
„Była fo po prostu cięika 
prac a" - mówi o swej karien:e 
scenicinej wielka aktorlia 

IRENA EICHLERÓWNA 

Niektórzy widzowie teatralni 
wspominają do dnia dZisiejszego 
J'ej kreację w ,.Frliułein Doktor", 
u wielu w pamięci pozostały 
wrażenia z przedwojennej insce
nizacji ,,Kleopatry" Norwida, 
gdzie Irena Eichlerówna grała 
rolę tytułową. 

Ci, którzy stosunkowo niedaw
no zaczęli odwiedzać teatc -
często dzięki Niej stali się przy
sięgłymi wielbicielami sztuki. 

Czy to jako Klitajmestra w 
...Agamemnonie" Aischylosa, czy 
jako Agrypina w ,,Brytaniku" 
Racine'a, jako Serafina w „Ta
tuowanej rói;y" wmiamsa, zaw-
87.e Irena Eichlerówna była in
na - nastrojem, klimatem., środ
kami aktorskiego wyrazu, pne
iYciem. I była mwsze ta sama -
mak:omita. 

Pisał Aleksander 7.elwerowicz, 
sam doskonały aktor, reżyser, 
pedagog, że Eichlerówna nale
iY do grona najWYbitniejseych 
akt.orek teatralnych Europy; jej 
rola w ,,Matce Courage" Brechta 
pneszla już do historii naj
świetniejszych kreacji polskiego 
teatru. 

Nie tylko krytycy piszą o Niej 
z uznaniem - dla rzesz. publicz
ności jest Irena Eichlerówna 
wielką aktorką - indywidualno
ścią. której trudno dorównać. 

Po przyznaniu artystce Nagro
dy Ministra Kultury i Sztuki I 
stopnia zwróciliśmy się do Niej 
z prośbą o udzielenie wywiadu. 

Tak jak szczodn:e obdarza pa
ni Eichlerówna SWfUl talentem 
publiczność teatralną, tak zno
wu osza.ędna jest w sz.afowaniu 
słowem, gdy mówi o sobie. Tak, 
że nasz wywiad jest bardzo la
koniC7.lly. 

,,stolica": J'aka była Pani ka
riera scenicma? 

- Cht1ba bvła to po prostu 
ciężka pnlC4, kt6Ta jest Z411DIU 
jakimś rodzajem walki. A karie
ro-. Nie, 1lie lubię 10apomi"4Ć, 
Z41D&Ze atamm się o 10szvstkim 
zapomnieć • 

.,stoli.ca": Prosimy o Wfpo
wiedź na temat ludzi teatru i 
stołecznydi ICell ••• 

- Dla mnie teatty bvłv i są 
dołn'e; kiedflŚ lepsze - Qdv po
liadałt1 ~ plejadę m
d1/1Didual11Dki, które zachowuje 
się 1D JICl.trłięci doalwnale do dzi
m;. Cót to bvli za poed Kenii! 

Juli chodzi o ludzi teatru ... 
Nie mam jakoś za.ufania. do ja
kichkolwiek wartości literackich 
~eh WJ1P01Diedzi i moich mv
sli ... 

.,Stolica": Pani ulubione role! 
- Nie posiadam takich . 
.,Stolica": A Pani oplllla o 

warszawskich widzach? 
- Widzów stołecznvch teatTóto 

podziwiam flieTa.z - kTvztls zo.. 
bojętnienia. przechodz4 w świet
ne; fonnie •.• 

,,Stolica": Czy mogłaby Pani 
ulradzić swoje zainteresowania 
nieaktorskie? 

- Obawiam się, że ubóstwo 
moich zainteTeS01Dań bt1lob11 na
deT zniec~cajqce do me; skTom
ne; osoby, wolę więc nie 1D11li
cza.ć i nie epatotDać ludzi, któTą 
zapewne sami majq więcej i du
żo ciekawutfch neczv do po
wiedzenia. 

Jako wa1'1za'1Dianka lubię pa
trzeć na fotografie starvch bu
dfl'llc6to w waszym twadniku i 
przwlqdać się 'ROtOtfTR. Skladam 
więc podziękotocmie ,,stolicv", za 
to, że istnieje-. 

My składamy podziękowanie 
za rozmowę, składamy jeszcze 
raz serdeczne gratulacje - pani 
Irenie Eichlerównie, laureatce 
Nagrody Ministra Kultury i Sztu
ki, wielkiej aktorce polskiej. 


