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I · Irena Elchler6uma w roił Mari.i Tudor, w Teatrze Narodiowvrm 
w Warszawie. 

N IE wiem, które % kolel przed.stawient.e „SzaJeństwa" Peyret
Chappu.U O<Lbywa,lo się w Te:Iltr..e Na1"0dctl.vvm dnia. 3 atycznia 

1939 roku. 
Tema: widzę jeszcze dokladnie dwukolorowe wnętrze teaitru, nie

biesko-złote, t czarny kolor przeważający na wicl.Qwni. Warszaiwa roz
pocrj/?lai'a ostatni p!'Zedwojenny ka'MUlll.V<U. Tak, jak i zawsu, jedni 
przyszli, by zo~ć BZ.tukę, inni - swojq ulubioną aktorkę czy a:.kto
ra, WTlłneie innJ Jeszcze, by „spędzić wieczór" w teaitrze. 

Moje wspcmi,nient.e tego spektaklu ma już d~c!a La.t. Jdti więc 
teraa: myślę , o tvm wiecz.c:Jtl'ze tea-trn.invm, 'lotóry prz~ we mnie 
CZ4S1/ przeobrażeń świata., czasy spodl.enia. człowieka, okrucieństW<L, 
czasy poświęceń i bohaterstwa - nie chodzi mi przecież o ŁhryCZ?Uł 
z-ooumę, ale o jeszcze jedno potwherdzenie prawdy, czym jest dla na& 
wieŁka - nieczęsto spotykana - prawdziwa sztuka. 

W „Szaleństwie" Iren.a EichLerówna jest z początku szairą, jak gdyby 
przywiędłą kobietą. Na. nic ani n-; n i kogo ni.e czeka. Al,e pod wply
wem uczucia., którym ją przypadki.em obdarza mężczyzna, staje się 
oiśnbewającym płomieniem, by zgasnąć i znowu pokryć się szarośei4 
popiołu, gdy uczuci.e okazuje -się klams tweni. 

Jeśli więc nie zapomniai'am tego w ie:=zoru te~trabego, je ś li obrazu 
tej kobiiety szalonej z milości, nie za.tarlo życie - sprawilo to na 
pewno znakomite, wieLkie aktorstwo Ireny EichLerówny. 

Wa.rszawa ogll\dala Eichlerów
nę po raz pierwszy w Teatrze 
Polskim w sztuce J. Tepy „Frail 
leln Doktor", Występuje również 
do wojny w Krakowie, Lwowie, 

WiłnJe I Lodzi. Gra m. In. Joan
nę w „Nocy listopadowej" Wy
splań&klego, role tytułowe w 
sztukach: „Księżniczka Turan
dot" Gozziego, ,,Salome" Wilde'a, 
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ROZMOWY 1EA1RALNE 

Irena 
ichlerówna 

,.Kleopatra" Norwida, ,,hmla 
Malicz.ewska" Zapolskiej, „A-
1za.nłka" Perzy6sklego, ,,Judyta" 
Giraudoux, ,.Mada.me Sans-G~ne" 
Sardou ora.z Polly w „Operze za 
trzy grosze" Brechta, Szlmenę w 
„Cydzie" Corneille-Wyspiański, 

Żanetę w „Wiikach w nocy" 
Rittnera, Balladynę Słowackie
go. Po wojnie Irena Elchle1'6w
na występowała w W&l'Szawle, 
Lodzi, Poznaniu, Wroclawiu I 
po.repu obłazdów po Pol.9ce. Gra 
„Fedr(" Raclne'a, w „Prof~JI 

Pani ''Va.rren" Shawa, ,,Pann-: Ro 
sit~" Garcii '{.(>rea, w „Karocy" 
Merim~e'go „MJOrlę Stuart" Schll 
Jera, w ,,Sk!zle" Zapolskiej I w 
„Zalotach" Shawa (objaułv). W 
Londynie występowała go~clnnll' 
w „Profesji PanJ Wuren". ,W o
becnej chwili ol§nlewa znowu 
Warszawę swoją nową rol~ w 
Te&h7.ti Narodowym, „Ma.rł4 Tu
dor" V. Hugo. 

A teraz Irena Eichlerówna o 80-

ble: 

- W ja.kich olrollcznoi§clach powzlę 
fa pa.ni decyzję w1tąplenla n.a 1ce
nę? 

- Dyrektorka gimnazjum Im. Ma 
rll Konopnickiej w War.szawle, pa
ni Michałowska - Bat'6ZC21e'W&ka, po 
radzila ml to, w i!l!)06Ólb zn!&Zt~ ka 

. be~ryczny, na podstawie granej 
przeZe mnie na poplisle przied.matu
ralnym „Balladyny". Do roli tej zo
stałam wybrana pniez koleżanki, po 
nieważ „Irena najglomiej krzyczy 
I ma najdlu.ż%e 'ęlooy". Od tam
tych cza.sów unikam krzyku. Wp!y 
nęla na to chyba I ambicja - a mo-
7.>e do czego „wybiorą" l bez mo
jego krzyku~ Bez !Ego też chyba 
można być aktorką? 

- Czy pierwsze role, które pani 
rrala, dały pa.ni pełne zadowolenie? 

- żadna rola, którą gram, nie 
daje ml zadowolenia. Wiele od &ie
bie i od innych wymagam. 

Która z dotychczasowych ról 
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najba.rdzłeJ pani C>dpowł&da I dlaot 
czero? 

- K<leop.gtra s~ ł „Tatuo
wana róża" Williamsa. Aloe to chy• 
ba dlate~. ~ joe.52leze Ich nie ~„ 
łam w teatnie, a w radio. 

- Z Jakimi ZnakomltMdaml llC„ 
~ polskiej wyllłępowała pani? 

- To naprawdę były I 81\ Znako
m!ro.śc! eceny nas:y!· Adwentowicz, 
Brydzlńsk!, Cwikltńska, ~ba, .xa. 
racz, Junooza-Stęf!owsld, Loo.zczyń• 
s1(.i, o.sterwa, Węgrzyn, ~olska, Sol• 
ski, Wysocka, Ze!WETO'Wicz. 

- W jakiej sirht<'e grał.a pani 1 
Mle11zyslawĄ CwiklińsltĄ ,,nasz-. 
Pani!\ Mletll.j\"? 

- W „MoralnOOd. p11.ni Dul<''ldef", 
a pl7led wojną w „Wle1klej miloecl" 
Molnara. 

- A z Marii\ Dulęhl\.? 
- Tylko w „Szaleńst>Wie'' ~~ 

Chappul& 

- Gdzie I w Jakich warun.kaell 
prze'!yla panJ ~jnę? 

- RumunJ11, Francji!., Afryka. Hl· 
szpenia, Portugalia, Argientyn11., Bra
zylia. W warunkach - naturalnie 
bardm rótnych. 

- Kto - według p&nł - Jesi naJ 
wybUnlejszym współczesnym pisa
rzem teatralnym? 

- Nie znam cal.ej wepół~ 
literabury teatra:lnej. Trudno wi~ 
ferować wyroki. Ja:k~ najbardziej 
lubię W!lliamsa. · 

- Czy Istnieje taki obraz, który 
chorl&Ż w marzeniu wiesza pani w 
swoim mieszkanJu? 

- Żółte krreslo Van Gogha. Wi
działam !En obraz przed wojną w 
muzeum w Pary2'u. Jakaś trudno u
r;r,eczvwistnić marwnia. 

- W Jakich sztuka-0h zobaczymy 
panią w se:ronle 19-9-60? 

- W „Marii Tudor", którą gra• 
łam już przed urlooem parę razy, 
no ! pewn~ w „Tatuowanej róży" 
Williamsa. 

Irena Strzemińska 
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