IRENA
EICHLERÓWNA
Jake
córką
mą

Marła
Tudor jest
Hen'l/ka VIII ł ało

EUbłety.

Poatacłq, potDOlanc dO ;tucła przez FranVictora Hugo. Bohatnką
satr/rtl,
komedH ł
dramatu. Heroiną wielkiego
romantvcznego repertwlru.
· Dumną, bezwzględną królcr
wą ł zdrad%anq,
nlenczę
llłwą kobietą. Jest· hł•torv
czna - f Cllctualna. Pnnata - ł bud.ń tDZruazente.

cuza,

Nic
dZłwnego, te Teatr
N arodototl co tołflczór lcłą
ga 1Dlelbłclelł talentu wielkiej naneJ tragtczkf, Iren11
. Eichln6tont1. Pned 2ł lattl

z J>Odobnte

gorącvm

f)r%11-

jęcfem

spotJcal- sfę Jej debiut waruaw•kł w pamięt
nej f"Olt Jl'rilulełn Doktor
na scenie Teatru Polskiego,
latem ltJJ. „Tuzfn4rm rotn11ch f'Ół" nazwal ją 111łedl/
Bo11.
.
Studia aktOTakłe uk01\c%t1la EichlnÓ1Dna w Warszawie pod kłnunkłem Aleksandra Zehoerowlcza I pod
jego dtlf"flkcją w wllfl1bklm
Teatrze n4 Pohulance rozpoczęła JWGCf sceniczną. TU
w cfągu dwu lat, a następ
nie w Krakowie ł LtDOtDłe,

tDll•ffl>uJe

w

reperlUarze

rozmaltvm : ZOała w „Dziadach", Julka w „ W sfect"
KfsfelfltDskłego, okrutfta TUrandot obok Pearl to „Bn>'Ultoatl'u", romanttlCZftG panna Bonnt1 w „ Artvatach" %
Jaf"Gczem. Joanna w „NOCtl

listopadowej"

ł

Zenełda

Junoną-Stępowskim

to

z

sztu-

ce Andrejewa „ Ten, kiórego ·błją w t10arz''. Salome
Wflde'a, Monika % „ Dnła

jego powt"otu"

NalkowskłeJ,

panna łlalłczewska , Balladt1na ł nof"tDłdowska Kleopatra. Ale J)1"atodzlt.et1 f"ozglos, Jut na miarę ogółn&
kf"ajową, prztlROBf
toldnle
ll'r4ulełn

Doktor •

w

n~

specjalnie dla · nłej napisanej przez Jerzego Tępę.
Od plntoSZl/Ch nłemal 1'Ół
charaktflf"tl%uje
pótnlejazą
·Manę TUdOf"
ambitna docleklłwolć

Pll/ChOlogłczna

ł tolelka af"ttlst11czna fanta-

nle%1Dtlkle

bogat11 I
wszechstronn11 f'tlsunek k.Udej granej postaci - !><>z toZględu na to, cz11
nollf o na kostium hfsto'l/CZ•'%!/ uriejskq suknię d%1Rlc)uej d%łetoczt1n11. Af"ttlstka lwletnle godzi klastlczn11
sposób g1"tl z du;tum 1Dt1-

. zja,

motlłwte

„y.

c11uctem
współczesnolcf,
zdumłetDGJqcq wprost zdoł
obaertoae}ł
sugestJltonolclq g1"tl. Jej lłflOko}na,

z

nolc!

jole gdtlbtl zasttlgła ttoaf"Z
llOgle Jedn11m blt11kiem o~zu
potrafi
powiedzieć
WSZtldko.
Wreazcłe - głos. ,,Jedtlfttl
w BtDOlm f"odzaju - wlellcł,
patetvczn11, przenlklłtDll to
kr%tlkU I 1lt11%aint1 W lfl-

kretnvm, • taJemnieztlm . ne-pcle". Nleskazłtelna dt1ke1a,
tołalclwa jej ftllko modulacja głosu I melodia tDllP°"
wladanego
tekstu,
która
znłetDGla lub bud%1
aprzecłto, ·ale oboJętn11ch nłe po:tostawło.

Jak gd11bt1 stworzona do
wlelkfego repflf"tuaru, dlupo
musf nlnaz czekać na N>lę,
w której wreszcie moglabt1
się w11powledZłec! jej bogata
osobowolć.
Od
Anontkł,
cz1111 od stvcznla 1934
na
scenach warszawskich (początkowo Teatr Polski, następnie Nof"odOtDll) dOplno
Jako Szłmena w „ Ctldzłe''
nie musf tłumic! swego glosu I skf"tl104Ć toetonętrzn11ch

„.

pasji.

naJ1Dlęknt1ml

Gra z

óto-

czesnvmł

aktorami. Z JoraC2'em
w „Ateneumu 1D
„ Zamachu" Sonina, w Narodowym
z OstflTtDą w
„ Wielkiej mllo§cl" ł „JUd11-

kwłetnłu 1HI r . Nie zotrz11mol jej to Rio de /onefro
prz11d0mek polskiej Duse.
Lota po powrocie nłe btl-

łtl

łatwe w karierze
Ełchln6ton11.

nicznej

sceZbtlf

rżadko WtduJem11 art11stkę
na scenie I
nłe
zawsze
obsadZoną. Początkowo .1Dt1stępuje w Lodzi : podtoójna rola Joann11
z Lotaf"tlngłl I grającej Ją
aktorki OTaz Ruth w „Niemcach" Kruczkowskłego. „Fedra" 1Dt1Stawlona w Poznaniu · pr%ez Horz11cę na otworcłe
sezonu 1H9 lclqga
na Elchln6tonę f11'omt1 kf'tltykl I na}clętsz11 tDÓtDCZo•
zarzut formalizmu. W ·warszatołe pokazuje Monę JO
„ Lekkom11llnej siostrze'' ł
Hankę to „MOTalnolcl pani
Dulskiej" z Ctolkllńskq.

szcz4Jlll1Dle

Rok 1951, to Elłzo Dollltle
I Znakomita, OpJ"aC01Dana dO
najdrobntejsz11ch szczegółów
charaktfl'l/stvczna rola pani Warren. A po niej - Jane Graham w

„ Trz11dzłestu

srebrnikach" l'asta, golclnne 1Dt1stęp11 w Teatrze Satt1'11ków (I), panna Rosłta
w Teatrze LUdowym I prawie dtDUletnla pnerwa.
Dopiero f"Ok 1955 J)rz11nosf
ltołetną

KamUlę
Perichole
Mbim~e'go ł

w „ Karoetl''

wreszcie, pltt10SZ11 po szesnastu latach,
1Dt1stęp
no
scenie Teatro Narodowego,
w tołelkłeJ klosvce, „Moni
stuort" Schillera. W dwa
lata pótnłeł glolna, Fedra,
(golclnn{e Lulu w „ Skizie"
Zapolskie}), znów dwa lato
- I Znakomita Marła Tudor.

W

f"adło

powstają

role.

które
dlugo
nie
mogą
cle'' Giraudoux. Z Węgrzy-'
sfę dostać na scenę: Lodt1
nem, Leszczt1ńskłm f Solszekspirowska
skimi w „ Balladt1nle''. Z · Mackbet,
Kleopatra. No8fępną sztuką,
Siemaszkowq, Wysocką ł
w której zobacz11m11 EichleCwlkllliską („natize f11'0ndes
równę na scenie Teotl'U Nadames du theatre'' - mót.oł
rodowego, ma bt1ć „ Tatuoo nłch z wldoczn11m wzruszeniem).
wana róta" ulubionego Wflllamsa. Alit' · fłdtl Pt1tam11 o
Po raz ostatni pJ"Zed wojdall%e ;tuczenia ł manenla,
ną

w

gt"a

Madame Sans-Gene

Teatrze Letnim z Juno-

wrzd-

szą-Stępowskim. We
nłu
opuszcza Polskę,

wrócłć

bt1
do ntej dopiero w

ortvst1'a odpotoloda:
„PototedZłeć - to znacz11 ·
nłe

zagrać".

z. s.

I

