Rozmowa

z Ireną

ZAGRANICZNI

krytycy

Eichlerówną

teatrl\lnl

po-rliwnu,ią
Irene:
Eichlerównę z Llżl>letl\ Bergner i Eleonorą Du&ę, a BertoH Brecht, krótko i bez :I.ad
n.vcb pO'l"ównań, 11waża. Jl\ 7-, jedu;\ z
n1J1vlęk.szych 1.dy1tek iw:lala..

ro cy" Menmt-e I l:nn e - zn.:uny wwz.yl •
e~. Lec?; dopiero gdy re:l. Axe.r ol>JĄI
kierownictwo Teatrn
Narooowego,
Irena Eichlerówna. ueyskala awe wla•
śriwe miejsce. Zagra.la w wll'lkim
dra.mu.cle ro-ma.ntycm~ m Marii Stuu.rt,
osią;:-11.jl\C s;..czyty a.rty:uuu i irwe10
\\ielkie;io talentu.

Ten, kto widział Elchlt'Tównę ni\
scenie, ulesa nleodpa.rtemu urokowi
- Jak czuje 1lę Pani po powrocie
tero wlelldego, niecodziennego t.alenłu, który od ra.zu, 11 chwilą uka1,a,.
do wlelldqro repertuaru?
ni.a się aktorki 11& sl'enie, bierze
- Swietnie! Cieszę stę ogromnie,
wszystldeh pod 1wojll władzę.
te po tylu. latach gram znów w
~ra w tej a.rtysfoe ws:i:ystko: twan..,
Teatrze Narodowym i - wlasnie
oczy, ca.la posta.6. Gra nawet I strój, Marię Stuart. Jest to jedna z ciena k'óry np. llWI'Mla o;rromn" uwaJQ. kawszych. ról kobiecych., a przyLeoz przede wszystkim IT• Jej gło,„. znać muszę, że na ogól role kobieGl1111 o wielkiej sile, 5peejalnym, cha ce dają o wiele mniej możliwości
r1tldPT')'SLycmym dla nleJ bnanlenJu aktorskich, niż role męskie. ChwiI Jakie r07.lealeJ skali uczuciowej„. lami żałuję nawet, że nie urodzila m
się
mętczyznq.
Mialabym
Od mh;k.ldego, pełnego p!eszcz;oty
„większy
wachlarz"
mówiqc
u:eptu kochanej l koohającej kobie- dzisiejszym stylem.
ty, do wła.dczYch tonów ulnej w SWll
- Jednak oprarowande takiej roli.„
potęgę królowej.
·
- Tak. W rotę tit wlożyla.m barW PO!ltaciaoh prze:s siebie 1twon:onych nie slnie, nie Z&iraca Ilię, lee& dzo wiele pracy, jednak mam dzię
P<lZOCt&J• u.waze llobl\. l J>OlJ:Wno że ki niej wielką sat11afa.kcję.
każda a tych postaci Jest Inna w
- W r~ kl118ycznym j81t
każdej a nleh tkwi ~i.ka JeJ 1aprzecież do.ść d.użo ról o równiet l"O!I
meJ. Bo nie ,..a tych po.!ltaoi, lee&
Jeełej ska li.
IT• - siebie.
- Wiele. Lubtę np. rotę Szimenv
I tu właśnie mołna m.6wltl o popoetyckiego realizmu
irlębla.nlu rol, o wzboga.caniu żyrla w pełnym
postaci scenicmych, prze.z nią slwo- „Cydzie'',. rotę, którą gralam jen.r:.lonych.
cze przed wojną w Teatrze Narodowym, !11bię „Fedrę" Racine'a.„.
A stwor..yla Ich ·wiele.
Tę ostatnią grałam wprawdzie juj
Cey ,,Salome", lub „KalęłnlC'T.ka po wojnie, ate jeszcze nic w W arTura.odoi", Jeszcze w okresie wllc11- sza wie. W Poznaniu.
1kim, tJ. tui po Szkole Drama.tycz..
- A teraz, czy myśli Pa.ni o jaki•jł
neJ, czy „Pa.n.na Mallczewska" w Kra nowej roli?

scenie, uleo nleodpa.rtemii u'roko~vl
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ni.a. się aktorki na s<'enie, biPne
- Swietnie! Cieszę się ogromnie,
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te po tyLu latach uram. znów w
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Mialabym
Od miękkiego,
pełnego
pieszczoty
„większy
wachlarz"
mówitlC
u:eptu koohanf!j I koohajacej kobie- dzisiejszym styLem,.
ty, do wla.dczych tonów ufnej w
- Jedttak opraoowande takiej roli.„
potęgę królowej,
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W pMtaciaob prze:ii siebie etwon:onych nie sinie, nie 1111.traea Ilię, lecs

- Tak. W rotę tę wlożylam b!lr•
dzo wiete pracy, jednak mam dzię

rol>~ l ponilino że ki niej wielką sat111fakcję.
postaci jett Inna - w
- W r-epert\lłll"2'le kla8ycznym jeet
każdej 1 nich tkwi ~t.ka Jej 111przecież dość dużo ról o równid ro.a
mej, Bo nie il'& tych posl&oł, lees
lee.lej skali.
sra - siebie.
- Wiete. Lubię np. rolę Szimenv
I tu właśnie mot.na m6wló o popoetyckiego realizmu
i;lębi&11lu rol, o wzboga.caniu żyda w pełnym
postaci scenicznych, przez nią siwo- „Cyclzie",. roLę, którą gralam jeur:.i:onych.
cze przed tva,:inq w Teatrze Narodowym, Lubię „Fedrę" Racine'a ...
A ttwor...yla ich "'iele.
Tę ostatnią grałam wprawdzie ju2
Czy ,,Salome", lub „KslęłnlC'7.ll'.a po wojnie, ale jeszcze nic w WarTurMldot", Jeszcze w okresie wllc1i- szawie. W Poznaniu.
1kim, tJ, tui po Szkole Dramatycz- A teraz, czy myśli Pa.ni o jeki•J•
nej, czy „Pa.n.na l\Iallczewska" w Kril nowej roli?
kowle, lub „Kleopa.iril" we Lwowie,
- Nie. Gram Marię Stua.rl ł er.y tei 11)'11.11& w oa.lej Pol~ce „ł'r"u
lcln Doktor", w sztuce napisanej spe ta mi chwilowo wystarcza..

J>07A>Ct&J• u.waze

każda

s

łych

('ja.lnie dla niej ..•
- A tum? Czy nie interesuje Pani
A były to przecieł pierwne fata. o!:>ei:n.ie? Miała Paru przecież i w tym
·Jf;'j pracy sccnlcl.lleJ. I to na J.z\1. d.uale sztuki poważne sukcesy.
prowincji,
- Owszem, Lecz fHm, nawet najWarszawa pa.mięta ją, równlez do- lepszy, nie zastqpi mi nigdy teatru,
b1·ze Ja.ko oicza.pomniauą, Szuncoi: w
urlyż nie daje i nie może dać mi
„Cydzie", ~dz.le pa1·tnerami jej bytego, co daje mi teatr.
li Er)·dziń&ki, Leszc:i;yński, Sta.nisl'1W
.- W jakim 6el)Ęie?
~kl, ZelwerowlC7J i in., !uu w „Wilkach w nocy" Rittnera z W~grzynem.
- Pr;:ede wszy3tkim w fitmle
Grala również z Solsk11-, biema.sz~ trndn,iej jest zachuwać swoją indykow'\, ora.z JMaczem, Osterwą, Ju- widualność, a po wtore na s/;,utck
oosz"-Stępowsk.im i Adweotowic~em. kręceriia pos;:czegól1.ycli scen, nie
widzi się ca?.ości swej pracy. GraA Judyta, Ba.Ila.dyna, Al;i;antka. I jąc poszczególne, nieraz nie :.wiq~iclc, wiele innych„. Pomimo oole- zane z sobą fragmenty, na skutek
i;!ości lat i licznych wra:i:eń, J..lór)'c;1 braku ciqgtości, gra pncrctd.:a się
skwapliwie dostarczało nam życie w czasem w zwykło, robotę aktorsko,.
okresie w0Jen;1ym, postacie te llOZ.O· W leatr::e ~iatom;nst stopniowe nastan& w na~zcJ pamlc;ci za.wue i;y- rastanie akcji da.ie mi stopniowanie }lr~!?.~yć i motność
gl~bs.::.cgo
we i b:irwne.
:.espolcnia się ;:e stu:rtr~ana. pr.:c~e
Hura.ga.n wojenny nuril 11.rtystkl) mnie )lostacią. W filmie za.1 rohi
n" dm ft polkulę do Brazylii, dr, się w.~.::.y~tko, mówiąc ji;;:ykiem
de Jimeiro, gdl..ie wy~tę!>Owala, szkolnym, „na wyrywki".
V
·ąc w Jęz)ku port.ugillskim, który
- Na zakońcZl"J1 1e je,<z:cze jedno py
szybko opanuwala. I tam row- tanie: czy wie Pani, że prócz rzesz
zbierala entuzjastyczne oklaski w1 :2lb1cieU Pani talentu, ma Pani, na
J eniuz.jast~ czul' recenzje, &Tą swoją szczci'cie - bardzo nicliczn\·ch. malświadcząc nJ.jle;lic.j t zdolnn~!'iacb i
k<>ntenlów, którzy zarwcają Pani zbyt
talentach . aktor• l\\ a polskiego.
111 romantyzm ze .ST.kodą dla realiz,Aż wrP'7ClP teskno!~ Z:8
njrz~·~ trm
~prowadziła. Ja z

krajem
pow1~

mu„.

- Ows7.em, lecz dla mnie sa tn
l11dzie z gatzrnk•L tych, co to u;otq
IERWSZE drnKi 11rt;vsHd po po- rnyrofoq fntogrnfię orL nr1;1.cpsze110
wrocie do kraju nie były uslane portretu. Ja iam wolę portret. Mil
różami.„ Zamiast w stolicy, która. na zaws~e wiccej charakteru i więcej
nią, czeka.la, dostała. engagcml'nt w
prawdziwego wyra.z.u. Nie twarz
r.odzi, rdzie dala kilka w~·bltnyc:1
kreacji: „Joanna z I.o!aryngti", Ruth ,.na zamówienie" do fotografii, Lecz
końcey
w „Nirmca.rh", w Poi.na.niu - ,.l'e- c;:araktcr człowieka!
tłrę" Racine'&, Kr!!~je wa:n•M„.,.kłe swojq wypowiedź Irena Eichteróto·
i
osta.tnlel!'o l'krf'~t1. Jak w ,.Pr<>f~jl na.
pani Wa.rren" Sha\l"a, aktorka 11 „Ka.·
CEJOłl .
tem du Pc:>lskl.

p

