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Często grała z zamkniętymi oczami, podobno, by nie oglądać swoich mniej utalentowanych 
partnerów. Teatr Narodowy przygotowuje wystawę poświęconą Irenie Eichlerównie 

ANNA s. DĘBOWSKA 
•• 

O 
twarciewnajbliższąso
botę -w setną rocznicę 
urodzinjednej z najwię
kszych aktorek w histo
rii polskiego teatru. Pod

czas wernisażu odbędzie się też pro
mocja wydanej przez teatr książki "Ire
na Eichlerówna" ze wspomnienimi 
m.in. ErwinaAxeraiAndrzejaŁapic
kiego. 

Kuratorem ekspozycji o raz redak
torem publikacji jest miody teatrolog 
Micha!Smolis,pracownikdzialulite
rackiego Teatru Narodowego. Prze
szlo pól roku temu zorganizował wy
stawę poświęconą Danucie Szaflar
skiej. - Szaflarską widziałem na sce
nie wielokrotnie, Eichlerówny nigdy 
-przyznaje. -Krążąnajej temat tysią
ce anegdot, ale w społecznej świado
mościfunkcjonujesłabo. To przykre, 
bo była jedną z najbardziej oryginal
nych aktorek XX wieku. 

Nie potrzebowała 
reżyserów 

Fbtrafiłazagraćwszystko. Pisano o niej, 
żenależalado mistyków sceny, do koń
ca trzymających widza wnapięciu. Ze 
swojego głosu uczyniła instrument, 
którym posługiwała się niczym śpie
waczka operowa. 

Była warszawianką. Urodzila się 
19kwietnia1908 r. na Tarnce jako naj
młodsze z siedmiorga dzieci Adeli 
i WitoldaEichlerów. Aktorskiego rze
miosła uczyła się pod kierunkiem 
Aleksandra Zelwerowicza. Była ak
torką nowoczesną, a jednocześnie 
ostatnią wielką gwiazdą w stylu XIX
wiecznego teatru polskiego, nieuz
nającą żadnej konkurencji na scenie. 
Nie potrzebowała reżyserów, toczy
ła z nimi boje - zawsze wygrane, bo 
wiedziała wszystko o sztuce, w któ-

Irena Eichlerówna w roll tytułowej w sztuce Victora Hugo „Marla Tudor" 

rej miała zagrać. Spektakle zjej udzia
łem grano po kilkaset razy. 

Michał Smolis zainteresował się ar
tystką, kiedy r.rzeczytał o niej w zbio
rze szkiców „Ćwiczenia pamięci" Er
wina Axera. Jest w niej przywołana 
scena z "Marii Stuart" Friedricha Schil
lera, w której Eichlerówna grała kró-

Iową wypuszczoną po latach ciężkie
go więzienia, ale z wyrokiem śmierci. 
Był rok 1955, akurat kończył się w Pol
sce stalinizm. Eichlerówna nie wyszła 
na scenę krokiem skazańca, lecz wbieg
łajak dziewczynka oszołomiona prze
strzenią, której była wcześniej pozba
wiona. "Niczego dobitniej nie daloby 

się powiedzieć o wolności" -pisze Er
win Axer . 

Co z tymi oczami? 
Pozostalypo niej tysiące anegdot. Czę
sto grała z zamkniętymi oczami, by nie 
oglądać swoich mniej utalentowanych 
partnerów. ErwinAxerw „Ćwiczeniach 
pamięci"wspomina,żezapytalagooto 
pewna reżyserka z Afryki oglądająca 
"MarięStuart":„Coztymioczami?Czy 
ona takzawsze?.Axerpotwierdził. „Bar
dzo utalentowana osoba. Warto z nią 
popracować. Niech pan weźmie bata 
-zaproponowała. 

Słynęlazpoczuciahumoru. fu wpro
wadzeni u stanu wojennego ówczesny 
minister kuJtwy Henryk Szletyński pró
bowal nakłonić ją, by podpisała list po
parcia dla gen. Jaruzelskiego. -Bardzo 
nam zależy na pani nazwisku -nagaby
wał ją przez telefon. - Mnie też- odpo
wiedziała aktorka. 

Częstoodrzucalarole. WTeatrzeNa
rodowym,któregoaktorkąbylaod1955r. 
aż do śmierci, zagrała tylko 21 ról, ale 
większość z nich przeszla do historii. 
- Narzuca się pytanie, czy w pełni wy
korzystała swój talent- zastanawia się 
Michał Smolis. -W pracy-nie słuchała 
nikogo. Otaczaljąnirr!b tajemniczej i nie
dostępnej gwiazdy. Zyła w osamotnie
niu, odcinała się od świata w swoim 
mieszkaniu przy Odolańskiej. Do pra
cy odwoził i przywoził ją służbowy sa
mochód. Rzadko wychodziła z domu, 
ajeżelijuż,krylasięzaprzyciemniony
mi okularami jak Greta Garbo. 

W dyskusji poświęconej aktorce, 
którą zaplanowano na sobotę 19 kwiet
nia na godz.15, wezmą udział m.in. Er
win Axer, Andrzej Łapicki, Anna Cho
dakowska, Krystyna Mazur, Barbara 
Osterloff. Otwarcie wystawy również 
wsobotę,aleogodz.17wfoyerdrewnia
nym, na III p. gmachu głównego Teatru 
Narodowego. o 


