
• EIC.HLEROWNA 
K IEDY Eichlerówna niespokojnym, tfoczona największym nieszczęściem · 

krótkim krokiem wchodzi na /. rozc!::ierającą rozpaczą, zduniic
scenę, kiedy ukazuje twarz stężałą niem a potem pełnym nienawi~ci 
.v jakimś prawie niewidocznym bo- ohurzcnh:m przyjmuje wiadomość u 
lesnym skurczu, kiedy wypowiad3 miłości Jlipolita do Arycji. Oto uci
;>ierwsze obojętne słowa - od razu ~zona svi:adoma swych win i S\\'<'g'l 
czujerr.y żar namiętności, który spa 1:.J losu u~nirra czy też raczej gaśnie jak 
Fedrę*). A także tragiczną, nękającą wypal;;.jący się płomień pochodni... 
j;ł rozterkę. I potem nie można jui. Rozpiętość gry Eichlerówny jest 
uwolnić się od uroku jej wspaniałej ogromna. Każde 'jej odezwanie się 
gry, od fascynującej siły tej postaci odkrywa bezmiar uczuć, których ~3-
i tej aktorki... me słowa nie mogłyby wyrazić. „r'e-

Oto mówi o m!łośCi i występku; dra" Jest tragedią namiętności, o 
każde słowo nasyca uczuciem, jakąś której bohaterka wie, że jest wystrp
swoistą, mocną barwą; głos prze3ka- na, ale od której działania nie Jest 
kuje stopnie szero'kiej ~kali od wysu- w mocy się uwolnić. Namiętność ta 
kich tonów do niskiego altu, od roz~adza klasycme ramy tragNlii, 
dźwięcznej pełni do szeptu. Oto z ale ich nie burzy. I Eichlerówna po
kamiennym, jakby przynoszącym trafiła w sposób cudowny połączyć 
ukojenie spokojem dowiaduje się 0 to wewnc;trzne rozdarcie z klas) czną 
rzekomPj ::.mierci niekochanego mę- dyscypliną, powściągliwością i szla
za, Tezeusza. Oto brzmią czułe tony cl.etnością gestu, kamienną posągo
w jej trosce o dziecko, o Hipolita, o wości'ł. 
los jej miłości. Oto wybucha furią Ff.dra Eichlerówny jest wielką ! 
nam:ętnosci I gotowa jest zadac so· piękną niespodzianką. Od tak świe<
bie śmierć by uchronić się przed nej artystki można było ocLekiwać 
utratą czci. Oto ruchem obrzydlf·ni:J t:iezw) kici kre;icji w tej roli. Alt• 
l zarazem c.brony zasłania się przed nic~poc.lzianką jest całkowita re?.vg· 
1 ędznymi podszeptami Enony, któ- nacja z tych środków aktorskich, 
rym zresztą ulega. Oto z bezm!ern:i i ktćre. - nadużywane - groziły u 
1.'ogardą i siłą przekonania mówi o niP.j piowną mar.ierą: owe „zaśpie
[Ilodłym rodzie pochlebców. Oto przy- wy", sp<.>cyficzne zawieszenia glo~11, 

swoista interpunY.CJa, łamanie zdaii 
udziwnianie„ .. Niczego tego nie ma 
w Fedrze. Eichlerówna jl!st tu kla
syc.:na, kryształowo czysta, jasna, jej 
głos ma dżwięk najszla<;hetnicjszego 
metalu. Znakomita aktork:a królew
skim ge~tem przezwyciężyła sam 
sie~i~ .. Nie ulega dla mnie wątpli 
wosc1, ze Jest to jej naj~wietnicJ>Z< 
rola po wojnie. 

Dla samego pokazania Eichlerówny warto 
było wy_s.awJć „1 etlrę0 . I nałcl:y się za 
to \\'dz , ęrzno'ć WILAMOWI HOR.t:YCY 
k óry. ze smakiem ! dobrym wy< zueicn; 
w.a~~ 1wer.o stylu wyre;yserował 1ę plęlm4 
I ?zis Jeszrze W<trzą•aJąrą t ragrdlę Raci
ne a Pos ać tylu 'owa jui w samym u wo
rze przysłania resztę. Przy Elchleruwnie 
odczuwa się to Jeszcze wyral1tiC'j. !\a jej 
lle pozostali wydawali się bladzi a przy 
tym n!eszl'zególn1e czuli się w surow:n.·h 
ramarh klasyrzncj trar.:e'lll. Mlly szr7ebio1 
DA~UTY SZAFLARSKIEJ jako Aryrji 
brzmlal tu bardzo obro. ZDZISLAWA 
ŻYCZKOWSKA. jako powJernlra Fedry 
Enona, była zbyt mlpszrzań• 1<'l, zbyt ze 
sztuki obyczajowej. IGOR SMIĄl.OW!"KI 
Jałto lllpołlt był Jak posąg - piękny I 
mar .wy. Gh;bokl glos I pctnlę clr:una'yrz
ną ulca7.ał w roll T~zP11c;za KA7''1IEU7 
Wlf'HNIARZ. Wl,J\DY<;f.1\\V R'ł'\f'Kl po 
s'abym p inwszym altrle z przrJP,rll'm t 
d,o,to.Jn !p opowirclzlal o ~m<nri ITIJrnllta 
w oslatnlm. Tamie OA 'HJTA WOOYl'i:SJ( A 
Ja.1\:o dworka Frtlrv PanopC' \Vyra~i-iC'ie 
podała nledu;:i kwt·s Ję, tlobrzr rhwvt a
Jąc styl 4„~cdil. ELŻBJETA LUXE.,IBURG 
grała Ismenę. 

Dekorac.Je JANA KOSIKISKmc:o rfp){
to~rno . ale przesadnie unowo'"7.eśn!one (pą
Sl\~ Wen~ry. kra.fobra7. .,.,o ... ~ 1cl z: rhP1l''"=-'-
ml) I tt<lzlwnlonP (wvolbn.ymione I nie 
~-rprkłe ko1umnv) nlfł'ZHPP'nłt" 7!7"\cł7'\"y s·ę 
z kl:t•\•tz•· vm 11nchem 1 klasyrznyml linia
mi tej tragedii, 

AUGUST GRODZICKI 

•) .Tl'an Ra~lne - Ferlra - Tra!!P'11a w 
ple<'lu akla<'h - Pr7 ° k'ad Todeusza Boy
Zeleńskiel!o (Teat.r Narodowy) 


