
Tehdy mě Ida Kamińska 
(1899–1980) pozvala na 
představení do svého di-
vadla, které pod názvem 

Státní židovské divadlo existo-
valo v polském hlavním městě 
od roku 1945. Jeho budova na 
okraji staré Varšavy byla nízká, 
nevzhledná, záměrně neopravo-
vaná coby kus svědectví druhé 
světové války. Ida Kamińska ho 
řídila od roku 1947. 

Hodinu před představením 
hry Jakuba Gordina Mirełe 
Efros, v níž herečka hrála hlav-
ní roli, jsem za ní přišel do její 
malé divadelní šatny. Povídali 
jsme si, a zatímco se líčila, do-
volila mi také fotografovat (do-
konce jsme se kvůli dalšímu fo-
cení spolu sešli i  druhý den). 
Vyprávěla mi o svém životě, pře-
devším o mamince, herečce Ra-

chel Ester Kamińské, kterou vel-
mi milovala a  jejíž busta byla 
také vystavena ve foyeru diva-
dla: „Já jsem těch filmů moc ne-
natočila, musím se přiznat, že 
mám radši divadlo než film. Za-
čala jsem hrát už v pěti letech 
spolu se svou maminkou. Když 
jsem vyrostla, objevila se hra, ve 
které jsem tenkrát vystupovala, 
znovu na repertoáru a  já jsem 
hrála maminčinu roli… Důvod, 
proč mám divadlo tak ráda, je 
také ten, že prakticky celá moje 
rodina se skládá ze samých her-
ců. Maminka byla nejslavnější, 
to byla velká herečka. Otec rov-
něž hrál, moje sestra také a he-
rečkou je i moje dcera Ruth.“ 

Tehdy jsem se poprvé setkal 
s něčím pro mě velmi nezvyk-
lým, divadlem »na sluchátka«. 
Každý divák dostal sluchátko, 

které si zapojil pod sedadlo a ce-
lý děj na jevišti byl překládán do 
polštiny. Všechny hry se totiž 
hrály pouze v  jidiš. „My jsme 
svým způsobem jediné divadlo 
na světě,“ vysvětlovala mi paní 
Ida. „Existují i jiné židovské sou-
bory, ale žádný s výjimkou na-
šeho a ještě jednoho v Rumun-
sku nemá vlastní scénu. Ti 
v Rumunsku ovšem nejezdí na 
zahraniční zájezdy, zatímco my 
jsme ve světě každou chvíli...“

Když jsem se ptal na její zážit-
ky z Československa a pak také 
na pocity, s jakými později pro-
žívala přebírání Oscara, usmí-
vala se: „Abych poznala celé 
Československo, na to při natá-
čení filmu Obchod na korze ne-
byl čas. Točili jsme od rána do 
večera. Ale to, co jsem viděla, se 
mi líbilo moc! V Praze jsou krás-
né památky židovské kultury, 
Praha se mi líbila vůbec ze vše-
ho nejvíc! Na Slovensku jsem by-
la jenom v Prešově, tam jsme to-
čili exteriéry. Vzpomínám na 
tamější synagogu. No, a vyhla-
šování Oscara? To víte, že to byl 
pro mě velký zážitek! Nikdo ne-
tušil, že Obchod na korze bude 

tak dobrý. Když ho přijali do už-
šího výběru šestnácti filmů, to 
nás zahřálo u srdce. A když ho 
pak přijali do výběru pěti filmů,  
to už jsme byli štěstím bez sebe. 
Mnoho lidí vědělo předem, že 
vyhraje, ale my jsme o tom tak 
přesvědčeni nebyli. Později hrá-
li Obchod na korze ve čtyřiceti 
newyorských kinech.“

Kdo ví, jestli už v době, kdy 
jsem byl ve Varšavě v její společ-
nosti, Ida Kamińska tušila, že se 
za pár měsíců do Ameriky »vrátí« 
natrvalo. Emigrovala na podzim 
1968 pod vlivem tehdy narůstají-
cí antisemitské politiky. Teprve po 
letech jsem si všiml, že hra Mirełe 
Efros, kterou jsem tenkrát ve Stát-
ním židovském divadle viděl, by-
la už v roce 1912 zfilmována a Ida 
Kamińska si v ní zahrála jako tři-
náctiletá dívka! 

Celou její filmografii tvoří 
pouhých sedm filmů. Například 
mezi Obchodem na korze a fil-
mem, v němž účinkovala před-
tím, měla šestnáctiletou pauzu. 
Není jistě bez zajímavosti, že po-
slední snímek, ve kterém Ida Ka-
mińská hrála už v USA, režíro-
val jeden z režisérů Obchodu na 

Nenapadlo mne, že mé první setkání 
s polskou představitelkou Rozálie 
Lautmannové ze snímku Obchod na korze je 
zároveň i poslední. V roce 1968, dva roky 
poté, co byl fi lm oceněn Oscarem, herečka 
emigrovala do USA.
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Hvězda oscarového f
Ida Kamińska

Státní 
židovské 
divadlo ve 
Varšavě.

S Jozefem Kronerem 
ve fi lmu Obchod 
na korze.
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