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YLA wyjątkowym

zjawiskiem
w polskim teattte. Karol Ad•
wentowicz powiedział nawet, ł•
stworzyła własny
styl, „eleblerow•
ski". Nikt ole grai tak, Jak ona l nikt
nie mówił tak, Jak ona. Kl'J'łJC7
skłonni byli twierdzić, te nvym ciosem, od początku cbarakłeryst1eznym.
niepokojącym, o elbrzymleJ .1kall I
niespotykanej barwie, posługiwała si•
jak śpiewaczka operowa. Ale JeJ styl.
to przecież nie tylko owe słynne H•
śpiewy, pozorna
niedbałość w mówieniu czy poruszaniu się aa scenie,
przymykanie tajemniczych, skośnJcll
oczu czy ów wszystkowledzitcy ui• ·
miech - jednocześnie m11dr1 I SWJ~
cięsld, często zaprawiony lntnl11. .T e
były tylko zewnętrzne przeJawr ·
aklo!'shva.
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: · Ale wlelko~ć Eichlerówny, Jej gwlaJEdorsłwo płynęło z wnętrza, li JeJ bot I
rateJ osobowo§<-!, kt Óra pozwa a a
Aktorce z równ11 „latwoścl11" wcielać
się w najwh:k!n!e tragiczne role, Jak
·1 tworzyć kreacje w komediach. „Przy
budowania postaci - zwler-~ała się
·11nied laty - nie umiem szukaó ni~zego i nigdzie prócz we własnej
clowie - idY wiem, czego a-;;akać.
Jako, te podobno trzeba wldzle6
twlazdę prze"·odnłl\ wewnąt rz
slebie",
ł Eichlerówn::. stała się gwla:ed" wła''clwłe od momentu, gdy sł:tnęla na
'scenie. Od razu mlltla za •• bi\ publlczność Wilna, Lwowa, Warszawy,
któll\ podobnie, jak krytyków, zdobywała szturmem. Nawet przeciwniey (bo któ:t Ich nie ma) Jl!"dneiro JeJ
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I nie mogli odmówić - wlelkełeL BJ·
la na 1cenle od 1929 r. leelł niestety
,_ nie s własnej wlnJ - ale ,,Uli
cały czas. Wojenna &ulaedta. pełem
puste &eatralnle lata po poWt'OCle, w
czasie którJch nie wykorsptywano
na scenie JeJ talenta, to wielka 11„
lesna strata dla aktorki I Ila aaa wl· .
dzów. Moria prseełieł do blal•ra
swycb naJwlększyell ról c1oi.cs16 następne- Tera1 aa pewno lał Ida ale
będzie.
·
·
K&idy zacbowa w pamięci łn1111
Eichlerównę. Dla jedn)"Cll llędlle te
naJwspanlalsia Marla Stuart a tra•
gedll Sehlllera, dla llla)'elt · - Fedra
Racine'•, Matka Caurare ez1 Jen1
Caldwella albo Orltanowa • ..Zabawr
w koty" ezy Zapolska • „TeJ Ga•
brlell", o•enla wielka akterks. ły
wiol I demon teatru. Nie motemy
JeJ Jut oklaskiwać. Mrie~y łJlle
po:tegnać I zachowa• w P!lmł~
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