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JULIUSZ KYDR~SKI

Artystka
i hóchsztaplerzy
d pewnego czasu · pieszczoty. Eichlerówna znalaz,,Zycie Literackie"
lllf się w świecie zupe!11.ie sobie nieznanym, zupelni~ róż
staje się pismem
nym od tego, jaki pamięt::ila,
niemal 1sensacyj~
mimo, że żylo jeszcze tyli' jej
nym.
Jakież
to
dawnych pr,zyjaciól, ko'.er;ów,
teksty drukuje się
nawet nauczycieli (Zeiwerotam od kiikunastu tygodni!
Sensacjom kryminalnym i powicz). Nie rozumiala tego
litycznym przybyła ostatni•>
świata i ten świat ch.Jciaż
pr.zyjąl ją z radością i szasensacja artystyczna: w numecunkiem - jej także nie rozurze :i ubiegłego tygodnia ukam ial. Artystka poczuła p;erwzala się wypowiedź Ireny
Eichierówny pt. „Melpomena
szy smak goryczy. Z czasem
stawa! się on coraz o.~trzejszy:
w służbie hochsztaplerów".
Jest to - jak słusznie za•iprzyszły trudne lata. Nie poważono w notce ów tekst pozwolono jej grać wielu szmk,
przedzającej
wypowiedź
które przywiozła. Potem - mimo c-a!ego szacunku:, ·jaki11' opelna goryczy. Od si_
e bie d?:dam że także pełna nostalg!i.
taczano jej osohę - pótępiano\
Jest' to tek~t wzruszający jak
jej ·sztukę. Za ·„formalizm'".
Gdy w r. 1949 n,apisa!em entuwzruszająca była każda .roi~
wielkiej artystki, nawo!u3ące3
zjastyczną recenzję z. jej .„Pedw swej wypowiedzi -o powrot
ry" · granej w· Poznaniu, potę
piono mnie ·także, Artystka
do teatru wzruszeń. Jest to
tekst bardzo ważny i godny
miała więc prawo do g.irycz11,
przemyślęnia. Jest to
tekst
do rozczarowania, · nawet do ...
równie ~łuszny i alarm~1:tq1,
pogardy. Bo to, co- mówi w
co krzywdzący i niespra•oiedlzswej wypowiedzi o dotiosach,
wy, Jeśti ktoś powie, ż2 ~e
jakie na nią pisano, to prawdwie opinie nawzajem sobie
da. Przyznać trzeb;:i, że ~ p1<Wprzeczą, odpowiem, że niezunym stopniu straciła WJ.31.epsze
pełnie.
lata rozkwitu twojej osobowości i swego taientu.
Irena Eichlerówna jest w naszym teatrze zjawiskiem w11A!e przyznać też trzeba, że
jątkowym.
Należy
do tych
w końcu uznano jq oficjalnie
szczęśliwych postaci, których
i nanrodzono nie tvlko na9'"0·
„kariera" ustalona zostala jtd
dami ministra kultury,
lecz
w chwili debiutu. Już wtecly tafrże Sztandarem Pracy.
zorientowano się, że narodziła.
Smutne i na ogól pr'l.'.ncfaisię nam aktorka
niezwyida,
we (choć przesadzone) je •t to,
autentyczna artystka i to
co Eich!er6wna pisze o dz-~iej
miary największej, graniczącej
sz11m teatrze i jego kiero•v·11.ize
scen;cznym
geniuszem.
kach.
Ale
powiedzieć
też
Niezwykly talent Eichletrzeba, że ona sama nie ulcttrówny - wspierała
zawsze
wiała żucia tym dyrekto.,.om,
ogromna praca. Nie tylko nad
którzy ją angażowali, ani tym
rol.ami - także nad sobą. Eichkole9om, którzy podziwiali ją
lerówna jest osobą bardzo zdyszczerze i granie Z" nią uu;ażaii
scyplinowaną, przy tym t~yso
sobie za zaszczyt. Powiedzieć
ce wykształconą, w'adajacq • trzeba, że - poza wlasn•rm biegle kilkoma językami. W
nie uznawa1a imwch autoryczasie wojny :wustępowala m.
tetów.
Powiedzieć
trzeba
in. w Rio de Janeiro, gd.+ie
wre~zcie, że choć bywala „laodnosi!a wielkie sukcesy, graskawa", traktowala przec•. eż
jąc... po portugalsku. Przypokolegów z di1stansem, nawet z
minam, że nazywano ją tam
góry. Cóż. wielkość jest wiel„polską Duse":
1io•cią. Wielu to uznawalo.
Zycie pieścilo więc EichleSprzeciw budzi j"d·iak nazurównę, tak przynajmniej mowanie dziś „hochsztapleram,;''
(lło w•1dawać się tym jej kotych, którzy budowali v1mó!leżankom i kolegom, a także
czesnu teatr polski w naj'e~
tym jej widzom i wielbicieszej wierze i z dużymi sukcezqm, którzy z trudem dochosarrii, tworiuti tylko jego mo·
dziti - albo i nie dochodzili
det ktdrv nie móg ł w nelni u,
do jakichś osiągnięć . na
t. ględniać rodzaju t:tktor!'+w/ .
scenie czy w innym zawodzie;
w śctweao F:ichlerónmie. Cho•
wreszcie tym, którzy spędza
ciaż ci „hoch'sztapleni;" i ta ~
li tutaj krwawe lata okupastarali się - w miare mof:l .cji, gdy :ią obrzucano kwinwości zapewnić Eich1.er6wtami w Rio. Tak moglo się
nie należne :ie:J miejsce 10 1ewydawać. choć wiadomo, że
pettuatze. Ta więc cześć wynawet
największy
artysta
powiedzi artystki ;est niesprapr.zechodzi okresu zalamań
wiedliwa i krz11wdzaca.
Po·
i niewiary w siebie, a emiglndu Eichlerówny nip pOdztegranci wojenni też przeżywa
liŁib11 zapewne ci, któr•Jch arli chWiZe ciężkie, · związane t11stka wspomina z nostalgią:
choćby z niepokojem o najZe\werowicz, · Horzycri. Osterbliższych, pozostalych w krawri, Krasnowiecki. • 7.wla•zcza
ju. Mimo to można powiedzie~.
Horzyca i Osterwa. Gd11 m.;n;e
że życie pieśr.ilo Etchlerównę,
uczucie goryc~y. gdtf Eichle.
tym bardziej że jej charakte'I'
równa zanomni o uprzedzenie dopuszcza? raczej momenniach, zmieni ch•1ba sama tę ot6w niewiary we własną 1vieipinię. tak bardzo nie~luszna f
kość. Przeciwnie: świadomoś~
pomniP.is?n-iącą
powagę ' jej
w•1powiedzi.
wlasnej 'wielkości ł to•'Jarzyszące
jej uczucie wyzszości
PS. W kolumnę z wypowien.ad innymi, w poląrzeniu z
dzią Eichler6wnv wlamann to
władczą naturą a'l'tystki. po„Zyciu Literackim" wlP.rlZ Hn.zwa1_a ly jej 'przetrwać bu.rzę
lfnv Sitarskie-i. Hm. O ileż scnwojenno i los emigracyjny w
1ac11:ini,; wyglądałaby ta strona,
dobre'; formie.
·
gdyby wlamono w nią jaTdi
·· To się sko'ńczulo, gdy wróciwiersz - ia;mufa,ce.i sie osfatnfo
la do kraju. Skończyly się
po.ez.1ą ·Niny Andrycz6ttmyt ·
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