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Po Modrzejewskiej sztyletkrwawy przejęła

IRENA . EICHLERÓWNA
NIE · .. ŻYJE
..
.
(Inf.wł.) 18 września przed poł~dniem w kościele św.Karola Boronieusza na Powazkach
pogrzeb Ireny Eichlerówny. Nabożeństwo odprawił i· homilię wygłosił ksi;idz
Kazimierz Orzechowski, .kapelan środowiska teatralnego. Przybyła minister Izabella
Cywińska, która nad otwartą mogiłą powiedziała, że na miesiąc przed śmiercią Irena
Eichlerówna przyjęła angaż do rekonstruowanego od nowa Teatru Narodowego. Jej
obecność w tym zespole mogła mieć znaczenie szmboJiczne; Jej odejście przerywa
artystyczną ciągłość pierwszej narodowej sceny: W imieniu Związku Artystów Scen Polskich
żegnał artystkę Andrzej Łapicki. Pogrzeb, zdarzenie z natury rzeczy smutne, tym razem był
smutny szczególnie: · pokazał wyraźnie w jakim zapomnieniu żyla przez lata .wielka
Eichlerówna. W ostatniej drodze towarzyszyli Jej niemal wyłącznic dawni współpracownicy.
Publiczność, często tak niewdzięczna wobec prawdziwych wielkości, opuściła największą
alitorkę polską od czasów Modrzcjewskicj.(M.N.)
O Eichlerównie czytaj na str. 4-6·.
odbył się

.1

. ... .

lfoiar~Y,na w „Madame Sans Gene" ( 1939)

Po
'-

Maria Stuart

11 ·

tragedii Sclrillern ( 1955)

Agrypina w „Bry tw riku" ( 1963 )

Nfodrzejewskiej sztylet krwawy rdzewiejący w rekwizytorni pizejęła
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aktorów i reżyserów. Posądzanie. Jej o pychę było nie~łuszne. Nie była pyszna. Była
męczennicą swego niezwykłego talentu ak-·
torskiego. I dlatego była aż do końca
swoich dni głęboko samotna."

za to, że wyrwał ją ze szpitala i z depresji.
Drobiazg: przezroczystych płaszczy
przeciwdeszczowych, w rodzaju tego, jaki
ma na zdjęciu w Wiadomościai:h LiteracPrzeciwstawić aniołowi śmierci, kt<)ry
kich, jeszcze wtedy nie było . Sama sobie
już wyciąga palec w kierunku następnej
wymyśliła taki płaszcz.
.
zdobyczy. przymiotniki wielka, nieżastą
Zbigniew Rasze·wski:
Z Wys9ck<1, reżyserką, bardzo się kłóci
piona, jedyna - wydaje się zabawą, ludzką
Wysocka inaczej ·pojmowała ti;: rolę .
Z Raptularza-.u Eichlerówny ła.
zabawą, sztuką w cudzysłowie.
W pierwszym spotkaniu z Prokuratorem
Ale na co nas stać innego?
próbowała narzucić Eichlerównie szczegó25 II 1965. U Eichlerówny. Odolaiiska
Za chwilę ktoś inny odejdzie - 1rwać
łowe zastosowanie gestu, które Eichlerów· 20
I. Tel. 45-47-81.
będzie nadal tupet młodych, czyli życie,
na odrzuciła . Jakie, nie chce powiedzieć.
Ogólne · wrażenie: spora kultura, bujny
prawdziwe życie.
·
„Ale miała rację" -dodaje nieoczekiwanie.
temperament,
duma,
skrytość. Chwilami
Na swój sposób "ratują nas ci młodzi
„Któregoś dnia w Rio nagle uprzytombardzo
szczerze
(zawsze
była
bardzo
mówi
właśnie , ich tupet, wrzask, ślepota.
niłam sobie, że miała rację".
odważna), to znów zdaje się, że gra, aby
W mojej przygodzie teatralnej natrafiŻaneta. zdaje mi się, ugruntowała sławę
.
zmylić
rozm<jwcę.
łem w latach pięćdzicsi;pych na EichlerówEichlerówny w Warszawie. Po wojnic wielZapytana o budowanie roli kategorycznę. l ja oddałem Jej hold.
·
kie wrażenie sprawiła Fedra w Po1.11aniu.
nie twierdzi, że zaczyna od analizy sztuki.
Dzisiaj mógłbym jedynie powtórzyć to,
Fedra zapocz:1tkowala jej nowy styl. Ale
(Po co autor napisał tę sztuki,:?) Następnie
co wtedy napisałem, tylko powtórzyć.
potem już chyba roli tej klasy nic miała .
analizuje rolę . Gdy się z tym upora, może
· Starzejący się mistrz lekkoatletyczny
(Widziałem Pamlt' Rositę, Karocę.) U Axewie co trzeba, ale: do realizacji trzeba mu . grać, „choćby następnego dnia". Nigdy nic
ra poaobno bardzo grymasiła i odrzuciła
zaczyna
od
szczegółu.
Gardzi
takim
szuka.
młodego biegacza, który nic nie wie, a mo- .
wicie ról. Hanka budziła mieszane uczucia
niem po omacku. Zapytana, czy opraco-.
że wszysiko.
trafnie opisane przez Puzynę ." Podobno
wuje partyturę.głosow<1 roli. niemal z gnie-Latami moja znajomość z aktorką to"
wtedy kochała się nieszczęśliwie w Shcybawem temu zaprzecza. Na uwagę, że w Fedczyta się na odległość.
. fu. Od tej pory żyje bardzo ~amotnie .
r=e każdego wieczoru zaczynała z tego
Na ulicy widywałem, bywało, starą
Przyjaźni ~ię chyba tylko z p. Pronaszkową .
samego tonu, szorstko odpowiada, że gdy
samotn ą kobietę , źle ubraną, jak wszystkie
(z którą zresztą ci;-iglc się kłóci i znowu
miała· chrypę. zaczynała niżej. (Bo wtedy
te kobiety,źle akomodujące się, źle znosz_ą
godzi).
·
oszczędza się górę.) „To był po prostu ton
ce kierat dnia powszedniego.
Tkwi
w
niej
chyba
kawal
reżysera . Ma
znużonej,
znękanej
kobiety".
·
.
Teraz wszyscy jesteśmy dłużnikami AuO pracy z reżyserami, bodaj z H orzyq .w domu sccnr;. na której drobiazgowo
gusta Grodzickiego. Napisał piękną książ
opracowuje całą rolę. Podobno swoj<! rolo;
(którego pamięć bardzo szanuje) nic chce
kę. jeszcze zdążył. Aktorka dotknęła jejw Wiś11iow)1111 sacl:ie oddala dlatego, że
'. własnymi rękami, może na chwilę poczuła . mówić. Uważą Horzycę za inscenizatora
dekoracje wypadły .w końcu inaczej, niż
(niewyżytego · poetę, malarza; muzyka?) .
. się .)-Vybrana.
zapowiadał sccnogrnf. a ona miała już
· Twierdzi, że Horzyca' zawsze pozwalał jej
wszystkie sytuacje opracowane . w domu.
robić na scenie, co tylko chci.ała.
Bohdan Korzeniewski:
W rozmowie ze miią pasjonuje . się sztuk:!,
Niezupełnie to. ścisłe. Byłem na próbie·
którą próbuje. Najwięcej mówi o roli Li. generalnej Fedry w Poznaniu. Horzyca
Jej talent
pińskiej. Uważ~1, że Lipi11ska, która gra
mówił mi, że pracował nad przedstawieNa mój stosune)c do aktorstwa Ireny
niem klasycystycznym, do czego wdrożył . osobę nienormalną (nic poznaje · swego
Eichlerówny składały się dwa uczucia, rókochanka), powinna grać i:wyczajnic nasucały zespół. Eichlerówna nie podporząd
wnie silne. Pierwszym był szczery i głęboki
·wając widzowi tY.lko pewne w<1tpliwości co
kowała się temu stylowi, co Horzycę z popodziw dla Jej niezwykłego talentu, a drudo stanu umysłowego póstaci. Wówczi1s
czątku przeraziło i rozgniewało. Później
gim prawdziwe współczucie dla wymaga1i,
wytworzyłoby się napięcie na widowni.
pogodził ~ię z jej indywidualnym stykm
jakie ten niezwykły talent Jej stawiał. DeŁomnicki. reżyser, nic i'1ożc się na to
i na próbie był już dobrej myśli; twierdził;
mon Jej talentu był tak wymagający. że aż
zdecydować, co Eichlerównę gryzie. Nb.
że 1nimo jego woli zapowiada się ciekawe
okrutny. Przypuszczam, że nigdy nie doodegrała przede mną sccnr,: spotkania móprzedstawienie. Przepowiednia sprawdziła
świadczała zadowolenia z siebie. Nawet
wi:1c tonem niesłychanie obojętnym: „Ty?
się. Fedra miała powodienie. W liście do
gdy robiła w swoim aktorstwie rzeczy
Nic. Nic, nic znam cicbic".
Puzyny Horzyca usprawiedliwiał się jedniezwykle i spr..:e<!iwiające się-przyjętym na
nak z obcchości dwóch stylów.
ZJajc się, że wicie ról. pomyślanych
ogół sądom, to Jej okrutny talent domagał
W pewnym momencie Eichlerównie wyzupełnie inaczej, zwichn:1ljc} temperament.
się znacznie więcej. To nic Ona sama była . myka się wyznanie: pomysł deklamacji na
Maria Stuar·t wydała mi się niemożliwa.
tak trudna dla -współpracujących z Nią
leżąco podsumtl jej Horzyca.
choć można sii,: było domyślić, na co Eichlcrównr; w tej roli stać.
Sprawa Żanety w JVi/kach 1i· 11ocy. Eichlerówna była wówczas w szpitali:. Była
Wzrostu mniej więcej mojego, jest już
· ranna, po wypadku samochodowym, miadziś dosyć tęga, twarz pulchna. "Fascynuj<!ła obie nogi w gipsie. · Grala z nogami
cc oczy, zielonkawe (lubi spogl<1dać spode
w gipsie (tak. twierdzi). wdzięczna Horzycy
łba) i brwi, nicm~1l zbiegaj:1ce się nad

Adolf Rudnicki:
Wybrana _

m
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Głos bardzo duży, niezwykle
dźwięczny, niski. alt, o znacznej rozpii,:to- ści. Tendencja do łamania intonacji zda-

nosem.

niowej nawet w rozmowie!

Jan Kott:
Wielka i krucha
Aktorzy S<! jak <luchy i jak cienie. Duchy
i cienie to określenie Shakespcarc·a . Cienie
w piecza·rzc Platona są odblaskiem ·bytów
i istnic1i prawdziwych.
·
Kiedy umiera człowiek, rnzem z nim
odchodzi jego cień. Ale u wielkid1 aktorów, naprawdę wielkich. cienie nic odchodz<1. Zostaje po nich cic1i. Tym cieniem
jest pamięć. czasem krucha jak cici1. cza. sem trwała ja. ~ parni>=ć ludzka. U naprawdę
wielkich aktorów i aktorek cic1i ma ciało
i głos . Największ<1 aktork;1 mojcj gcncracji
była Lena Eichlcr. Mam je! przed oczami
i słyszę jej głos, jak wszyscy widzowi e mel,!o
pokoknia i tych pokolc1i następnych. które
miały szczęście slyszcć j<! i ogl<iJać .
Wśród tych d1.icsit!(ków ról pamir;l.'nwja
7.ntrzymujc jej Marii;: Stuart. jak zbicgala
cię/ka i kk ka. wiclk.i i krucha. :.laba i silna
ze scht>dów na ~ce nie '. Jak ·naj\\'ii;ksi z aktoró w i akt\irck b\ l.1 wrnli i obok rt'li . 11\"la
sob<! i EichkrÓ\V11<1. Królow:i i akwrk.1.
Oliar:1 i aktorkii. To jedna /. tajcmnic
wielkiej ;1.tuki aktorski..::j. gdzic Jcdnoc1cś
nic nas11;pujc dorn i nacja nad rol:t i za chowana jest wlasna llbccno;ć i wla ~ na
postać. We wszystkich tych.lrnhi.:tad1, kochankach. władczyniach i mi;czcnnicach
była zawsze Eichlcrówm!. Była jcdnoczcś
nie namiętna, - brutalna, wulgarna. a potem
nat.tlc rozświetlona uduchowieniem i wiclki;1i namii;lnOŚl:iami.
. Pozostał nam t,·n wiclki cic1i, cic11 Eichkr<'.mny. Póki trwa nasza pami.;:ć, pot.o>-"
tanie żywy wśród najwii;kszych cieni polskiego l.:atru.

Tadeusz ł.omnicki:
Stale. obecna
. Czas w .sposób 11icmłwrar .iln y 1„bi,·ra
na111 w s paniałych. widkich. najwi,·b/ych
aktorów polskiego t<.:atru. Mu:.i111y pogodzić si.,: z mysl<1. 7..:__ odeszła od 11as 11 ;1
zawsze jedna z najbard;1ic~ ni czwyU)ch
indyw~ dualnośc.:i naszej s,·cny, łr<.:na Eil'lilcrówna : Eichlcr. Eichlcrka . Pani Lena.
Lena. WrnŻ z J..:j odcjśck:m /a1nk111,:ła ~ii;:
jakaś karta teatru, który dawno j11.l pr/c- . .

stal istnieć- teatru kreacyjnego, posługują
W tej smutnej chwili~ gdy pa~iLenh
cego się tragicznymi znakami wielkiego
pozostaje już tylko w naszej pamięci, prz-/repertuaru, teatru wyrosłego z walki o polpomnijmy sobie różne fakty z własnego
ską scenę narodową, a ponoszącego wiele
życia, które - rozproszone - trwają prze-.
cież w nas. kojarząc przeszłość z terażniej
kolejnych klęsk w zderzeniu ż miałką banalności<! treści i formy widu ·okresów naszeszościi1. To Ona uczyła nas godności. To
go ostatniego pó~wiecza. Taki był czas
również Jej wyniosły, nie poddający się
i plan historyczny; w którym ta wielka
żadnej słabości stosunek do ·szczurzych
aktorka, unoszona legendą ról. jakimi nas
odruchów, tak typowych dla urzędniczego
obdarzyła, niemało po I 948 roku wycier- .
dyrygowania kultuq w minionym okresie, j
piała, obijając się o nędzne decyzje orutrwalał w nas potrzebę i"poczucie postawy .
g;rniza torów życia teatralnego w powojen- · niepodległej, odpowiedzialności nie tylko
ncj Polsce i otaczające ją - mimo wszystko
·za teatr, sztukę teatru, ale i za nasze życie
w tym kraju .
.
- dyletanctwo.
·
• Może właśnie to, co pozostawało . dl~
Cierpienie to było czymś więcej niż i tak
dojmuj<1ce cierpienie aktorki, której wyobnas niedostępne, co dzieliło nas na wyraźnia, ·smak, temperament; wibrująca koznawców i przeciwników genialnej twórczości Ireny Eichlerówny, może właśnie to
biecość i naprawdę zmysłowa obecność na
scenie jawiły się w sposób jedyny i niepołączyło nas zawsze i h1czy dziś w jej postawie człowieka?
wtarzalny. Było to jeszcze cierpienie czło
wieka, którego świadomość- utkana z iroStefan Treugutt:
nicznej tęczy spostrzeżeil, śmiechu, wręcz
karykatury samej idei teatru - skazywała
Takiej · ni~ było na .osamotnienie. Tak wytworzył się ów
szczególny styl mizantropii pierwszej damy
Takiej. nie będzie
polskiego teatru. Pani Lena żyła osobno .
Stale obecna, otoczona naszym szacunGłos. Głos wielkiego aktora jesi dowo- I
kiem - ale nic potrzebą dowiedzenia się
dcm, że mało dbale i marnie posługujemy '
czegoś o Jej wielkiej tajemnicy tworzenia.
się darem mowy. Lekceważymy tę szansę.1
Była sobą:_ a więc nic zawsze można było
Podobnie jest z zasobami mózgu, bo w naj1
.le! zrozumieć i zaakceptować . ByVfala niedłuższym życiu wyzyskiwane bywają tylko
1.nośna "- ale jedyna. Inna. Niezwykła.·
cząstkowo. Takim ograniczeniem możli
Miałem kiedyś szczęście widzieć jak
wości językoznawcy tłumaczą mnogość jępracuje, jak wielkie sobie stawia wymaga- . zyków na ziemi. Ponieważ · różnc systemy
nia, jak silne ma poczucie współobecności · fonologiczne w nader ograniczonym za- 1
innych postaci w .sztuce - stawały się one
kresie, a za każdym razem po ·swojemu, 1
zresztą bardziej może Jej marzeniem niż
wyRorzystują natur;.llny wolumen głosowej I
realnymi aktorami, grającyn1i z nią w spekaparatury. My na jednym rejestrze, Chiń- '
taklu, st·ąd może te Jej stale przymknięte
czyk lub Szwed - na innych. Analogiczny
oczy? Jej role były zawsze całymi światami
minimalizm panuje z kolei wewnątrz syskobiecości. światami wielkich d<1żcń obu:
temu języka narodowego. Głos wielkiego
1.rcatorki i kreowanej postaci. A głos?
aktora objawi mi, jeśli potrafię słuchąć,
Wsłuchując się w ten głos; przyrównywany
zaprzepaszczone lub nigdy nie odkryte
do ,.brzęczenia pszczół", czuliśmy przecież
terytoria własnej mowy. Irena Eichlerówna
wszyscy, jak nas przywiązuje do siebie, jak
obdarowana była przebogato. Innym gło
w nas zapada na zawsze, nic do zapomsem niż my, chociaż to ten sam obszar
riicnia, nic do wyrzucenia już nigdy z papolszczyzny. Jej śmierć zwęziła nasz język,
mięci . . Był to głęboki głos aktorki przez
zubożyła. Gdyby nie trochę zapisów na
wiele lat poruszaj<1cej polsk<1, i nic tylko
taśmie dźwiękowej, to by w przyszfości nie
polską, widownię.
·
·
dano wiary, że była taka polska intonacja,
· Była aktorką legendarną. Grala w Wiltaka skala wzlotu i opadania frazy, że nasz
nie, we Lwowie, w Wars~awic, Bukarcszmówiony język potrafi śpiewać. I rymol·ic. Paryżu i Rio de Janeiro. W sztukach
wany, i w byle prozaicznym tekście także.
l'. urypidcsa, ·Racinc'<i, Victora Hugo,
Cóż ona potrafiła zrobić z tą mową o sztySchillera, Brechta, Czechowa, Maxwella
wnym, stałym akcencie, mało przecież z naAndersona. Shawa. W wielkim repertuarze
tury melodyjną, szorstką ... To był inny
polskim . Niepokoiła, zdumiewała, zajęzyk, jej język. O innym nawet, jeśli godzi
chwycała.

·
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że jest wielką aktorką, ale nie miała nic
z gwiazdy. To znaczy, nie miała w życiu,
poza teatrem - w· samym teatrze mogło
być, i podobno bylo, inaczej. Kiedy czasem
przychodziła do stołówki literatów na
obiad, kiedy rozlegał się szmer „EichlerówJ
na idzie", wierzyć się nie chciało, że to Ona,
ta kobieta w byle jakim palcie i bez makija· żu, która zaraz potem będzie w naszej
stołówkowej suterenie, pochylona nad talerzem, jadła pyzy czy ruskie, Ona, wielka
przy prywatnej. przypadkowej rozmowie.)
Eichlerowna, odtwórczyni najbardziej traJakże o kimś takim pisać, że „odtwarza"
gicznych postaci wielkiego repertuaru. Mirolę, że to jeszcze jedna Maria Stuart czy
mo to, pamiętam, budziła respekt, nikt nie
kolejna pani Warren ..:
ośmielił się z Nią spoufalać. Zupełnie jakby
,
Przypomnienie tych akurat ró~. w Marii
to palto to byłjeszczejeden kostium, a brak
Stuart Schillera i w Profesji pani Warren
szminki był właśnie szminką - to . Matka
Shawa jest jakoś istotne - a role to kontraCouragc siorbie naszą stołówkową kartofstowo odmienne. Eichlerówna b.yła w obu
lankę- ale za chwilę kaprys minie i ujawni
wypadkach ty1ko sobą, doskonale sobą
się Fedra, Agrypina czy Maria Stuart.
i ni ko.go nie „odtwarzała":. a przecież były
Poznałem panią. Lenę w małym M-2
to dwie całkiem różne kobiety, dwa różne
u pani Julitty, do której mieli zwyczaj
sposoby szafowania życiem!
wpadać zaprzyjaźnieni z nią aktorzy. Kto
Krążą w teatrze anegdoty wręcz legento jest pani Julitta? To postać: pełna uroku
dowe, jak to się z nią trudno pracowało
pól-warszawianka,
pół-nowojorcz.anka,
reżyserom, jak się często bali" jej' niepo1 właśnie to jej gniazdo nowojorskie przez
skromionej siły. Pewnie, z osobowością tak
Józef Hen:
długie lata bywało przelotną przystanią dla :
niepodległą, samowol\}ie samobytną nie
wędrujących p"olskich aktorów: Otóż dla
Spojrzenie
Gabrieli
pracuje się łatwo -ktoś taki._nie potrafi być
pil.ni Julitly podczas jej żu~ków najważniej- ·
figurą na szachownicy. Dużym przeży
Na początk~ b)'ły opowieści. M~je siosza była Eichlerówna. · Zywiła dla. Niej
ciem, gdy illo tempore pracowałem w Teatprawdziwy kulL Obserwowałem, z jaką
stry skandowały Jej nazwisko z nabożeństczułośoią dbała 0 tą, by pani Lena dobrze .
rze Polskim, były dla mnie próby 1oll'ialswem: „Eichlerówna!" Nie chodziłem jesz-· się w gromadzie czuła, by niczego Jej ni_e
kiego w reżyserii samego Jerzego Kreczcze wtedy do teatru. Ale czytywałem recenzabrakło. Ja zaś, często obok pani Leny
mara. W roli Szambelanowej, czyli jako
posadzony, nie umiałem się uwolnić od
zje, wypożyczałem tomy Boya. Wiedziałem
niegdyś żona śp. jenerała-majora Tuza,
więc, że Friiuleirz Doktor (Tepy), że Zamach
całkiem chłopięcego onieśmielenia. I naiwwystąpiła Eichlerówna. Trudno tę postać
(Somina) i ona w duecie z Jaracżem - równego zdziwienia. Wydawało mi się czimś
nazwać wiodącą w sztuce - Eichlerówna
na mu. Charakterystyczni uwaga Boya-żeniezwykłym, że wielka Eichlerówna tak
przecież jakby nadała szczególną tonację
leńskiego : „Otóż jedynym zarzutem, jaki
sobie po prostu ze mną rozmawia, na
i rytm całości. Bez niej, sądzę, Czesław
można by zrobić ślicznej grze p. Eichlerówprzykład o Montaigne'u, albo o jakimś
Wolłejko nie zagrałby wtedy tak brawurony, byłoby to, że ona daJa niejako za dużą
wywiadzie telewizyjnym, że jest taka bezwo. I jakoś się to z koncepcją reżysera nie
klasę swojej Izie; mimo woli przez rodzaj
pośrednia, wcale nie milkliwa, że nie narzeskłóciło. Wiedział z kim pracuje, potrafił ·
ka (chociaż miałaby prawo - Ona, wielka
swojego talentu dałajej pogłębieriie duchon tym wygrać: .
.
aktorka niemal bez ról), że reaguje na
we, trudne do pogodzenia z czynami tego
Kim była? Wielką tragiczką, mówią.
nieodpowiedzialnego st\vorzenia". I dalej:
każdy >arkazm, każdy dowcip, że tak łatwo
Oczywiście. Maria Tudor na scenie Naro„Publiczność przyjmowała Jaracza i· Eichi głośno się śmieje, i wcale nie peszy Jej to,
dowego 30 lat temu. Słyszę i widzę teraz.
lerównę owacyjnie".
.
że ze ściany spogląda na nią z plakatu
Ale co w takim razie zrobić z aż wulearnie
Ten Zamach (chyba sobie tego nie - lekko przy tym zezując - kto? ~ ależ
I zachwycającą jeneralową,majorową-Tuz?
wymyśliłem?) miałem okazję słyszeć przez
Eichlerówna. z Tej Gabrieli - najwyraźniej
Klasyfikacja, nawet słuszna. źle pasuje do
radio.
I
znowu
tych
dwoje:
Jaracz
i
Eich.
ironiczna.
.
.
. .
żywiołu. Kim była? Eichler~wną. Takiej .
o_ t~m 1romczny!11, prze1~1khw~·m,
lerówna, dramat sączący się poprzez głosy; .
: już nie będzie.
jego, chropawy, zduszony, i Jej - dźwięczwszech\~1edzącym sp0Jrzem1:1 E1c~lero~ny, śpiewny, przenikający do głębi. .
.ny-k?~1ety. cz~s~m się zapomina. K1~dy się
· Andrzej Łapicki :
Więc była legendą. Zobaczyłem Ją na ·. o N.tej mow1, Jak?s od raz1:1 kazdemu
scenie po raz pierwszy już po wojnie w Lekprzychodzą _na mysi role t~ag1czne. t)'.m· Mó)Viła pra\vdę
komyślnej siostrze Perzyńskiego. Była urzecza~em. pa.m Len~. czuła się .. znakon:1c1e
w. ZJadhweJ. kome~h.1 , wspommJmy cho~by.
kajaca. Człowiek patrzył słucha! z zach wyLekko skośne, zielone .oczy i głos o nietern. i bólem t le w te· 'ostaci b fo ludzZJaką prz~)emnosc1.~ grała Shaw~: Włas1'11e
spotykanej skali, który w zadziwiających
.
·
• Y
JP .
)
w komedn czy takze w komedn umiała
kadencjach uwodził widza. Królewska pokich, autentycznyc.h d~gan, tak głęboko
sięgnąć do' najbardziej utajonych' przeżyć
stać i, największa aktorska zaleta, korneodcz1:1t)'. los lu?_zk~. N1ez~długo P? tym
postaci.· wydobyć najcieńszą ironię i zara: diówa naiwność. Nie jest łatwo opisać
pod~1w1ał~m J~j w1rtuozenę v:; krancowo
zem Judzką prawdę, tak często ukrytą pod
wielką aktorkę, a już na pewno niemożliwe
odmiennej ro!1, .w Teatrze Klary Ga::ul
dezynwolturą slów. ·
jest opisanie aktorki największej, najwięk
Prospera Men.m:e. .
.. . . .
Wiemy dzisiaj, że Irena Eichlerówna
szej od czasów-Modrzejewskiej. Na czym
nie zagrała wielu ról, które mogła i powin. . W parę . dz1es1ą~kow lat pozmej, ~1edy
polegała Jej wielkość?
JUZ poznal~m pa'.11ą Lenę, wspomniałem
na była zagrać. To, co stworzyła. przeszło
Louis Jouvet mówił, że dobry aktor to
w rozm0\~1e . z N.1ą o ty~h dwoch rola~h. jednak do historii· teatru i na szczęście
ten, któremu można otworzyć nieznany
Roz12r?1mem.ła się. ~ubił~ te role, .lubiła
zostało udokumentowane 'ł! monografii
egzemplarz na nieznanej stronie i on tę
pam1ęc o sobie z czasow, kiedy byla młoda,
Augusta Grodzickiego. Ale trzeba sobie
nieznaną postać a vista zagra. Instynkt.
nie tylko świetna, ale roztaczająca kobiecy
powiedzieć, że zostawiła po sobie nie tylko
Ten miała w stopniu najwyższym. ale był to , czar.
··
role. Zostawiła legendę. Godną · najwięk\ instynkt wzbogacony o niezwykłą inteliWiedziała o sobie, ·jak przypuszczam;
szych.
gencję aktorską . Ona po prostu wiedziała .
, Wiedziała jak wejść, wiedziała, gdzie poło
żyć akcent, wiedziała jak stanąć, wiedziała,
czym widza zadziwić. Bo była aktorką
przede wszystkim niekonwencjonalną .
Uznana od razu przez wielkich swojej
epoki - przez Osterwę. Jaracza, Węgrzyna,
Junoszę - dopuszczona przez nich do
· wspólnego ucztowania na ścenie, co było
niezmiernie rzadkie, zadziwiła teatr swą
niezwykłością. Była inna. Była inna w kon-- .
wencjonalnym przedstawieniu Balladyny
o piorunującej obsadzie z Solskim i Węg
rzynem. Była niezwykła w takiej sobie
sztuce S=aleństwo Pcyret-Chappuis. Tylko
Ją pamiętam z Madame Sans Gene, choć
Napoleona grat Junosza-Stępowski. Szukała zawsze rozwiązań niezwykłych. Wielkiego aktora zapamiętuje się z tych sekund,
kiedy błyska geniuszem. Westchnienie: ,
„Ach, Liesel, LieseL." w Niemcach, wyiarcie nosa w. tragicznej Marii Tudor - chwile
kiedy aktor przechodzi do historii, kiedy
' odsiania nam jakąś tajemnicę. ·
Była niezwykle wymagaj<1ca w stosunku
• do wszystkiego - do partnerów, do kostiumu, do dyrekcji, do reżysera. do teatru.
A przede wszystkim do siebie. Nie znosiła
przeciętności; bylejakości . Tęskniła do teatru wielkiego, szlachetnego, z a w o d o ! we~ o, teatru jej młodości. Stąd legendy
Eiclileró1r1w =k.f. Ka=imier::l'm Or=l'choirskim na audicmji 11 Prymasa Wrs=pi.~kiego ( 1977 )' o Jej trudnym charakterze.
clok01ir:eflit: :r !;tr. 5
się tak powiedzieć, systemie •interpunkcji, ·
ba Eichlerówna mówiła nic wedle poprawnościowych nawyków, nie w myśli ułożo
nym gotowym .zdaniem Gakżc to czasem
denerwowało pedantów!), żywioł mowy
stawał się u niej samodzielną nieoczekiwaną kreacją. Tak jak u wielkich śpiewaczek.
(Zawsze jej monumentalność kojarzyła mi
się z postur'! sławnych Śpiewaczek. Także
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Była trudna dla . miernoty, której tyle
w naszych przeciętnych czasach. Choć wielu w teatrze się jej bało, bo mówiła prawdę
w oczy, była najmilszym kompanem, o niezwykłym poczuciu humoru. Towarzyską ·
osobą, ceniącą niezwykle kameralne bankieciki, na których zaśmiewała się swym
perlistym śmiechem.
··
.
Na· scenie zmuszała . do prawdy. Partner
musiał być prawdziwy, kiedy spojrzała
w niego swymi przepastnymi oczami. Wymuszała prawdę. I jeszcze jedno - była
niezwykle kobieca. Aktorki nawet znakomite, zajęte sob<1, często tracą tę cechę . Ona
była kobietą do ostatnich swoich dni. Pobyt na scenie z Nią dawał więcej niż cztery
lata szkoły razem z dyplomem. Zarażała .
swą wszechwiedzą aktorską . Bo wiedziała
i umiała wszystko. Była ostatnią z tej epoki,
której koi-zenie sięgają Rozmaitości- teatru gwiazd. Teatru królów sceny-Żółkows
kiego, Rapackiego, Królikowskiego i Modrzejewskiej. By I.a kr ó I ową. Irena Ei- .
chlerówna. Lena.

