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Dr~gi Maćku,
jestem po lekturze 16 numeru Twojego·
pisma, czytałem wspomnienia o Pani Lenie.
Ponieważ znalem wielką Ifich/gr, pozwalam
sobie przesiać głos mi/ośnika teatru, proszę
Cię o wykorzy.stanie go w całości albo we
· fragmentach. Myślę, że ostat71ie lody w Bomhonierce na Rynku Nowego Miasta w War'.~zawie spożywała ·pani Lena razem ze mną.
Dla mnie jest to ważne.
Panią Lenę poznałem 29 stycznia 1985
roku. Gdy z listem polecającym od Zofii
Niwińskiej pojechałem na pierwsze- spotka- .
nie. nie przypuszcza/em, że będ#e to pierw-..
.vze z wielu. Najbardziej utkwiło w mej
pamięci.zdanie o Niej Limanowskiego: „Ei·
chlerówna wywodzi się z tej samej rodziny co
Ajschylos i Shakespeare".. Trudno jest pisać
o wielkich ludziach, zdaję ·sobie sprawę
: ułomności i kruc~ości moich słów. Kiedy
przeczyta/em ksi~żkę Pana Gr?~zi~kiego,
mia/em pewien niedosyt, choc1az jest to
cenny prżyczynek _po historii teatru.
Lubiłem rozmawiać telefonicznie z Panią
Leną. po raz ostatni miesiąc tem!'· Zaws7e
pytała o teatr, przedstawienia krakowskie.
W Jej słowach by/o dużo krytyki - ale
konstruktywnej i racjonalnej. Nie wynikało
.ro bynajmniej z megalomanii, o.którą bY_la
posądzana. Zauważy/em słuchając _ opowie-.
.i:ci o dawnym i współczesnym teatrze Jej
niezwykłą konsekwencję i szczerość w kome·
ntowaniu zdarzeń. irytowała ją głupota ludzka, niefachowość. Mówiąc o sobie przypominała o swoich nauczycielach st_awiając ich
:a przykład! zwłaszcza Horzycę. Teatr obecny daleki był od jej wyobrażeń.
Spoglądam w mój notatnik, wyciągam
pytania· do wy111iadu dla „Stolicy". Było. t.o
i1· 1987 roku. Zapamięta/em drobiazgowosć
: jaką Eichlerówna analizowała każdy wyraz, pauzę, znak interpunkcyjny. To wszyst·
ko ma znaczenie -mówiła. M;·ślę, że byłaby
:nakomitym reżyseręm, politykiem, pisarzem .. -

Znów wracam na C'dołańską. Czy ZASP
o tablicy pamiątkowej dla
Marii Stuart, Fedry? flerbatki u Niej i tros·
ka o młodego gośC-:a zdumiewa/a mnie.
Mieszka/a samotnie, bez służby, gosposi,
11· zapomnieniu. Dzięki Pani Lenie poznałem
Elżbietę BarszczewsAą-Wyrzykowską, Pana Erwina Axera. W domowym archiwum
mam teczkę z napisem „Irena Eichlerówna",
a w niej liczne dedykacje na fotografiach,
które od Niej dostawałem: „ Wsżystkie dobre życzenia na drodze teatru, jego umilowa11ia, Irena Eichlerówna."
Ijeszczejedna ·uwaga. Wracaliśmy razem
: Panią Leną z kawiarni, chwilę czekaliśmy
11a autobus. Pani Lena zajęła miejsce, panotl'a/ tłok, na jednym ;. przystanków wsiadła
młoda kobieta z dzieckiem. Pani Lena
uśmiechnę/a się i -wz ięła dziewczynkę na
kolana. Ot, taki drobiazg, którego nie znajdziemy w książce czy recenzji, świadczy on
iednak o. dobroci i wielkiej kulturze, którą
.hy/a obdarzona - taii w ŻJlciU teatralny'!1,
;ak i prywatny"!. Taką zachowam w pa1nięhędzie pamięta/
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