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IIRENA EICHLERÓWNA I
lelka IRENA · EICBLEROWNA - nie łyJe.
Trudno ml zebrać myśli.
Nie mon •i• 1kupić, a przecież
muszę napisać wspomnienie. Jakże to brzmi okrutnie. - O naJwl•kneJ pol1kleJ aktorce naszych
csasów. Jenc:i:e parę miesięcy
te"111 ronnawlalem ż panią Leną
prse1 telefon. Csuła się nie najlepiej, ale nic nie wskasywało
na to, te zechce na.a opuścić.

W

NI• miałem 11csdcla tnaleU
1h1 obok nleJ na scenie, choć
niewiele brakowało przed kil·
koma laty, kiedy asodzlła 1ię
WYl&lłPlć w Teatrae „Ro1maUości" w sztuce Skowrońskiego „ W
czepku urodzona". Niestety, w
ostatniej chwlll treannowała.
Zasrała w Innej utuce, w Teairae „Małym". Miałem natomiast
azcaęAcle praeb;rwać w Jej towar111twle. Włr6d wspólnych zna.tom1ch l prz:rJaclół. Spędziłem
równlei nieupomniany urlop w
JeJ towaray1twle nad morzem.
Miałem oka1Ję poanać Ją blli:eJ.
Była nierówna, ale aac:twycaJ!l·
ca. Przebywanie w Jej towara:r·
atwle było c1:nnł nleawykł:vm.
Dziś nie ma JeJ włr6d nas. Ta

wieść okr:rła ciężk!l iałobą cał:r
•wlał aktorski. Wraz z Ireną

Eichlerównit odehod1l wielki te·
atr dramatyczny. I choć mote
nie WHYSCY akeeptowall Je.I ak·
toratwo, była lnd:rwldualnośclą
niepowtarsaln-. Rzeca Jasna, i:e
ludzie wychowani na dzl1leJ·
nym teatrse nie roaumlell c1ę1to JeJ aktomwa. Tym niemniej
uznawali JeJ wlelkoić. Wystar·
czylo 1obaezy6 Ją Jeden raz I
usłyszeć Jedno sdanle, które pa- .
da z Jej ust, aby zrozumieć Jak
niezwykłą
była
aktorką,.
Cl,
którzy oclądall Ją w słynnej roll
Ruth w „Niemcach" Kruczkow•
skiero, nigdy nie sapomn!l fednego 1danla, które do dzisiaj
słyszę1 „Och Lle1el, Llesel„." To
było ooł, co musiało wstnq,m!ló
nawet
najmniej
wra:łllwym
człowiekiem.

Niedawno akania się znako·
red. Augusta Gro„
dzickiego o wielkiej aktorce.
Zdążyła j• Jeszcze zobaczyć I
ofiarować
najbll:ła:rym
przyjaciołom. Clesz:rła się bardzo, a
wraz 1 Nią Jej wielbiciele. Po
raz plerwsz:r zobacz;rłem Elchłe·
równę przed wojną w Teatrze
Polskim. Grała szpleca w sen1a·
cyjnej ntuce Tepy „Friuleln

tnłta książka

Dokłor". Byłem młod7m chłop

cem. Oczarowała mnie swoim
aktontwem. Do d1l1iaJ nie za·
pomniałem . Jej w teJ roll. Potem
wid1iałem " Ją Jeszcse u boku

.wielkiego Jullua:ra 01łerw7 w
„Wielkiej miłości" Molnara. Była równie nleawykla jak on.
Miało to miejsce w przedwojennym Teatrze Narodowym.
Debiutowała w Wilnie iii 1e10·
nie 1929-30 w sztuco Klsielewskle10 „W sieci." Ta pierwsza
rola młodziutkiej Ireny Efebie·
równy była wielkim triumfem.
Wywołała wielkie poru11enle I
ocólny zachwyt nad nlepospoll·
tym talentem młodej aktorki,
która od-tąd przt11 dwa lata sku·
piała
dookoła
111woJeJ osoby
ogólne sainteresowanle. Wielić o
tym doszła szybko do stolicy,
gdzie tei Eichlerówna wkrótce
wylądowała w teatrze Arnolda
Sz;rfmana. W Wilnie rrała Je·
sz011e Eichlerówna Joannę w
„Nocy listopadowej" ·Stanisława
Wyspiańskiego, w reiy1erii l\y.
szarda Wasllewskieco oraz w
„Salome" Oscara Wilda. Jest ły·
tulową, bohaterką. Heroda grał
Aleksander Zelwerowicz. Jej
mistrz I wychowawca. Zanim Jeszese zjedzie do Warszawy podziwia wielki talent Ireny Elchle·
równy Kraków I Lwów. W tym
ostatnim dyrektorem jest wielki
Wllam Horzyea, który uwielbia
Eichlerównę, a ona jego. Ozęsło
w naszych rozmowach telefonl·
cznyeh wsdychała ao takich dyrektorów I wielkich twórców,
Jakim był Wilam Horzyca, Ubolewała, że dzisiejszym d;rrekto·
rom brakuje klasy.

Kiedy po tułaczee wojennej
wraca • zagranicy clo ojczyzny,
pierwsze kroki kieruje do ł.odzl.
W Teatrze Kameralnym Domu
żołnierza, na którego esele słoi
Michał Melina, sra Eichlerówna
swoją, plerwnit powojenną rolę
Joanny w sztuce „Joanna 1 Lotaryngii" w re:łyseril Erwina
Axera. Cała Polaka Jełcl:ll do
ł.od1l, aby Jit ogl1l4a6. Do War•
11&wY prsenosl 1ię na 1apro11e·
nie d;rrektora Teatru „Bozmalto6cl" Dobiesława Damlęckleso.
Gra „LekkomyiilnĄ 1lo1trę" Wł.
Perzyńskiego. Warszawa pnyj•
muJe Ją entuzJast:rcznle. Pubłi·
c1noś6 wstaje z mleJae, ab:r JĄ
powita6. Na teJ 1cenle w pói·
nleJszym okresie, sa dyrekeJI
Stanisława Bugajskiego gra Lu·
lu w „Skizie" G. Zapolskiej. Jest
zachw7caJ11:ca. Reżyserem przedstawienia jest Jej późniejszy
partner w kilku ntukach Wła
dysław Sheybal.
W latach 1948-1955 Jeał pletw•
nit damit Teatru 1,W1półcsellll•·
go". Tu stwarza wiele 1nakoml•
tych kreacji. NaJwyblłnleJ11ą z
nich I
nlepowtarsalnlł
jest
wielka rola Pani Warren w ko·
medll G. B. Shawa „Prołe11Ja
Pani Warren". Jest w tej roll
rewelacyjna. R6wDle 1nakomlta
Jak we wspomnianej Bułh •
„Niemców". Kiedy w roku ltłl5
Erwin Axer obeJmuJ• Teatr Na·
rodow;r, Jeał r6wnld aktoriu.
teso teatru. I cło ke6ea Juł w
nlą.t so1&aj1, Wlelld• lej role u
1oenie Narodowes• M pl"llłe
w11y1łklm traslcma, w1panlała
Fedra" Raclna w rdy1erll Wliama Borzyą. Dalej KllłaJm11•1łra w „Agamemnonie" AJschYloaa I „Marla Stuart" Fr:rdeqka
Schillera, oraz Arkadlna w
Czajce" Czechowa. Na małeJ
;cenie Teatru Narodowego .zach·
wyca publlcznoś6 takimi rolami,
jak Serafina w „Tatuowanej
róży" Williamsa, ezy td Gabriela Zapolska w „Tej Gabrle·
li", gdzie za partnera ma An·
drzeJa t.aplcklego oraz w rozkosznej komedii węgierskiej, która
mleslj\caml nie 1chodtl • 11łl11za
Teatru Małego ,,Zabawa w
koty".
w Se'IOnie 196T-ł8
gra
gościnnie
s1ambelanow11:
w
„Panu
Jowialskim"
Aleksandra Fredry,
w
reżyserii
Jersego
Krecsmara.
Wcześniej jeszcze Jest sośelem
Teatru „Nowego" przy ulłey Puławskiej, gdzie dyr Jeny Maclerakowskl wysta"Wla dla nleJ
Moralnoś6 pani Dulskiej" O.
Zapolskiej I „Pygmallona" Ber·
narda Shawa. W plerw11ej
sztuce gra Hankę, w drugiej
Elizę w re:łyserll Słanlslawa Ba·
czyitskiego, który parłner11Je Jej
Jako Higgins.
W ost&tnlm okresie nie ma
szczęście do dyrektorów, kt6rz:r
mając tak niezwykłą aktorkę w
swym zespole, nie w:rkony1tuJą
Jej
przeogromnego
talentn.
Równie:t Film Polski I telewizja
nie troszczy sic o Nla w tym
stopniu, w Jakim slę jej nale·
:lało. Ale to Jul nasza 1pecJał·
noś6 narodowa. Choclał I tutaj,
choć
rzadko, tworzy wlellde
kreacje. Jedna z nich, to telewizyjna ,.J!'U„mena Martnrano" w
re:lyserll Krystyny 8znemw•
ny.
Z największym 1mułkłem pl•
azę te słowa 1 skreślam Je.I 1111•
mer telefonu, który nit bę41łe
ml Jui: potrzebny. Nie ualynę
nigdy Jej głosu. Tak Innego l
tak charakterystyczneco. Nula•
dowały go r6:łne aktorki, my•
All\c, te Im to pomołe. Eichlerówna
była
Jednt.
Jedyna.
Wielka I niezastąpiona. Takit to•
stanie na uwsze. W hl1łorll łea•
tnt polskiego, w na11ych 11rcach
I umysłach.
WITOLD SADOWY

