
LIST Z LONDYNU 

Maly teatr Bijou, który obecnie nazwał się 

'teatrem „XX wieku", gości grupę polskich ak
·torów żyjących na emigracji w Londyinie, 1któ
rych zespól pod kierunkiem Stanisława Bel
skiego występuje jako Teatr Nowy. Pan Belski 
zaprosił czołową aktorkę polskiego Teatru Na
rodowego, Irenę Eichlerównę, na występy go
ścinne w głównej noli w sztuce Shawa Profesja 
.pani Warren w reżyserii Władysława Sheybala. 
Sheybal przybył -do Londy1nu pairę tygodni 
wcześniej, gra! d wy>reżysevowal dla Teatru No
wego włoską S2ltukę Aldo de Benedettiego 
Szkarlatne róże. Przygotowując wystawienie 
sztuki Shawa, Sheybal wsz}"Stkie role - z jed
nym wyjątkiem - obsadził akJtorami przebywa
jącymi w Londynie, sam przygotował 1rolę 

Franka, syn.a pastora Samuela Gardneva. W ro
li pastora obsad2lony ze.stal jeden z byłych 

członków zespołu Teafru Nowego, który prze
bywa stale w Monachium, gdzie ,pracuje w ra
dio „Wolna Eu11opa„. 

Cala koloruia ,polska w Londyniie pl1Zybyła, by 
:zobaczyć, czy pani Eichlerówna 1r2leczy>wiście 

:zasługuje na ocenę, wypowiedzianą przez zmar
łego Bemolta Brechta, który widział ją w voku 
1955 w W.arszawie w roli Marii Stuart - „~o naj

·więklsza aktoI'ka w Europie". 
Jeśli .sąd2ldć po niekończących się oklaskach, 

żegnających aktorów .po opadnięciu ostatniej 
·kurtyny, publiczność nie doznała zawodu. 

Wizytę pani Eichlerówny w Londynie poprze
dz!Ua jej 1r1e;putacja 2larówno jako aktorki tra
gicznej (w g.rainej osta<tnio w · warazawLe Fedrze 
Raaine'a), jalk i komediowej (w ·S2ltuOe Gabrieli 
ZapolSkiej Skiz w Teatr;ze Rozmairościl. W iioli 
shawOIWSkiej pełnej zdobywczej pasji 1stręczy

cielki o matczynym sercu pokazała zmysł hu
moru i, s2lczególnie w ·końcowym konflilkcie 
z córką, chwytający za serce zmysł tragizmu, 

·dany niewielu akte>rk-om. Czy gira jej -w pełni 

usprawiedliwia opinię Brechta, pozostaje 1sprawą 

gustu. W Londynie występowały 'ąlkto.rki o śwta

-towej sławie, takie jak Edwige Feuiille1'e czy 
Edtth Evans. których B1'echt nigdy n.ie widział ; 

być -mote zawahałby się 1W fo1rml\lłowantu swe
go zdania; jednakże nikt w LOIIldynie nie by! 
w stanie zaprzeczyć, że pani Eichlerówna jest 
.aktorką najwyższej OC!asy. 
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