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Cztery wielkie kreacJC powojenne: Maria Słuarł w dramacie Seblllera, pani Warren w komedll Shawa, Fedra w tragedii Raclne'a I wielka ' 
aktorka Perłchole w ,,Karocy święł)'eh sakramentów" Prospera Merlmle 

PODGL!DDIY 
MELPOMEIVĘ IRENA 

Jako Frluletn Doktor w laktomonłaiu Tepy. Tll rołll zdobyła War
szawę. .Jej partnerem był Mlec:&J'llław MlleckL 

ze Stefanem .Jaraczem· wystąpiła w „Zamachu" · 

Z Józefem Węgrzynem w „Wllkacb w nocy" 
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EICBLERO ·WN·A. 
l'l"enę Eichlerównę znacie na 

pewno. Jeśll nawet nie -udało się 
Wam zobaczyć jej na scenie, je
śli nie oglądałyście świetnego 
speklłaklu ,;Kochanego ikłam.cy" 
Jer.orne Kilty łW ·telewizji, to nie
zawOdnie sły.szałyście przez ra
dio jej urzekający, wibrujący 
głos. O Irenie Eichlerównie mó
wi słę, :że nie można pozostać o
bojętnym wobec jej fascynują
cej sztuki. Jest to aktorka Wiel
kiego talentu, o potężnej indy
widualności, a ponadto człowiek · 
ogromnej pracy. Kiedy· przygoto
wuje się do 'l"Oli, ezyita nie tylko 

· tekst :sztuki, ale także i bogatą 
literaturę_ o danej epoce. I tak, 
gdy pracowała nad „Marią 
Stuart", jej znajomość historii 
Anglii, a zwłaszcza epoki . elżbie
tańskiej była tak głębolka, tż mo
gła śmiało \>Odejmować dys
kusje z „zawodowymi" historyka
mi. Jeśli dzieło jest tłumaczone,. 
pani ·Eichlerówna czyta s:i:tukę 
także i w oryginale. Ponoć, · jak 
twierdzą wtajemniczeni, zdarzało 
jej się na.wet wprowadzać pe\Vne 
poprawki do przekładów Boy'a. 
Twierdziła bowiem, .pozostając z 
całym szacunkiem dla pracy tłu
macza, że nie!kiedy słowo, lepiej 
brzmiące w druku można .zastą
pić "l!Ynonimem, który w ustach 
aktora nabiera pełniejszej treści . . 

Panł Eichlerówna pracQje c;łłu
gie godziny nad. rolą. Ma w 
swoim mieszkaniu małą, własną 
scenę, na której pr.zy.gotowuje 
tekst, uwzględniając już propo
zyc)e autora scenografii, pamię
tając o wszystkich elementach 
dekoracji, rekwizytach, o wska
ZÓW!kach reżysera. Do teatru 
przychodzi zawsze 'Znakomicie 
przy.goto~ana. 

roli Ofelii w ,,Smierc~ Ofelii" 
Wyspiańskiego . i -w „Balladynie" 
Słowackiego. Jej właściwy de
biut sceniczny odbył się w Wil
nie tego samego r~u. .zagrała 
tam w „Dziadach". W ·.Wilnie, 
gdzie Zelwerowicz objął kierow
nictwo teatru, Irena Eichlerów
na występuje przez dwa lata, a 
potem przeno'Si się do Lwowa. 
Tu wsławiła się :rolą P'rliulein 
Doktor w sensacyjnym fakto
montażu Jerzego Tepy. Z przed
stawieniem tym gości również i 
w innych miastach i występuje 
w ·nim na scenle .Teatru Polskie
go w Warszawie po przeniesie
niu się do stolicy. Już od pierw
szych swych ról zwraca Eichle
równa na siebie uwagę nieprze
ciętnym talentem, siłą wyrazu~· 
oryginalną urodą i pięknym głę
bokim głosem. G.ra ze .znakomi

. tymi aktorami: Z Junoszą Stę
powskim, z Osterwą, z Węgrzy
nem, z Jaraczem. Występuje w 
,,Azais" Verneuile'a, ,,Szaleńst
wie" Peyret-Chappuis, rw ,,Ma
dame Sans Gene" -Sardou, „Ka
li-guli" Rostwdrowskiego, „Wil
kach w nocy" Rittnera, „Cydzie" 
Corneiłle'a i wielu innych. Gra 
też -z powodzeniem w kilku fil
mach. Jest u szczytu sławy, kie
dy wybucha wojna. Z grupą pol
skich aktorów, z przedstawie
niem „Przepióreczki" Żeromskie
go węd.ruje przez Rumunię, 
Francję, by wreszcie osiedlić się 
w Brazylii. W Ameryce Połud
niowej spędza Eichlerówna lata 
wojny, zdobywając sobie tam 
wielkie użnanie dla swego talen
tu; gra oczywiście w języku por
tugalskim. Po wojnie wraca do 
Polski. Początikawo występuje w 
Łodzi, gdzie odnosi nowy sukces 
w sztuce Maxwella Andersona 

O początkach swoj.ej · kariery, „Joanna z Lotaryngii". W reży-
o tym jak wstała aktorką pani . serii ·Wilama Ho.rzycy (z którym 

· Eichlerówna mówi tak: współpracowała jeszcze przed 
,,Miałam głowę pełną jedynie wojną za czasów jego dyrekc}i 

obcych· języków i podróży, ale w lwowskim teatrze), opraco-
d wuje rolę Fedry w trage-

_ tak się zdarzyło, · że na prze sta- dii Racine'a i gra ją · w Poz-
wieniu przedmatunlnym „gra- naniu. PóźnieJ· ,powtórzy ją na 
łam" (u Konopniiekiej) Balladynę 
i pewnie nie wiedząc co ~obić ~ scenie Teatriu Narodowego w 
głośno krzyczałam. Miałyśmy Warszawie. W stolicy rw ciągu o-
wspaniałą dyrektorkę. Pani Mi- statnich kilkunastu lat upamięt
chałowska właśnie skierowała niła się wieloma W)Tibitnymi 
mnłe do szkoły dramatycznej. Od kreacjami. Gra w „,Pigmalionie", 
tej .pory nie krzyczę, języków nie i „Profesji pani :Warren" Sha'W'a, 
znam -tak wiele, nie zdążyłam~ a w „Karocy świętych sakramen-

. tów" Prospera Merimee, gra 
podróży .nienawidzę"· . Marię Stuart w sztuce Schillera 

Studia teatralne ukończyła i Madę T.udor w sztuce Wikto
Irena Eichlerówna -w Warszawie ra Hugo, oglądaliśmy ją też w 
pod kierunkiem Alek:sandra Zeł- · „Lekkomyślnej siostrze" Perzyń
werowicza. W 1929 r. odbył się skiego, .w ·„Skizie" i „Moralności 
egzamin publiczny, 1w ·ramach / pani Dulskiej" Zapolskiej, w 
którego młoda aktorka wys~piła , 
w „Dwóch bliznach" Fredry';-\V Dokończenie na str. 14 
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Do'lloillczenle ze str. tt 

„Matee Courage" Brechta. Jej 
zainteresowania są w.szechstr.>:i
·ne. Ciekawi. ją dramaturgia 
współczesna, występuje m. in. VI 
sztuce Termessee Williamsa 
„Róża tatuowana". Szuka mate
riałów dla siebie w klasyce · 
francuskiej, 1.ł szczególnie w 
twórczości Racli1e'a, odnosi wiel
ki sukces w „Bry.taniku". Gwał
towne konflikty i wielkie na
miętności świata antycznego 
bardzo odpowiadają jej tempe
ramentowi a11tysty.cmemu. Od 
antycznej tematyki przechodzi 
więc do antycznej dramaturgii, 
grając rolę Klltemnestry w spe}j:
taklu Kazimierza Dejmka na 
scenie Teatru Narodowego opar
tym na tematach greckich pisa
rzy. Intryguje ją teatr Wschodu. 
Wystąpiła niedawno w jednoak
towych sztukach japońskiego pi
sarza Yukio Mi'Shima w reżyse
rii Tadeusza Łomniokiego na 
małej -scenie Teatru Współczes
nego. Długa jest lista jej ról, 
zawsze znakomitych kreacji, nie
zapomnianych dla •widzów spot
kań z tą wielką aktorką. 

Irena Eichlerówna nie lubi 
wywiadów, mimo to .chętnie zgo
dziła się powiedzieć kUka słów 
Czytelllliczkom „Filipinki": 

„Nie chciałabym zniechęcać 
Czytelniczek do zawodu, o któ
rym zapewne myślą nieraz, i .to 
z przyjemnością, wyobrażając 
sobie ów zawód jako efektowny, 
zapewne wesoły, co najmniej ra
dosny czy miły. nie wymagający 
ciężkich trudów „bez okrasy". 
Sądzę, że jeśli lkto ma zdrowy 
rozsądek, zdrową logikę, zdrowe 
nerwy, jeśli jest zrównoważony, 
opanowany, posiada poczucie hu
moru i muzykalność - może 
wówczas zacząć myśleć o wybo
rze tego zawodu. To jest niepo
rozwnienie, gdy ludzie nie.sko
ordynowani, niekonsekwentni 
• .idą" do teatru. Przypomina to 
plagę szkół muzyczny.eh, gdzie na 
e&Zamjn zjawiają się ci, którzy 
nie mają „żadnych zdolności do 

matematyki". A muzyka to 
tematyka najwyższego .rzę 
Trochę takie jest i aktorst 
Wszystko w nim jest ·pracą, 
bllczeniem, ciągłą walką, na 
częściej walką z samym sobą. 
oczach widza trzeba wszy.s 
pokonywać „lekko" bez względ 
na to, ile trudów zostało w cl 
niu. 

Jaki jest mój 'Stosunek do za 
wodu? Zawsze raczej za .poważ 
ny, za bardzo wszystko mnie ob 
chodzi, przejmuje, maritwi. Przy 
dałoby mi się więcej obojętnoś
ci." 

!Tena Eichlerówna rzadko wy
stępuje w telewizji. Często kie
dy gra, zapomina' o miejscu 
w którym się znajduje i zdarza 
jej .się zawołać : „zabierzcie tę 
maszynę", a to przecież kamera 
telewizyjna. Sarna o pracy w te
lewizji mówi ·tak : 

„Jest ·to dla mnie specjalnie 
ciężka praca, .g<;iyż ogromnie mi 
przeszkadza masa ludzi z owymi 
upiornymi machinami, lampami, 
mikrQfonami, głośnikami. I to 
wszystko w dusznym, bez okien 
oczywiście, nie do pojęcia .cias
nym ,;studio", które właściwie 
ma rozmiar Pokoju. To przecież 
jakaś wielka fabrYoka na talerzy
ku! O tak zwanych śtalowych 
nerwach i wielu dodatkowych 
siła.eh, jak i możliwościach opa
nowania i .koncentracji nie mu
szę chyba nikogo zapewniać." 

W rok-u 1955 Irena Eichlerów
na otrzymała Nagrodę Państwo
wą I stopnia. W tym roku przy
znano jej Nagrodę Ministra Kul
tury i Sztuki I stopnia, jako wy
raz uznania dla cafokształtu jej 
dorobku artyistycznego. Składa
jąc z tej okazji gl'atulacje, ży
czymy .tej wielkiej aktorce, a 
także i widzom w całym kraju, 
by mogli jak najczęściej oglądać 
ją na scenie, iw telewizji i .słu
chać w radiu. 

Opraeowała 
ZUZANNA JASTRZl$BSKA 


