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o
kwietniu br. Irena
tylko 3e3 wlasnego aktorEichlerówna koństwa, lecz także całego spektaczy osiemdziesiąty
klu, w którym brała udzial.
drugi rok życia.
Slynne bylt1 jej ingerencie
Po Taz ostatni wy- w pracę reżysera, w grę c'!l~
. ''ąpila na scenie go zespołu, nawet w w123ę
warszawskiego. Teatru Małego
scenografa. Eichlerówna „ustaw r. 1986, gra3ąc rolę .Matyld~ · . w :ała" cały spektakl, często
von Zahndt
~ .„Fizyk!1ch
wbrew reżyserowi i niemal
Dilrr~matta. Widzial~m. Ją w
zawsze okazywało się; że wlateJ roli._ Była w. pelm sil i w
śnie ona miała słuszność. Już
znakomite3 for:n~e. Ale po t11ch dwudziestokilkuletnia aktorka
występach na3większa . polsk.a
stała się „gwiazdą" Wilna
i
aktor.k a !1"'.szego stulecia me Lwowa, a w końcu Warszawy
U?róciła ,3UZ na .scenę..,„.W Z'!'- i niekwestionowanym autor11cis;Z~ ~i~szkania przy Odolantetem, nawet w sprawach .••
skie1 Ztl3e po~a t~atrem. Z za- tekstu sztuki, który jakże czę·
SC?bó~ dawne3 wital~ści czersto zmieniala lub poprawiala,
pie s~ly, wal~ząc z niedomaga- a zawsze z korzyścią dla ostaniami zdr~ (.„) .. Żywość u- tecznego ksztaltu przedstawiem11słu, dowcip i mewyczerpania. Ingerowała zwlaszcza
ne poczu.c~e humoru .łagodzą niemal zawsze - w przekładu
gorycz, z 3aką rozwaza swe sztuk w których grała
powojenne losy aktorskie.„"
'
.
'
„
Powyższ11 cytat pochodzi z
C?rodzic_kf pisze o „goryczy. ,
książki Augusta Grodzickiego z 3aką Ei~hlerówna „rozw~z~
pt. „Eichlerówna, szlachetny swe powo3~nne losy. aktorskie
demon teatru", która ukazała
Z . pew:iośctą do te3 gorycz11
się ostatnio nakladem PIW-u. ~u~la 1 ma prawo. Fenomen,
W zakończeniu tej pracy Gro- 3akim ~yl~ U? latach trzydztedzicki przytacza słowa Eichle·
stych i 1akm~ pozostała po
równy, która w rozmowie z wojnie, z!lsluzyl
na lep!ze
Andrzejem Hausbrandtem (w ~rakt~am~. W~~iwszy z wor. 1975) powiedziala:
„.„Gdt1 3enne1 e'!1:iarac?1 (przebywala
artysta apeluje do tego, co sta- w Br~zylii, gdzie - nau.czywnowi trwale wartości (czy ele- szy się po '/?°?'~ugalsku - . za-:,
menty) doli ludzkiej, do tego,
błysl.a 1 rówmez na" tamte3sze1
co nie przemija, lecz trwa z scen~e. ), . artystk!'- mial~ P?'a~o
pokolenia w pokolenie, przez sqdzić, ze będzie - . 3e~li 31t.a
wieki i Cl/Wilizacje - dzielo nt~ tf!k. 3ak przed WO]~q, J-'":.
jego staje aię
nieśmiertelne. wielbt~na . - to przy~3mnie1
Prawdziwą
nieśmiertelność odpowiednio ocenian_a '·wyk":'
potrafią sobie
zapewnić
w r.z~stywana. Sfo.lo. się uuicze1.
~tffi? c~leg? ofic3al11ego uzn'!sztuce tylko wielkie osobowoścł. Obojętne, z jakie; zrodzo·· ma, 3akim 3ą otoczono (dwie
ne szkoły, jakimi operujące nagrody państ~we, . . order
środkami wyrazu. Dotycz11 to „Sztand!1rn Pracy ), 3e1 s~yl
chyba również aktorów?".
aktorski. ów ~tyl. będ_ący śwwNa to pytanie, jak gdyby dect~em genmszu, niez~y~ odwymuszające odpowiedi pozy- powzadal U:ladzom. To ez w
tywną, Grodzicki odpowiada: cza~ach na1wspar;i~lszeg_{' roz·
„Tak, dotyczy tei Ireny
Ei- wo3u swyc~ mozli.woś~t ar~ychlerówny". I dodaje ze smut- at~a ca~ymi lata~i nie po3a··
kiem: „Ale jak zachawać nie- wiala się na scenie.
śmierteine wartości
ulotnej
dziwnego, że utegala
sztuki aktorskiej? Pozostanie z
rozlicznym stresom, a osądzanich tyle, co utrwalą zupisy jqc naszą teatral~ !zeczywio wartościach ;e; sztuki pozo- s~ość, wy.da~ala nie~iedy sądy
stanie trwala pamięć. A nie- n~esprawiedliwe. Je1 sytuar.1a
śmiertelność? Cóż, wykruszają me zawsze byla winą .tych,
się nawet egipskie piramidy. któ~ych nazywala - niesluZawartą w tych dwóch zda·
szn,~e .- „hoc.hs.ztaplerami tea- ,
niach sprzeczność można
u.. tru • Przeu:aznie byla winą
znać za połowiczna o tyle, że
tzw. CZY1;rt_tków, ~ czasP.m naw ielka osobowość Eichlerówny
wet - 3e3 same3. „Ogromna
nie ulega wątpliwości, nie ule- pycJi<;t i ne1:'r!1stenia" - t~kie
ga więc także wątpliwości, że
zd~nie o me.' Jerzego_ Z~wieych..arakteryzowala się istotnie sk1eg_o cv.tu3~ qrodzicki. Hm.
demcmiczną energią, pewnoZ?-wieyski tez me byl przesadścią
siebie i... nieomylnością me skromny~ Ale t?, co nn„
we wszystkim,
co dotyczylo . zwal „pychą .u Ezchleró:ony,
•.vspółczesnych i hi!!oryków"
bylo . tylko mo~e s'!mośw~dqEichlerówna może być jed- moś~ią a.rtystki, m~wqtplnme
nak spoko;na, że o ;e; wspagemalne3 a skazane3 na beznialych kreacjach
przetrwa czynność.
nie tylko pamięć. Zarówno o
Jaka ·szkoda, że ci, którzy
ni ch, jak o samej ich twórjej nie oglądali nie zobaczą jej
czyni przetrwa także I e g en- już na scenie. I o wielkości
da. Eichleróuma już dzisiaj artystki - równie wspanialej
jest postacią legendarną, a tę
w tragedii, ja.k i w komedii -legendę zawdzięcza ni„
tylko
będą mogli sądzić tylko z ,,zaswej sztuce, lecz także - mo· pisów wspólczesnych i histoże nawet w większym stopniu
ryków". Lecz uf' liczbie tych
- swej osobowości, która już „zapisów"
książka
Augusta
w chwili scenicznego debiutu Grodzickiego, dająca pelną dou j awnila się w calej pelni. kument1Jcję żyda scenicznego
Sluszni e więc powiedziala pó- Ireny Eichlerówny
wraz
z
źniej jedna z jej koleżanek , ie
kompletną listą jej ról (także
Eichlerówna „nigdy nie byla fil,mowych, estradowych, raaktorką
początkującą". „ Sludiowych i telewizyjnych) oraz
sznie też Grodzicki - już w z licznymi, interesującymi foh1tul e swej książki - nazwal tografiami, stanowi
pozycję
Eichlerównę „ctemonem
tea- cenna i od dawna oczekiwatru". Ponieważ jej osobowość ną. Na zbliżające się urodziny
charakteryzowala się istotnie artystki jest pięknym prezendemoniczną energią, pewnością
tem nie tylko dla niej, lecz
siebie i... nieomylnośc ią we także dla nas, jej wiernych
wszystkim co dotyczylo nie
widzów i oddanych wielbicieli.
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