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Swoją książkę poświęconą 
Eichlerównie kończy 

August Grodzicki taką oto 
refleksją: „jak zachować , nie
śmiertelne wartości ulotnej 
sztuki aktorskiej? Pozostanie 
& nich tyle, co utrwalą zapi
sy współczesnych i history
ków". Głównym przedmfo
tem książki uczynił autor 
sztukę aktorską Eichlerówny. 
Wielowymiarowość I wielo
warstwowość jej aktorstwa, a 
zwłaszC'Z:a styl gry ze 1łynll\ 
muzyką głosu, tzw. zaśpie
wem oraz przenikliwości' 
psychologiczną w budowaniu 
postaci scenicznych. Ten cha
rakterystyczny styl nierzadko 
nazywano „eichlerowsklm", 
aktorka sama go stworzyła I 
posługiwała się nim przez ca
łe swoje zawodowe :!:ycle. 

A rozpoczęła }e w 1929 ·„, 
w wileńskim Teatrze na Po
hulance rolą w ·„Dziadach''. 
Ale, jak pisze autor. był to 

debiut nie zauważony, bo nie
widzialny. Aktorka grała 
ducha Zosi, no a duch nie 
ukazywał się oczom publicz
ności . • Jui w następnych ro
lach była nie tylko zauwa
żalna, lecz wybijała się spo
liród . wszystkich na scenie. 
Wkrótce · stała slt1 gwiazdą w 
najlepszym teco słowa zna-
creniu. · 

August Grodzicki dzieli ty
cie zawad.owe aktorki na kil
ka etapów:· okres wileński, 
krakowski," lwowski, warsza „,_ 

, ski. Wojna .stanowi tu bardzo 
watną cezurę. Podczas wojny 
Eichlerówna współtworzyła 
teatr· dla pplsklej emigracU 
za granic,ą, najpierw w Ru
munii, pote.m we Francji. La
ta ~ójny i tu:!: po wojnie 
~pędzll;t w BrazyUi. 

Po powrocie do kraju w 
1~48 r. różnie toczyły się losy 
wielkiej aktorki Nie było jP.j 
dane grać na reprezenta
oynej ~cenie, czyli w Teatrre 
Polsltim . w W-wie, choć ko
respondenci;t z Szyfmanem 

·prowadzona jeszcze z Brazyla 
zapewniała aktorce anga:t 
właśnie w tym teatrze. Au
gust Grodzicki bardzo dys
kretnie prezentuje w swej 

· książce tę· drażllw" przeclet 
S"pra\"Ję. · 

Mimo, ·i:! zagrała wiele wy
bitnych' 'ról i zyskała sławę 
największej" aktorki swego 
pokolenia qej kreacje przesz
ły do hlstorit teatru), nosiła 
w sobie poczucie krzywdy 
wyn!k~ją~~ z nieobecności a:..
torki na scenie, czasem ł pa
. 'roletnl~t. ·Nie była łatwa w 
óracy z reiyserem. „Apody'k
tyćtna, ' chjmeryczna„ kapryś
na, upart"a, .faborcza. Zamęcza 
siebie' i Otoczenie. Autentycz
nie wie-ika i · nawiedzona 
przez !zlachetnego demona 
teatru . ..- · „ 

· W tej bardzo interesującej 
książce „ !nagrodzonej przn 
ITI), brakuje ml trochę życia 
prywatnego wielkiej artystki. 
Autor wspomina tylko, I:! w 
1934 r. wyszła :r:a mą:! za 
Bohdana Styoifukiego. dyrel{
tora kartelu paoieroweg\'· 
Małżeństwo to po kilku latach 
rozpadło się i po wojnie 
przeprowadzono na odle~ło(~ 
rozwód (Stvoińskl mie~zhł 
wówczas w Londvnie). W Zęl· 
kończeniu ksiażki autor oo
wlada, U: bio.itr11fia orywatn'l. 
artystki nie nadaje sie na ł.e
mat burzliwej czv sk11ndalicz
nej vie romanc~e. albowiem 
w przypadku Eichlerówny li
czy się tylko bio(raf!a tee
tralW!. hn teat" odsuw:ił ·lnJ"e 
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