
Ze śmifi·cią Irch~· Eichlenim1y od
t'hoclzi wie!l•a epoka polskiego te
atru. Epoka heroin, gwiazd, uiepow
farzaln.vch indywidualności. Irena 
Eichlerówna w pejzażu polskiej sce
ny była ijawiskicm niezwykłym. Ob
cfarzana wielkim f lentem. witalno
ścią, inlt'ligcnc.i:i, 11otra.fila z łatwo· 
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CDoktll'ir~enic 7, r s!r. n 
sen\ n!lrzucić o~ohay;o~~ i s tyl lrnz
cle11111 s11\!l;: takla1:;i, pazost:iv;iajctc \V 
pamir,ci i krea"J<;, i n ·czwyk!R, bar-

~
vP, głosu. Zac!,wycała. wszyst:•ich -

tytanów J}asz~ j sceny - Osterwę, 
\l"ęg1·zyna, .Jnnoszę-Stf;p ::r.vsk iego i 
ludzi świato\·-'e ~o tea trn - .!~an Vil-

1Iara, Berto!la .Urer.hta. !\Hala swoJą 
'wielką i wiern:t publiczność. 

Z uroi!~culn warszawian:,a· (1903) 
tlel>lutowah w 1!)29 roku we „Frau
lein Doktor", która mi~?a stać 11ię 
jej ostatni:; 1olą, po 51) latach. w 
warszawskini„ Teatrze l\Ialyrn. Tak 
chciał los, "który nie 11oskąpil jej do
kona1i artystycznych i sultccsów. Do 
czasa wojny w Wilnie, I~rakowic i 
Lwowie, po1lc3as wojny w Buka-
1·cszcie, Paryżn (m.in. i·ola Smugo
niowej w „Ur.iekla ml przeviórecz
lm"), potem w Rio de Janeiro, gdzie 
grała w j. portu!l'alskim, zyslrnjąc 
miano .polskiej Duse. · 

Do kraju wriicila. w 1948 r. I pierw
SZ:\ kreacj<: cfinrowała Lodzi (polł
wó.ina . . rola w „Joannie z Lotaryn- 1 
gii"). Dyla :vl; ~ orkt1 ruchliwą - War- . 
sza wa, Poznali, Lóllź, Wrocław, l\le , 

' nade wszystko kochala stolicę. Nie · 
ollrzucala zaproszeń, wystc:vowa!a na 
scenach Nowego, Ludowego, Polskie- I 
go. Drama.tycznego, l{omeclii. Ale 
v;Iówuir we Wsr.ulczesnym i na· Na
rodowej Scenic, której aktorkt1 pozo
stab od 19;;o r. rlo ostatnlch dni. 

r..ejcstr ról ol>cjmuje pona!l 100 po
i zycji - wielkich, zapisanych w hi

storii śwhlowcgo tc~tru. l'cdra, l'IIa-

rla. Stuart. i\I:ti·ia Tudor, Matka Cou
ragc, Pani \.Vai'ren, Agrypina w 
„!;rylar.r!m", Klitajmestra. w „Ai:a-
1ucn1no-i! i3·': N or,vido,va. „Iilcopatra. 

Na pocz:;tku ostatniego IO-lecie 
aktorka przycil\gala publiczność „Tą 
Gabrielą", „Zabawą w lrnf.y" i swoim 
po:!:cgnalnym wieczorem we „t·rau
lcin Doktor". 

W tych setkach ·wcielcii zawsze 
pozost:nvnł:\ sobq - 'vrnżlhV!\, inte- . 
l!gcntną. współczesną kol>ietą. Taką 
ją znaliśmy - kiedy z radością 
przyjmowała aaproszenia do udzia
łu w akcjach ,.Expressu", kiedy od
bierała ' najwdzięczniejszy laur „Zło
tej l'llaski", przyznawany najpopular
niejszym aktorom małego ekranu. 
Honorowali ją wszyscy najwyższymi 
odznaczeniami. Ale to ona ohdaro
wałn nas największą nagrod:\ 
swoim talentem. 

Kultura polska poniosła nieoclźało
waną stratę. 


