 
zdarzenia. • 

W .tej roli na koniec - po raz 
pierwszy od chwili swego powro
tu do kraju Po wojnie - Lena 
pokalzała się za P'Qnicą. Na za
'PI'()51Zenie Polonii londyńskiej WY
jecłlała do Anglii. W teatrze Stoli 
w Londynie mieli wówczas SIPO
sobność zobaczyć Lenę nie tylko 
ci ernlgranei polscy, którzy pa
miętali ją z prtteidwojennej War
szawy, lecz także widzowie i kry
tycy angielscy. Wtedy też recen
zellit Observera uznał Lenę za 
jedną z największych airtysteik 
dramatycznych Europy. poró'winu
jąc - lllb. moim zdaniem naj:ZA.ł
oełniej niesłumnie - z wielką 
Franoo:ziką. Edvige Feud1lere. 

Nie porównał jej natomiast z 
nikim. lecz bezaipelacyjnie przy
:zmał jej :pailmę pierwszeństwa 
wśród wszyst:k:ich aikltorek Euro
py. Bentolt Brecht po zobaczeniu 
jej w roli Sohilłerowslci.ej Marii 
Stuart w Teatrze Narodowym w 
W~wie. 

T b~ triumf. I mimo 
że studia nad tą 

. kre81Cj.ą, a. także 
i>rzedstaiwie·nia Marii o Stuart odbywały się 
jesa.oze w czasie dla · 

Leny niedObrym, w czasie jej 
prrzerażonego lunatymw, to prze
cietż alclorika zaczynała już czuć 
się lepie;j, odzyskiwać r6W111owagę, 

. g~ć ~ z tym, oo ją otaczało 

i z tymi, którzy ją otaczali. JeJ 
zawsze du.ie pocmcie humoru od
najdywało swój dawny złośliwy, 
a teraz t.rochę zrezygnowany wy
:rarz. Spyrtałem ją -kiedyś: 

- ·Lena, czemu prawie cały 
'Pierwszy akt grasz z zamlmiętymi 
ocrzami? 
~ Bo nie mogę patrzeć na to, 

oo się koło mnie dzieje. · 
RV!C'ZyM'iście, nie bardrzo je

&2X:7.e mogła, lecz już próbowała. 
A z zamkniętymi oczami grała -
rnec:z ja&na - nie tylko dlatego. 
Ta rola w ogóle była arcydzie
łem. Istotnie - rola królewska. 
Może .się komuś Schiller podo

bać. może się nie podobać, Lenie 
_(nawiasem mówiąc) się nie podo
bał, ale Maria Stuart podobała 
się jej (a raczej: interesowała ją.) 
jako problem, jlliko zagadnienie, 
jalko sprawa buntu, uporu, odwa
gi., wreszcie - śmierci. Te zagad
nienia - nie wyłączając ostatnie
go - zawsze niepokoiły ją naj
bardziej. Dlatego właśnie był 
itragidzlką, tylko tragiczką, jedynie 
tr8"'ic7Jką. wYłącznie tragi.c7.iką, co
kolwiek by g.rała. nawet w przea 
Wojenine!j Madame Sans-Gene by 
ła tragiczką. nawet w na,jgŁu;psze 
'komedii była tragiC'l.ką. bo był 
(i jeSt) organizacją psychicrz.ną, 
którą rv.ądzi poc:r.rucie tragizmu. 
Jest ostatnią. pra.wdzi,wą. klasycz
ną alktooką tragiczną nie tyl!ko w 
całym teatrze pobkiim, lecz praw-
~. - świaMwY'm • 
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Tragedia je.5it sprawą prostą -
kanon tragedii nie oozwała na 
żadne wykręty, na żadne niedo
mówienia, na żadną blagę. Nie 
PQ7JWała ani wtorowi, ani all.to
rowi. Toteż Lena zawsze gra tra
gedię po promu, najswobodniej, 
gra ją l u ź n o, z rozmachem; j.uż 
pr.zy okazji jej Fedry nasuwało 
mi się to określenie: radośnie. Le
na tragedię rozumie najlepiej, bo 
żyje na co dzień w swym włas
nym świecie tragiamym. Ale prag
nę wy;jaśnić: jeśli piJS.zę. że Lena 
je.5t prawdopodobnie ootatnią „kla
syczną a.kk>Ilką tragiczną" i że 
gra zaW1Sze tragedię z klasyczną 
proSltotą, nie zn<l(!Zy to wcale, że 
gra ją kiedykolwiek: w s.posób 
konwencjonaLny, że w swoich in
terp:retac.jach trzyma się jakichś 
tradycyjnycll, ustalonych reguł. 
Nic podobnego. Aktol'ka leldto, 
jalkby jednym, ledwie dostr.zegal
nym gestem. jakby od niechcenia, 
lecz bezHtośni.e i: absolutnie bu
rzy wszelkie konwenaooe, wsrz:el-
1k>i.e tradycje i · to zarówno te od
noszące się do sposobu $'Y. Jck , 
i te. które dotyczą ooglądów na . 
samo - ta:lcie cr.y iJmM? - drzileło: 
Właś·ni.e w Marii Stuart można 

to 'było obserwować ·niemal co 
ohwill.ę. Dosłownie: k~da kwe.sitia, 
każdy gest i l'IUCh Leny był zasko
czeniem dla widza, bezwiednie 
octz.elwjącego od a.ld>orki powtó
rrz:enia, czy choćby przypomnienia 
jaikiegoś wwru, schematu, po
w.i.ednmy - m~lu aiktolr!5k!iego, 
uwarunkowanego tradytją i okre
ślającego zachowanie się l.łWięzi.o
nej i ska.zanej królowej w tej a 
tej scenie, w tej a tej sy.tuacji. 

f Lena ani przerz: chwilę nie do
l Sltarczała widowni tych łartwych 
, saitysfakcji-: Dostarczała jej nato-
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miast icałej serii wstmąsów, srro
. kowala ją i zdumiewała. prowo
kowała niemail do odruchowyc<h 

1 sprzedwów, tylko po to, żeby już 
w następnym momencie odnieść 
nad nią peł.ne zwycięstwo, odzy
skać jej całkowi•te zaufanie. wre
ST.Cie skłonić ją do bezwarunko
wego urz:nan.ia swych własnych 
ak>tOI1sikich prawd. 
WsPominałem o niezwykłej grz,e 

jej oczu. Ale równie szokujące -
a odlkrywczo trafne - były choćby 
same jej wejścia na scenę. Zwła
scz.oza wejście do o~odu, w któ
rym później odbywa· się rozmo
wa z Elibietą. czy - W!Pl'OSlt r•i.e
samow~te - wejście w akcie 
ostatnim, przed sceną spowiedzi 
i odiprowa'.(lrzenia na egzekucję. W 
tym a1kcie Lena, ubrana w biał.ą 
sUlknię z atłasu (:ni•by owa dzi.ew
czyina rre starej sZkockiej ballia.dy 
jadąca J'.)17.Eld śmi-ercią na zabawę 
do Glasgow), z b i e g a ł a szy'b-

1 kilm, zwiewny•m. tanecznym k:ro:
kiiem z wysokich schodów, jak 
gdyby ten jej dzień ostatni miał 
być zarazem jej dniem najszczę-
ślilwsrzym. A sposób mówienia tek
stu! Dziś jeszcze- sły..srz:ę kwastie 

~ dialogu z El1ż.bietą, kwe31tie spo
wiedzi„ a praede wsr.iystkirn całe 
partie s.łynnego monologu i w nim 
to zdanie do służebnej, wtrącone 
pospiesznym szeptem: „Tą chust-

1 
ką potem za.wią~esz mi oc.zy". 
Ten szept! , 

I . Nic cliziwneg-o, że Brecht, zoba
czywszy Lenę w tej roli:, długo 

I 
nie mógł <Jtraąsnąć się z wraże
nia.. Tak samo zareagowała żona 
Brechta - sama wybitna tragi-
071ka - Helena Weigel. Autor 
Matki Courage oświadczył, że ni-
gdzie na świecie nie widział ak
tol'lki tak wyroki.ej rangi. A był 
wszędrz.ie na. świecie, przynaijmnie(j 
~ie tam, gdzie .istnieje teatr. 
I - OSltatecznie - :zm.ał się na 
tych sprawach. A Helena Weigel 
nie ze11wała prrz:yja(l;nych stosun
ków z Leną także oo śmierci mę
ża i w kilka lat p6źniaj, gdy Le
na zagrala w Warszawiie Matkę 
Courage, Pl'IZYISłała jej w preze.n
cie wspa.niałegQ, teatralnego ko
guta. (Jaik wiadomo, w jednej ze 

„ 
scen Brechtowsdciej „kronilm woj
ny trzyd.ziestoletniej" Matka Cou
:r.aige slrubile koguta. Otóż łqut 
pr.zy.sfapy Len!ie z Berlina, jak
kolwiek sam był z gutaperki, po
siadał prrz:ecież przepiękne. auten
tyc:zine pióra, które - po WYSiru
baniu ioh na scenie przez aktor
kę - rekwizytor pracowicie umie
srz:czał następnie z powrotem w 
od!powiednich, specjalnie do ·tego 
celu słwżących, otworkach kogu
ciego kadłuba). 

Gdylby Lena nie zagu-ała w ży
cLu żadnej innej roli poza tymi 
dlWiema: Fedrą i Marią Stuart, 
jUIL to wystarc.zyłoby, żeby w drz.ie
.iach nasze.go teatru przy;padło jej 
miejsce wśród naj.większych. Tym
czasem ana - właściwie niedługo 
ootem - raz jeszcze wzniosła só.ę 
na sux:zy-t: zagrała Marię Tudor 
W~aHugo. 

O tym dramacie - a raczej me-
1-o<kamacie - mógŁbym powie
dzzieć to samo, co o Fedrze i o 
Marii Stuart, z tym, że rolę tę 
Lena ozdobila - jalk nigdy przed
tem żadną ze swych ról - ~
pełnie specjalnym w~iękiem, 
mgi~ką hUlllloru, a nawet dowci
pu podobnego trochę do tego, 
którym ozdaibiała kiiedyś - cóż 
za zes•taiwierue! - swoją Hankę 
z Moralno§ci pani Dulskiej. Lecz 
prrz:y tym wszystkim - i to naj
waiżniej:srLe - w żadnej z tych 
trrzeoh swokh najwiękis!Lych po
wojennych k.rea'cji, talk w Fedrze, 
}alk w Marii Stuart, ja:k: wreszcie 
w Marii Tudor, Lena (bęQąc każ
dą z tych trrzech k:;rólowich) nie 
prizesltała ani na chwilę być so
bą, Leną; jej własna ~ć 
tak dokładini.e wypowiadala się 
w kawej z tych trzech kreacji, 
talk k.aipiitalnie PoZa tym uzupeł
niala, · pmyibli!żala wis,półc.zesnytm 
doświadczeniom i t ł U' m a c z y ł a 
te trzy tragiczne poStaci., stwo
rzone pr.zerz: ~eh poetów, że -
be;z przesady - należałoby ją na
zwać wspóltwórc:zynią każdej z 
tych txageclii z osobna. To była 
jej „tryJogia królewska". 

Z owego charakterystyczm.ego 
ryisu tych - i zresa;tą wszystkich 
.i.nny-Ch - jej kreacji WI'OlgOIW.ie 
aJttomtwa Leny zwykli robić jej 
zairzwty. Mielii1by słuszność, gdy
by Lena była po prostu tyliko do
brą aktorką, która wprawdzie ni
gdy roli nie zepsuje, ale we wszy
stkkh rołach „jest sobą" w :zma
crz.eni.u!: „jest talka sama". Lecz 
wrogowie alktons:twa Leny tyLko 
pozom.ie mają słus:ziność . z.goda, 
Lena, grając Kamiilę Perti.ehoile, 
nie jest Kamilą Perichole, gra 
narwet - (w tym drastyoznym wy
padku, żeby wspomnieć właśnie 
o wyrpadlru drastycznym) wy.ramie 
przeciw autorowi. Gca jednak 
Karnill.ę tak. ja:lc nie potrafi jej 
zagrać żadna inna ak:torka i jej 
propozycje aktorskie dorów.nują 
pozimnem propozycjom paety, je
śli naiwet kłócą się z nimi. Wolę 
Lenę w roló. Kamili od praiwdzi
wej Kami.li, choć po spektaikllu 
mogę sobie snuć dowolne przypu
s=zettria., jak.a też II1-0gła być 
pra~'Ziiwa Kamila. Ta:k jak mo
gę w0leć Lenę w roli Marii Stuart 
od prawdziwej Mar~ Stuart, c.zy 
Lenę w roli Marii Tudor od prarw
dziwej Marii Tudor, jeśli w ogó
le J«.o;Jrolw.ie:k - nie wylączaijąc 
poetów piszących o nich trage
diie - w.ie, j.aikie by~y, w:1lg].ędnie 
j.alkie ,,powinny były być" te pa- · 
lll!i.e. Więc wrogowie aik>torstwa Le
ny nie mają słuszności, poniewa~ 
Lena jako Mtorka ma do ofiaro
wania widzom znacznie więcej 
n1ż ty.lko dobre - c.zy nawet b~
dwo dobre - rzemiosło. Lena ma 
do ofiarowania widoom cały S!Wój 
wła·sny świait tragi<:zny, wyrażany 
przy pomocy raemi~la- - jeśli 
ju.ż zos<tać przy tym określeilii:u, -
niemvykłego, niespotykanego na 
scenach polskich i nie tylko pol
skiich. Swiat tr~icz:ny Leny jest 

zmienny, tak jak zmienne jes•t 
Wl&Zystko - oprócz śmierci. Za
tem Lena nie zaiwsze jest „taka 
sama", choć · za:~e „jest. sobą''. 
To róinka. 

Jest wiel!k:ą solistką, to praw
da. Jest samotna nie tyliko w ży
ciiu. By.wa taJkże najczęściej sa
.motna na scenie. .;\le czy to jej 

wiata? Nie bywała na ocenie sa
mortma ·wów.ozas, gdy ~ała z Jai
rac.zem, Of.terwą. Węgrzynem. Kto 
z jej dziJSiejszych partnerów pier
WISIZY mógłby w nią rzucić kamie
niem.? o 

(Na tym kończymy druk fragmen
tów . knq.tkł Jultuaza Kydryńskiego 
Irenie Ełc11Jerównle.) . · 1 
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