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Pięćdziesiąt łat na scenie Ireny Eichlerówny 
W 1933 roku znakomita polska artystyka sceny Irena Eichlerów

na za?ebiut?'"''ała na deskach Tell toru Polskiego, którego dyrekto
rem oył wowczas Arnold Szyfman. Od tamtej chwili minęło 50 
lat. ~at ro.zkwit·u. talentu wielkiej aktorki, lat wypełnionych jej 
w-:b1tnym1 kreacJami za;ó""(no ~ rep~rtuarze klasycznym jak i 
wsp<?ł~zesnym Z O~{azj1 p1ęćdl1esfęc1olecia pracy artystycznej ,po
pros11Iśmy Irenę Eichlerównę o rozmowę. 

e Ażeby -zostać Wielką Da.mą mięć Kardynała Stefana Wyszyń-
polskiej sceny, trzeba zdradza!' ski.ego, tad<: życzliwego i dobrego 
d~·lnoścl aktorskie już w latach dla aktorów 
szkolnych? 

- Bóg jeden wie, jak t11ę 
dzieje, czym kto zostaje w teatrze. 
Chyba nigdy nic i niczego nie 
zdradzałam. 

e Zawód aktorki nie bsł więc 
dla Pani marzeniem, wielkim 
pragnieniem? Czyżby w~bór dro· 
gi życia nie stał się w pełni swia
clomy? 

- Nigdy o tym „zawodzie" czy 
moich zawodach nie myślałam. 

e Czy ocena roli I pracy akto· 
ra uległa podczas Pa.ni doświad
czeń jakiemuś pn;ewartośclowa
oiu? 

- Tak, całkowicie. Uważam. że 
nie warto tak się męczyć, jak my 
~ ·ę męczymy Zapewne dlatego, że 
istotnie nie nadaję się do statys
towania dla wygody reżysera i 
wstydzę się, że tak nisko ja·koś 
wszystko upadło No i tyle 
krzywd. tyle cierpienia ..• 

Irena Eichlerówna podczas ·audiencji u Prymasa Stefa11ia kardy
nała Wyszyńskiego. 

- Nieszcz.ęśJ.hsra, bo jakoś się 
nie marzyłam, nie pragnęłam 
Chyba istotnie nie spostrzegłam. 
'kiedy stałam się aktorką Zawsze 
bardzo lubiłam bajki i tyle I róż.· 
nor-od.ne „życia ludzkie" To z.resz
tą da·je literatura Ten „wybór 
drogi" był jednak przypadk<>wy. 
1 nie taki znów szczęśliwy, raczej 
nieszczęsny. 

Czym kto zostaje w teatrze 
wstydzę, że z.ostałam akt-orką. 

e A droga, która pn:ed Panią! 

- Jakby ciemnawa. 

e Które z zapamiętanych 
przedstawień w dzieciństwie wy
warło na Pani najsilniejsze wra
żenie? 

- Może nie przedstawienie. a 
wiersqk. Pamiętam, wychowa-
łam się na nim: 

Raz w szczezym polu Chrystue 
Pan 

Napotkał orszak bosy 
Dziatecz;k! co na zżęty Ian 
Szły z. miasta zbierać kłosy ... 

A nawet nie wiem czy to Ko
nopnicka? To byJ mój pierwszy 
wyczyn, którym do dziś dnia je
stem olśniona . Chyba jesz.cze nle 
bardzo um1a!C1Jm 'mówić. takie '> ł <>· 
wa jak .,w szczerym" z.żęty" mu
siałam zabawnie przekręcać. bo 
wszyscy się ze mnie śmieli I o
k.ru tnie prz.edrzefolal!. z cz.ego 
cieszyłam się również, niebywale 
szczęśliwa To naprawdę było m\>
je· najwznioślejsze poczucie r~ 
dości ~la I tak lubila.m śmiać się 
sama z siebie. W Innym wie:rsZy. 
ku, pamiętam. „Jabłonka 1 gru.;za 
.pod.pórek aż proszą "Lenartowi
cza miałam trudności i z „pod
pórkami", i ze „struże". Kazano 
mL mówić ,,st.n1gał", ale z tą for
J:nlł też było ciężko. Wldoc.mie te 
·trudności trochę ml poro.stały, bo 
zawsze uciekam o9 wy\Viadów W 
tym wypadku pragnę uczcić pa-

e Czy coś jednak trwałego w~ 
staje z pierwszYch zaclnvytów. z 
fascynacji życiem i światem? 

- Tru.<, 'jakaś wia,ra. 

e Co w Pani jako aktorce po
zostało niezmienionego? 

- Baczenie, żeby się nie wy-
. ~łupiać Mój ojciec nie widzial 

mnie nigdy na scenie MOwił: „nie 
będę patrzył, jak się wygłupiasz'". 
I nie patrzył. Miał charakter. 
Wierna pamięci oj.ca, zawsze s:a
ra!am się nie wygłupiać Wydaje 
mi się, że ja również posiadam ja
kiś charakter i może niezłe cząst
ki dziedziczę. 

e Czy wielka aktorka p.0winna 
miewać kaprysy? 

- Chyba jeśli głupia. wówcza.s 
jednak zapewne nie ma nic 
wspólnego z prawdziwą wielkoś
cią. Aktorika powinna mleć racje 
i to szlachetniejszej natuey, a nie 
niskiej. 

e Wielka aktorka na pewno 
jednak sta.wia wymagania. Czego 
Pani nie znosi w swojej pracy? 

- Każdy człowiek pow1ruen 
żądać szacunku i nie mosić lek
ceważenia. Nie wolno ludzi po
niżać Lecz sam musi zachowywać 
się z godnością Otóż · to Sprawy 
natury moralnej jakoś są naj-

trudniejsze. Trzeba szanować 
najlepsze t.radycje - g~nie się bez 
tradycjL 

e Jakby Pani sama po tylu la-
tach pracy na scenie określiła 
swoją artystyczną osoh1>wość? 

- Pojęcia nie mam. Pewnie ja
kiś ostatni Mohikanin. 

e Czy Jest Pani świadoma, co 
niepowtarzalne w jej aktorstwie? 

- Chyba nie można być świa
domym właściwości swego mózgu 
i jego reakcji. Są różne, zależne 
od przyczyn. 

e W ostatnich latach nie częstG 
widuje s ię Pa.nią w teatrze. 

- Istotnie, od kilku lat nie by-
wam w teatrach. Nawet jak:>. 
widz. 

e Czego dziś potrzeba polskie
mu teatrowi? 

I 

- Może pierwszorzędnych ak
torów do grania, nie do statysto
wania, i to jesz.cze w amatorskich 
przedstawieniach. Do niczeg9 to 
nie doprowadziło. A d• czego pro
wadz.i? To zabija zain er~owania 

e Jubileusze skła1 Hają do o
Jlądania się wstecz Patrząc .po
za siebie, na przeb~ tą drogę, jest 
Pani z niej zadowo'.ona? 

e Z jakimi uczuciami ł prze
myśleniami Wielka. Dama pol
skiej sceny na nią wkracza? 

- Jednak lepiej nie myśleć, 
śpię spokojna. G<Iy jestem niesz
częsna powtarzam na myśli „Raz 
w szczerym polu„." j zasY'Piam 
Zawsze co ,prawda uciekałam w 
sen. 

e A z jakimi pra~nieniami; bo 
one przecież nigdy n·e opuszczają 
człowieka? 

- Z dziecinnym wez:waniem do 
Bozi, po ludz.ku, żeby przyzwoici 
aktorzy nie musieli się tak strasz
nie męczyć .przeciwnościami. 

• \V jednej z notatek praso
wych podano, że wielbiciele Pani 
talentu będą być może mieli oka· 
zję Ją zobaczyć w światowej pra
premierze sztuki Karola Wojtyły 
pt. ,.Promieniowanie ojcostwa" na 
scenie Teatru RozmaitGści. 

- W notatce napisano „być 
może". Nic konkretnego na ten 
temat nie mogę powiedzieć. Nasz 
Papież jest wielkim poetą. Czy
ta się Go jak się czyta Micldewi
cza, Słowackiego, Norwida - to 
wielkie poetyckie objawienie. Je
go proza, jego przemyślenia czy 
rozmyślania są piękności jedynej 
- świat o tym wie. 


