
Ziawisko Eichlerówna 
-Jak się na mnie obraziła, przez tydzień grała do mnie tyłem. Dopiero jak kupiłem bu
kiet róż rzuciła mi się na szyję i powiedziała: „No, nareszcie" -tak Irenę Eichlerównę 
wspominał Andrzej Łapicki. W Teatrze Narodowym otwarto poświęconą jej wystawę 
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U 
roczystość odbyła się 
w sobotę w setną rocz
nicę urodzin Ireny Eich
lerówny. Wystawa ma 
przypomnieć najwięk

szą polską aktorkę XX wieku, za ja
ką po dziś dzień Eichlerówna ucho
dzi. Na otwarcie przybyli wybitni ak
torzy, którzy znali ją ze sceny i pry
watnie, m. in.: Barbara Krafftówna, 
Danuta Szaflarska, Aleksandra Za
wieruszan:ka, Joanna Szczepkowska, 
IgnacyGogolewski. Wśródgościby
ła także bratanica aktorki - Barbara 
Eichler-Andruszkiewicz, która udo
stępniła teatrowi część zdjęć z archi-
wum rodzinnego. . 

Wystawa ukazuje gwiazdę w jej 
największych rolach ~jako Annę Ma
rię Lesser ze sztuki „FrauleinDoktor" 
Jerzego Tepy, Marię Stuart z tragedii 
Schillera i Marię Tudor z dramatu 
Hugo, Fedrę z tragedii Racine' a czy 
Matkę Courage ze sztuki Bertolta 
Brechta. Oglądamy zdjęcia z czasów 
jej pierwszych \vystępów na zawo
dowej scenie 'w Wilnie i we Lwowie 
w latach 30. XX w., następnie w an
tycznych tragediach, sztukach ko
stiumowych i obyczajowych na sce
nie Teatru Narodowego, którego ak
torką była od 1955 r. Fotografie poka
zująjąjako artystkę wszechstronną 
- tragiczkę ikomiczkę. Aby przypom
nieć, jak wspaniałą była mistrzynią 
słowa, organizatorzy wystawy od
tworzyli nagranie „Trenu XIX" Jana 
Kochanowskiego w jej interpretacji. 

Wcześniej na scenie Studio Tea
tru Narodowego przy Wierzbowej 
odbyła się dyskusja o aktorstwie i le
gendzie Eichlerówny. Wzięli w niej 
udział Erwin Axer, Andrzej Łapic
ki, Anna Chodakowska i prof. Kry

. styna Mazur. Spotkanie poprowa
dziłakzytyk teatralna Barbara Oster
loff. Zastanawiano się, co sprawiło, 
że Irena Eichlerówna była niepo
wtarzalną artystką polskiej sceny. 
Wieczór wspomnień szybko jednak 
zamieni! się w wieczór anegdot 
o Eichlerównie. Erwin Axer przy
pomniał Eichlerównę z czasów jej 

Wystawę fotografii Ireny Eichlerówny można oglądać w Teatrze Narodowym do końca sezonu 

występów w Teatrze Lwowskim. -Od 
początku zakochałem się w jej aktor
stwie. W tamtych latach miała w so
bie coś z aktorek niemieckiego kina 
ekspresjonistycznego, w grze przy
pominała Marlenę Dietrich. Już wte
dy nie chciała słuchać reżyserów. 
Wszystko wiedziała lepiej. Doskona
le znała tekst sztuki ijej kontekst. Kie
dypróbowałemjej coś wyperswado
wać, patrzyła na mnie swoimi wielki
mi oczyma, w których czytałem: „Jak 
można takie rzeczywygadywać" -opo
wiadał reżyser. - Po wojnie nasza 
współpraca się urwała. Skoro chcia
ła robić wszystko sama, aja nie mia
łem na nią wpływu, to spasowałem. 
Potrafiła przecież zmienić nawet tekst 
„Trenów" Kochanowskiego w tych 
fragmentach, które wydały jej się nie 
dość dobrze napisane po polsku -do
da! Erwin Axer, wywołując rozbawie
nie słuchaczy. 

Wspomniano, . że często grała 
z zamkniętymi oczami, co widać na 
niektórych zdjęciach, przede wszyst
kim z „Fedry" Racine' a. Anegdota 
głosi, że robiła tak, by nie widzieć swo
ich mniej utalentowanych kolegów. 
- Pamiętam, jak poszedłem do niej ja
ko dyrektor Teatru Narodowego pro
sić, aby otworzyła oczy choć raz. Ona 
na to, że nie może patrzeć na partne
rów, bo tak grają - śmiał się Erwin 
Axer. 

- Bylajedną z najbardziej kontak
towych aktorek, z jakimi grałem - za
oponował Andrzej Łapicki - Ona wy
ciągała z partnera to, co było jej po
trzebne do roli. Była wspaniałą kobie
tą, wielką panią, która po przedstawie
niu lubiła bankietować, napić się wó
deczki. Te wszystkie męsko-damskie 
sytuacje na scenie wychodziły mi z nią 
zawsze bardzo wiarygodnie-wspomi
na! Łapicki. 

Z okazji rocznicy urodzin aktorki 
Teatr Narodowywydal książeczkę „Ire
na Eichlerówna" z tekstami m. in. Er
winaAxeraiAndrzejaŁapickiego oraz 
kalendarium życia i twórczości aktor
ki. Tomik rozpoczyna serię edukaqj
ną o historii Teatru Narodowego. Na
stępna publikacja -o „Dziadach" w re
żyserii Kazimierza Dejmka - ma się 
ukazaćjeszczewtymroku. o 

SPROSTOWANIE 

Wbrew temu, co podałam wartyku
lezatytulowanym„\\)'stawadla Wiel
kiej Aktorki" z 16 kwietnia zamiesz
czonym w „Gazecie Stołecznej", Hen
ryk Szletyński w latach 80. był pre
zesem tzw. neo-ZASP-u, reżimowe
go Związku Artystów Scen Polskich, 
a nie ministrem kultury. Za pomył
kę przepraszam. 
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To był najbardziej niezwykły po
kaz filmowy, w jakim kiedykolwiek 
uczestniczyłem. W Redakcji „Kryty
ki Politycznej" na Chmielnej zebrali 
się w ubiegłym tygodniu uczestnicy 
zeszłorocznego protestu pielęgniarek, 
aby obejrzeć dokument „Białe mia
steczko". Zrealizował go Robert Ko
walski, dawniej szef redakcji kultural
nej „Jeqynki", obecnieredaktorw1VN. 
Byłzpielęgniarlrami pod Urzędem Ra
dy Ministrów przez dwa ostatnie ty
godnie protestu. Zarejestrował co
dzienneżyciewmiasteczkunamioto
wym, całą anatomię protestu, który 
odbił się szerokim echem w Polsce. 

Na widowni bohaterki tamtychwy
darzeń ,,te panie",jakje nazywal były 
premier,„dziewczyny'',jakmówiąoso
bie same. Na ekranie -obrazy znane 
ztelewizji:namiotytonącewdeszczu, 
rzędypoliCY,jnychsukw Alejach, grze
chotanie butelkami wypełnionymi bi
lonem. Dorota Gardias, przewodni
czącaZwiązkuZawodowego Pielęgnia
rek i Położnych, wychodzi do kuchni 
na papierosa. -Nie mogę spokojnie na 
to patrzeć-mówi. 
· Filmzaskakuje-niejesttoantypi- . 

sowska agitka przedstawiająca walkę 
społeczeństwazkacządyktaturą.Na
zwisko ówczesnego premiera nie pa
da z ekranu ani razu, mowa jest za to 
ostronierządowej,którazwodzi, igno
rujeżądania. Tofilmosolidarnościko
biet, które wal czą o honor swojego za
wodu. I o solidarności społeczeństwa, 
które po raz pierwszy od Sierpnia '80 
wspieralo tak aktywnie strajk jednej 
grupy zawodowej. Kamera rejestruje 
wizytyartystówiintelektualistów: Ka
rol Modzelewski i Halina Bortnowska 
występujązwykładami wramach,,Bia
łego Uniwersytetu", Urszula Dudziak 
iEwelinaFlintadająminikoncerty. 

Film pokazuje determinację „tych 
pań", ale nie buduje im pomnika. Są 
zwyczajne, kiedy z płaczem odprowa
dzają karetkę z głodującą koleżanką 
ikiedyzaprowadzająporządekwmia
steczku. Premiera film u ma się odbyć 
19 czerwca, w rocznicę protestu w ki
nie Muranów. Warto go obejrzeć choć
by po to, aby przekonać się, ile w nas 
zostało z tamtej solidarności. o 


