
IRENA EICHLEROWNA 

„MB.POMENA -I SŁU2BIE HOCHSZTAPLEROW" 
lrma Eichler6um4 - to Miło no
ldd można w ka.iMj teatralne; m-
01łlklopedit. Wielka aktorka, fcuc11· 
nu;q.oo indvwidualno§ć. ,,Pol-tką Du.
ie"" nazvwano :Jq w Rio de Janeiro, 
gdzie wy.!tępowala podcztll wotn11, 
·„polskm Olivierem" w Polace. Z11-
cie 4ktora składa •i't także z pora· 
.te1c. Udziałem Eichler6tcni11 bytu 
same niemal a1.l.kce311. Od de
błuću krytvc11 pisa.ii o nie; z po
d.zttoem, więce; - i wwielbieniem. 
, Kt~. Jdli nie Oll4 weźmie po . Mo
drn;ewskie; krwa.w11 sztylet rdze
wte;ącv w rekwizytorni?" - pytał 
BohdCll!t Korzemiew.!'ki w roku 1936. 
„Upajająca:.. za kitórą jaik smuga 
reflektora. szedł po scenie obłok po
ezji" - to Słonimski. „ Wcielony 
diabeł aktorskie; „sztwki" - Jan 
Kotł. „ W pełni wksZJtałtowam.y, itn.
dywidu.aln11 wyraz aktorski - to 
włamie, co nazvwamy stylem„. Nie
pokoi i fascynuje" - Edward Csat6. 
„Najciekawsza itn.dvwidualno§ć ar
tystyczna" - Stcmisław Marczak-

' 

W „Szaleństwie" w Teatrze Narodowym 
(1938) 

yś.lę, że J)()win"lam to powie
~.:.:!. t.u~r i.e:az •Jest Ua<•Jt.o 
smutny. CoJ się stało... nie
pięknie wszystko brzmi i wy
gląda, choć' chciałoby. się wi

dzieć jasne światło. Nie jest wygo,dne 
wypowiadać się na podobne tematy, 
choć to okazja do uiawnienia gorzkie1 
pra,vdy. Sytuacja nie ~st prosta. ży
jemy sobie jalk:by wśród kad~ubków. 
Jakby zostalń ~"tylko ludzie, którzy nie 
mają nam bic do PC>Wiediz.enia. 
Wsżellkie relacje za'])rz,eipaściło się, 

gdy rnic nie zależy od autora, od wy
kon~wców czy pu]:j[iczn<>ści, a tyliko -

..Obot's-"'" „()oromftt1, ftiepowtanol"tl 
ea.z.m ... Je«„. oatatnią aktorką, do 
kt&re; prz11lroa w pełni slowo gwia
zda - pojmo'll>cme serio, bez iro
niczneoo podtek.stu, jak.im ostatnio 
zwykjlo. się je obarczać" - Marta 
Fik. W ciągu powoje.nnych 35 lat 
zagra.la 24 role, w tym także dale
ki• od mi4111 ;e; talentu, niewiele 
znaczące, lecz i tym nadawala ran
gę i wvmiar swej niepowtarzalnej 
osobowości. Ostatnio wystąpiła w 
„Trenach" w Tea.t-rze Narodowym, 
w roku l9T9. Zwróciłam się do Ire
ny Etchlerówny z pro§bą o rt>zrno
wę na temat teatru dzi§ i zmian, 
jakie w nim zaszły od czasów jej 
scenicznego debiutu. AktoT'ka rzadko 
i niechętnie udziela wvwiadów. Wy
nikiem apotkań i korespondencji ;est 
wypowiedź Ireny Eichlerówny, któ
rą zechciała nam nadesłać. 
Wypowiedź pelna goryczy, jakże 

jednak w tym przypadku. USP.rawie
dliwionej. 

BOŻENA WINNICKA 

Musli istnieć zbioroi.vutSlko uciekinie
rów od tego naszego życia codzienne-, 
go, aby mógł istnieć teatr. Pootaei sce
niczne błyisz.c.zą naszym blaskiem, bu
dowa ich ma. nasze oroporoje. Tylko 
sikąd brać tein blaisk? Zmikąd (Kraść? 
podrabiać? wyahodzą potworki. sztucz
ne i kalekie.) Sprawy nubyt złożone, 

' aby mo~a był<> coś wyjaśnić. 
To prawda, teatrem zaSIJ)Okaja się 

jakiś głód. Mo?,e aktor się rodzi z na
zbyt sillnym poC'lJUciem kirzywdy, z PQ
trzebą wypowiedzenia jej w posta
ciach świata sceny? Może to specy
ficzna wlłaściwość wyobrafuii, g<ly się 
widzi w obrazach to, co się czyta'? Mo
że aikior szuka w smUJkiac·h ś'\\>iata sce
ny przyjaciela i wyżywa się w spotka~ 
niu z czymś, oo go usrpok:oi, co da od
powiedź na nurtujące myśli, problemy? 
Czy ja wiem. Ale llllUsa to wypływać 
PI"zede wiszystkim z radości tej pracy! 
Bez tej 'l'adośei teatr nie może istnieć, 
grozi mu martwota. A skąd tę rad~ć 
brać? Z niewiary? Nie morżemy i.:;tnieć 
jako be2:r01ZUilnJlii Skazańcy na życie. 
Gdy co najwyżej cmje się wdzięcz
ność dla • tyah, którzy nas nie nudzą 
i nic nam nie wbijają do glowy na 
&iłę. 

No wi~ · wlaśnie okazało się, c.tego 
b:·:iY,: ka.k :iycicdainych Si1ł !"atru. J„ 
i brak relaC'ji dyrektor-i.esrpól. Sdio
da już Siię stała. Wiellka W&wozas, gdy 
dyrektor byił dyrektorem. a nie reży
serem, aktorem i do tego mężem ak
torki - nie iprowadzia teatru dla s1e
b ie i :Wny. Miał czas. żeby p'l'owadzić 
instytucję i nie tracić pieruiędzy na
daremno. Zwyczajnie - mądrość. du
ży format, wY'klształcenie, szerok~e za
interesowania. I prawość. Wiele szczę
ścia. Teraiz to są baj.kii o żelaznym wi~
ku, jaiklby wiekti minęły ~dy orawość 
czy rzete'Lno:ść dyrektorów była faiktem, 

•. ZelwQI'cz.yikóW'', ' dobrm k,ztakO!rJ.y(;h, 
Wychowanych kultuTawnie lluidz.i i ko
legiów. Otaczanyc·h Lresztą w teawze 
życ7lliwością. Dyrektorzy i reżyserzy nie 
byli wrogami aktorów. Doznawało s.ię 
tej żyiczliwoŚei wówma,s. A :Horzyca 
'PO wojnie z poW(JldU swego wyik:ształ
oenia wiŚzechstronnego, wieUcied inte= 
liigen<:1ji i prawości. rzadko z.najdował 
się na wozie, \vrorost przeci\vnie niż 
POWOienni reżyserzy czy aktorrz.y. Tak 
dzhwtie. No cóż - ale w pierwszych 
naszych lataoh na 9cen·ie grało się z 
Zelwerowiczem, J:.moszą-Stępowskim, 
Jaraczem, OsteI"\Vą, Węgrzynem, Wan
dą SiemaSIZ.lkową - panią pdękną, o 
cudinyim gł<>.sie i manieradi prawdzi
wej damy, więc i wri.ellkiej kilasy ko
leżaink8,. Kulturę bycia, oglladę zacho
wania PO·siadali on~ wsz.yscy. przeby
wa.kJ się - powiedr.m:i< - nie na pod-: 
wórlku. 

Sposób bycia ułafwia żmudną pra
CE:, cie~kie dJni codiicnnego 1 życia tea
tru. Wswmaga \V:i;Zel'kie poczucia -
w tym elegancję, poczucie humoru, 
które należy do .na}ważniejszycb cech 
.w akto'!'!Stwie. Wtedy sfo:wo "zespół" 
02maczało, że wszy~y byli uziClotlITTieni 
i trafnie obsadzani, dobrze grali. Traf- ' 
ność obsady aktorsk·iei . zdobycz ro-

, .zumna - stąd tc;rfry miały .• dobre 
ze51pały". Ale sen~ zwyk1e są in111e, 
gdy ooziom się obniża. Trudno okre
ślać .,wszyscy jecbakowo źle girali;', 
czy. „teatr posiada zespół źle grają
cych". Zresztą iruiy. był format lu
dzi. zwłaszćza na .sr.•enie. Wówcrz.as wi
dzowie i aktorzy <>;;ądzalL czy i kto 
jest utalentowany, a obecn,Je racze.i 
Wszyscy mówią to o sobie samych. I 
wma'wia,ią innym. ldcY to są nie~wy){h, 
co za1pe\\'l!le inter.esu.je zaprzY'jaźnionych 
recenzentów Stało się to mariiakalae 
- przy bezkamych ' r><J1Parciach My c'ą
gle wzeży.wamy n!" iata życia. a chy
ba stulecia. By,lo wt.(';C „S'tulecie" orued
wojenne, potem powojenne. teraz· za
częło się łuż trzeC"e' Oczywi~cie. róż
nią siię one nieźle, W iednym życiu 
przeżyć trzy stulec•a. Zmora. ' 

No i cóż z te~(I. ~e oomniej.szymy 
czy Zll1iwelujemv \\i:zystkich? Ni!stępu
je rozkład. Tak t(· oos-z.ło orvm tyw
n!e iak z\vykk b)' ,·;a u lu:i1,j oez P-O
krycia. Chci\n pro ·tacy Z<l\\Sze wszys-

j,slmiała._GdY-- nie_bvli_ie.drnie dyrek- I 

tko lekceważą prócz pienięidizy. Wame 
j~st tylko, aby s'i.ę dorobić, a o to naj
łatwiej cudzym kosz:tem. Mechanizm 
mohliwoś.Qi peW111yc!h Ludzi paraliżuje 
~rtystów. Wa,rtość iizeczywista i:urż: się 
nie liczy. nastał oik:res ·samozwańczych 
.• talentów'', gidy daje si~ . do ręki in
str\JJffient teatru tym, co taik prymiltyw
nie wysiza.rpUiią 5\Wlją .,niezwykłość". 
J~t tego ty[e, że po'Wiruliśmy mieć 
najlepszy teatr na świeoie. Nie mamy. 
Warszawa jest za grzecma. Redakcje 
zastanawiają się, kto i za co się obraził, 
kto będzie interweniO'Wał - i k't<> na 
kim będzie się mścii otóż to. właśnie 
ziemsty do?Jnaje s:ię najwięcej. nie ty[
ko za winy nie popelrii<llne, ale 'PI'Zez 
sam fakt. że się istnieje. 
Kiedyś właśnie wez:wał mnie no iraz 

pierwszy do Unędu Be~ieczeń&ttwa na 
rozmowę dyrektor Różański, zda.ie siię. 
Bardzo uprzejmy. wy;jąił µlik listów. 
„Od koleżanek - powiedział ....., donosy 
na parriią", I z.aipytał. ro z tym 7ll'obiić? 
Odpowiedziałiarn: ,,sipaJit". Nie zgo. 
d'Ził się .uważał za \'1°'1'aściiwe „dila mo
jego dobra". abym zrobiła to sama. 
Ironista, co się zowie. stwierdził. że za
trudndeni przy tej robocie byili zapew
ne nie tvcrnto szofer i rodlZi!na zainte
resowanych, ale i ,izaufani" Więc od 
tej P'<Jll"Y nie liczę już roZIIl1ów z mo
imi dyrektorami teatrów, którzv byli 
tak uprzejmi, że dzieldU się ze mną 
swoimi kłopotami, gdy aktor),ci napa
stowały ioh. dlaczego .... mam grać ja, 
skoro one chcą właśnie grać te role. 
I grały. To i tak cud C'hyha. ze jednak 
wgr,:ałam trochę ról. może byile jakich; 
czv niekiedy za trudnyah dla innyoh. 

Przyzwoici koledzy dyrektorzy rato
i.1;a!i mnie. iak mogli. Nawet istniał 
minister ku1tury, a nawet istnieli dwaj 
ministro\vie kurrtury. którzv mnie pri.e
praszali, za oo jestem zawsze wdzięcz
na. Od nich otrzymałam na~y I 
stopnia - oba te ddlrumenty z ich 
J)odpisai:ni trzyimam do dziś ialro do
wód. że nie tylko na cmentarzu panuje 
Wersal. Minister Tejchma - niezwykły 
to był minister kulitwry I S'7'tuiki -
cf'nił ludzi naiwet za pieniądze pań
stwowe. 
Wróciłam do kraiju na prośbę dyr. 

Zelwerowicza i miałam lrontrakrt; z 
Szyfmanem - mam go do dziś - ale 

Szambelanowa w „Panu Jowialskim" 
w Teatrze Polslcinn (1967) 

nie povwol-0!110 · mi wyistą.pić w Teatrze 
Polskim, a 01n zresrz,tą sitraicił .dyrekcję. 
WidiooZIIl'ie moja obecność na scenie nie 
była dogodna dla aktorek, więc chcia
łam wyjechać, i to killka1k.rotnie, ale 
i na wyjaziCl nie otrzymałam zezwole
nia Miałam zawsze obywatelSJtwo pol
skie. nigdy go nie zmieniałam. nie wi
działam powodu, aiby się go wstydzić. 
Jaik i nie poshlgiwałam się nigdy cu
dzym ~iletem wizytowym. Miałam 
za.wsze swój własny .' Ta sytuacja i ta 
rola męczennicy z musu zUij)elnie mi 
nie odpowiadaJła. Mój wyjazd nastą.pił 
dopiero w końcu lflt pięćdziesiątych, 
a.le musiał to poręczyć na piśmie dyr. 
Wilam Hoczyca (po ,swojej drodze 
krzyżowej otrzymał dyrekicję Teatru 
Narodowego), że przyjadę na każde je
go wezwainie. Zagwa•ra:ntował to na
tychmiast. wiedząc dobrze bez żadnych 
moich zapeWIIlień. że wrócę „choćby w 
trumnie". Istotnie wróciłam z Kanady 
natychmiast po otrzymaniu od niego 
depeszy. Wkirótce iuż nie miał kto rę
czyć za mnie. Horzyca zmarł na ataik 
Sel'Ca. 

Pr>zyZ1WO'itość każe wymać. że nie · 
tylko dy>r. Horzyica, ale i reżyser Wła
dysław K.ras.nowiedki wcale się nie bał 
reżyserować sztulk. w któryich br o łam 
udział. Otrzymał nawet n.:ijwvższe od
znaczenie Budowniczego Po1ski Ludo
wej. Po karoej prPmierzE> mówi! do 
mnie spokojnie: .No jeszcze i tę pre
mierę jak<>ś oani orzeżyła". Istotnie 
przeżyłam Poczucie humoru nie' opu
szczało niektór}'(:'h moich kolegów Na
zywano mnie w teatrze „Adri;-nna Le
couvreur" - byhl taka sztuczka o fran
cuskiej aktorce. otruitE>j na ~cen;e pnez 
rywalkę trucizną w bukieeie kwia
tów. Gdy właśnie nie don11'01onn mi 
grać jakiejś sztuki Szeksnini, co hyło 
dość głośne w '' naszym Narodo·.vvm 
Tea·trze. delegac4a kol~ó'.# - PO ra 
pierwiszy złożyła dvrekcii p<>tvcję, abym 
grała Adriannę . Potem robili to sta'e. 
A przed rozpoczęciem jakiegoś nrzed
stawienia kQ1edzy przychodzili do gar
deroby narpić się z mojej sz!rl?nki 
herbatki czy nie zatruta T wąchali 
kwiatJki. Po czym ktoś wpa<1ał 7. dra
matycznym iekiem: $oryt<irz ~?sła
ny. trupami! Wszyscy otruci! Przedsta
wienie !łię nie odbędzie!" 

Ten korytarz zasłany zatrutvmi kwia
tami oowstał w teatrze jako 001neka
dło. Wesołe czasy. -Niejeden dyrektor 

_ woadał na oomvsł. abvm zagrała role 



- • •• smutny. Coś się stało.~. me-
pięknie wiszystlko brzmi i wy
g;lą,da, ohoć clhciałoby się wli

dzieć jasne światło. Nie jest wygodne 
wypowiadać się na podobne tematy, 
choć t<J okazja do wjawnienia gorzkie~ 
prawdy. Sytuacja nie jest prosta, ży
jemy sobie jalk'.bv wśród kadiJubków. 
Jakby zostalii . tylko ludzie. którzy nie 
mają nam hic do pO'W'iedizenia. 

Wszelikie relacje zaipr~aściło IJ'ię, 
gdy rnic nie zależy od a.uto ra, od wy
konawców · czy puiblicznoś:ci, a ty~ko -
między innymi - od domorosłych lin
sceniza toTów za państwowe pieniądze. 
Crz.y to braik ' wiary, .że się w teatrze do 
czegoś do.idzie? Gdy najiwyilsza gaża 
to 12 OQO, a najniższa po Uikończeniu 

czteroletnicih stuidliów wyilszych nieca
łe , 5 OOO zł? I wszyscy naturalnie wpa
irzeni w owe 7 OOO zł podwyżki po 
30., 40. czy 50. latach pracy. Więc 
młodzi dostają wysypki zamiast 
podwyżki. Więc słychać gor2'Jkie żale 
głoszone przez ·radio. ieremia<ly, że ni
by z czego miesrz;kanie. żona i dzieci. 
Ze teatr musi być, oo się zowńe, ama
torski. f!;dy innego wyjścia nilkt jakoś 
nie dojrzał. Że n1by oowrót do elJ)oki 
kamie~ia łupanego. Alktorzy muszą 
mieć jedną twarz. cihoćbv lroniunlktury 
były różne Od tego zależy 2'Jdiroiwie 
psychtczne PI"ZY taik cią.głej 7Jlllianie 
ról. I nie wszyscy przecież spryciarze 
i ludzie mali bez pokrycia przech<l- ' 
dzą do dobrei historii nairodu, ohoćby 
mieli protekcje. pozycje, recenzje, wy
wiady i fotografie w prasre. Już Cze
chow powiedział: „talent im wyrasta 
co tydzień o jedno piętro" . Ludzie · 
bardro parszywieją. Cóż. gidy okrnsy 
bajki i p.oeZJjj mijają, kończy się i teatr. 
Zwlas·zcza gdy ffiQm zabrał teatrowi dla 
siebie wzruiszenia i łzy. Płacz to wiel-
ki atut teatru. Teraz w teatrze nikt 
nie ma ol{a'zid do p.laczu, j.edynie do 
ziew'lnia. Płacze się raC"Zej nad teatrem. 

A mo.że by ta:k trochę zawrócić do 
teatru wzruszeń? Artur Ruibinste;n w 
swoich oamietmikach zaznaczył mocno: 
„Tragedią jest, że tendencja, która od

rzuca wszelkie wzruszenda i w muzyce 
i w in~ych sz"tukach, jest tworem świa
ta, w którym żyjemy od czasu II woj
ny. Ten głęboki brak zdegenerował się 
w uniwersalną hipokry-zję, gdizie ani 
wzruszenie, ani wartości moralne nie 
znajdują już miejS<'a. Muzyka narodziła 
się wraz z głooem, który w~atiał emo
cj001alne dźwięki miłości. lęku„. Na na
mej planecie pełno jest istot, które roz
winęły najrozmaitszy folklor. nieźle p.rzy
pomnieć o tym w czasach, które głoszą, 

iż sztuka może się obejść bez wtZll'usze
nia " . 

Istnieją przec ież wiaty wielkich 
twórców sztuik scenic-mych jak i·:;tmie
ifł światv muzyki Szopena, Beethovena, 
Mozarta Istnieją twórcy . którzy sło
wami wvw<Jłuia takie stany iakie wy
wołuie muzyka . a niesookofoy duch 
zma~d1uie sobie iaki ~ świa+ . który go 
usipc1'.rnia. w ktćirs.m lulbi żyć. 

'~ 

·etac•Ji dyrektor-ze.spół. 
da tuż sdę stała . Wiellka WÓ'W'Oza s. gdy 
d:Vre:ktor byiJ: d yrektorem. a n ie reży
serem, ak torem i do tego mężem ak
torki - nie 'PI"Owadzia teatm dla sie
bie i tony. Miał czas. żeby P'l'OWadzić 
instytucję i n ie tracić pierui.ędzy na
dar emno. Zwyczajnie - mądrość. du
ży fo rmat, wy<kiształceinie, szero.k~e za
interesowania. I prawość. Wiele szczę
ścia. Teraiz to są baj.kii o żelaznym wil
ku, jaiklby wiekfi minęły .gdy prawość 
czy rzetelLność d yreiktorów była faktem, 
i,sbniała Gdy nie by'li jedynie dyrek
torami dla siebie sa::flYC'h. dla swoich 
reżyserni krzytkliwych. nie licząc żon. 
lstmiała kultura 'bycia ludrzi, którzy 
u m ie/li widzieć, prowadzić rOIZmOWY. 
POsiadali tak t . Umiar! Wiele rozumieli 
- ohoćby to. że oo prostu aktor musi 
w.szy·stko rozrumieć . aby wiedizieć. co 
przekazać wiidzom. słucllaczom. I jak. 

· I że trzeba wyrzekać się- wiele. aby 
s:ię wiele nauczyć - i umieć . I nie 
szkodzić Autorowi, i aiktorom. Ani 
SztUJCe. 
Oczywiście. możemy sobie pozwolić 

na poróW1I1a nia n p. Schiillera czy Ho
rzy.cy z powojerruny.mi dyredciorami-re
żyserami, a[e obawiam się . że mogła
by wynfilmląć róimica Pod tytsułem . .ar
tyści i hooh:sztapliemy", czy też „Mel
pomena w shlliJbie hOC'bs?Jtaiplerów". 
Próbować pokazać tę drogę w dół. kt ó
ra ma pozory sztu1ki? To 'Pl'Ze'PYcha
nie się na siłę? Wszelklimi ~bami, 
bez. przebiera lll.ia w §rodlkach? Cora z 
większą i@loranoję, gdy chodzi jedy
nie o to, aby po.kazać sie bie. T~k. jak
b y było ~ polkazY'WaĆ Wca.Je m,e tr ze
ba „zidominorwać aiktQróiw'', aby wy
wy:iJszać sie'bie - to tandetny wymysł 
·do niczego nie prowadzący, pr ócr.t do 
ilłobu dla Sliebie samego , jaik to śię 
na zywa w teatrze. Gdy bierrz.e się pie-

/ niądze zamiast nieżyjących autorów 
za tmdetę pomy'Słowośoi „qpracowań" 
wielkiego repertuaru. To „wynalazek" 
powo jenny - niikt ni.gidy nie urpra'Wliał 
tego ip.rocederu t>rzedtean. i to tak za
ohla!llllie i taili: prostacko. To nie jest 
otwiermie nowvdh dróg. ta.ka misty
fikacja, Clhyba dość orymit vwna„ 

Gdy na jprzód 'Pl'Zyćmlewał "W"Szys
tko soenograf. oo rzadlko komu· s?Jko
dziło. i z t ym dal!rl sobde radę reżyse
rzy swojego chO'W'U - iiami zaC'Zę1'i pro
ieiktować dellrorację, stają;c się naglle 
soonografami na afiszadh. ~daje ~ię. 
żę i do mrwzyikl równi~ sami siebie 
dokłaidają , aż oodoibno gaży bralknie 
dla a'ktorów. Kruc'Zkd staiły siA: na
e:triinne. Tyllko zuipe'11nie je.st niez:rozu
mia le. tak grafomani sceny m~a „zdo
minować." aktoriskie indywilduailnośti z 
wvobraimią i inwencją twórczą . Ohyba 
szko'Lni ct w<J oosZJło na fil.ość, nie na ja
kość? J eśili stworzooo t yle srZJk61ł. gdy 
20 czy 25 os& mimi się znajdować na 
każdym r o'lru. a studia s.ą crle'ro·ietnie 
- n ie ma sie czemu d z,irwiić . W Kon
serwatorium było nas 6-7 osób na k ur 
sie p rziez t r zy łata i stąd posZJła sława 

I 

p1er~RJ7.Vm:C1yre<JrelT )X"CvCJę . a o 
grała Adriannę . Potem robili to sta 'e. 
A przed ro?Jpoczęciem jak i ee:oś nrzed
stawienia kQ1edzy przychodzil i do gar
d eroby naipić się z mojej sz:!{\2 nk i 
herbatki czy n ie zatruta T wąch al i 
kwiatki. Po czym ktoś wpa<1 a ł 7. dra
matycznym iekiem: ,Koryt,irz 7."Sła 
ny trupami! Wszyscy otrud! Przedsta
w ienie !łię nie odbędz ie!" 

Ten korytarz za.słany -rntrutvmi kwia
tami ooU>Stał w teatrze jako P01!'7eka 
dło. WesQłe czasy. -Nie jeden dyrektor 
wpadał na pomysł , abym zagrała role 
męskie - ale tu 7Jl10WU .• sprzeciw za 
kładali" aktorzy , którzy chcieli e:r a ć 
„swoje" role choć prosiłam . aby e:rn li 
k ob iece. jak za czasów Szekspira Nie 
chcieli. Tak więc nif'które sztu k i nie 
ukazały się na scenie. Gdy nas zawia
damiano, czego nie możemy wać, 
wszyscy wołali : . .kto zagra role kobie
ce?" Oczywiście. wszelkie te za.kuliso
we „numery" nie dostawały sie n ia i y 
do rewii satyryCZl!lej . alP hum<Jr bar
dzo ratuje ludzi. nawet sitrutvch za
wsze soełnia jak i eś . .funk.cie ~wi:ł to
poglądowe" - ! świetnie odriąża okrop
ne ucz~e. i!dv człowiek ciągl e musi 
się wstyd·zić , 7.P ko!!o~ zna ł . 

Irena Eichlerówna K azimierz Junosza-Stępowski w sztuce Andrejewa „Ter/., 
którego biją po tw arzy" IRENA EICHL E R OWNA 

HALINA SITARSKA 

KIEDY ZEGAR NAKRęCAM 
JEST , MNfE CORAZ MNIEJ' 

Każdego dnia 
jest mnie 
coraz mniej 
o jeden oddech 
o podanie ręki 
o otwarcie drzwi 
o zapalenie świeczki 

połrlłQa.na 
omijam siebie z daleka 
w wiecznym biegu 
kiedy wsiadam do pocią1u 
kiedy stoję w kolejce 
kiedy czytam gazetę 
omijam siebie 
kiedy nocą ogrzewam 
zimne ł6iko 
kiedy w stulone dłonie 
zbieram resztki życia 
omijam siebie 
kiedy serce bije ml 

' 

- • .• f 
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ooraz ciszej 
codziennie 
siebie omijam 
nawet wówczas 
kiedy zegar nakręcam 
do oporu 

••• 
Gdy przyszło mł ły6 
na granicy 
potrzaskanych dni • 

1dy codziennie zbieram' 
ze stołu ' 
okruszyny 
wyblakłego u6mie_chu 

reb w moich rwiazdach 
rośnie 
kulawy lęk 

1ły wiem ie codziennoll6 
niezmiennie 
wyznacza granicę 
mego szaleństwa 

wtedy otwieram dłonie 
I strzeliście chwytam 
niepozorne t ycie„. 

„ 

' 


