
zent - należała Już przed 
wojną do zjawisk rascynu
Jących, 'stanowiła Jak 
powiedział na powitanie 
Marian Hemar - klasę dla 
siebie l rodzaj aam w so
bie. Jest to aktorka z aurą, 
z niesłychanie silnym pięt· 
nem indywidualnym, które 
narzuca się od pierwszego 
wejrzenia, a umyka okreś
leniom. Idąc od szczegółów 
najłatwiej uchwytnych, 

Londyńskie WIADOMOS- chce się myśleć, że na h 
CI zamieszczają recenzję osobllwość składają się du· 
Tymona Terleckiego z wy- ie akośne oczy, gorzkle u · 
stępu Ireny Eichlerówny ata 1 przede wszystkim 
w „Profesjl pani Warren" głos o olbrzymiej skall I 
na polskleJ scenie w stoli- Jedynej barwie głos któ-
cy Anglli. • ' 

„Ta artystka średniego I rym Eichlerówna posługuj• 
pokolenia - pisze recen- się, Jak śpiewaczka opero· 

wa. Schodząc ntżeJ napo
tyka się na kontrast ma-
1ywności il eterycznośd, 
potężnej biologii, bujności 
clele1nej i taJemnlczeco 
promieniowania duchowe• 
go, instynktownego czucia 
dla tego co nieuchwytne, 
pozazmyałowe, wrodzonej 
poetyckości. JeUl dodać 
silnie rozwiniętą wyobrai
nlę aktorską, nieraz prze
korną, skłonną do egotyz
mu i samowoli, wpadającą 
we własne zasadzki - był
by to najgrubazy, schema
tyczny rysopis tego zjawi
ska aktorskiego." 

Nieczęsto zdarza nam Ilię 
~akimi słowami odczytywać 
wielką pochwalę teatralne
go kryty ka, Terlecki Jest 
urzeczony Eichlerówną i -
przyznając, te śledził Jej • 
karierę sceniczną prawie 
od samych początków -
przeżywa zapewne wspom
nienia sięgające daleko 
wstecz od sceny emigra
cy Jnego teatru, na którym 
zagrała goicinrue doskona
ła aktorka. Nie odgadujmy 
Jednak wrażeń autora, wy
kraczających poza ramy 
samej recenzji. Się.gnijmy 
raczej jeszcze do tego frag
mentu, w którym Terlecki 
rozważa podobienstwo Eich
lerówny do Edwige Feil
l~re. 

„Patrząc na Elcblerów
nę po tylu latach, w tak 
Dle1przyjaJących warun
kach, w roli budzącej tyle 
saatrzeżeń (autor wyraża 
wcześniej swój sprzeciw 
wobec obsadzenia Eichle
równą roll pani War
ren}, nie mogłem alę obro
nić 1kojarzeniu z Edwige 
FeW~re, wokół której rok 
temu rozpętała się nie w 
Jej francuskiej ojczyźnie, 
ale właśnie w Anglii, nle 
po angielsku namiętna, a 
po polsku beznadziejna dy· 
1kU1ja na temat czy jest 
ona czy nie Jest naJwlęk· 
•zą ży Jącą aktorką 1cenlcz
ną. Nie tykając tego apo· 
ru, trzeba powiedzieć, że 

Eichlerówna ma w sobie 
więcej dziwności, Jest ma-
1ywnleJsza, bardziej monu
mentalna, ale ustępuje 
wielkiej Francuzce brakiem 
samodyscypliny, brakiem 
umiaru, całkowitego wła• 
dania sobą I swoimi moili
wośclaml. Byłoby łntere1u
Jące porównać z sobą lch 
Fedry grane tak blisko 
siebie." 

(MAK) 


