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RozniOWalEiChiefównf'·
po powrocie z Londynu i Kanady
Przed 10 laty czekałam w porcie
gdyńskim na statek, którym wracała z Brazylii do kraju Irena Eichlerówna. Jakże inaczej wygl11dał jej
wczorajszy powrót do stolicy po jede
nastotygodniowej włóczędze po świecie. Wtedy„.
- Czyż myślałam wtedy, że będę
kiedyś za granicą - mówiła swoim
rodakom, że u nas, w kraju, to jest
lepsze, a tamto milsze, a owo ba rdziej
interesujące niż 4 nich.„ Wróciłam
też pełna radości i wdzię czn o ~ci dla
dyr. Horzycy, i dla Ministerstwa Kultury, i dla „Pagartu", że umożliwili
mi ten wyjazd do rodziny. Tyle lat
ich nie widziałam! A najobszerniej-

szy list to nie to, co bezpośredni~
rozmowa.
- Przecież w11jechala pun! r..-. w11stępy?

- Nie. Była to wizyta na zaproszenie rodziny i na koszt rodziny. Przy
okazJt teJ wizyty zagrałam jedną sztu
kę w Londynie. Była to „Profesja pa·
ni Warren"'. Ale to było już wiele tygodni temu. Ostatnio byłam w Kanadzie, w Montrealu, .li(dzie nie wystę·
powalam
·
Rozmowa sie rwie, bo ustawicznie
dzwoni telefon. Rodzina, przyjaciełl
chcą przywitać wi elką artystkę. W pe
koju pełno londyńskich kwiatów. Alt
„.,.,...,.,..........~~.....,.....,.....,.....,....,....,,....,,___ (I oto wpada reż. Stanisława Perzanow·
~ka przynosząc białe hiacynty.
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- Nie da się wcale z panią rozmaA W!Jda w alo się, że nikt nie wi•

u:iać.

o pani

przvj eżdzie.

Między rozmowami telefonicznym!
dowi aduję się o doli aktorów polskie!;
w Londynie. Nikt z nich nie ży1e ~
teatru. Jedni mają kawiarnię, jak Zo·

sia T erne czy Loda Halama, inni ja·
kieś posady.
- Najbardziej wstrząsającym wra·
żeniem była dla mnie ich nostalgia mówi pani Lena. - Już zapomniałarr
o swojej sprzed lat. Każdy z nicł
chce przyjechać do kraju, jeśli nie ni
zawsze, to choćby na krótko. Lodt
Hala ma i Zosia Terne marzą, by sta·
nąć przed polską publicznością. Za·
praszałam je .li(Orąco.
Przeglądam recenzje w pismach an·
gielskich i emigracyjnych polskich
Nie widzę nigdzie wywiadów.
- Nie udzieliłam żadnego wywiadu
choć wszystkie rozmowy były jakb3
wywiadami. Zadawano mi mnóstwc
pytań, choć przecież nie byłam pier·
wsza ani z Polski w 02óle, ani z tea•
tru. Ale im ni2dy dość opowiadań 1
kraju. Całą swą tęsknotę do ojczyzn:
wyładowywano
w serdeczności dlr
mnie. Mila Kamińska, Halama, Tern~
Kitajewicz, zresztą wszyscy koledz]I
przyjaciele i znajomi byli dla mni•
niezwykle mili. Toteż właściwie ni•
rdalam czasu na nic. Byłam wszyst
kiego 5 razy w teatrze, a sama gra
lam 22 razy. Ale dni i wieczory mia
łam wypełnione spotkaniami, wizytą
mi, przyjęciami...
Ten mały, czarny Instrument, któ
rego nienawidzę, telefon, dzworJ nie
mal bez przerwy. Eichlerówna je!
zmęczona po podróży i zmęczona ust.
wicznym mówieniem. Pora się poże
gnać. Do zobaczenia wkrótce, na sce
nie, w „Fedrze" w Teatrze Narado
wym.
arw.

