słowem,

Sif aktorzy, któ
atl ym
gestem, a nawet mil·
czenlem dowodzo/. I iJgo talentu. To właśnie oni, nlaza·
leinle od zmieniaj c
się mód I upodobań publiczności,
pozostają wcląi niezmienni - wielcy. Mówi się o nich, że
tworzą historię teatralne) sztuki. Lecz czyi nie naleiy przy·
pisać Im więcej? Czyi nie dzlelą się z nami tym, bez czego
często sami nie mogliby Istnieć: własną miłością do teatru?
Do nich należy Irena Eichlerówna.

WYZNANIA
EICHLEROWNY
Irena EichlP.równa (•v kosti•Jmie z trog·edii RacinF!a) i WiPam Horzvco.
Fot. Tadeusz Koźmierczok

Poznań 1949 r.
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Na prośbę p. Eil.hlerówny publikujemy fragment jej wspomnień o Wila·
mie Horz)cy (Wilom Horzyca był jednym z pierws1y'h dyrektorów Teatru
PolskitWJo we Wrocławiu): ,
ORZYCA i pączki. Tak mogłabym
określi:: wspomnienia o moim pro·
resorze, dyrektorze i reżyserze. Miał

H

zwyczaj - wykładając w
Szkole
')rematycznej w Warszawie hiitorię
dramatu - zbierać kupkę swoich
uczn1ow z naszego roku nie na szkolnych krzesłach Konserwatorium na Okólniku, ole
obok,
przy stoliku cukierni
Starowiejskiego, i zapychać zgłodniclych wiedzy „artystów" (przyszłych)
pączkami. W przerwa'ch między pączkami odby·
woły się wykłady. Przeważnie recytowol Norwida,
ole coś niecoś mówił przecież i chyba
wcoie
nieile, skoro po tym pokarmie wiemy
do dziś
sporo o historii dramatu, jak i teatru, nie licząc
Norwida. Myślę, że nudził się.
śmiertelnie w
charakterze oficjalnego profesora i wolał wydawać pieniądze, jokie w Szkole Dramatycznej za·
robioł, no pączki, i mieć spokój w głowie. Cole
już życie pozostowol nom toki pączkowf„.

ni. Horzyca go miel. Byl poet~ nlewqtpliwie,
tylko nieludzko ambitnym. Moim zdaniem, uważał słusznie czy niesłusznie, że jako pisarz nie
dorówna tym, których uwielbia, o ponieważ tylko
to mogłoby go 'zadowolić, wolał nie pisać wćole.
W l<ożdym razie twardy upór tego człow~ko
przy wystawieniu wi~lkich dzieł pozostał niczym
nie złamany. Strasznie go brak.

Poniższy tekst jest odpowiedzią p. !reny Eichle·
równy no mój list, jaki wysłałam do Niej.

HALINA MURZA-STANKIEWICZ

taką, jaką kiedy§

w j)f'.rea!fvm

w Wilnie. Kt6:t nie

jest lasy fi.Cl
·u czucia seTdeczności.
Zawsze polykam ten
haczyk. Tak jak i teTaz: gd11by Pani nie napisala da mnie „WTOcław baTdzo Panią kocha", nie wdawałabym się w te
dyskuTS11.
Choć wiem natuTalnie, że to nie jest pTawda,
bo i cóż ja mogę obchodzić WToclaw (Ocz11·
wiście, gralam tam - wieki temu, w czasach
jeszcze pionierskich WTociawia,
kied11 bylo
slychać jakieś stTzelanie wieczorem i w nocy,
gdy dyT. HoTzyca TeżyseTowaZ „PTofesję pant
WaTTen" Shau:a, gdy Tolę FTanka gTal jeszcze
tak lubiany pTzez niego, nieży1ący ;Już naaz
aktoT Stanislaw Jasinkiewicz). Ze'by jeszcze
zlożyć moją wizytówkę, pTzypomnę, że dość
dlngo gTali~my we Wrocławiu z Wladysla-

wem Hańczą „ulubioną" naszą sztukę „Kochany klamca", gdy jeszcze wieTnym •entuzjastą naszej pTacy byl niezapomniany pTof. Jan.
Kott i •.vielu innych prnfesoTów wyzszych
uczelni Wrocławia, 11ż człowiek jest szczęśli·
wy pamiętając o tym.

Okropnie nie lubił sprow1oc
jakichkolwiek
przykrości swoim aktorom. Zazwyczaj wszelkie z
nimi :kłopoty zawierza! raczej ich rodzinom, najlepiej mę'żom i żonom. Ci wszystko krótko streszczali zainteresowanym w domu i w toki sposób
byly
sprawy chyżo się załatwiały. We Lwowie
masy śniegu i sanki„. Przed swymi ukochanymi
premierami wielkiego rep:artuoru
poetyckiego
pakował nos, ile się zmieścilo, do sanek. Po to·
kim roinym spacerku zdrowotnym graliśmy żwa
wo, o on się widocznie usookojoł, skoro z ciemności kulis, zasłuchany w swoją wielką
poezję,
jednak na scenie się nagle nie zjawiał w zapamiętaniu, między aktorami, podczas spektaklu.
Zresztą zawsze rozstawialiśmy niewidoczne straże, no wszelki wypadek, które w razie
czego
zatrzymywały go „za frak". Na „wielkie" premie·
ry bowiem przychodził we Iraku czy
smokingu,
choć potem nie chodził nigdzie. Zazwyczaj wracał ze swoją żoną, dobrą i kochaną , przez nos
wszystkich panią Stasią, do domu. Wielkie zna·
czenie miało dla nos jego ubranie na premierach: poznawaliśmy wówczas, czy jest „święto".
Czasem Horzycowie chodzili z .,nami do winiarni słynnego Atlasa no lwowskim
rynku, gdzie
siedziało się przy beczkach i coś jadło (bo Ho·
rzyco nigdy nic nie pil, prócz czarnej kawy), czy
też do restauracji „Kozioł", ale tom było dla nos
strasznie drogo. Horzycy było
wszystko jedno,

życzliwą życiu byla

Irena Eichlerówna w „Profesji pani Warren".
Fot: Edward Hartwig

To nie Wrociciµi interesu;e się nami, to nas
interesuje Wrocław - teatr Grotowskiego, do
którego w W ar sza wie jak i za granicą nigdt1
dostać się nie można. I teatr Tomaszewskiego, do którego trzeba protekcji Ministerstwa
Kultu-ry, żeny się dostać. Bo Grotowski
twardy, sam dyryguje, a nie każdy znowu
taki zdrów, żeby stać w ogonku jak „za mię~
sem". Ale trzeba przestać żartować. Nie jestem tak bardzo „teatralną" osobą, chyba
"1.igdy nie bylam, ze mnie raczej zawsze „osoba PTyipatna", a to się mki Nigdy o teatrze
"lie maryi:ylam, n.ie „śni lam od dzie~ka" an!
potem, wszystko zawsze stawało się racze]
przez przypadek. Ale istnieje maksyma, a Taczej jakby blogosławiciistwo czlowieka teatru
na moją d'ogę, które w życiu moim znajduje
potwierdzenie. Napi ml to przed wojną w
„Słowie" 7Jrof. Mieczys!c.w Limanowski. To
jedna z moich pierwszych recenz3i, z pierwszucn. moich . prac, a pierwsza poetycka:
,„.niech powiesi u siebie na naczelnym miejscu podob iznę maski tragicznej i niech modli
~ię do Muz, aby masTca ta staia się na drodze
jej Przeznaczenia taU::manem i różri.żką.

wo, o on s ę w Clocznie usool<aJał, sforp z ciemności kulis, zasłuchany w swoją wielką
poezję,
jednak no scenie się nagle nie zjawiał w zopotniętaniu, między aktorami, podczas spektaklu.
Zresztą zawsze rozstawialiśmy niewidoczne straże, no wszelki wypadek, które w razie
czego
zatrzymywały go „za frak". No „wielkie" premiery bowiem przychodził we fraku czy
smokingu,
choć porem nie chodził nigdzie. Zazwyczaj wracał ze swoją żoną, dobrą i kochaną przez nas
wszystkich panią Stasią, do domu. Wielkie znaczenie miało dla nas jego ubranie na premierach: poznawaliśmy wówczas, czy jest „święto".
Czasem Horzycowie chodzili z JlOmi do winiarni słynnego Atlasa na lwowskim
rynku, gdzie
siedziało się przy beczkach i coś jodło (bo Horzyco nigdy nic nie pił, prócz czarnej kawy), czy
też do restauracji „Kozioł", ale tam było dla nos
wszystko jedno,
straszni'! drogo. Horzycy było
kto i jak mówił· upajał się iywym
brzmiĘniem
utworu.
Jestem pewna, że słowo pisane było dlań martwe. Utwór żył tylko wówczas, gdy był mówiony.
Spotkałam dwóch takich ludzi. Wielki poeto Jan
Lechoń „Pono Tctdeuszo"
znał oczywiście no
pamięć, o!e zawsze prosił kogoś, . aby mu czytał
iakiś fragment, słuchuł tylko obrócony tyłem, bo
ołokał. Ho~co pła~ał, ole stoi przodem. Cierpiał ogromnie, gdy to aktorom przeszkadzało i
nie mogli grać. Lubi! len świot wielkorepertuorowy. Lubił w nim żyć.
tv':odo lentralno, że publiczność ma w teatrze
i myśleć, nie odpowiadało mu chyba tok mi sią wydoje. Myślał dostatecznie wiei~ i
obawiał się zapewne, a publicmosć
owszem,
siedzi i myś!i, ole to samo, co On, że się okropnie nudzi. Zresztą nie należał do typu ludzi te·
atru którzy stole odkrywają Ameryki;, jakoś wiedział, ż„ wszy~tko raczej zo~•ofo już od downa odkryte. Nauczył nos ceriić Rocłine'o. Po wojnie
•vystowil w Poznaniu ,,Fedrę", za co pozostał nie
'ylko bez pl'.lczków„. Uratował go Ąxer i jego
fcatr Współczesny „Profesj'l pani Warren". Po'em objal dyrekcję Tl!otru Polskiego we Wrocło
viu, gdzie tckże wystawi/ „Profesi·~ pani War·
• ·en". Potem, już jako dyrektor Teatru Norodo.vego w Warszawie, znów z uporem wystawi/
.F!!drę", zawsze w scenografii Jona Kosińskiego.
'ł/ówczos Horzyca już omal nie dostał nagrody
ioństwowej, cle nie zdążył. Hcłzyca by! jednak
·dowiekiem ufnym. Ufał w przyzwoitość ludzką.
Vierzył ludziom, ich słowom, w przyjoź11, więc i
'bdorzoł ludzi swoim zaufaniem. Po wojnie to
;eqo przyzwoitość okaza/dl się zapewne trochę
~siężycowo - spotkało go wie!e ciężkich zawodów, pewnie po nich chorował ciężko.
siedzieć

l\'ie wiem, co to jest talent, pewnie kalectwo,
'lle wiem. że ,chyba od poctąlko.J świata pewni
ludzie moją dar wizji, którego Inni sq pol:bowie-

Irena Eichlerówna w „Profesji pani Warren".
Fot: Edward Hartwig
IE SADZĘ, aby
wspólczesny
teatr dawał odpowiedź na pytania na;ibardziej
czlowieka trapiące. I nie sądzę.
aby .wspólczesne sztuki h'Y!Y dziełem czlo,~
wieka dla czlowieka Dla części
pewnego rodzaju
ludaj,
tak. Oczywiście
zbyt malo wiem,
zbyt
m.alo
widziałam
' ' autorzy
ale
chyba
jednak
viszą
nade
wszystko
dla
siebie.
Nri
pytania
zapewne odpowiadają, ale t.rapiące ich sam71ch, ich mózgi czy ich wyobraźnię. To jest
raczej wiP.dza o &obie i o
swoim
świecie.
Stad i to pragnienie 11' nas, aż tęsknota, za
„normalną'' sztuką, jak to ludzie nazywają,
za „normalnym" przedstawieniem - przynajmniej masa osób przyjeid:iających do kraju
w odwiedzin'!/, czy tych rad:<ąćych
się, do
którego te11tru iść, na jaką szt1tkę „nie ·wykrzywioną:i, glośno te pragmenta czy życze
nia swe wyuowiada. Jak to nigd11 nit? wiadomo, co dln kogo jest nudne!
My~lę, że na
§wiecie istnie,ią już dwa teatry - jeden dla
no-rma!nych. czy też dfowiących się w brzydocie, i drupi - rHa lndzi szukających dró!l
dla teatru. Zresztą tych dr@q,
„nowego",
szukają ciągle wszuscy od wieków chyba. W
każdej dziedzinie przecieź . .A w naszej - inscenizatorzy, scenografowie „ najmniej niestety aktorzy, są po okresie zdławienia ich.
Bo jak dotąd samego teatru jednak nie zdlawil ani film, ani telewizfa.
Ja oczywiście
jestem przywiązana do teatru„.
Teatr w tej
chwili tworzą jeszc:::e raczej dyrektorzy, którzy są reżyserami. A dl.a nktora trud nad rolą to iiraca jak w każdym ~awodzie, czasem
istotnie wyczerpująca wyjątkowo, psychicz'1,ie, nie tylTco fizycznie. Lecznicze źródła nasŻej tworczo.fri należą raczej do przeszloici.
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A rekomvensata?„. Może sam fakt pracy?
Interesującej nas oczywiściP.. A jaką publiczność lubiłabym? Serdeczną! Naszą, po polsku

taki zdrów, żeby :;tać w ogonku jak „za mię~
sem". Ale trzeba przestać żartować. Nie jestem tak bardzo „teatralną" osobą, chyba
'1,igdy nie bylam, ze mnie raczej zawsze „osoba pryipa!na", a to się rn.§ci Nigdy o teatrze
"lie ma~ylam, nie „śniłam od . dzie~ka" an~
potem, wszystko zawsze stawaco się racze3
przez przypadek. Ale istnieje maksyma, a raczej jakby błogosławieństwo człowieka teatru
na moją d"ooę. które w życiu moim znajduje
potwierdzenie. Napisał to przed wojną w
„Slowie" 7Jrof. Mieczys!cw Limanowski. To
jedna z moich pierw~zych recenz3i, z pierwszycn. moich . prac, a pierwsza poetycka:
„„niech powiesi u siebie na naczelnym miejscu podobiznę maski tragicznej i niech modli
~ię do Muz, aby maska ta staia się na drodze
jej Przeznaczenia tali::manem i różtl.żką.
Natchnienie jest zawsze Łaską zsyłaną przez
'liebo, ale ł.aska ta idzi.? wedle serca, które
prosić umie". I ja się rnodlilam, jak i wszyscy pewnit.>. A.le nie mialam możliwości, aby
zawsze na naczelnym miejscu maska tragiczna byla mi różdżlcą . .Vatombst, choć straciłam w Warsza1vie 10 ogóle wszystko, recenzja
prof Limanowskiego jedr.ak się uratowała.
Oto Łasica. losu. Skoro mowa o losie, zmę
czyła mnie j·uż ta „Zabcwci w koty", tyle
przedstawfoit. Wystarczy.
Teraz pracuję- trochę nad „Mindowe" Sl~
wackiego. Zawsze tę s.?tukę lnlJilam. Inscenizuje ja reżyser Ford (nie pre;;udent Stanów
Zjednoczonych). To jeqo PfCCa dyplomowa.
i...ubię prace dyplom.owe na~z11ch młodych reżyserów przynoszę im tzw. szczęście, a to
w naszym zau•odzie piękne uczucie. Kiedyś
bralam udział w pracy dimlomowe} Erwina
Axera w Teatrze Na•·odowum .. „Panna Julia" Strindberga ze świetną w roH Krystyny
Zofią MalyTtic-z„ Po wojnie ucze1;tniczy!am w
pracy dYtJlomowej Ta !ens:rn Łomnickiego w
Teatrze W~p~kzesn11m Jednoo1~tówki ja:rnń
skiej „Jestd oiękna" - i .z ł~oninickim. No
wlaśnie . .4 teraz Betl'.a1'd Forrl ma robić
1
.,Mindou.,e" - grają 7,plnik i Niemen. Trochę
.~ensacji Zat11sze bliska mi praca. w wielkim
repertuarze. Tymc.?asem wiecej JUŻ chwalić
nie mogę nc.szepo Slow'1.ckiego.,. Jak zawsze,
ciagle po prostu czytam. ten tekst i to jest
cale mo3e ;irzygotown'l,ie do sztuki i postaci.
Taka prace oczami. Wtedy widzi .się wszystko. Natomiast nie wi:izę jakby w ogóle żad
nych „dóbr'· ani też wietkiej cywilizacji, aby
ksztaUowaly one pojęcie szczęścia. Najwięk
szym. nieszczę~fiEm wsp6kzesnego rzlowieka
na §wiecie wedłuq mnie j est niezadowolenie.
A pewnie i nujwiększym szczęściem - zadowolenie".

