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MIŁOŚĆ I DOBROĆ 
M.J. - Od jakiej roli zaczęla Pani 

swoją sceniczną karierę i jak Pani 
dzisiaj wspomina ten występ? 

I.E. - Domyślam się, że mlodych 
ludzi zainteresują przede WS'zystkim 
początki. Jakie byly? Czy dobre? Nie 
tyle więc może rola, czy pierwsze wy
stępy, ale atmosfera, jaka temu „wcho
dzeniu na scenę" rtowarzyszylfl. Ja 
wspominam ją dobrze. I choć nie lu
bię bawić się we wspominki - za
chowuję tamten początkowy okres we 
wdzięcznej pamięci. To byl dla mnie 
okres szczęśliwy. Otoczona bylam życz
liwymi, przyjaznymi ludźmi a to bar
dzo ważne. Dużo więc wzruszeń, emo
cji, 1ecz nade WS'zystko życzliwość 
ludzka i dobroć. Moglabym wyśpiewać 
panegiryk niebywaly dla moich pro
fesorów (Zelwerowicz, Brydziński, Sta
nislawski, Horayca, Moszyński). dla 
moich pómiejszych dyrektorów: Zel
werowicz, Horzyca, Solski. Byli to lu
dzie pelni szlachetności i wszyscy mieli 
prawdziwy talent. 

M.J. - Uklady koleżeńskie też chy
ba się liczyly w tworzeniu takiej peł
nej ciepla atmosfery? 

I.E. - Kioleżanki i kolegów także 
Inialam wspanialych. To dzięki swoim 
wewnęrtrznyim wartościom, nazwiska 
ich przetrwają w historii naszego te
atru: Stanislawa Wysocka, Maria Du
lęba, Irena Solska, która tuż przed 
wybuchem wojny ostatni raz zagrala 
w „BaUaldynie" w Teatrze Narodo
wym. Spektakl ten nazwano gwiaździ
stym ... 

M.J. - Pewnie ze względu na zna
komitą obsadę? 

I.E. - Tak. W repertuarze klasycz
nym zresztą grali zawsze najwięksi 
aktorzy warszawscy razem. Dzisiaj 
brak mi czasem takiego ustawienia 
ról... Podkreślam raz jeszcze, że wszy
scy ci najwięksi polscy aktorzy, kar
mazynowi ludzie jak ich nazywam, 
byli lud~mi o wielkich sercach. Mlo
dzi czytelnicy Waszego pisma dysku
tując nad oglądanymi spektaklami ma
ją okazję przyglądać się tylko grze 
aktora, chcę jednak by wiedzieli, że 
prawdziwa wielkość nie wstydzi się 
dobroci. Wspomnianego już Wojciecha 
Bryidzińs'kiego - znakomitego Hamle
ta, Gustawa-Konrada z „Dziadów", 
hralbiego Henryka w „Nieboskiej Ko- · 
medii", niezapomnianego odtwórcę 
wielu innych, znakomitych ról, cecho
wala tak ujmująca dobroć, że można 
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Miłośnicy teatru nazwisko Ireny Eichlerówny łączą z wieloma 
znakomitymi kreacjami aktorskimi. Dała się poznać zarówno 
w klasycznym jak i współczesnym repertuarze wnosząc zawsze 
swój własny, odrębny styl gry aktorskiej. O Irenie Eichlerównie 
pisało wielu wybitnych znawców polskieg~ teatru starając się 
scharakteryzować najwłaściwiej jej aktorską osobowość. Trudno 
jednak znale:ić pełny jej portret. W każdej roli inna i w każdej 
porywająca. · · 
Występow11ła w Wilnie, Krakowie, Lwowie i w Warszawie, 

podczas li wojny światowej m.in. w Paryżu i Rio de Janeiro. 
Od roku 1949 w l..odzi, Poznaniu i w Warszawie, laureatka na· 
1rody ministra kultury i sztuki w roku · 1965. Role tytułowe: 
w „Marii Tudor" - W. Hugo, w „Fedrze" - J. Racine'a, w „Mat
ce Courage" - B. Brechta, Pani Warren - w „Profesji pani 
Warren" - G. B. Shawa, Szambelanowa - w „Panu Jowial
skim" - A. Fredry. Nie sposób wymienić wszystkich ról, gra
nych przez tę wybitną artystkę. Czytelnicy oglądający spektakle 
telewizyjne, pamiętają m.in. kreację Ireny Eichlerówny w sztuce 
Sofoklesa: ,,Król Edyp", ostatnio zaś, na scenie Teatru Małego 
w Warszawie cieszy się dużym powodzeniem jako Orbanowa, 
1ł6wna postaf kobieca we współczesnej sztuce węgierskiego pi-

RHB Istyana Urkeny: „Zabawa w koty". 
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go było porównać tylko ze św. Fran
ciszkiem z Asyżu. 

M.J. - Często zdarzało się Pani jeź
dzić po kraju z występami i jakie wra
żenia z takich „podróży" Pani przy
wiozła? 

I.E. - Je~dziliśmy wiele, z „Zalo
tami" B. Shawa, z „Kochanym kłam
cą", z korespondencją Chopina (z pia
nistą Cezarym Owerkowiczem). Oba
wiam się, że ta dawno dziś wydoro
ślała młodzież, ilrtóra nas wówczas 
oglądała, nie entuzjazmuje się teatrem 
tak, jak ikiedyś. 

M.J. - Entuzjazm to przecież przy
wilej młodości. 

I.E. - Powiem raczej, że inny jest 
entuzjazm widza, a inny aktora. I je
śli w pierwszym przypadku mija dość 
szybko, to u aktora powinien trwać 
j'ak najdłużej. 

M.J. - Niezbyt często mamy okazję 
słuchać Panią w teatrze radiowym. 
Czyżby Pani traktowała ten teatr u
bocznie? 

I.E. - Bardzo sobie cenię współpra
cę z radiem. Jako odbiorca wolę na
wet radio niż telewizję, a to, że nie 
występuję 2'lbyt często w słuchowiskach 
radiowych, jest raczej sprawą braku 
czasu. 

M.J. W sztuce „Zabawa w koty" 
stworzyła Pani wspaniałą postać ko
biety, dla której przez cale życie. spra
wą najważniejszą byla miłość. Jak od
bierają tę sztukę widzowie? 
L... .... , j·· ! 

I.E. - Na to pytanie trudno odpo
wiedzieć. Stosunek do tak ważnej spra
wy jak miłość jest u każdego inny. 
„Zabawa w koty" podoba się widzom, 
graliśmy je już 200 razy, przychodzi 
na nie podobno duro młodzieży, być 
może po to tylko by podejrzeć, jak to 
jest z tym uczuciem u starszych, ale ... 

M.J. - Ale.„ 

I.E. - Skłonna jestem powątpiewać, 
czy ludzie dzisiaj potrafią głęboko ko
chać i czy chcą być dobrzy. 

M.J. - Sztuka tworzy takie wzor
cowe charaktery. Na przykład „Matka 
Courage", którą Pani tak znakomicie 
odtworzyła, podkreślając w tej postaci 
obok instynktu macierzyńskiego, doj
rzałość uczuciową, jaka powinna uzew
nętrzniać się w najtrudniejszych wa
runkach. Dopóki więc nie słabnie od
działywanie poprzez sztukę na ludzkie 
charaktery, sądzę, że nie wolno tracić 
nadziei. Dziękując Pani za tę rozmo
wę pragnę podkreślić ten właśnie, 
optymistyczny akcent. 
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