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z Ireną Eichlerówną 
Z
' BYT rzadko - niestety - ogll\

damy naszych wybitnych akto
rów w nowych rolach. 'Toteż 

prawdziwym świętem dla widzów, 
a okazją do licznych uwag i ana
liz Q.la krytyków, st~ła się ostatnio 
premiera „Marii Tudor" Wiktora 
Hugo w warszawskim Teatrze Na
rodowym z Iren~ Eichlerówną w roli 
tytułowej. Wspaniała kreacja ar
tystki sprawiła, iż ten mocno już 
nvietrzaly dramat ożył na scenie, 
wzruszą oraz zachwyca tysiące 
widzów. 

Uprzedzano mnie, że uzyskanie 
wywiadu z Ireną Eichlerówną nie 
jest sprawi\ łatwą. Artystka pro
wadzi raczej odosobniony tryb ży-

cia, malo bywa w popularnych klu
bach artystycznych, dziennikarzy -
jak może - unika. Jednak wbrew 
moim pierwotnym obawom, spotka
nie nasze doszło do skutku. 

I oto siedzę w mieszkaniu Ireny 
Eichlerówny. Pokój. w którym roz
mawiamy, pełen jest książek i 
kwiatów. Na ścianie - \\-yrazisty 

Irena Eichlerówna jako Marła 
Tudor. 

oortret artystki pędzla Ottona Axe
ra. Pijemy mooną, czarną kawę i 
l'OZmawiamy. 

- Któr" ze swych dotych~uo
wych ról uwaia Pani JE& najwai
niejsz" w rozwoju jej t&lentu, do 1 
której wraca Pani myśl" - naj
chętniej? - zaczynam. 

Irena Eichlerówna odpowiada ży
wo, ze śmiechem: 

- Nie wracam nigdy myśl' do 
ról. które grałam, nigdy też nie 
odtwarzam ich powtórnie. Otrzyma
łam np. ostatnio kilka propozycji za
grania postaci pani Warren w sztu
ce Shawa, roli. którą gralam w 
Warszawi~ w 1951 r. - odmówiłam 
jednak. Nie mogtabvm zagrać je1 
pawtórnie. Postać, którą odtwarza
łam już na scenie - prZE"~taje mnie 
iotere~ować, po cóż więc mi11ta
bym ją powtarzać? Najcieplej. lub 
jeśli pani woli - najmilej mvślę 
o postaci, którą dopiero będę grać. 
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- Właśnie, w jakiej roli zoba
czymy Panią po „Marii Tudor"? 

- Prawdopodobnie w sztuce Wil
liamsa „Tatuowruna róża". Rolę tę 
gralam ostatnio w radio, dawno też 
myślę o Ódtworzeniu jej na scenie. 

- Nareszcie zobaczymy Panią w 
roll współczesnej kobiety. Ostatnio 
odtwarzała przecież Pa.ni wyłącznie 
bohaterki sztuk z tzw. wielkiego re
pertua~. Czy to był świadomy wy
bór? 

- Tak. Lubię sztuki z wielkiego 
repertuaru, a zwłaszcza dramat ro
mantyczny. Wyraża on ~"'. ~ n · · 
uczuć, tęsknotę za sprawiedliwo
ścią, . b\JJ[lt, niepogodzenie się z lo
sem - lubię to. Rola w „Tatuowa
nej róży", mimo iż dramat ten wy
szedł spod pióra współczesnego au· 
tora, charakteryzuje się wielkim na
pięciem emocjonalnym, ma coś z 
rozmachu postaci szekspirowskich. 
Stąd też .moje dla niej zaintereso
wainie. 

- Jak spędza Pani czas wolay od 
pracy w teatrze? 

- Lektura, od czasu do czas}! 
kino. Lubię też podróże. Ostatr710 
byłam w Anglii, w Kanadzie. Chcia
łabym pojechać do- Włoch ... 

- A propos· kina. Którą z ak
tualnych aktorek filmowych świat!\ 
uważa Pani za najciekawszą? 

- Betty Davis i Annę Magnani. 
Zaczyna się już ściemniać. Za go

dzinę Irena Eichlerówna musi wy
ruszyć do teatru. Czeka ję bo
wiem 40-minutowe czesanie (nie 1110-
si peruki) przed włożeniem kostiu
mu królowej Marii Tudor. 
Żegnam się więc. Aktorka, otu

lona w puszysty, liliowy szal, od
prowadza mnie do przeópokoju. Je.;t 
tak, jak na scenie, niepokojąca t 
fascynująca. Nagle przypomina m1 
się bezradne wyznaińie jedr.ego z 
wybibnych krytyków teatralnych: 
,.Żadne słowa nie ~ą w stanie opi
sać, przekazać .. wielkiej os0bowo
ścl aktorskiej". To prawda. Eichle
równę trzeba zobaczyć. 

(Rozmawiała EBON> 


