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Temiera „Balladyny" odbyła się
już w nowym roku 1938. 28 stycznia. Osterwa przygotowywał ją
ponOĆ od pół roku, próby zespołowe zaczął 15 grudnia. Miało \o
być przed.stawienie „ku cz.ci". Komitet
. uczczenia pamięci Ferdynanda Ruszczyca zaproponował Osterwie wystawienie · „Balladyny" według projektów
scenograficznych Ruszczyca, odtwoTzenie malarskiej kąnct:!ipcji prze.d stawie·
lllia z roku 1914, i dał na to te a trowi
pieniądze. Szkice Ruszczycowych dekoracji i kostiumów przec-howywał pieczołowicie Teatr Polski. W Teatrze Narodowym wykonano z nich scenografię pod kierunkiem Stanisława Jaroc·
kiego. Zachowała się też . muzyka Hen;
ryka OpieiIBkiego. Osterwa, jak twierdził, miał własny pomysł na „Balladynę", ale tym razem starał się, .o ile
ma:imości, wiernie do.stosować się do
zamówienia. Ekshumacja z góry skazana była na niepowodzenie. 1 Przez
ćwierćwiecze technika tea•t ru i sceno·
grafia tak się zmieniły, że dzieło Ruszczyca stało się szacownym zabytkiem
historyC'Zllym.
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Baśniowo-realistyczna dekoracja
i
kostiumy przytłoczyły swym ciężarem
przedstawienie, skrępowały grę aktorów. Osterwa wybrał obsadę z róż
nych pokoleń, wśród niej kilka znakomitości: Wę.girzyn i Leszczyński (w tych
samych rolach Kostryna i Grabca · co
w roku 1914, ale teraz o dwadzieścia
cztery lata starsi), Solski ~na zmianę z
Brydzińskim), Solska (ostatnia jej rola w teatrze), Białoszczyński, Lubień
ska, Wyrzykowski, , Kuncewiczówna,
• Żeliska i jaką główny atut Eichlerówna - Balladyna. Wyszło z tego przedstawienia nieskładne, bez jakiejś my·
śli reżyserskiej, każdy grał w innym
stylu. od sasa do lasa, wszystko było
ze sobą w konflikcie. Do tego zmarnowano wiersz, z.mieszano go „ w miazgę
dziwacznej prozy, w której błyskały
rymy, jak re.sztka żaru w sz.czerniałych żużlach"; pomniejsze role dawały
przykłady ,1dek1amacji w.prost amatorskiej".
Prasa warszawska określiła przedsię·
wzięcie jako chyb:one. Aktorzy też nie ·
zqstali oszczędzeni. A Eichlerówna'?
Opinie były na ogół krytyczne, acz w
tróż.nym stopniu, aż do uznania tej ron
„:&ia•komit~j aktorki"
za pomyłkę, o
której trzeba jak najprędzej zapcmnieć
(Słonimski). Balladyna snuła się po
'\Scenie senna i b ierna jak w hipnozie,
ś lepe narzędzie losu,
poddawała się
niemal z pokorą swym czynom (Parandowski). Inni twierdzili, że ten •niez..r ozumiały lunatyzm, jednos.tajność i matowość cechowały tylko pierwszą ):zęść
przedstawienia, w drugiej odnalazła
się· EichleTówna prawdziwa: sugestywna, zaborcza, wstrząs ająca, st ąd były
to jakiby, dwie różne role (Piasecki).
Boy widział fałszywe, kłócące się z tekstem postawienie roli ~alladyny-ofiary,
choć osobiście go to bawiło i dodawał:
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ult.ranowoczesna".
(~r).
\ Mimo
wszystko nie czuł się zadowolona.
Rozczarowana i 7.Jliechęcona do lrońca
sezonu nie przyjęU żadlllej roli.
. W nowym, osta~m przedwojennym
sezonie dyrekcję featru Narodowego
objął
ZelweroWi<I sprawując ją · z
'Horzycą. Solsltietnf
rtadano · godność
dyrektora honorofel{O. Do repertiua.ru
od razu . zawitały nowości zagraniczne.
JUŻ 20 październaa premiera sztuki
Peyret de Chapp11is „Szaleństwo" w
tłumaczeniu
~a
Pomirowskiego,
reżyser~ Antonie~ Cwojdzińskiego
i
sc.enoe:rafii
A.iilrzeia
Pr ooaszki.
Eichlerówna, mimo że jej odradzano,
zagrała główną
iolę. .
„Szal~ństwo"
przyszło ze sławą najnowszego
przeboju teatralnego }la.ryża. Sama sztuka
w Warszawie społ:ala się z różnymi
ocenami krytyki, Oscylowały między
arcybanalnym melodramatem (Piase·
cki) a dziełem WJfOsłym z dziedzictwą aż tragedii .starogreckiej
(Koło
niec-k:i). Pochwały przeważały. Słonim
ski. o dziwo, chwtlił l{łębię psycholog i czną, śmiałość obserwacji I orzede
wszystkim tragizm autentyczny.
Boy
. wvwodzi ł .,Szaleństwo" z Radne'a
przeprowadził paralele z „Fedrą"
z
wnioskiem końcowym; „Swietnv teatr
dał ten młody aut>ir;
teatr okrutny,

Polsce be.z wielklcll zbrodniarzy l bez
wielkich świętych, be.z wielkich żądz i
wi~lkich cnót, mała wiejska dziewczyna
wchodzi na stopnie tronu, bierze koronę,
o którą walczyli r„-ezimieszki I mazgaj'",
włada, sądzi, karze. Oto na= w ten
niemrawy rytm dziejow, galaretow'a ty
niczym ciało boginki gopla~skiej, wcho·
dzi kościec twardy, dziejowy, tworzący".
Taka interPTetacja dramatu Słowa
ckiego przez Pruszyńskiego - pewne
jej elementy tita!iały się i w innych
1
recenzjach - wynikła z nastawienia
Politycznee:o publicysty, z lansowanej
wówczas idei ·silnej władzy i Polski
mocarstwowej. Z tą
inteTpretac j ą
przedstaw.ienia polemizował w „Sło
wie" Walerian Charkiewicz wykazując
jej rozbieżmo6ć z tekstem utw()['u
i
pokrętność kształtu scenicmego. Przyznał, że..-w ,,sieczce reżyserskie j " t ylko
i'c'na Balladyna mieści „ie bez zastrzeż eii \\< tej koncepcji.
A co na to wszystko Eichlerówna?
Widziała porażkę przedstawienia, odc zula głębcko glosy krytyczne o swei
roli, nie była do takich przyzwyczaioa. Nie podważyłv one przekona ni a
Q · słuszności
poka zania postaci te]
l'1 1 śni przez własny styl gry, wyróżnia
„ jący się umiarem, skupieniem, spokojem. Po latach wspominała:

AUGUST GRODZICKI

czYnil\ ostatni<:h wielkich
tragkzek
'l)Olskich miairy Wysockiej czy Solskiej.
Rola Elżbiety - obok roli Szimeny w
«Cydzie» - stanowd w teatralnym dorollku- Eichlerówny osiąe:nięcie najwyższe" (Kołon i ecki). „Wielka aktorka
tragiczna". daje tytuł swej recenzji
Natanson. I tak dalej. Cały bukiet
za.chwytów. Towarzyszą
im szersze
motywacje o całości roli i o ooiedynczych scenach. „Cały podziemny nurt
duszy, gama upokorzenia. wzgard;-,
n?enawiści. miłości, wszystkQ
gr ało"
pisał Boy. Słonimski podziwia ..n iezwv~
kły • kunszt. szczerość uczucia i :lllłny·
słowość Eichlerówny. a także llPClet:i·
cznienie Elżbiety, otoczenie jej ~obło
kiem tajemniczym i urzekającym".
„Gdy ukochany mężczyzna trzyma ją
jeszcze w ramionach, Elżb ieta mbwl o
oowrocie Marty i patrzv na to ramie.
tkliwie z..amykające ją w uścisku. Patrzy długo, jak to ramie opada oowoli
i nieubłaganie. Ta chwila. albo scena
z matką.. e:dv na · e:orącym tle szczęścia
Elżbieta rozgarnia obce i nic nie znaczące, a przecież tak poseone sorawy.
lub sceny ostatnie. gdy raz
ieszcze
próbuje walczyć o swe już straco!'l e
s7lCzęśc i e, należą do osi ągnięć.
które
na długo pozostańą w tradycj i teatru".
Kok.niecki ;akby oolemizując z cyto·
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„Jestem przekonana, te to nie Osterwa
ustalał obsadę. .j'ako reżyser był mi6tr„em w trainytn obsadząniu akmrów,
nigdy nie słyszałam, aby popełnił jaką
kolwiek pomyłkę na niekorzyść kolegów czy autora. W «Balladynie» brała udział
cała plejada wielkich Żasłużonych,
ale
~yli to .ludzfe baT'dziej czy mniej wieko·
'Wi Różnice wieku kolosalne, chociaż wówczas nikt tak specjalnie lat nikomu nie
liczył... Otóż Osterwa jako reżyser milczał jak <.aklęty. Nie robił im, zasłużo
nym, żadnych uwag. I w tej baśni z
czasu króla Piasta każdy z:
aktorów,
'stosownie do swego wieku i stylu, gr a ł
dramat Szekspirowski. Nie chcę powiedz ieć, że «Od ściany do ściany „ , . z rozmachem i głosem, ale nikt jak~ tak zno·
wu bajkowo nie grał. Ani też ballado·
'lro, zgodnie z tytułem s„t1o1ki. Zapewne
istrzowie chcieli tak grać, wi,c przeazkadzałam im (nie wszystkim!)
nowo·
esnością myślenia i logikę 'Wynika j ą·
c' i z tego. Grałam - jak w bajce - złą
dziewc<.ynę z chałupy, ogarniętą żądzą
'ka'rifry, która matki się wstyd%i, wspina si ę, aby sięgnąć wyżej i trupów nie.
unika, n.a?ięta, obserwująca, skoncentro-

straszliwie brutalljy, („ .) ale ofywczy
jak burzp". Porównanie z „Fedrą" nasuwało się w mi*rnie Przeprowadzonym ~tudium nalury kobiecej.
Boha.terką „Szaleństwa" jest
czt->1 ~
dziestodwuletnia .stara pall/na" 'ie.!'min ten wtedy brł jeszcze w uży.:iu)'
Elż.bieta
(w
'1'yginale ·
Estera).
Zgorzkniała, zi;,ez31nowana i zgaszona,
;nie wierząca w sre mąźliwooci, wegetuje w zatęchłej atmosferze p.rowin·
cjonalnej pod trranią des.J)(ltycz:nej
matki. Kocha sktycie swego kuzyna
Stefana, który Wlaz z żoną Ma,rtą
mieszka w tym amym domu rodzin.:
.nym. Marta uciei. od męża z aman·
tem. Elżbi eta pod 1 wpływem . wyznania
miłosnego :ie strt1y
dwudziestolatka
z sąsiedztwa uś\v~amia s'(') bie, że może być p~zedmio!łn póżądania, odzy-

waną

tu już opin~ Grzymały-Siedle
ckiego z o:kazji „Balladyny" stwierdza,
że gr a Ei.chle rów.ny ,,nie rozprasza się
w z;bytecznych szczee:ółach lecz wciela
myśl · koncepcyjną lapidarnie i synte·
tycznie". Artysta nie zaniedbu.j_e zresztą żadn ych
detali ekspresji, k.tóre
„trafiają do widza najpros tszym ł0ży
s1tjem wz;ruszenia, jak np. zsun'.ęcie
się ręki, wś.partej o ramie okina i ram i ączka balowej sukni (akt III). Oschłość El ż.biety i jej maniakalna kon-.
templacja nad wł asnym .ukrytym cierpieniem w interpretacji Eichlerówny
naturalnie orzechodzą w nagle ocknię
tą radość i hamowaną żywiołowość w
akcie II. Scena. w którei Elżbieta zawiadamia Stefana o uczeczce Marty,
dudniła
wściekłymi
słowami,
które
niosły na przemian
tkliwość,
okrucieństw<> , gniew. W akcie ostatnim za- ·
chwyciła
nas Ęi,chlerówna mistrzowskim splotem akcentów uniesienia i
rezygnacji". Dla Natansona uderzają
cą cechą tego ujęcia roli Elżbiety je~
jej wyższość intelektualna. Góruje nad
otoczeniem
„przeni.kl!woś~ią. logiką,
~':':n.oś~~~ rozumowania, kpnsekW~l)-

poprzedniczek. Wyposafyła postać Madame Sans G~ne w nowe rysy. Wydobyła jej · podkład uczuciowy i godność
wewnętrzną. Powściągliwa w grze, bez
żadnych przejaskrawień, była rączej
pe:łna · pogardy dla etykiety dworskiej
niż niezgrabna, bardziej kpiąca, nit
śmiel$-zna: Jej nieporadność, gafy towarzyskie, miały
coś
wzruszającego,
świeżego, młodzieńczego, co podbijało

widza. Wiele drobnych powiedzonek
uznano za majstersztyki. Sceny spotka- ·•
nia z Napoleonem (grał go JunosZ1t-Stępowski, ale w recenzjach go nie
chwalono) w drugim akcie „wypac}ły
pr. mistrzowsku, a opowiadanie o wizycie w kawalerskim mieszkaniu porucznika Bonaparte było kunsztem zachwycającym i godnym najwyższego
podziwu". Wacław Syruczek tak ocenił
w oałościę tę rolę: „Jest to kreacja
kapitalna. przewyższająca pod pewnymj względami zarówno rolę p. Przybyłko-Potockiej, jak i p. Zimińskiej.
Nadmiar godności u p. Przybyłko-Po
t0ckiej odpowiada jej niedoborowi u µ.
Zimińskiej. P. Eichlerówna w idealny
si::osób sumuje duszę mieszczki, fantazje markietanki, niefrasobliwość rewolt,;cjonistki i wierrtość cesarzowi. („.)
Rozwija ~gatą gamę niuąnsów psychologicznych nawet ponad stan sztuki.
Nieomylność
każdego
akcentu
i podbijający urok postaci, czyni z tej
Madame Sans Gene zjawisko wy jątkowe". .
„
Od pół roku grała bez przerwy dw ie
tak wyczerpujące, przebojowe role, a.le
znalazła czas, ochotę i siły, by wziąć
udział w dyplomowym warsztacie reżyserskim (a właściwie całkowicie nim
po,;:ierować) Erwina Axera. Przedstawienie „Panny Julii" Strindberl"a.
przełożone
z niemieckiego rówm ez
przez młodego · adepta sztuki reżvs e r i i,
dostąpiło zaszczytu ukazania się na
scenie Teatru Narodowego 26 marca
1939. Całą historię Axer opisał przezabawnie w swoich „Cwiczeniach pamię
ci". Jak dokładnie obmyślił z natchnien {a Schillera naturalistyczną koncepcje tej „tragedii ńaturalistycznej"; jak
pani Lena od razu na próbę przyszła
z własną koncepcją Panny Julii, opracowaną - w każdym ' szczególe i nawet
z. własnym kostiumem.; jak nje zauważała rad reżysera i partne,rów j robiła swoje; jak ujmowała rolę w bardzo
osobistym stylu romantyczno-ekspre-.
syjnym, który przyniósł jej sławę i patrzyła na Axera „jak na idiotę": kie dy
chciał

„żeb3'

wyrzekła

się

środków

(i sposobu myślenia), które stanowiły
o jej sukcesach"; jak przedstawienie
całkiem różne od zamierzeń , dyplomanta :i;dobyło uznanie egzaminatorów'.
publiczności i krytyki, a· rola Eichle~
równy wzbudziła zachwyt nawet niechętnego jej Schillera. Ona zaś jeszcze w 1946 w liście z Rio do Janeil'o
do Axera wspominała „Pannę Julię"
„któFą cię tak unieszczęśliwiłam! Kor~
ciło mnie to zawsze potem, dwa lata
temu wzięłam się za sprawdzanie teg(J tym razem po angielsku - miło
sierdzia, .Erwin, · cóż to było za potwo;

--„··~

• uvudwał:

„Zachwyrony jestem głosem p. Eichlerówny i clotąd brzmi ..mA. w ....,,_h· :ltHT

najpiękmiejsza muzyka jej. orędzie trónowe («co miała wyznać, wyimała królowa,
a resztę wyzna księdzu na spowiedzi:>,
to była jedna z najszlachetniej wypowiedzianych fraz, jakie zdarza się słyszeć w
teatrze)".
Grzymała-Siedlecki dość niespodziewanie zarzucił „fenomenalnie uzdolnionej" aktor.ce 111ie:z,godne z poetyk,ą
tragedii
PQszukiwanie
szczegółów,
.dr·o bia zgów psychÓl~gicz.ny~h, ciekawostek duchowych";
. Gdy Balladyna g Eichlerówl}Y zbiera" się zamordować Aimę, w gri~ arty. · t t k d b"
t k"
.
s.tk 1 Jes
a a ro ia~gowa ana 1.1.za, a. I
niemal naukowy rozbiór patologu zbroa.
. starczy to za wykład psychomarza,
ze
· ·• a 1e d ramat ycznosc
· · sceny me·
. · logu,
t IZJO
dł „
l ·
ma ze przepa a ·
1
Zwracano też uwagę na nowoczesność wyrafinowanego aktorstwa Eichlerówny;

I. „w Je
· j grze uwydatniło
.
'
·
· .
się skompllkowanie ambicji i staleństwa, poezji i instynktu, przebiegłości i dziecinności, okrucieństwa i tęsknoty, które nam czyni
Ballljdynę tak nowoczesną, tak bliską"
(Natari:rnn)
. .
.
.
·
. .
N1eJako od,.uow1edz1ą . krytykom 1 re-

c~nz~nto'ln w~~ws~1n; ~yło wy_śtą-

•

p1en:e w „Słowie w1lensk1m pubhcysty spoza ich kręgu, młodego Ksawerego Pruszyńskiego. Już sam tytuł ogromnego przez d;yie kolumny felietonu
~powiadał nastrojone na wysoki ton
poch"'."a.ły: „Wielkie • zdarzenie sceny
tPOlskieJ. Nowa «Balladyna» RuszczycOsterwa-Eichlerówna". ' Pruszyński zanalizował koncepcje postaci w tym
1przęd:stawieniu. · Obie siostcy . chcą
wyjść z.a Ki:rkvra nie z miłości, ale dla
kariery, a mat'ka w zacrfiwalaniu swych
córek ma cechy stręczycielki. Różne są
iednak ich dążenia zwi ązane z dobr ym
r mariażem. Alina myśli
o wy.god zie,
<iostatku, stroju. Dla Balladyny jest tO
szczębe1 do władzy osiągniętej nie dla
własnych korzyści, ale dla samego jej
sprawowania. Ona uirodz.iła s.ię dla
władzy, na2macwna lo,s em
nieuchroni!lym. Na jej czoło spadają
,,fatalne
cienie dawnej tragedii greckiej ". To
.przez Siowackiego dochodzi do i!osu
Sofo.k.les, przeznaczenie , ananke. Droga· B:i.lladyny do władzy w iedzie pirzez
k ~ ew i zbrodnie, ale .;i: włc,żeniem korony na głowę kończy się -wszystko„
Prawo ;est z powirotem prawe.ro.. jednakowym dla ooddanych i dla królowej. Balladyna stosuje ie też wobec
własnej przeszłości. Jedne p0 drugim
nadają wyroki za zbrodnie morderstw
i zabójstw wydawane z poczuciem oosłuchu dla prawa. Tak to wywodzi
P r uszyński stwierdzając . że
Eichlerówna
'\
„Jako nowa Balladyna wydob~ła z tej
roli c a łą jej nową interpreta cię. J: y ła
pełna ż ą dzy władzy i poc~ucia ~po""'.ie
dzialności za władzę, szła do boJu
Ja~
strateg, łamała Siię w męc e serdecz_n7J
j·a k słaba dziewczyna .. Stworz:rła w1ZJ~
niesamowitą, oto w teJ pr~-edh1storyczneJ

-

ila. się, aby sięenąć wyzeJ ( ''trupów nie
unika. napięta, obserwująca. skonceniro-i;.v;t„„„,. - . tri"' ,,..zwenda się po łes'e,
~ie krzyczy, siedzi c.zy leży na ti;awie
w rozmyślaniach - no, a Osterwa nic.
Z szacunku dla podeszłego wieku kolegów zgad;.ając się na wszystko. 'Choć to
:zapewn~ ładnie ż jego strony, byłam
zmartwiona. A gdy prosiłam, żeby dla
dobra zespołu wziął jakąś Balladynę
starszą, O<!parł grzecznie jak zawsze: ale
Balladyna n:iusi być młoda! I uśmiechał
się serdeczn!e, przekorny w błyskach oczu. Miał uśmiech i przekorę chłopi ęcą,
-najpiękniejsze na świecie. Ii.ozbrajające".
Były też. i·nne kłOJ?Oty. Oddajmy znoWU • gło_s E1chl~rówrue:
.
.
Kostmmy odtwarzano tak
wiernie
" ł
r sunków Ruszcz ca
że
on
Wed ug y t ·
eg
łay ' b ł og_
mego gronos taJow. o tp szcza
v
t
ta"
k m:ed
nony
kl
d . na . me ry t 1 cen· yme ryd '
· oa me, ze nawe mnie n:e u a1o s.ę go
skrócić choć błagałam o litość dla królików. A schody na scenie w tych dekoracjach też były. I to jakie! Korona róWnież solidna z grubego metalu i ozdób,
o ·co · walczyć.
zparę . pudów
B ll d ważyła, było
t
tk"
d
~roi
a ~ yn_y. z me a 1oweJ sia i o
stop do ~łow_, JeJ p~ncerzy: bł~~zczącyc?,
h;~ów, 1. mieczy .nie ~wazę.
1g?ł" n ~e
lubiła_m s1~ męcz:i:c, stałam. spokóJnte ~1e
ruszaJąc się (choc .chO<!;.eme po sceme,
gesty, ruch nie sprawiały mi trudności)
i mówiłam swoje. Prżecież był.am królową. Czy od króla Piasta - nie wiem.
Ale na końcu powstawszy z tronu na
ciubku schodÓw, po piorunie musiałam
jednak ' umrzeć i runąć w dół, pami~jąc 0
kilkunastumetrowym <Jfonie
z
białych królików z czarnymi kitkami,
żelaznej buławie w ręku i m~tłlowej
koronie na gł.owie. Miałam wówc<;as za
mało rą,k I 11 a premierz.e lecąc nie zdążyłam strącić sobie korony, metal wbił
się w głowę. Na widowni rozległ się
chóralny jęk, łącznie z moim. Kurtyna
spadła wszyscy ruszyli, żeby mi powinszowa~ upadku, a krew kapała z korony.
Nawet Osterwa
zaszeptał: «graj tak
:;;awsz;e!» i uciekł. Więcej się nie pokazał".

I ;eszcze jedno a.11egdotycz.ne wspomnienie O\ tym prz.edstawieniu w liście do Szyfmana
(1946) z dalekiego
1
Rio de Janeiro:
„W czasie «Balladyny», podczas której
działy się w '.':eatrze NarO<!owym
k95zmary, ·a nie było nikogo i ·nigdzie, kto
by mojei pracy nie wykpił. nie wyśmiał
i nie wyszydził, przyszedł pocichutku
prof. Brydziński do ·mnie do garderoby
i równie cicho powiedział mi, żebym
nie rozpaczała, on rozumie dobrze, oo ja
chciałam I zrobiłam, że mam ra·~Ję, roli
tej nigdy już in(czej grać nie można. I
przyn i ósł mi prezent. (... ) Postanowiłam
wówczas (có prawda sama ze sobą jedynie) nigdy już więcej nie wystą,pić na
• scenie w moim życiu, nie z powO<!u
klęski mojej i bezwartościowości, tylko
że trudno aktorce grać rolę dla jednego
prof. Brydzińskiego".
Recenzje mówiły swoje, ale „Balladyna" miała niezłą frekwencję na 18
przedstawieniach. Ludzie przychodzili
na Eichle.równę, ,,która drażniła, niepoko ! ła. zachwycała. Była kontrowersyjna, żywa i (...) i!lowoczesna. Nawet
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skuje wiarę w si~e. Postanawia z.dob:vć Stefana. Bu~ się lwica. Porwana
„hura.ganem nan~ości"' z nienawistną
dla otoczenia bezwzgl~nością
walczy o prawo dO szczęścia. W ciągu
pół r·oku osiąga zwycięstwo, ale tego
samego wieczoru, lriedy ma dojść do
irealizacji .rozpalonej do żaru miłości
obojga, zjawia się 'Marta z niefortunrnej eskapady. Bezwolny Stefan w.raca
do marnotrawnej tony, a Elżbieta ułatwia poe:odzenie 6 ię małżonków, wstaje w swej dawi.ei. już na zawsze
beznadziejnej sytu.:ji. Nie dziiw. że w
historii tej dopat1'7Dno .się akcentów
melodramatycznych, nie można jednak
było odebrać sztuce dociekliwości psycholo,gicz.nej. WsT.yay - także ci· kt6rZY nie uważali „Ssaleństwa" .z a ~dzie
ło twórcze" - d~rzegli wybitny talent dramatyczny autora, jego znajomość techniki scenicznej ~ umiejętność
tworzenia świetny ch ról kobiecych, bo
postaci mężcz.ym
blade i nijakie.
Wielka irola Eliibiety: cały C7.as na
scenie ze skomplikowaną grą wybuchających z ukrycia ucT.uć. Wielka ro. la Eichlerówny: uznana powszechnie
za szczyty aktorstwa. „Była to jedpa
z najwspanialszych kreacji aktorskich,
jakie
V\.idziałem''.
pisał
Słonimski.
..Takie kreacje zdarzają siie w teatrze
raz na kilka lat. kreacje bez jednego
fałszywego ~estu, 1u11estywne w
każdej sekundzie, nie <l-0
zapomnienia,
poruszające do głf>i", wtórował Piasecki. „Rola ta s~ się popisem p.
Eichlerówny. wymarwna rolą, w które1 mogła wygrać wszystkie swoje czary i wszystkie zuchwałe półtony". to
opinia Boya. .,WśrM mkx!ego po'k:oleatla aktorek Eichlerówna jest chyba
jedyną prawdziwie .itodn~ spadko-bi~·

„
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go tym razem po angrelsku mnopewnością rozumowania. . kpl)Sekwei;i~
&ierdzia, Erwin. có.t to by.lo .za potwor
rw tłumaczenie, polskie tłumaczenie!
"'1'f'T• -- ·~Jl11 zasób Sil\ żywotinyćh ' Elżbiety.. jej
Trzymam tę sttukę przy sobie jed~rnit
w!a,dcza energia, jej - cz:tsto kob:e<- •
p.o to, żeby Ci pokazać, że to zuoełn i e
ca - drapieżność". Natanson raz Je· ce Innego!" (list ze zbiorów Erwina
sz.cze :a\vraca uwagę na nowocz.esnOść
Axera).
'1ry Eichlerówny. Jej tragizm wyraża
„Madame Sans Gene" w Teatrze Letsię
.niespodziewanymi środka..."ni„
nim szła do 15 kwietnia. Zdawało sit!,
„Elżbieta nie zdradza swego cierp:eże będzie można trochę odsapnąć. Ale
r.1a patetycziną deklamacją, <J ni p0to- \ ZASP zwraca się z apelem: „Ratuj
kami łez, ani · bolesnymi skurczami
Łódź!".Teatry
tamtejsze pozostające
pod dyrekcją Kazimierza Wroczyńskie
twarzy, ani obolałym głosem. ani ;ę
go znalazły się w katastrofalnej syJdem; cierpienia te wypowi ada głębiej,
tuacji. Wzrastający deficyt, trudności
bardz.iei orzejmująco . bardziej nirodfinansowe połączone z nagonką częśc.'
.parcie, w szydercz):m wybuchu śmie
prasy miejscowej, doprowadziły spół
chu. w spokoju oozornym, ood któr~·m
kę Łódzkie Teatry Miejskie do ogłosze
czujemy wiry pl'zeżyć, uniesień i :rpzni& upadłości. AktQrzy nie otrzymy.
paczy".
wali gaży, na co reagowali strajkami.
·. Kazimierz. Wierzyński po rocznym
W końcu utworzyli zrzeszenie, które
pobycie we Francji właśnie wrócił do
recenzowania w „Gazecie Polskiej". W
miało prowadzić teatr. stąd zaintereParyżu
widział
„Szaleństwo",
była
·sowanie ZASP-u ich losem. Trzeba
więc okazja do porównań. Germaine
było· znależć jakiś magnes, który by
Dormos, która grała tam Elżbietę
przyciągnął pubłicznoś4 do nowych po„miała mniej rezonerstwa, a więcej
czynań„ Zwrócono się więc do Eichlegwałtowności I wybuchowego żaru, ale
równy, by powtórzyła swoje słynne
też szafowała nim zbyt szczodrze, od
kreacje w trzech sztukach z ostatnich
kulisy do kulisy. Skupienie naszej aksezonów. Dekoracje i kostiumy sorotorki, umiejętność mówienia, trafność
wadzono z. Warszawy, same przedstai ekonomia ekspresji przy jakimś ta.wienia zmontowano siłami miejscowejemniczym, jej tylko dostępnym akg'l zespołu. Łódzka premiera „Madame
cen.cie, to była właściwie bardziej
Sans Gene" zapowiedziana na 2 maja
francuska klasa niż w prototypie paz powodu niepokojów wewnętrznych
ryskim"„ Polskie przedstawienie, zdl_\~
w Teatrze Miejskim przesuwana była
niem Wierzyńskiego, było lepsze dzięki
z wieczoru na wieczór aż do 5 maja.
Eichlerównie. Dzięki niej też sztuka
.. Szaleństwo" ukazało się już bez przenabrała znat:znie wyższej rangi arty•szkód 15. maja. „Powodzenie, jakie70
tycznej. Sprawiła to nie tylko fen"nie było od dawna", „Triumfy Ireny
menalna , gra aktorki. W opracowaEichlerówny", „Porywająca praczka" nym przez Eichlerównę tekście „Szato tytuły z gazet. Na widowni mimo
leństwa" można prześledzić ·dokonane
upalnego maja komplety publiczności,
poprawki. Drętwe słowa czy zwroty
o której sądzono już, że odzwyczaiła
tłumac:renia wyleciały lub zostały zasię od chodzenia do teatru. Niestety,
mienione innymi. Przede wszystkim
Eichlerówna zapada na zapalenie kozaś z.ni~nęły po skreśleniu fragmenty
rzonków nerwowych, gra z ogromnym
zbyt natarczywie, bezpośrednio wykła
wysiłkiem wśród dotkliwych bóli. W
dające kawę na ławę. Ich sens miał
, czerwcu próby „Wilków w nocy" (prebyć wyrażony innymi, SP<Jza tekstu
miera 28 VI), które idą do 6 lipca.
śi:odkami · aktorskimi. Sztuka stała się
Wreszcie „zwolniono ją", jak to okrew ten sPQsób bardziej zwarta, bogat- • slili łódzcy koledzy, z podziękowa
sza w treści wewnętrzne~ Dlatego też
niem. Trzymiesięczne gaże zostały wyme>gła Boyowi skojarzyć sfę z Racinem.
płacone zespołowi. Wyjeżdża na kura„Szaleństwu" towarzyszyło istne szacje do Iwonicza. Ostatni przedwojenleństwo publiczności oblegającej ka~y
ny miesiąc naładowany napięciami
Teatru Narodowego. Sztuka szła coprzed burzą. 30 sierpnia Eichlerówna
dziennie bez przerwy (w niedziele dwa
wyrusza z Iwonicza do Warszawy poprzedstawienia) do 13 stycznia 1939,
ciągiem nabitym do niemożliwości ciż
. kiedy to Eichlerówna rozpoczęła wybą wracających. W domu na Flory n ie
stępy w Teatrze Letnim w „Madame
zastaje już męża, zmobilizowanego do
S.ans Gene". I jeszcze do połowy lutego
wojska. W czwartek 31 sierpnia prasa
można ją było oglądać na niedzieldrukuje oświadczenie Rządu Pol.skiec;:o,
nych popołudniówkach w Teatrze Naże „P<J wydaniu P<JPrfednich zarządzeń
rodowym. W 'sumie 95 przeqstawień
zmuszony jest w dniu dzisiejszym u:..u„Szaleństwa".
pełnić PQgotowie przez otlpowiednie
„Madame Sans Gene" fo kolejny
do sytuacji obronne zarządzenia wojwielki sukces, 120 powtórzeń. „Warskowe".
szawa - pisał Wierzyński - po prow· piątek zaczęła się wojna.
stu przepada za tą świetną aktorką,
i słusznie. Jako wykonawczyni roli tyAUGUST GRODZIC
tułowej
olśniła nas
znowu ogromną
skalą swego talentu, wzruszała liryzNa tym kończymy druk rfzdziału
meńl, porywała zamaszystym gestem
z przygotovlywanej do druk'u książki
i po_dbiła mocnym, tęgim humorem".
o Irenie Eichlerównie.
Słynną rolę praczki, która zostaje żo
ną
marszałka
napoleońskiego,
grały
największe . aktorki. EicilleTÓWl1l' znalazła
się
na jednym z pierw 0 zych
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