Pięć lat temu · 12 września
lein Doktor" J. Tepy, gdzie gra- samej rodziny aktorskiej co Ja1990 roku zmarła .i "'ena Eichle- ła rewelacyjRie kobietę-szpiega. racz. Są to mistycy sceny. WejZ miejsca zqobyła Warszawę. dą na nią, a jui dzieje się coś,
równa. Wielka artys&a I
sE®1&na polska tragiczka. Kon- Widziałem ją w tej roli jako co nas ujarzmia. Świetna aktrowersyjna. Mająca taką samą sztubak i do dzisiaj nie mogę za- torka. Największe u nas zjawiliczbę wielbicieli co przeciwni- . pomnieć. Po raz drugi widzia5ko aktorskie ostatnich lat".
łem ją w Narodewym w „WielDo wielkich ról przedwojenków.
Powojenni krytycy zarzucali kiej miłości"' Molnara z Juliu- nych Eichlerówny zaliczono Jujej manieryczność i specjalny szem Osterwą. I · to przedsta- dytę Giraudoux, Żanetę w
sposób operowania głosem. Tyle wienie zrobiło na mnie wielkie
Wilkach w nocy" Rittnera i
. że ta „manieryczność" była wrażenie. Inne wielkie role Rosaurę w „Życiu $nem" Calprzez nią zaplanowana i przeI' .
tworzona artystycznie.
Wystarczyła jedna scena, jedno zdanie wypowiedziane tak, że
zapierało dech. Tak było w
„Niemcach" Kruczkowskiego,
Piąta
śmierci
kiedy mówila swoją słynną koń
cową kwestię „Oh Lisel, Lisel" Eichlerówny w Teatrze Polskim derona oraz Balladynę Słowac
i tak w „Moralności pani Dul- to Paulina w "Kaliguli" -Ro- kiego. Okres wojenny spędziła
skiej", kiedy grała Hankę mó- &tworowskiego i „Aszantka" w artystka w Brazylii, w Rio de Jawiąc „Bo mnie zęby bolą!"
sztuce Perzyńskiego. W roku neiro grając w teatrze po hiszUczennica wielkiego Zelwera 1935 przenio6ła się do Teatru pańsku. Nazywano ją polską
debiutowała w Wilnie w roku
Narodowego. Zagrała Szy.menę Duse. Do kraju powróciła w ro1930 grając w sztuce Kisielew- w „Cydzie" Corneilla.
·
ku 1948. Jej pierwszą powojenną
skiego „W sieci". Debiut uznaKazimierz Wierzyński tak pi- rolą u Axera w Łodzi była „Jono za rewelacyjny. Okres wileń sał o niej w „Gazecie Polskiej" z anna z 'Lotaryngii" Andersoski to znakomita Joanna w „No- 29 XI 1935 J'.: „Sercem przed- na. W stolicy wystąpiła jeszcze
cy listopadowej" Wyspiańskie stawienia . była Irena Elchle- 'w tym samym roku u dyr. Dogo i „Salome" w dramacie równa w roli Szymeny. Postać biesława Damięckiego w „RozOscara Wilda.
ta rosła w miarę gry, aż przy- maistościach" grając „LckkoOd początku swojej kariery słoniła swoją osobowością in- myślną siostrę" Perzyńskiego.
zetknęła się z największymi innych wykonawców i cały spek- Przyjmowano ją po królewsku.
dywidualnościami sceny poltaki. Jest to kreacja dawno nie W kilka lat później na tej scenie
skiej, toteż nigdy potem nie mo- widziana, pełna prawdziwej, zagrała Lulu w sztuce Zapolgła się przyz\vyczaić do miernogłębokicj sztuki. To arcydzieło
skiej „Skiz" w reżyserii Włady
ty .i przeciętności. Po Wilnie był gry naprawdę niezapomnianej. sława Sheybala. Łączyło ich
Kraków, a potem Lwow. Wszę No i głos, jedyny w swoim ro- wielkie uczucie, które trwało do
dzie odnosiła sukcesy. W roku dzaju, wielki, patetyczny, prze- końca, . choć Sheybal pozostał w
1935 sprowadził ją do 'Warszawy nikliwy w krzyku i słyszalny w Anglii. Z okresu współpracy z
dyr. A. Szyfman i 'ń--ystawił dla sekretnym, tajemniczym szep-. Teatrem Współczesnym wydaniej w Teatrze Polskim „Frau- cie. Eichlerówna naleey do tej · rzeniem stała się rola Pani
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Irena Eichl
rocznica

\Varren w sztuce Bernarda
Shawa „Profesja Pani \Varren". \V Teatrze ·Narodowytn
oczarowała „Fedrą" Radna,
którą wcześniej już grała w Poznaniu.
Kolejne niezapomniane kreacje to Klitajmnestra w „Agamemnonie" Ajschylosa, Maria
Stuart w tragedii Fryderyka
Schillera i Arkadia w „Czajce"
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wielkiej artystki
Czechowa oraz l\-1utter Courage Brechta. Na małej scenie Teatru Narodowego na Czackiego
wystąpiła w „Tatuowanej róży"
Williamsa. Ok.res dyrekcji Hanuszkiewicza uważała za stracony. Nie otrzymywała zadań
na miarę jej talentu. \V tym nie
najlepszym dla niej okresie wystąpiła w Teatrze Małym w „Tej
Gabrieli" i w węgierskiej komedii „Zabawa w koty", a gościn
nie w Teatrze Polskim za dyr.
Jerzego Kreczmara zagrała
Szambelanową w „Panu Jowialskim" Fredry oraz Elizę '''
„Pygmalionie" Shawa w „Nowyn1" za dyr. Jerzego 1\\acierakowskiego.
\V ostatnim okresie nie interesowano się nią. Gorzkniała i źle
mówiła o teatrze i dvrektorach,
których nie szanował~. Zarzucała im brak klasy i J..-ultury. Nie

frena Eichlerówna jako tytułowa
bohaterka w „ Lekkomyślnej siostrze" Perzy11sl~iego w roku 1948.
miała szczęścia do filmu. Film i
teatr to dwie różne rzeczy. Dużo
robiła w Polskim Radiu, gdzie
pozostały jej nagrania. W TV
stworzyła znakomitą kreację ja-·
ko Filumena Marturano w reż.
Krystyny Sznerr-Mierzejewskiej. Nierówna, kapryśna i wymagająca . ale wielka. Potrafiła
być wierna w przvjaźni, jeżeli
kogoś· lubiła. ?vliał~m szczęście
przebywać w jej towarzyst\\·ie i
cieszyć si~ jej sympatią. Historia
nic zapomni jej nigdy.
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