
Wielka aktorka 
- Irena Elchlerówna 

MłCHAt STRlJCZYŃSKI ___________ _ 

Ópuśclla ' nas Irena Eichle
równa. Chorowała ntatalo, a 
Jednak odeszła niespodziewanie, 
w 13 raku ż1cla. O arł)'stacb 
łeałru · trudno trak&ować, Jak • 
drużynach llrll pllkarskleJ• a 
przecle:t tirzyJęlo się wlalinle • 
Elchler6wole · m6wl6 - Jak • 
liderze, ie jest naJwlększ", naJ
lepsz", · · aaJclekaw1:1r, aktorkr, 
estałnlch d:deslęclolecl. Z całą 
pewnolclr, można łe:l powiedzieć, 
ie należała ·do niewielkiej gru
py altłorów I aktorek - twór• 
ców, stworzyła bowiem sama 
siebie, 1w6J · styl, iwoJr, włu• 
nr, metodę lnlerprełacjl ról I 
kreowania postad, swą wlasltl\ 
kulturę iłowa I lntonacJI, 

Irena ' Eichlerówna debiutowa. 
la 81 lat temu w Wiinie ro~ 
Zosi w nDzladacb", Stacjami Jej 
karler:v arty!łyczneJ były pó;i-
11ieJ łeałrY Krakowa, Lwowa i 
- na.jdłuźcJ - Wa.rszawy, 1 
wojennymi epl:todaml w Buka
·reszcle, Paryżu I BrazY,111. Po 
powrocie z tułaczki '%abły~ła 
natychmiast wielki\ roll\ ł'edry 
w tragedii Racine'• w rdyserll 

Wllama Horzycf. Grala wspa• 
Diale Elizę I Palili\ Warren w 
sztukaeh Shawa, rrała w szlli
kacb Słowackiego, Zapolskiej, 
RIUnera I In., srała dzlesh,tkl 
lnn)·cłl ról, ale więcej było 

. cbyba łych, k'4łr1ch nlgdJ niv , 
za1;a1a - & rótn1ell powodów, 
ale 1łuwnle dlateao, i:e była 
trudnym pa.rłnerem dla dyrek
torów teatrów I illa reżyserów. 
roza Wilamem Horzyc" nie u• 
fala ebyba żadnemu do ko4ea, 
zawsze ehclała retyaerowat: 1a• 
ma 1leble. le:den 1 rdyserów 
opowiadał ml, jak nie do1>Zło 
do premlNY „Ry11zarda Ili" 1 
JeJ udziałem na scenie. Teatru 
Narodowege - bo była człowie
kiem łrudnym, Jak 1111 to m6wi. 
Autor zDAkomlteJ ksiĄ:ikl o Ire
nie Eichlerównie, August Gto· 
dtlckl, nazwał Jll ,,szlachetnym 
demonem teatru". Trafnie. 
Szctęśllwle złcżyło 5lfl, te wiei. 
ka aktorka doczekała ukazania 
sle teJ ksli\tkl w ub, rc>ku. Te· 
raz c>dest.ła, zost11wlaJ11c 111llo•-
11lk6w JeJ trudnej I oryginalnej 
stłukł pod wratenlem 1traty I 
• •czuciem p1JStkl. a 

--·· --·--··· --

Irena Eichlerówna -;;;e-.iyj; · 
W 83 roku ł.ycla, 

zmarła nagle Jed
na z naJwybUnicJ• · 
szych postael sce
ny polskiej - Ire
na Elchler6wna. 
Naletala ·do. łych 
nfelicznych ~kło
rów I aktorek 
twórców, którzy 
potralir, tworzy ii 
samy eh 1ieble, 
swóJ własny styl I 
wlasn" metod!) in· 
terpretacJI. 

Pozostawłła :ł:\I 

uczucie pus.lkl, 
w~ród Wlelu · Wił'ł• 

bieleli .1we10 • ta
lentu. 
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(W •pomnienie • WiellcleJ Aktorce - itr. 3). 


