
ertolt Brecht, zobaczywszy przed 
kilku laty Eichlerównę na scenie 

arszawskiej, nazwał ją najw_iększq 
ktorką Europy. Opinię tę potwler
zil późni.ej londyński „Observer", 

'edno z najpoważniejszych pism 
tolicy Anglii. A stalo się to z okazji 
ościnnych występów Eichlerówny 

Londynie, gdzie nasza znakomita 
rtystka grala (nb. w języku polskim) 
anią Warren w sztuce Shawa. 
Ale jeszcze znacznie wcześni.ej, 

eszcze podczas ubiegłej wojny, kie
'dy Eichlerówna znalazła się w Rio . 
'de Janeiro i tam, nauczywszy się 

o portugalsku (tak!), zaczęła gry
ać w sztukach brazylijskich, pra

sa południowo amerykańska powi-
ala artystkę entuzjastycznie i z miej

sca nazwala ją „polską Eleonorą 
use". Droga do sukcesów na sce-· 
ach calego świata stała przed Ei

chlerówną otworem, tym bardziej, że 
artystka znała też język angielski 

stopniu, koniecznym do wystę
ów. Mimo to, zaraz -niemal po woj· 
ie, Eichlerównu, wrócila do kraju i . 

tutaj, na scenie .łódzkiej i warszaw
skiej stworzyła swoje najsłynniejsze, 
już niemal legendarne kreacje. O
becnie można podziwiać 'ją w roli 
Matki Courage na scenie Teatru Na-
1'0dowego. 

Eichlerówna należy do tych nie
wielu artystów, artystów najwięk
szych, którzy wywierają magnety
czny, fasc11nujący wplyw na widow
nię teatralną jnż samym swoim zja
wieniem się na scenie. Te:io wplyV."li 
nie da się wytłumaczyć, pozostaje I 
on _tajemnicą indyu>idttalności arty- --1 
1tu czu artustki. Eichlerówna dusno--
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O I renie Eichlerównie 
nuje ntm w tak dużym stopniu, te 
już u progu jej kariery, w dniu, w 
którym na dyplomowym popisie 
warszawskiej szkoly dramatycznej 
zagrała Balladynę, wiadomo b11lo, że 
scena polska zyskała artystkę, która 
w dziejach teatru pojawia się nie
slychanie rzadko. 

Nieu:ątpliwie jednym z elementów 
tej fascynacji jest sposób, w jaki 
artystka rusza się po scenie, w jaki 
po prostu chodzi po scenie. Sposób, 
w jaki robi to Eichlerówna, jest już 
sam w sobie dziełem sztuki aktor
skiej, przykuwającym uwagę, bu
dzącym podziw, nieraz zaskoczenie. 
Ci, którzy mieli sposobność oglądać 
choćby słynne wejścia na scenę Ei
chlerówny w schillerowskiej „Ma
rii St u art", grane'; przed kilku laty 
w Warszawie, którzy zresztą kiecly
kowie!~ widzieli Eichlerównę w te
atr.ze, wiedzą, jak nieodłącznym tt

rokiem jej sztuki jest właśnie ruch t 
chód sceniczny. Ten ruch, w polą
czer.iu z nieomylnym gestem, z nad
zwyczaj wyrazistą grą twarzy i wiel
kich, skośnych oczu artystki, stwa
r .za ową harmonię, owo idealne 
wspólbrzmienje, jakie w odczuciu 
wyrobionego widza zyskuje każde 
dzieło wielkiego talentu. 

lrf!.~ Eichlerówna jest aktorką 
nieookojqcQ., W tum znaczeniu. te 

obserwacja jej a1'1J nfe daje latwego 
zadowolenia, nie pozwala bezmyśl
nie pogrążać się w błogostanie. Gra 
Eichlerówny mobi!izuje, pobudza do 

myślenia, dostarcza przeżyć gwał
townych, wywołując zarazem równie 
r;waltoum11 ł głęboki podziw. Gra 
Eichlerównu nikoao nt. nozostawla 

obojętnym. Ale Eichler6wna niczego 
u:idzom nie ułatwia, nie rezygnuje 
z żadnego niuansu swej gry tylko 
po to, żeby uczynić ją przystępn;ej
szq. Toteż Eichlerówna oprócz peł
nych podziwu zwolenników i wiE'l
bicieli, posiada też przeciwników, 
którzy jej nie rozumieją. Jest 
przy tym rzeczą dość znamien-
ną, że przeciwnicy Eichlerówny nie 
akceptują tego zasadniczego elemen
tu jej sztuki, który jest chyba tak
że jej elementem najwspanialszym: 
jej glosu. 

Nie bylo przed Eichlerówną w 
polskim teatrze artystki, która po
trafilaby uczynić ze swego glosu tak 
zdumiewający instrument muzyczny. 
Brzmienie tego glosu i sposób, w 
jaki arty:;tka nim operuje, mistrzow
skie i niezależne, zdawałoby się, od 
wszelkich rygorów logiki i poetyki 
budowanie frazy, z pewnością szo
kuje i oszalamia. Lecz osławione 
„§piewanie" Eichlerówny nie jest ni
czym innym, jak drobiazgowo prze
myślanym i muzycznie zorganizo
wanym sposobem podawania tekstu 
roli. Dzięki czemu ten tekst zyskuje 
najczęściej nieoczekiwane i niezau
ważalne przedtem znaczenia, głębie 
t venvektywv. 

Łączy się z tym charakterystycz„ 
na dla Eichlerówny umiejętność za
chowania własnej indywidualności w 
każdej z granych ról i w każdym ro
dzaju sztuki (gdyż ta wspaniała ak
torka tragiczna równie swobodnie 
czuje się w repertuarze komedio· 
wym). Więcej: Eichlerówna wzboga
ca utwór, napisany przez poetę, o 
swoją własną indywidualność, o nie
powtarzalną, wielką indywidualność 
artystyczną Ireny Eichlerówny. Na
daje kreowanym przez siel1le posta
ciom swoją w!asną artystyczną pra• 
wdę. I często zr',arza się, że dopiero 
dzięki tej właśnie prawdzie postać 
scęniczna, pómynana i zapropono
wana przez p<:etę, zostaje napraw
dę powalana do życia przez Irenę 
Eichlerównę. Dopiero dzięki wielkiej 
aktorce staje się postacią pelną, mą
drą, wzruszającą. 

O aktorstwie Eichlerówny mówio~ 
no już i pisano bardzo wiele w kra
ju i za granicą. Można IJy powiedzieć 
i napisać drugie t11le ł wciąi jesz
cze nie wyczerpałoby się tematu, 
tak bardzo bogata, wielopłaszczyz
nowa, a zarazem osobista jest sztu• 
ka wielkiej artvstki. 
Będziemy mieli sposobność spot

kać się z tą sztuką dziś wieczorem. 
Bo dziś wieczorem Irena Eichlerów
na wystąpi ze swym recitalem ak
torskim w T~le izji Sląskiej. Pro
gram wieczoru, który z pewnością 
należy uznać z wydarzenie artysty
czne wielkiej wagi, będzie zawierał 
fragmenty~rzech ról: Stelli Patriclc 
Campbell „Kochane110 klamc11" 
Jerome K' ty'ego, Matki Couraae 
Brechtci ł Fedrv Racine'a. 


