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sztuce Kruczkowskiego. Jej samotna postawa 
I los, który la spotyka jest I dzisiaj przej
mując„ opowieści„ o społeczeństwie. które
mu faszyzm narzucając ślepe posłuszeństwo. 
wierność I tchórzostwo z jednej strony z 
drugiej za.ł wychowując w hitlerowskim 
kulcie woli, władczości I wyzwolonej „mo
ralności panów" - skazuje szlachetnych lu
dzi na samotność, niszcząc nie tylko śWiRdO· 
mle przeciwników systemu, którego repre
zentantem w „Niemcach" 1est antvfaszvsta 
Joachim Peters, lecz wykazując najwy7~ą 
brutalność wobec najlepszych i najwart ś
clowszych jednostek włamego mieszc~ ń
skiego środowiska. do którego niewątpliwie 
należy Ruth wraz z całą rodziną Sonnenbru
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Nic tak nie urzeka Jak wspomnienie. 
Dobre wspomnienie, w którym minione 
zdarzenia pozostają w naszej pamięci 
jako nieprzelotna świadomość prawdy nasze1110 
przeżycia. llei to razy wspominamy fakty 
z naszego życia, które rozproszone w czasie 
lecz mocno kiedyś przeiyte ogłaszają 
nam swoją obecność, trwają w nas, 
kojarząc się z teraźniejszością. A c6i dopiero, 
gdy wspomnienie dotyczy kobiety, 
-wielkiej kobiety i artystki, dzięki kt6rel 
nie tylko wzbogaciliśmy swą wrailiwośc! 
lecz zniewoleni jei talentem, intuicją, 
kobiecością i inteligencją odkryliłmy 
nowe prawdy i głębiej odczuliśmy ból I smutek 
innych ludzi, o których walce I postawie 
mieliśmy zgoła inne wyobrażenie. 
Wrażenie, lctóre odniosłe •.. oglądając 
IRENĘ EICHLERÓWNĘ 
w roli Ruth w sztuce Kruczkowskiego 
pt. „Niemcy" przyrównać mogę do przetarcia 
spoconych szkieł, który to gest 
pozwolił ujrzeć, w stężonej ostrości, 
otaczającą mnie rzeczywistość. Jej kreacja 
w tej roli, to studium zmagania się 
młodej niemieckiej artystki nie tylko 
z otaczającą ją ponurą faszystowską „nocą", 
to zmaganie się człowieka z losem, 
w który hitleryzm wprowadził groinq ciszę 
tępoty, lęku i bezwładu, nie całkiem umiejąc 
spnraliiować odruchy swojej ofiary. 
Jej kreacja Io ostre i oszałamiające 
ukazanie prawdy o samotności i cierpieniu 
myślącej Niemki w „tamtych latach", 
które tak dobrze pamiętamy. 

RZEDST A WTĘNIE. w którym ol(ląda
łem Irenę EiC' hlerówne w roli Ruth, 
odbyło się 28 lutego 1950 roku na 
s~enie Teatru Polskiego. Zespół re
atru Powszechnego z Łodzi grał w 
ramach jubileuszu Karola Adwento

wi<'Za .,Niemców'" Leona Kruczkow· 
~kiego. Sztuka grana była w reżyserii Ireny 
Gr:r•·iń~kid, w d~oracjlicli 7.efil Węgierko
wej. Jubllat grał profesora Sonnenbru"ha, 
zaś obsadę stanowili aktorzv łódzcy wraz 
z gościnn i e wystepujacym w roli Petersa, 
Henrykil'm Borowskim oraz równie goŚC'in
nie występujl(cą w tym przedstawieniu Ireną 
Ei"hlerówna. 

Tdąc na to przed st a wie nie nie przypusz~za
łem , że dzisiaj po 24 latach rola Ruth w jej 
wykonaniu pozo>tanie w moje; pamięci jako 
największe 05iągn l ęcie naszej wielkiej aktor
ki I kto wie. czy nie największa rola tego 
typu grana na naszyr~ scenach ~ P~l~ce 
Ludowej. Pi szę o tym me dlatego, ze dz1SI~j 
rola ta już na pewno należv d:> najsławnleJ
~zvch ról naszej trat'i r?ki. ale dlatego po
nieważ Ruth In·ny Eichlerówny to krea
l'ja. której przygladamv się obecnie z per
spektywy czasu .. Brzmi ona zawsze jako 
ostrzeżenie tragiczne I ostateczne oraz stano
wi nadzieję i zapowiedź moralnej odnowy 
narodu. którego losv dla nas Polaków nlidv 
nie były obojętne. Ruth to bardzo kontro
wersyjna I jedna z najciekawszych ról w 
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chów. 
Rola Eichlerówny pozostanie zawsze <Ila 

mnie niezwykłvm przeżv<'iem. T to nie tylko 
teatralnvm. Siła ie.1 lndvwldualnoścl I współ
czesne brzmien ie wypowladenvch przez nią 
słów oraz ów nieokreślonv smutek. którvm 
owiana była po~ta ć Ruth w jej wykonauiu 
uczyły nas wówczas patrzeć w orzvszłość. 
Poddawałem się jej głosowi. którv wówczas 
po raz pierwszy w życiu usłyszałem . Po
równywano go do „brzęczenia pszczół" . "lla 
mnie w owym momencie był to głos głębo
ki - wsłuchując się weń czułem jak w ml a
rę upływu czasu przywiązując się d:> tej 
postaci, pragnąłem na scenie stale jej wido
ku, jej słów l zwycięstwa . Była aktorką le
gendarna, o której wiele słyszałem, wvc-ho
wanka Aleksandra Zelwerowicza i Wilama 
Horzvcy. 
Grała przed wojną w Wilnie, we Lwowie 

I w Warszawie. W 1939 roku opuszcza kra: 
i gra w teatrach polon ij nvrh w Bukare;,zcie. 
Paryżu I Rio de Janeiro W 1948 roku wra
ca do Polski. Gra wówczas w Łodzi ~wą 
pierwsza rolę po wojnie już w odrodzonej 
Ojczyźn ie. Jest to „Joanna z Lotaryngii" 
Maxvela Anderiona w Teatrze Kameralnym 

warszawsk ich. Gra największe role kobiece 
z wielkiego repertuaru. Występuje mięcllJ' 
Innymi w Teatrze Współcze~nym, Ludowym, 
Dramatvcznym I Teatrze Narodowym. w 
którvm ltl'a do dzlslaf. Przvpomne kilka wiei• 
kich ról, które ugrała Irena Ekhler6wna 
na przestrzeni tyt'h wielu lat. Będzie to la· 
lome Wilde'a, Klltemnestra w „Agam„. 
nonie" Eurypidesa. Fedra Racine'a (rol11 ł4 
grała w Teatrze w Poznaniu). Gra również 
„Marlę Tudor" Wiktora Hugo, Marię Stuart 
Schillera, Mutter Courage Brechta. Agrypin• 
w „Brytanllrn" Racine'a, to znów Arkadm. 
w „Czajce" Czechowa. a nawet Szambelano-
wą w „Panu Jowialskim" która staje si• 
wydarzeniem ukazującym niezwykłą wszech 
stronność I żywiołowy talent komiczny wlel· 
kiej tragiczk i Oto tylko niektóre z jej wlel. 
kich ról. Każda z nich została ju7 należycie 
zapisana I komentowana pnez krytykę pal· 
ską i światową. 

P 
ISANO o niej kiedyś, te każda Jłj 
rola to „psalm o losie kobietY". 
Uznano Jej styl jako „wieczną ko
biecość" Zastanawiano się długo 
nad brzmieniem jej głosu i szokują
cym sposobem gry, wyrażającym się 
w transakcentacji słów I dąiwnej 

melodyce zdań. Jej stale przymknięte oczy 
w czasie gry budziły protest, zdziwienie i 
zachwyt Nieraz opisywano jej wyniosłe 
dostojeństwo I śmieszność zarazem. Cechy 
te uchwycone przez czujne oko obserwato
rów na zawsze weszły do teatralnej litera
tury. Na przvkład 1ei scena w „Marii Tudor" 
z niewiernym Gilbertem. który stojąc przed 
nia pyta : „To królowa?" W odpowiedzi sły
szy żałosny głos i widzi kobietę wycieraJll
cą rękawem nos. która mu odpowiada; 
„tak, tak. królowa"... A ileż takich scen 
miała w Annie Fierling czyli Matce Cou· 
rage, a w Innych rolach? 

IRENA EICHLEltOWNA jako Agrypina w „Brytanlku" Raclne'a. 
Foto: CU 



Sam re:l:yserowałem przedstawienie z Ir•· 
ną Eichlerówn11. Były to trzy jednoaktówki 
współczesnego japońskiego pisarza Yuklo 
Mishiny, pod wspólnym tytułem „Jesteś 
piękna". Widziałem jak pracuje .1 jakle wiel 
kie stawia sobie wymagania, jaKie ma po
czucie współobecności I równoczesności akcj i 
dotyczących innych postaci w sztuce, które 
może bardziej stawały się Jej marzeniem 
w spektaklu (stąd przymkn1ęte oczy), niż 
realnymi aktorami współgrającymi z nlll 
przed widzem. Ka:!:da Jej rola to osobny 
świat kobiecości i dą:l:eń obu: kreatorki i 
kreowanej postaci. Być może dlatego jej 
Ruth stała się tak doskonała w jej wykona
niu. Ta niemiecka artystka jeżdżąca po ów
czesnej „niemieckiej" Europie. żądna życia, 
użycia I wra:!:eń reaguje podobnie jak ona. 
Szybko I zmysłowo. Być może dlatego tak 
głęboko odczuje bezbronność I cierpienie dru 
giej kobiety francuskiel Fanchette, w imie· 
niu której Idzie obejrzeć egzekucję. Wśród 
rozstrzeliwanych znajduje się ojciec Fan
chette. Idzie tam również w swoim imieniu 
młodej niemieckiej kobiety, której instynkt 
moralny każe jej pójść, by ujrzeć prawdę 
o okrucieństwie I „obecności" Niemców w 
Europie. Być może w tym momencie, w tym 
francuskim epizodzie zaczyna się ksztalto
~~ iel linia rozwoju i postępowania jako 
człow1E!lta. ~yć może dlatego, że zostało to 
przez ~łtlerównę wydobyte w sposób ge
nialny, można było później zrozumieć wszy
stko. Jej miłość do ojca. policzek wymierzo
ny Willemu, pożegnanie z Liesel oraz po
if10C udzieloną Petersowi. 
Dzięki przezwyciężeniu stereotypów uka

zujących nam tylko skutek h itlerowskiej 
atmosfery, czyli zbrodniarzv faszystowskich. 
mieliśmy możność obejrzeć w postawie jej 
i Petersa przyczynę i warunki w których 
ludzie nie tracący człowieczeństwa, samotnie 
manifestowali w owych latach swą ludzką 
godność. 
Był to wtedy wstrząs dla każdego Polaka 

gdyż powtarzając u Leonem Kruczkowskim 
„trzeba było, doprawdv największego hartu 
ducha, aby nie zwątpić I walczyć tam wła
śnie w samym centrum potęgi wroga, u 
źródeł jego niszczycielskiej siły, między 
zbrodniczym, masowym fanatyzmem jednej 
- I głuchym bezwładem drugiej części włas
nego narodu. „Tragicznie brzmiały jej słowa 
skierowane na pożegnanie do tef, która we
zwała gestapo: „Ach Llesel. Liesel"„. Słyszę 
ten głos, ten niezwykły akcent l smutne zmę
czenie w tej jej ostatniej replice. Przypo-

minam sobie to smutne westchnienie kobie
ty. pięknej kobiety którą opuścili najbliżsi, 
zdradzili ją I wydali. Westchnęła odchodząc. 
a oni stali bezradni. przerażeni. n iektórzy 
chorzy z nienawi ści do przecivvników poli
tycznych jakim j<>st Joachim Peters, który 
dzięki pomocy udzielonej mu przez Ruth 
w,vmknał s ię z r"'k oprawców. Willi 1 LiesPI 
stali bezradni, gdyż unicf'stwienie I zagłada 
przeciwn ików stanowila Jedvną treśc ich ży
cia oraz stawała sie przyczyną ich bezdusz· 
nośd , tępego okruciPństwa a nawet zbrodni 
pop E'łnianej na najbliż~zych. 

postaci Ruth oisano zawsze bardzo 
wiele. JC'~t to iak już wspominalem 
najci<'kawsza i najhardziPj złożona 
postać w sztuce Kruczkowsk ie!(<>. 
Tym wi<'ksza zashH!a aktorki , która 
w SU-OSÓb tak złożony ale sz!ll <'n 'e 
prÓsty zarazem ootrat"na uk11;11,r. tra

gizm tamtei niemieckiej rodziny. Była to 
krear'ia hard:>.:> luclzka. głęboka . Na tvm po
Ie!!a jej ~·arto~ć . Proszę nomy~le.', Zf. w tam
tych cza~ach tu;, oo welnlP. ka żdy Niemiec 
utożsa miał się tvlko :z. mordercą, sadvsią • 
zbrodniarzem wojE'nnym. Otóż w owyrh 
czasar'h odejście od tego ~rhrmatu I sie!'n ip. 
<'IP do zwyczajnego życia ludzi skazanyrh 
na zycie rodzinne jak wiele mi!lonów 1ud7i 
na całvm świ f'cie by na tym tl" uk:izać 
źr0d ła dt'm~ralizacli i upadku to czyn nle
zw,·kły . Zagrać kobietę zakochana w 7.vdu 
niahrą "vo.ią filou•f ie i 11mi"ć kons~kwent
riin sie nia poshl'•iwa": nlo tra r11c nic z rp!i
li6w otaczajacef?o żvcla lako dowód obrnnv 
luli oskarżenia, uk~zać dramat niemiecki<'l 
rndz!ny. iaki<'i my Polacv nie znaliśmv z cza 
sów wojny, gdyz obcza1i nas Hopo" różnPl(o 
rodrnju I autoramentu 111leri spełnianiem 
sw''"h , . „JC'żkirh nhowi?7k6w". to wówrn•~ 
stawiało kreację Eichlerówny na równi z od
kryciPm Kruczkowski„go, widzącego procesv 
niemieckie w ich dialektycznym rozwoju 
moralnym. politvrznvm I społecznvm. 
Bvć m'lże w tej roll naszej wielkie! aktor

ki z"?spoliły sie ni" tylko Je! cechv indywi
dualne I wielkość jej stylu ale kierował nią 

instynkt człowieka. który nie może tyć bez 
nadziei l bez wiary. że w 6wiecie faszy
stowskiego upodlenia musieli istnieć ludzie 
samorzutni I nie poddający się owej nie
ust11nnej brutalności, a wręc:z. przeciwnie, 
walczący z nią. Może to była jakaś bardzo 
polska replika wielkiej artystki, która jak 
sam Kruczkowski o tym pisze „z odkrywczą 
intuicją i prawdziwym mistrzostwem aktor
skim", wyobraziła sobie tamt11 niemiecką 
dziewczynę I stanęła w jej sytuacji by bro
nić nie tylko jej samej, lecz I nas przed 
brakiem wiary w moralny sena odnowy tego 
narodu. 

Eichlerówna poruszając nasze sumienie I 
przełamując nasz sąd wyrosły na podłożu 
krzywdy tworzyła niespokojne wrażliwe 
sumienie samej Ruth, w którym jak w zwier
ciadle przejrzała się rozpoczynająca się nowa 
historia Niemiec. Tam wówczas. na tej 9Ce
nie Teatru Polskiego, Eichlerówna wydała 
mi się w równym stopniu niezwykła I po
dobnie złożona co tamta postać. Być może 
dlatego przez te swoje Indywidualne cechy, 
ten ton zainteresowania się wszystkim, co 
się wokół niej wydarza oraz ten gorzki 
egzystencjalny smutek, nadał jej kreacji 
cech niezwykłych. Patrząc na nią z uwagą 
zastanawiałem s!ę I pytałem sam siebie ku 
czemu ta Niemka zmierza, dlacze.l(o tak po
stępuje. czy to możliwe? Na koniec uwie
rzyłem. Dokładnie przvpominam sobie mo
ment w którym wchodzi gestapo. Nie chcia
łem uwierzyć, że ta wspaniała kobieta wyj
dzie z nimi. zdana na Ich profesjonalną 
elegancję, tutaj, zaś „tam", narażona na 
sad)'?:m, cierpienia, zniszczenie jej ciała i 
śmierć. Była to jedna z najokrutniejszych 
scen, którą zobaczyłem. Obserwujac jej zej
ście ze sceny zrozumiałem nagle, że coś nie· 
możliwego stało się faktem, z którym nie 
mozna się pogodzić. Przypominam sobie że 
byłem zdenerwowany. Nie mogłem zn leśt 
przekreślenia jej wyniosłej postawv i znisz
czenia tego dystansu, który umiała stworzyć 
wobec przemocy. Nie mogłem sie pogodzić 
z tym faktem i z tym, ie to moźliwe. Oto 
najgłębsze skutki moralne, jakie wywierała 
na widzu kreacja IrenT Eichlerówny . • 

G
RAŁEM kiedył w zastępstwie za ko. 
lecę Nlwłnowaldero maleńką rolę 
Gefraitha w przedstawieniu „Niem
ców'• na Mokotowckiej w Teatrze 
Współczesnym w Wartzawie. Które
goł dnia nagle . zachorowała Danuta 
hafiarlka kreuj11ca w tym przed-

stawieniu rolę Ruth. Na prośbę dyrekcji te
go dnia zastąpiła ją w tej roll Irena Eichle
równa. Nie wiFdziałem o tym. Wpadłem j!lk 
zawsze z krzykiem na 9Cenę i ujrzałem 
przed sobą kobietę, której wzrok i wyniosły 
•pokój oraz chłód z jakim potraktowała mo· 
jp pojawienie sie sprawił, że po pierwszym 
brutalnym krzyku „Alles raus", zacząłem 
mów:ć tak. jak się mówi w kancelarii u 
do~tojnika lub na przvjęciu w towarzystwie 
kobiE>t" Verzelhunl?. Herr Major". Nie za .
ważył"m od razu. Mam oolerenie snrowadzie 
mieszk11ńr 1w mia•teczka na rynek. My~lę, 
ze ka7dy na miejscu teeo Gefraitha. którerto 
f?rnłem cwłbv sie nieswojo i chciałby 
ukryć orzed nia swoja prawdziwa działal
ność. Bvć może SS-owcy w!dząc prawdziwą 
Ruth tak właśnie postepewali. Eirhlerówna 
<'hwilę mili'zała , obs„rwowala Fancbette i 
mój karahin. Trwało to krótko. Wvlaśniłem 
więc, że za chwilę na rynku zostanie po
wie<znnych siedmiu ludzi. Znowu cisza. „Ja 
tam p61cle zam!a~t tri dzlewc7vny" odoowiP
działa Ruth - Eichlerówna. Coś ~le .leszcze 
~ ,,„ -· 1:'" • '•?"".'~! C\f-::. 7,.. n i ".'~n1 ... Jn '."' ,n! ~ '"''.".!.,,,! ~· 
tam. Spe•zony, wyganiając Wulka TourtP· 
relle z<zPdłl'm . ZI' sceny. Znowu ri~za . A 
pntem l117 za kuli<Rmi usłv~z~łem '"j niski 
Klo• dorhodzacv mnlp ze scenv. „Nie zrobl
łnm I nie robie nikomu nic złPl(o" . Je<;'f<'ZP 
C'hwila I 7.nown usłv•z3łem jpj l?łos tvm 
razPm zamlenlai:>cy w~zvstko w bezwarto
fl'lowe, ntrzvm nie nowiezane strzrpy „A pan 
j('st nudny Majorze". 

Po tvm osfatnim zdaniu :wbaczvłem lak 
srhodza ze sceny, aktor graiacy Major11 I 
ona. Zamyślona, piękna I poci::u::ajiica jakimś 
wewn,..trznym, uderzalAcym w niej pul~em 
niecodzlenno~cl. Spof?ladałPm na nia I dos
konale pamletam, że Major nanrawdę był 
nudny. Oto dlaczpgo pisze, Iż n ic tak nie 
urzeka 'ak wspomnienie. Dobre wspomnie
ni!'. które rozproszone w czasie, gdy:!; prze
bvllśmv od tl'l chwili tak wiele, ma swa 
obecnoM w na!'!Zej 6wladomołcl I łączT się 
z terdnie,szoicla. 


