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Z ,,F E D 
PRZY CZARNEJ 

R 1\''i 
KAWIE! 

ł 

!RENIE EICHLER0WNIE napisano już 

O tomy, jl jak mało o kim, w najwyższych 
pochwałach. Nie wiem, czy w stosunku 

do jakiejkolwiek aktorki opinia ogółu - pu
bliczności i krytyków - była tak jednomyślna. 
w podziwie i w zachwycie. Można mieć niekie
dy zastrzeżenia., czy została ona. obsadzona we 
właściwej roli, niemniej jednak każda bez 
wyjątku jej kreacja. jest zjawiskiem niepowta
rzalnym, fascynującym, budzącym w widzach 
wzruszenia głębokie i niezapomniane. No i jej 
m, zupełnie jedyny w swoim rodzaju, e bar-

wie tak charakterystycznej, że z łatwością moż
na go odróżnić spośród tysiąca głosów. 

Okaimije się, że głos 
Eiohlerówny wywiera 
uirzel.rające !Wil"arilen!ie 

blic:1mością. Widziałam lam tam koleiaJnlkę -ł 
się z L·odą Hal~ą. Zo- uczennicę ZelweTa -ł 
s.iią Terne, Heleną Ki- ;p. Ha!Ilnę Cerainka-Po- ł 
taijewicz i ·z wieloma, ,znańs.ką. Bez .przeirwy ł 
w.ieloma ·innym.i. W musiałam opowiadać ł 
Londynie występują jej o wszys.tJkic<h kole- ł 
doryiwcZJo zespoły pol- gaoh i koleżankach w ł 
1skie, aile zawodowycih kraju. O nikim chyba ł 
9ols.kich aktoróiw oczy- nigdy tak pięknie nie ł 
wiście tam nie ma... mówiłam... Najwięcej ł 

- Co widziała Pani naj- kontaktowałam się z ł 
bardziej interesującego na dziećmi, które są cza- ł 
scenach londyńskich? ~ 

- Najciekawsze było :rujące. Co za charakte- " 
przedstawienie „Buirzy" iryl ~ł 
Szeks'Pira., ze słyinnym - Jakie są obecnie Pani 
J hin . plany? 

o em Gielgu?em - - Już w najbliższych ł 
zresztą :i=-olakierr_i. z dniach wi;namiam „Fe- ł 
P?chc:?zerua - w msce- drę". Co dalej - jesz- ł 
mzacJi Peter Brooka, \ cze ·nie zostało us.talo- ł 
tego ~mego, który ne. Myślę o odwiedze- ł 
:-vzbu~il 1:1 nas zachwyt \ niu w przyszłości sku- # 
mscern~Ją „ „TY:tu_sa pisk ipolskich za grani- # 
Andiromoosa z OhvJe- cą. Mam już nawet ł 
ir~n_ii. ~i~ia1am ~óiw- pewne konkretne pro- ł 
m~ Oliviera rw c1eika- pozycje... ł 
weJ s'Zltuce OsboTlnei'a. - co Pani zechciałaby ł 
„A.rrtys.ta z muslic-haiJ.- przekazać za pośrednie- ł 
'lu" . . W ogóle :jednalk twem „7 Dni" swym przy- ~ 
stwierdziłam · l ,..., paciołom, kolegom i krew-
te • ze '.P0 S""i nym za granicą? 

atir na?rawdę m~. ma _ Pragnę raz jesz- ł 
cze~o się_ wstydzie V.: cze im wszystkim go- ł 
?orownaru.u. , z teatrami rąoo ;podziękować za ł 
innych kraJow... tyle seirca i: dobroci. ł 

- Sądzę, że zwłaszcza w· · w'k ,..__ b ~ 
polscy aktorzy należą do ierzę, ze ro1""e ę- " 
najlepszych w świecie. A dę mogła ich gościć ł 
teraz, czy chciałaby Pani ;r6winie serdecznie u ł 
podzielić się swymi wra- siebie, w W.airiszawie. ~ 
żeniami z Kanady? 

- Przede wszystkim Rozmowę przeprowadził 
podróż miałam tyle A. Masicki ~ 
fascyinu,jącą, co męczą
cą. 11 godzin ;w samo- I 
locie - to nie ba,gatel- ł 
ika. W uszach mi szu- i 
miało ... Dla mnie Ka
nadyjczycy to najlepsi 

I ludzie na świecie. By
łam tylko w Monltrea-

nie tylko ze sceny. oto 
siedzę w jej p["yiwat
nym mies7Jka1Il'iu, przy 
stole gościnnie zas.ta
wionym, :i cały pławię 
się w Z1I1a:joroych dźwię
kach, :z kitórymi •kloja
rzy się ityile WIS'POmnień, 
tyle przeżyć ... 

- Droga Pani Ireno, na
reszcie Pani ZllO\WU w 
kraju. Oczywiście, czyta
Jlśmy w prasie naszej i 
zagranicznej o Pani wspa
niałym sukcesie w „Pro-

(U .L~w~ ,,, 
vur~ ~~ 

fesji pani Warren". Chciał
bym prosić, aby Pani opo
wiedziała czytelnikom 
„7 Dni" o ·swych wraże„ 
niach londyńskich i kana
dyjskich ... 

- Z :radością. O tea
trize emi1gracyJjnym mó
wić nie będę, gdyż G;JO 
prostu nie miałam 
możliwości się z nim 
zapoznać:. Nie widzia
łam ~ni jednego przed
stawienia po1skiego w 
Londynie, a poziomu 
wzedstaswienia, w któ
rym biorę u:diział, na-

~"~'lftr ~ ! 

prawdę nie potrafię 
ocenić. Wiem tylko ty- I - Zetknęł:i się Pani :za~ 
1 

· r -"~-J· nn"blicz- pewne z wieloma polskun1 
e, ze e""'"' a ..... - aktorami 

II!Ośoi \Ila wszystkich · 
22 ;pirzedstaw'ienia.c:h - Oczywiście, całe 
„Profesji" rbyła wię~j dni 1z nimi spędzałam. 
'"ż serdec=a, praiwdzi- Byli bardzo mili, ser-
' 1,e polslka, a czasem deczni, gościnni. Wie·le 

·ęcz nieoczeikiwana, im zawci;>;ięczam i ma
.yż ;;:>aradoksy Shawa rzę o tym, abym miała 
.1alają na widzów sposobność: im się od
.óżnie, zaleimie chyba wdzięczyć, gdy przyja

)d losu słuchadących... dą w odwiedziny do 
Czułam się jalk naj- kraiju. Bardzo ich do 
szczęślitwsza kobieta na tego namawiałam, a i 
świecie. Mogłam roba- oni żyją tą myślą, aby 
czyć i ucałować tyJJu :Zlobaczyć Warszaiwę i 
przyjaciół, !Znajomych, choć raz - jeśli to bę
:tiodzinę... {PrzeżW'am' dzie możl!iwe - wy
apraiW'dę moc ' iw:raień... stą-pić przed poLśką piu-

I 
lu... Moi najbliżsi by~i! 
zdziwieni, że pirzelecia
łam pól świata, by spę
dzić z n'imi kilka za
lediwie tygodni... Ale ł 
cóż, mego poby.tu prze- ł 
dl!użyć nie mogłam, . 
gdyż obiecałam dyr. 
Horzyicy, i!ż na 10 mar
ca będę z· powrotem . 
I słowa dotrzymałam ... 
W Montrealu strasznie 
wszędzie gorąco - w 
mieszkanJ.ach, w tea -
itrach, ~klepach, auto
busach, a na w.icach 
niesamowite zwały 
śniegu - zU1Pełnie jalk 
w Warsz'l.wie. Spotka-


