
N 
ie obeszła ją ta śmierć. 
- Irena Eichlerówna ... 
Tak, duży talent, duży 
talent. A ja i duży ta

lent, i uroda - tak zareagowała 
Nina Andrycz na wieść o odej
ściu starszej kolei.anki. I jeszcze: 
„No to co? Wszyscy umierają" ... 
Poznały się przed wojną. 

uczynił ją Królową Polski Lu
dowej, jak ją potem nazwano. 

Niestary jeszcze, dość przy
stojny, bystry, zapałał wielkim 
afektem, w dodatku bardzo 
chciał się żenić. Władza to sil
ny afrodyzjak, toteż „Andrycz
ka" podroczyła się, ale uznała, 
że pan premier godzien jest ją 
uwielbiać. Wzięli ślub w lipcu 
1947 r. Tym sposobem zosta
ła pierwszą damą PRL, kobie
tą, z którą należało się liczyć. 
W Teatrze Polskim, dokąd wró
ciła po wojnie, nikt nie śmiał 
jej się sprzeciwić. Grała co 
chciała - głównie królowe 
i wielkie damy, do czego kwa

.. ····· ······ ··· 

. ...- Każda z nict(„. 

Chodziły do tej samej szkoły 
aktorskiej, miały tych samych 
profesorów, a po dyplomie wy
stępowały w tych samych mia
stach, w podobnym repertu
arze. Prawie natychmiast naj
surowsi recenzenci pasowali 
Eichlerównę (1908-1990) na 
gwiazdę. Wręcz zaliczono ją 
do najwybitniejszych akto
rek młodego pokole
nia. Ładniejsza od 

lifikowały ją: cha
rakter, typ uro

dy i wykwint
ne, „przed-niej, utalentowana 

. . 

i nieco młodsza „...- chciała grać ·. „ wojenne" 
maniery. 
Na spek
takle z jej 
udziałem 

Nina Andrycz 
(1912-2014) też 
się bardzo po

/ pietWsze skrzypce \ 
( na deskach teatru. j . . 

dobała, ale to 
Eichlerówna była 

\ Ale tylko jedna / 
waliły tłu

my, bo każ
dy chciał zo

baczyć na żywo 
żonę premiera! Sta

ła się monarchinią tef sceny. 

większą gwiazdą. 
"· .. „ mogła. Zona _„...

···· ... premiera„„ ... ···· I ona grała pierwsze 
skrzypce m.in na sce ·· ..... ... ... ... ··· 
nie stołecznego Teatru Pol
skiego, gdzie zatrudniona by
ła Andrycz, w Teatrze Naro
dowym i na innych scenach. 
Ambitna do bólu „Andryczka" 
tylko próbowała z nią rywali
zować. Aż przyszedł wrzesień 
1939 r., i wszystko zmienił. 
W obliczu niemieckiej napa

ści Eichlerówna opuściła Pol
skę, a z czasem również ogar
niętą wojną Europę. Zatrzy
mała się w Brazylii, gdzie dłu
go w ogóle nie występowała. 
Andrycz pozostała w okupo
wanej Warszawie. Dłuższy czas 
zarabiała na życie jako kelner
ka, ale gdy wojna się skończy
ła, błyskawicznie wróciła do 
zawodu. Właśnie na scenie po 
raz pierwszy ujrzał ją przyszły 
mąż, nie byle kto, bo premier 
ówczesnego rządu, Józef Cy
rankiewicz. Mężczyzna, który 

W tym czasie Eichlerówna, 
która już nauczyła się portu
galskiego grała w Rio de Ja
neiro i tęskniła do ojczyzny, 
skąd przyjaciele i znajomi sła
li listy zachęcające do powro
tu. Był wśród nich Arnold 
Szyfman, ówczesny szef „An
dryczki", który obiecał Eichle
równie pracę. Za ich namową 
w 1948 r. wróciła do kraju. 
Witano ją tu kwiatami. Mate
riał o jej powrocie nakręciła 
nawet Polska Kronika Filmo
wa, ale.„ szybko się okazało, 
że w teatrze królowa może być 
tylko jedna, a dyrektor musi 
wziąć pod uwagę zdanie pre
mierowej. Ta nie zamierzała 
ustąpić pola tak groźnej kon
kurentce. Co prawda Eichle
równę zatrudniono w Polskim, 



ale przez lata nie zagrała w nim 
ani jednej roli! Występowała 
w Łodzi, Poznaniu, innych sto
łecznych teatrach, a w Polskim 
- nie i już! Tam królowała An
drycz. Eichlerówna zagrała na 
tej scenie dopiero w 1966 r., 
gdy małżeństwo Cyrankiewi
czów stało się fikcją (rozwiedli 
się w 1968 r.) i wpływy pre
mierowej gwałtownie zmalały. 
O ich konflikcie plotkowało 
całe środowisko i widzoWie. 
Eichlerówna wolała jednak nie 
mówić na ten temat publicz
nie. A Andrycz ... wszystkiemu 
zaprzeczyła po latach. - Żadnej 
bezpośredniej rywalizacji mię
dzy nami nie było, bo ja za
wsze miałam „swój" Teatr Pol
ski, a ona „swój" Narodowy 
- powiedziała dziennikarzowi 
Trybuny. - Nie stykałyśmy się 
zresztą nigdy, zatem nie mo
głyśmy być bezpośrednio po
równywane. Istniało może ra
czej pokrewieństwo niektórych 
ról. Czasem nawet ta sama 
postać w dramacie, lecz gwo
li sprawiedliwości, ona zagra
ła Szimenę w „Cydzie" 30 ra
zy, a ja 250. Tak wygląda wy
mowa cyfr - nie odmówi-
ła sobie przyjemno
ści podkreśle
nia swojej 
przewa-
gi. 


