, _Jna. ,

cicha,

oddolooa -Od gwaru ·
Tu pod nu-

!Odolańska.

centrum !Ulica

merem 20 mies*a !jedna rz; nejmakomi- · ·
.tseycb aktorek polsikicll, Irena Eichlerówna. .ArtJstka. .wfta nae serdec:zoie, od
pierwszych chw:i!l =wWy!l;y znajdujemy sk:
pod rurok'iem ICZ:all\ti~ pani' domu. · OJ

prawda, odwliedziny

llaSl.e

wypadły

tro-

chę n.ie <w porę. !Eiclllerówna 'Wil"Óciła
właśnie 1Z wielog<ldzioooj. gen.eraJneli ~
by w ~eatr.ze Narodowym, ·:który ·wznaw'la
,,Fedrę" rw nieco zmieni'<mEd obsadzie ale .. jak pnedrtem z !Panią ilreną 7'N roli
ty.tulowej.
.
- Tai po !Pl"ZYJeidzie z J'.aCl'&nlcy,
nim sclolałam ocbłó~ li Wrałeń. por-

.,.Je

wała mnie w
łne. .CRJę się

-

tryby praca w teaban&o. i>arcłlo zmęczona

m6wi nam na powiłanie :..... ale cieszę
ie. Jei*m llDOW1I w Polaee. .

afę,

Arty911ka przebywała w ciągu ~ ityg.odoi rw Anglii, ,gdzie wy.stą,piła 22 razy
na scenie „Twentieth century ll'heatre"
w .-ztuce Bernarda Shlrwa „P.rof.eaj.a Pa~ !Warren". Przedstawienie rtx>, urządzo
ne staraniem mieszkctji\CY"cb w '.Aalglii artJętów ;pQ]ekdch, rerźyeeri>wał Władysław

8heybal. I.Jak przyjęł&I praser tamte.ima
'WYBtl:l>Y Ireny iEiclUerówny? Na: !naszą
prośbę a1"t.ysłikat pokazuje .nam plik re-

cenzji, prz;yw.iezionych ~ .sdbą.
·~od głosów

pi$ze między

polskich.

oto co

:i.nDJmi Tymon Terlecki w
„Wiadomolieladl": - „Ta arb'stka naleWa Jai ...-d 'W'OJD3' 4o sjawisk fa.cy. •uAcYeb. ~ Jak powied;&iał
na powtłanle Mari&n Bemar - k4'ę cJla
. siebie I ~ sam :w sobie. Jesł ie> łlk
torb a ~ s IDieelyehanie silnym pięt
na& lliiilj wta111111Qm.. które narmca się
ocl plerwaeso weJrzenla. a umyka olu'eilenlom- Dwie wielkie sceny s Vłvll\ w
D 1 !IV akcie .robiły wn.ienle sawrołnych
arii operowycb iocUPlewanycb • wtrtao·

~maeałrbł-"
I
Słanlelaw Baliń.lld w ,.J)zlennlku !Pol·
lklm" określa Ekhlerów.nę ,Jako nie~
pllwie ~ s
naJlepezych ; akłorek
~ych". Znany publicysta, ai :ied-

~ .zy~ Nowa11:.-*l {reżyser Eichlerówny :r. czasu jej
przedwojennych ~ w teatr.ze wik6ski!n) me SZJCzędzi: . także słów uznania, pisząc m. dln. w swym lfelietooie pt.
„Import ti ek~" -znamienne 7.dan.ie:
,.Polaey s KnJa pnysyłaA nam 861 ziemi, ffą sól 'ducha. Ot. niedawno IJawiła
w Laimbnle p. Miecsyli&wa Cwlklińidta.
obecnie oś mamy p. Eichlerównę. Swleł-

Kreacja, która była lliiawliildfta w te.int' -

ny

zowase

~

Wart

angielS

opatruj
wiele Il
tycyzm
w Bar(
łia<:za

.z

„Profesja Pani Warr,en"

Nie
przeci
no .p otv
~ .Ei:cł

kie prz;
rokiem
w-tym.

na ma
wi.e:lką

wraca.jo
pobytu

-

Jał,

ll!ie prz:-

na emi.J

Ol
rq o
W)'słiyti

ceJ pols
Londyn.

ny &owu! A c6i m6wlć o balede "1ar
llOWll9I ,-.. Jd6remu nap~ się nie mot -~ 41°'4d lę40fmT--

W811o jesrz;cze preytoczyt

głm.y

prasy
.m.gieliti'ei. o-. ~ w „o'blrel'ver"
opa~
swój a.....cykuł o Eich'lerówn!e
wiele mówiącym i: jak na angielskii S"OePtyCJml niesłychanym ,tytułem: .,Najwiękna
w kopieT". A w tekście ert.yłcułu przytaicm ułanie Bertolda Brechta. który ujrzawszy kreację Eichlerówny w „Marli
Stm.rt" oklreślił dą jako na,Jwiębq utonę tunJPeJsklło

„Tbe Tlnlea" rw recen ·

zji' z ,,Profesji •P ani WKren" pisze m. in.:
. ,,.Pud Elcbler, 11.waiaaa w Pobee • ńle
-~ sobie równych INUwóra)'nlę róJ
łraPmYcb. Jak np. „Fedry",
poeiad..&
równlei włelld.e WJ"CZUCle komlunu. W
rolę Pini Wa.rn:n wkłada p. Blcbler nie
łylko nadzwyea.Jne .. poesucle
llamoru.
Ile riwnieł i daq dnę pktielneJ łronil.
Rzadko kłóra aktorka to l)Okafi."
Nie możemy się opneć Tefleksji• - że
przecież

recenzje te

no potwierdzenie
~

&tallowią
wspaniałego

deszcze jedtalentu I-re-

Eichlerówny. Na szczęście stare~

łcie przysłowie pOl'Sk.ie „nłtrt nie jest prorokiem rwe 'Własnym kraju" ba zna:jdUje

w tym. :wypadku pakcycia, bo Eichlerówna ma Qd· daw.na swoją niemprzec:2a!.nie
wielką ipoeycję :w teatrze polskful.. Ale
wracajmy do ~eń z 1niedawnego
pobytu za grani~ ,
- Jakie !było !Pani d<lminujące wra!że..
nie przy zetknięciu z polskimi airtysilami
na emigraoji?
Obłęclnle ~ za
rą

o

łym,

żeby

móc ·tu

kra.Jem.

Mai

pnyjedia.ć

wystęiE. ~ łalde,
ceJ polskich ariysłów &

aby jak aaJwię
kraju o4wiedsało
Londyn. Mol koledzy naaJ' dol!i6 kuclne
warunki. W dzień pr·a ca u.wodowa. wieczorami .występy w łeałrse,, kłóre miktuJ' ;jak największe święto. Pr6by PclbyW&jlł się ~wainłe
noeamł.
zOsia
Teme na przykład prowadzi obecnie kawiarnię, to aamo Halama. Na Geół daj'
sobie radę ze IWSQ'f!IUdm, prócz Jedneco.
nosłalgii

za

o~

·

Ei<chlerównę
przyjmowano ;WSZędzi.e
niezwy.kle serdecmie. ~w cpsie pobyto
w Londynie art~a , k0r2.:ysta.jąc z wol-

nych chwil, odwiedziła
teatr,y. Wi
gtełskiego

tlllkt.e łondyńsklc
-Gl&komit.elio ·an-

akton: polskiego pocll~a
- Johna Gielguda w ,,Burzy" .Szekspira
reżyserowanej__ przez słyn.nego Pete;

Brooka (wystA:poWał w W81'9Zaw.ie w tea- •
tr7.e Laurence Oliviera). Wiidziała także samego OIW:iera. w sztuce Osborna ..
Niestety, nie ,udało się jej a:xibaczyć gło
śnego ·.ak.toroa SCOtfielda, którego w
tym czasie nie było w Londynie. Dalszy
ciąg W!l)Omllień obejmtrje już łKanadę,
gdzie Eichlerówna była z wiozytą u swej
rodziny. Dziwny t.o krar.i, w któryni nie

ma stałego teatru, zastęp.u~ą go gościn
ni'e ~jące 7.eSPOł.Y" teatralne. I tw

Kanadzie

również

pn.yjęto

EicbJ.erownę

ba.rdzQ gorąico. Tam~
pomniała

jej

występy

w

prasa· PNYczasie :wojny w

Bratl3"lii, gd~ grupą ·tPolaków zorganwó\WłPzał
-Obecnego 'BrazyUjskiego
Teetru Nan:idowego1> ł Szkoły IDramatyczoej. Warto fiu ~. 'że !Eichlerówna występowała naówczas w n.aJrozmaifszycb. sztukach repertuaru międey
narodowego 1.iak !i• brazylijSkiego, gra~ąc
role w języku portugalskim. Krytyka bra- :
zylijeka 7.ii<;dnie :twierdzlila, że „Am,Hy- ·
ka nie wldzllla Jeacr.e tu włelldeJ 2Jt.

torld". ·

.

~ądam~ jesza.e zdjęcia

grarucą.

iełl

polscy z \Anglii .nadeślą :jej jeszcze foto-

grafie? ll'o PIV.eCież cenna. pamiątka!! Czas
już k<Jńczyt rozmowę, Jest wfuaór, a
irenę

Eiohler(>wnę

na nowo praca w teatrze. Do izobaczenia zał.Em na scenie rreatru NaTodow~o
w ,,Fedrze", a potem w wielu innych
;JeSzcze lsztuk.ach z ~ej udziałem które czeka 'Warszawa.
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Gała;
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z pobytu za

Niestety, artystka nie posiad'a
~yt . 1wi"ele. Może koledzy - a!'tyści

jutro- od rana creka
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