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OZmOwy przy er O Cle (;q/Yrlf ~ -przygotowywała Pant swoj 
~ J (). koncert szopenowskt1 

El.chlero'wno O Chop1·n-L1" q J ~ d;yc~~z!~a;adk~ś-ml•s:~":. !~ 

N ieom.al wszyscy mawcy teatru w Polsce zaliczają się do 
grona wielbicieli talentu jednej z najwiękStych polskich ak• 

torek - IRENY EICHLER(JWNY, Od czasu do czasu w radio 
można usłyszeć jej urzekający głos. W Krakowie nie widzil'• 
Jiśmy Jej od bardzo dawna„. 

- Rze„zywiście nie byłam w 
Krakowie chyba od czasu wy
stępów w uroczych „Zalotach" 
Shawa, z którą to sztuką jeź
dziłam po całej Polsce. A „. 

statnlo jeszcze się tak nlefor· 
tunnie dla mnie zło l}'lo, łe 
jui dwukrotnie - ku mo.leJ 
rozpaczy - nie byłam w sta-

•ie przyjechae do Krakowa, a 
chodziło o koncerty na Wa
welu! I to występy w 'kon
cert.ach szopenowskich, którl' 
są moim wielkim ulubienlpm, 
D<lktor zabronił, a do tego 
j ... zcze 'kazał przesta~ )'talił . 

Czy Pant piękny głos 

łqczy się dla Pan! :r: mu
zykq ! czy włalnle szope-
nowskq? 

._ .Ja o moim gloeie wlf'm 
bardi.o -..lewlele - nie wyda• 
je mi się, abym miała jak;-
kolwiek - natomiast stos 
Cl\opina w jego Ji~ach ti 
majaczącym ze wspomnień in
nych tyciory~ie) był dla mnifl 
fascynuj11cy, Pominąwszy na• 
wet zupełnie ciekawośe, która 
mnie skłoniła do wertowania 
ksiaż<'k o wielkim polskim 
„Nim", w poszukiwaniu od• 
powiedzi zaczynających się za• 
wsze od dziecinnego „dlaczc-
10'', o tej niebywałej rodzi· 
nie i o patriotyzmie i co to 
jest ta polskość l to Fraucu• 
za .•. I du.to „i0 • 

kłada w pamięci, w takim a 
nie innym wyborze I kol•j
noścl. A na każdym koncer
cie nasuwają mi się różne Il•· 
ty i wspomnienia z przeczytlo· 
nych lektur, które potem do
łączam w odpowiednich miej• 
scach tekstu. I 11'Szystko to 
się rozrasta, chociat nie wletJt 
czy to kogoś aż tak Interesu
je, czy tet ktoś będzie wif'· 
dział fta ten temat więcej niż 
ja - to byłoby okropn„, 
prawda? cusem jest tet u
bawnle jak np. w Poznaniu, w 
listopadzie, w sali Fllharm1>"ii 
zaczęłam nagle mówić tekst 
który mi się przypomniał nie 
wiadomo skąd. Wybrnąwszy 
w zdenerwowaniu z tego za• 
topienia w myślach - zwłan· 

cxa te zdumiony laureat k""" 
kursu szopenowskiego IndJiC 
miał mieć zupełnie Inne sio• 
wa na rozpoczęcie sweao wy
stępu - dowiedziałam się po
tem Gd kierownika Tow. Im. 
Wienlaw~kif'!g„, te „te Usty 
były najlepsze". 

- Czy !ubi Pani publicz
ność krakowskq1 

- .Jakże motna nie cenić 
najgłębiej tyczllwości htd~· 
klej? czy dobroci?„. Kraków 
był mi zawsze - nazwijmy tu 
skromnie - życzliwy. 

- Dziękuję bardzo ia 
rozmowę. 

IWam. BOZENA Z4.G0RSKA 
Fot. Fr. Ml;Szkowski 


