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Jako

Marla

Tudor jest

córką Henrt1ka VIII i ało
atrą Eltbl ety. Postacią, powołaną do tycia przez Fran-

cuza, Victora Hugo. Bohaterką
1atyrt1,
komedłł i
dramatu. Heroiną włelkłego
romantvcznego reperluaru.
· Dumną, bezwzględną królo-

i

wą

zdradzaną,

nleazczę

ślłwą kobietą. Jest · hłatory
czna - I aktualna. Pnerata - i budzi wzruszenie.

Nic dziwnego, te Teatr
Narodowy co wieczór ścią
ga włelblcielł talentu wielkiej naazej tragiczki, Ireny
· Ełchlerówny. Pned Zł latv
z podobnie gorącym Pr%tr
jęciem apotkal· słę Jej debtut warszawski w pamięt
nej roił Frllulełn Doktor
na scenie Teatru Połakłego.
latem 1933. „ Tuzinem r6tnych ról" nazwał Ją wted!I
Boy.
.
Studia aktorskie Wc:ol\cztr
la Ełchlerówna 10 Warszawie pod kierunkiem Aleksandra Zelwerowicza i pod
jego dyrekeją 10 10Ueńsklm
Teatrze na Pohulance rozpoczęła pracę sceniczną. TU
w ciągu dwu lat, a t1aatęp
nłe w Krakowłe i Lw01Dłe,
występuje

10

reperluarze

rozmaitym : Zoała w „ Dztadach", Julka w „ w sieci"
Kłsłelewsklego, okrutna Turandot obok Pearl 10 „ Bro1dway'u", romantvczna pa~
na Bonny 10 ,,Artifatac1ł" z
Jaraczem. Joanna w „ flocy
listopadowej" i zenftda z
Junoszą-stępowakłm

10 sztu-

ce Andrejewa „Ten, którego · biją w twarz". Salome
Włlde'a ,
Monika z „ Dnia
jego powrotu" Nalkowsklej,
panna Mallczewska, Balladyna I nonoldowska Kleopatra. Ale prawdziwy rozglos, już na miarę ogólnokrajową, przynost
IDZaśme
Fr/Julełn Doktor 10 ntuce
specjalnie dla ·niej napisanej przez J,erzego Tępę.
Od pierwszych niemal ról
charakteryzuje
póinlejszą
Tudor ambitna docleklłwość
psychologiczna
ł wielka artystyczna fanta. zja,
niezwykle bogaty I
motlłwte wszechstronny Ttlsunek katdej granej postaci - !><>z względu na to, czy
nosf o na kosttum htstoryczczy wiejską suknię dzl.• le) szej dziewczyny. Artyst-ka śwłetnle gOdzł klasyczny
sposób YTtl z du;tym 'ł.1111czuciem
wspólczesności,
zdumiewającą wprost zdolnoU obserwacji z sugestywnością gry.
Jej spokojna,
jak gdyby zastygła twarz
ftagle jednym błyskiem oczu
potrafi
powłedZłeć
wszystko.
·Marlę

"'1·

Wreszcie - glos. ,,Jedyny
w swotm rOdzaju - włelki,
patetyczny, przenikliwy 10
krzyku j
słyszalny w sekretnym,- tajemnlczym . szepcie''. Nieskazitelna dykcja,
wldciwa jej tylko mOdulacja glosu I melOdła wypowiadanego
tekstu,
która
zniewala lub budzi aprzecłw, -ale obojętnych nłe pozostawia.
. Jak gdyby stworzona do
wtelklego repertuaru, dlugo
musł nieraz czekać na rolę,
w której wreucfe mogłaby
się wypowledZleć jej bogata
osobowość.
Od
Aszantkl,
czylf Od stycznia 1934 r . na
scenach warszawskich (początkowo Teatr Polski, następnie Narodowy) dopiero
iako Szimena w „Cydzie''
ni e musi tlumlć swego glosu I skrywać wewnętrznych
pasji.
·
Gra z najwłększymi 61Dczesnymi aktorami. Z Ja-

raczem

w

„Ateneum„

to

„Zamachu" Sonina, w Narodowym
z
Osterwą
w
„Włelkl ej mllo§ci" t „Judycie'' Giraudoux. Z Węgrzy
nem, Leszczyńskim i Solskimi w „Balladynie". Z
Siemaszkową,
Wysocką
i
Cwlklłńską („nasze grandes
dames du theatre'' - móvn
o nich z widocznym wzruszeniem).
Po raz ostatni przed wojną

gra Madame Sans-Gene

w Teatrze Letnim z Juno-

We wrześ
Polskę, by
do niej dopiero w

szą-Stępowskim.

niu

opuszcza

wrócić

kwietniu 1H8 r . Nie zatnymal jej w Rio de ,Janeiro
przydomek polskiej Duse.
Lata po powrocie nie byly latwe w karierze scenicznej Eichlerówny. Zbyt
rzadko Wtdujemy artystkę
na scenie ł
nie zawsze
szczę§llwłe

obsadzoną .

Po-

czątkowo _ występuje

w Lodzi : podwójna rola .Joanny
z Lotaryngii ł grającej Ją
aktorlcł oraz Ruth w „Niemcach" Kruczkowskiego. „Fedra" wystawłona w Poznaniu · przez Horzycę na otwarcie sezonu 1949 lciąga
na Eichlerównę gromy krtr
tyki i najclętszy wówczas
zarzut formalizmu . W ·warszawie pokazuje Marlę JD
„ Lekkomyllnej sfostrze'' i
Hankę w „Moralnoael pant
Dulsktej" z Cwtkllńskq.
Rok 1951, to Eliza Dorlltle
ł znakomita, opracowana do
najdrobniejszych szczególów
charakterystyczna rola pani Warren. A po ntej - .Jane Graham 10 „ Trzydziestu
Mebrnikach" Fasta, gościn
ne występy w Teatrze satyryków (I), panna Roslta
w Teatrze Ludowym i prawłe dwuletnta
przerwa.
Dopiero rok 1'55 przynosf
świetną

Kaml!lę

w „Karocy"

Perłchol~

Mhimo!e'go i

wreszcie, pierwszy po szesnastu latach,
występ
na
scenłe Teatru Narodowego,
w wielkiej klasyce, „Marli
Stuart" Schłllera. W dwa
lata pó;tnleJ glol1U{ Fedra,
(golcinn{e Lulu w „Skizie"
Zapolskiej), znów dwa lata
- i znakomita Marta Tudor.
W radio powstają role,
które
długo
nie
mogą
dostać na scenę: Lady
Mackbet,
szekspirowska
Kleopatra. Następną sztuką,
w której zobaczymy Ełchle
równę na scenie Teatru NarOdowego, ma być „ Tatuowana róźa" ulubionego wulłamsa. Ale" 'gdy pytamy o
dalsze ;tyczenia i marzenia,
artystlca odpowiada:
„PowłedZieć to znaCzY
słę

nie

zagrać''.

z. s.

