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STOŁECZNE 

G Ł O W Y 

l'ot. Franciszek Myszkowski 

Z ałste, "tyje M tej nasze}- nad
wUlańskiej ziemi jakiś oenius 
locf., który jest niezwykle życz

liwy sztuce teatralnej, • szczególnie 
zaś jej artystkom. Niewiele chyba 
znajdziemy scen narodowych w Eu
ropie, które by mogly odnaleźć ta,
ką i?Dść gwiazd, co my tutaj w 
Polsce. Powiadam wyraźnie gwiazd 
- ;a.snych, oślepiających, dlugowie· 
cznych nie zaś płochliwych gwiaz
dek. Modrzejewska, Siemaszkowa, 
Solska, Wysocka, Przybylko-Potoc
ka, Leszczyńska, każde nazwisko -
historia, każde nazwisko - dzwon, 
lleż by można jeszcze ich dodawać 
do tych kilku tu wymienionych/ 

W tym towarzystwie zaś swoje 
wlasne miejsce zajmuje Irena Ei
ch ·erówna. Aktorka wielka i nie· 
pokojąca. Magnetyzująca · swoją ar
tystyczną osobowością ludzi mą
drych i prostaczków, gorzkich scep
tyków i zimnokrwistych „Angli
ków". Zresztą także i tych Angli
ków bez cudzysłowu. Wyważony i 
skąpy w pochwalach londyński „Ob· 
server" uznal ją za największą eu
ropejską aktorkę. Tej samej opinii 
byl Bertolt Brecht, gdy przed kil· 
ku laty po raz pierwszy zetknąl 
się z Eichlerówną w teatrze war
szawskim. Nie inaczej oceniano ak· 
torkę w Ameryce ucińskiej, gdzie 
w czasie ostatniej wojny grala w 
języku portugalskim. I, o dziwo, 
prawie zgodna jest polska krytyka, 
uznając Eichlerównę za naszą naj
większą wspólczesnq aktorkę. 

Gdy na którymś tam z "' kolei 
przedstawieniu „Britanika" w Tea
trze Narodowym pojawia się na 
scenie, rozkolysana niepokojem 
pierwszych minut spektaklu, wido
wnia milknie. Nim wypowie pierw· 
sze kwestie tekstu w owym wla
snym zaśpiewie, nim uslyszymy jej 
głos O'f)arty na owej znanej fT(L
zie rozdzierającej wlaściwie rygo
ry tradycyjnej konwencji, a głos 
jednocześnie tak urzekający - ma
my ją w ruchu, "oeście, sposobie 
poruszania się na scenie. Jest w 
tym, powiedzialbym, precyzja, świa
domie, narzucona dyscyplina. ale ł 

ten lut aktorskiej metafizyki, któ· 
ra odróżnia artystę od rzemieślnika. 
W elastyczny-m,, kołyszącym się lek
ko kroku, w nerwowym geście d~ 
ni, w charakterystycznym odrzucie 
głowy staje się, że tak powiem, ze
wnętrzny obraz aktorki, a wlaści
wie pozornie tylko zewnętrz~y, 

gdyż wszystko to spasowane jest z 
kreowaną rolą ściśle niczym palce 
:z rękawiczką. 

A polem za,cz1JM m6wł<!. Przenłka 
ten jej zaśpiew do uszu słuchacza 

z początku zawsze z oporem, :z nie· 
pokojem, ba, z odruchem :zniecier
pliwienia. Po minucie, po dziesię· 
cf.u, widownia ulega jednak jego 
urodzie i fascynacji. · Aktorka nie 
schlebia, nie ulatwia, nie kokietu· 
je publiki, ona o nią walczy spo
sobami przez siebie wybranymi i 
swoim talentem określanymi. Może 
dlatego wlaśnie ma wielu, bardzo 
wielu gorących zwolenników swej 
sztuki, lecz także niemało ł prze
ciwników. Bo jest artystką kontro
wer$yfną ł to już wyznacza jej 
miejsce szczególne to po~kim tea
trze. 

W tych niepokojach, którymi 
ogarnia pt1bliczność, wyraża chyba 
nie tylko życie scenicznych postaci. 

..,. Balam się ł boję piekielnie pu
bliczności - powiada mi - i zawsze 
chcialam zmienić zawód. Tak jest 
do dzt§. Dom rodzinny, atmosfe1;a 
dzieciństwa i mlodo§cf. wczesnej, 
opowiadanie o sobie? Uważam za 
najnudniejsze ze wszystkich nu
dów. Przyszlam na świat niepotrze
bnie, bylam dzieckiem ca~kowicie 
ł nikomu chyba niepotrzebnym, jak 
to się dzieje przeważnie i dziś, 

więc wszystko jest raczej smutne. , 

No, ale zaufajmy teatrowi, jego 
sile i sugestii, uwierzmy, że Eichle· 
równa zawodu nie imieni. Jakichż 
to artystów nie szarpały wątpliwo
ści ł nie rozdzieraly zwątpienia? 
Czy może się bez tych uczuć wy
topić talent szlachetny? Zaufajmy 
poczuciu równowagi psychicznej 
człowieka i jego samoobronnemu 
instynktowi, umiejętności zdobycia 
się na słabostki, których - jak mó
wi Eichlerówna - jest ,,dużo, dużo, 
wstyd wymieniać". Po tym lżej 
oddychać. 

I już wcale się nie boję zapy
tać, co też artystka myśli o kryty
ce? A że dzień jest pelen niespo
dzianek, więc i na tym polu za
skoczenie. 

- Krytykę calą nie tylko lubię, 

jestem jej wdzięczna - bo chyba 
dziękł niej egzystuję. Najbardziej 
zaś interesująca i zabawna jest 
różnica zdań zachodząca między 

recenzentami. 

To rozumiem, to jest Maria Stu
art, to jest królowa! 

Pracowala %resztą od pierwszych 
kroków na scenie w królewskim 
towarzystwie. Z Wysocką, Solską. 

Dulębą, Cwiklińską, Jaraczem, 
Osterwą, Zelwerowiczem, Junoszą

Stępowskim, Węgrzynem, Leszczyń

skim, Stanislawskim, Schillerem, 
ostatnio zaś z Dejmkiem. Kreowa
la dziesiątki wielkich postaci sce
nicznych od pierwszej postudyjnej 
Balladyny po tragiczne role Raci
ne'a, autora, który jest najbliższy 

jej sercu. We wszystkich zaś ro
lach, czy to tragicznych czy kome
diowych, umiala zawsze uchronić 
wlasną indywidualność aktorską, 

natchnąć papierowe nawet postaci 
swoją silą i swoim talentem, obda· 
rzajqc często owe niepolotne role 
nieprzeczuwalnymi wartościami. To 
się udaje tylko autentycznym ar
tystom. 

Rozma'W'l.alem z Eichlerówną je
szcze tamtego piekielnego lata, kie· 
dy nad głowami wisiało oszalale 
slońce, pod nogami byl zaś rozpa
rzony, jak patelnia na ogniu, asfalt 
Zamkowego Placu. Przywitala mnie 
życzliwie t prosto, choć i ~ją 
w teatrze, że potrafi bliźnich nie 
dostrzegać. Panowie, panowie, to 
też lztuka, bo takie różne rzeczy 
można robić znacznie gorzej. Tak 
na przyklad, jak napoleoński Tal
leyrand (który byl kulawy na jed
ną nogę) wobec pani Tyszkiewiczo
wej (ślepej na jedno oko). Otóż jed
nego razu Tyszkiewiczowa spotkaw
szy Talleyranda za'J)'l/tala. go: 

- Jak panu idzie, ekscelencjo'! 

- Jak pani widzi - odpowiedział 
krótko minister Napoleona. 

A no wlaśnie. 

RYSZARD KOSI~SKI 


