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Jesienią 1935 roku wielki reżyser Teatru Pol
skiego Leon Schiller Yfystawił tragedię Szekspira 
„Król Lear". Wśród wy.konawców ról głównych 
znalazła się młodziutka debiutantka NINA AN
qRYCZ. Wspominając . tamte przeżycia, powie 
dzisiaj: - Jakby mnie wrzucono na głęboką wo
dę. Wypłyn~f Nie wypłynęf.„ 

- Co dla Pani Jest najważniejsze 
w źYciu? · 

- Praca. Praca twórcza. „Pracuję, 
więc jestem" - oto dewiza. 

- Byłam przekonana, że usłyszę 
po prostu: teatr ... W Jednym ze swo
ich wierszy pisze Pa.ni: ,,on stanie 
się ciałem dla ciebie", w innym: 
„jego tyrańska mość Teatr nienawi
dził rywali". Ale w istocie aktorstwo 
dramatyczne to ciężka praca. Nigdy 
Pani nie żałowała swego wyboru? 

wiek dziś tałowala. A więc w ślad 
za nieżyjącą już, lecz dla mnie nie
zapomnianą Edith P iaf, chciałabym 
zamknąć pytanie pani refrenem jej 
mądrej piosenki: „Je ne regrette 
rien!" 

- Poświęciła Pani . „gonkiemu 
słowikowi Paryża" piękny wiersz. 

- A może chce pani usłyszeć za
bawną historię, jaka mi się wyda
rzyła kiedyś na koncercie Piaf? Oto 
siedzę w Nicęi, podczas straszliwego 
upału, w przepełnionej sali. Edith ·na 
estradzie jest maleńka, krucha. i wy
raźnł'e już chora, ale śpiewa o mi
łości · jak nawiedzona, jak anioł ... 
W pewnej chwili zdaję sobie sprawę, 
że ja pła<:zę i... nie mam chustki. 
Co robić? Nagle, siedzący obok star
szy pan, Francuz, wyciąga do mni:e 
rękę z kraciastą chustką i szepce 
uspokajająco: „Niechże pani się nie 
martwi - ona jest zawsze_ taka". 
Otóż ona, o ile mi wiadomo, także 
niczego nie żałowała. Zresztą, •trzeba 
ponosić konsekwencje każ-dego wy
boru. 

Fot. B. J. Dorys 

- A jednak? 

- A jednak pbświęciłam te · studia 
dla teatru. Pocieszałam się, że przy
dadzą się one później w aktor
stwie. 

- Co to w praktyce dla kobiety 
znaczy: być aktorką? 

- Byłam świadoma tego, że mo
del ówczesnego małżeństwa, no ·i 

· macierżyństwa, jak najbardziej ko
liduje z teatrem: Trzeba było wtedy, 
u poćzątków kariery artystycznej, 
uczciwie wybierać. Więc wybrałam 
teatr. Co nie oznacza, ma się- rozu
mieć, że nikogo nie kochałam. Prze
ciwn'ie. Ale ten, którego kochałam, 
nie marzył o ojcostwie... · 

- Pned kilku laty wYstępowała 
·Pani w Starej Prochowni w mono
dramie Helmuta Kajzara „Gwiazda", 
Wypowiadała P ani wówczas . sło-
wa ... 

- Oto one: „Ale 'kiedy naprawdę 
jest się gwiazdą, to nie rodzi się 
dzieci - rodzi · się role" .. Do.dajmy, · 
że teraz już nie tylko role. Ale 

- Nie. Nie żałuję nigdy. Myślę, że 
aktorstwo było moim powołaniem. 
Najbardziej mi dostępną · i najszyb
szą mołliwością porozumiewania się 
ze światem, który mnie otacza. 
Książkę nosi się w sobie kilka lat, 
a rolę - dwa, trzy miesiące'w czasie 
prM>, potem ona już żyje dla ludzi. 
Dzięki tej czy innej roli mogę ze 
sceny głośno wypowiedzieć, wykrzy
czeć, WYpłakać to, co inni ludzie, być 
może, niejasno czują. Wiem, że ich 
rozterki, miłości i niepokoje - jak 
w lustrze - odbijają się w dziełach 
wielkich poetów, dramaturgów, słu
żyć którym było zawsze moją am
bicją artystyczną. Ileż kontaktów 
z lud~mi niezaplanowanych, a cie
kawych, bii, losowych udało się na
wiązać wYłącznie poprzez role. 

- Wróćmy do zasadniczego wątku oprócz rzeczy serio, zrezygnowałam 
rozmowy. „Wirtuoo:eria wymaga jeszcze z pewnych przyjemnośd WY-:. 
wielkich ofiar" - to Pani słowa. pełniających tak zwane życie .towa'" . 
Z czego Pani. zrezygnowała? rzyskie. Na . przykład nie tańczę, nie 

. gram ., w . brydża, rzadka bywam-
- i;r;Zez długie lata młod<?ści i doj- w kawiarni. Natomiast spor.o czy-

- Na przykład? rza~osci te?-tr , był dla mm~ m~n_o- ta91 ~u~9· - jeździć !1RP ~fVi~~i,e lesterp 
- ktoś zobaczył mnie 1Mto So>-."' ,PktaósJą. To yzn~czy t~ką napmriaętnoscc.li!Y .. !l.„~eieRi. wa zycia i.„ wierzę w mft~#. ,, . ' 

.„ . ra wsz S•'i,t1"' inne s wy z . 
l~ng~ w .„Leci~ w. Nohai:i-t;l <>· lw.as2>trmpas'fe odsuwl11aB 'r1aumgi?''a'Rł"'9fnna' . ...:..i'Gri:ła ~ani ł'OłeI>ł{ołtieti 1a11»r:Yeh'• ' 
kiew~cza i powiedzia~. sobie: , „Muszę trzeci plan. To się : zaczęło bardzo I zlycfl, tragicznych, namiętnych, 
t~ dziewczynę poznać. · A gdy .wresz- wcześnie, bo już w ·szkole dratna- władczych, ambitnych ... · Wspa~~łe 
'Cle poznał - wkrotce .oświadczył tycznej. Oczywiście : i wtedy pisałam postacie ze światowego repertuaru 
się.. . K~?ś inny po pr~m1erze „D~n wiersze, ale tylko dla siebie,' do szu- dramatyc~nego, ·~:tóre w , Pani' in~e~
<?arlosa tak ~lu~o pisał do . mme flady. Nie odczuwałam potrzeby pretacji zapisały się . głęboko w -pa.
lis.ty, rozu:nne i mebanalz:ie, az wy- publikacji tej swojej jakby mimo- •mięci widzów. Kt~ra z nich jest Pa~i 
wiązała się. ~. tego cal~iem ładna •wolnęj twórczości - ponieważ twór- najbliższa? 
ludzka przyiazn. Wspommam o tym czość numer jeden angażowała 'Cał
nie. ż.e~Y . się pochwali?. c.hcę. tyl~~ kowicie wolę i zmysły. Nie koniec 
WYJasmć, dlaczego me załuJę, iz na tym. Moja n:atka była człowie
wśród in~ych możliwości życia wy- kiem wielkich arr.bicji i w tamtych 
brałam właśnie aktorstwo. czasach nie bardzo chciała, abym 

- Mijały lata, działo się tak wie- poświęciła . studia w Uniwersytecie 
le. To uwielbienie dla teatru pozo- Warszawskim dla szkoły dramaty-
stalo niezmienne? cznej. 

- Oczywiście, w drugiej połowie - Łączenie nauki w dwóch róż-
życia, kiedy bezrozumny entuzjazm nych uczeiniach WYmagalo wielkiego 
młodości pod wpływem przeżyć wo- wysiłku? 
jennych nieco przygasł - musiałam 
pojąć i odczuć cienie mego zawodu. 
Jego kruchość, ulotność, wielorakie 
uzależnienia, nerwowość, niepew
ność... A jednak - riie żałuję. Ak
torstwo obdarowało mnie życiem 
zwielokrotnionym. Dało mi tyle ra
dości i smutków (one zawsze w pa
r ze chodzą!), tyle nadziei, niepoko
jów 1 znów nadZJi.ei, tyle m~zeń 
i tyle dowodów ludzkiej sympatii 
dla tych marzeń, że byłabym czarną 
niewdzięczinicą, gdybym czegokol-

airnrat naiważnieiszvm filmem 

- Rzecz w 'tym, że psychologia 
i filozofia gl~boko mnie interesowa
ły. W rezultacie tak długo, jak to 
było możliwe - to jest · do ataku 
szału dyrektora Zelwerowicza i mo
jej · ostrej anemii - chodziłam z 
rana na zajęcia uni~ersyteckie, wie
czorem - · do szkoły. Uczyłam się 
nieprzeciętnie, przynosiłam piękne 
„cenzurki" - piątkę od prof. Wła
dysława Witwickiego, piątkę od 
prof. Władysława Tatarkiewicza ... 

- Nie mam jednej roli najbHższej 
czy najukochańszej. Gdybym spró
bowała podzielić mój aktorski do-_ 
ro bek na poszq:eg6lne d~ały . czy 
grupy, to chyba w każdej z . nich 
znalazłabym swoją · ulubienicę. 
Wśród rór najpierwszych, dziewczę
cych . jest to, a raczej była niewąt
pliwie Solange. O niej Jarosław 
Iwru!zkiewicz napisał ;,wzór niedo
ści~ły", więc już komentarze są nie~ 
potrzebne. w enwloi heroiny . dra
matycznej z lat młodości wiele serca 
włożyłam w SŹimenę z „Cyd.a" Cor
neille 'a - Wyspiańskiego. Grałam ją 
nie · tylko ._ w Warszawie, -ale i w 

· Mo~kwie, ·i w Kijowie, pr.zywożąc 
stamtąd świetne . recenzje. W grupie 
tzw. . świę,tych kurtyzan na„ pierw
'szym · miejscu postawiłabym lady 
Milford · z „Intry.gi i miłości" Schil
lera. O niej goszczący u nas Niemcy 
powiedzieli, że jest lepsza od wyko
nawczyni z Burgtheater. Grałam -ją 



sumie aż 320 ~azyl Ale nie sposMl 
ominąć milczeniem innej „świętej 
okoty" .- Małgorzaty, czyli Damy 
ameliowej z telewizyjnego spek- . 

aklu Adama HanuszJkiewicza. Tym 
ardziej, że właśnie role w Teatrze 
V pomogły mi wejść do każdego 
iemal domu w Polsce. Z emploi 

dam brylujących · w salonach pub
liczność najbardziej upodobała sobie 
Izabellę Łęcką z „Lalki" według 
Prusa, graną też około 300 razy. Ale 
ja nie byłam do niej specja1nie 
pi;zywiązana. Wolałam Natalię z 
„Miesiąca na wsi" Turgieniewa, 
która miała w Teatrze Polskim 
mniejsre powodzenie niż później 
w Teatrze TV, i jeszcze ,drugą Na
talię - La belle Nathalie, żonę 
Puszkina, za którą dostałam swoją 
pierwszą nagrodę. W ukochanej te
matyce heroiczno-romantyciinej rolą 
przełomową była oczywiście „Swięta 
.roanna", która mnie na dwa lata 
v.y~woliła od sąlonowych lwic. 

- A Pani role królewskie? 

. - Chy1ba najbardziej kocpałam 
szaloną Marię „ze Stuartów rodu". 
Wielokrotnie jeździłam z nią na wy
stępy gościnne. Oczywiście, z pełnym 
zaangażowaniem uczuciowym po
dz~elałam również wszystkie rozterki 
królowej Egiptu Kleopatry, królowej 
Hiszpanii Elżbiety Valois, żony Fi
lipa ·II, wreszcie , Elżbiety · I, Wielką 
zwanej, królowej Anglii. Osobne 
miejsce zajmówała królowa-'uzurpa
torka, lady Makbet z galerii moich 
tragicznych „czarnych charakteró':V", 
przy czym zazwyczaj świadomie lub 
nawet podświadomie usiłowałam je 

ieco wybielać, z.naleźć jakieś oko
. liciiności łagodzące. 'Bowiem potępiać 
ludzi jest łatwo, zrozumieć - trud
niej. 

- Nie wspomniała Pallli Jeszcze 
swoich ról komediowych. 

zał się drugi juź (a pewno nie ostat
ni) tomik Pani wierszy. Czy to zna
C2!Y. że jedna.k „tyrańska mość Te
atr" ustąpił miejsca poezji? 

- Jego tyrańska mość Teatr-, jak 
zwykle, nie kocha żadnych rywaii. 
Ale z biegiem lat, kiedy moje szuf
lady pękały od zebr anych materia
łów, musiał dopuścić do głosu inną 
Muzę. . Zdobył się na pobłażliwy 
uśmiech i rzekł: „Jednak beze mnie 
się nie obejdziesz. Zanim twoje 
wiersze zaczną recyto/wać inni ~ ty 
je będziesz recytowała". I rzeczywi
ście. Podczas pewnej Jesieni Poetyc
kiej, bodajże w Starej Prochowni, 
młody uczestnik tej imprezy powie
dział do mnie z przekąsem: „Pani 
to dobrze, bo pani umie swój wiersz 
wygłosić - i zaraz brawa. A ja się, 
cholera, jąkam!" · „Przestań się 'ją
kać" - poradziłam. 

- „Dawany odbierany, · nad 
śmiercią pochylony. O, jakiź to 
krzyż pański mieć talent w Polsce!" 
- to kolejny cytat z Pani poezji. 
Tyle w nim goryczy. Dlaczego? 

- Nie. To nie jest gorycz. · To ty!- ' 
ko stwierdzenie faktu. Artystom 
w Polsce n igdy ni;? żyło się łatwo. 
Oczywi'ście, myślącym i ambitnym, 
ot, takim jak Schiller czy Jaracz.. 
Przed wojną ich udręką był chro
niczny brak -pieniędzy. Teraz 
wprawdzie mamy dotacje, ale nasi 
opielj:unowie są często niekompeten
tni lub arbitralni. Ponadto ci ~po
śród has, którzy chcieliby, jak to się 
mówi, zdobyć świat - muszę, nie
stety, zdobywać go za pomocą obcej 
mowy, po angielsku czy po francu
sku. Choć trzeba prz.yiinać, że nawet 
Greta Garbo nie grała po szwedzku 
ani Marlena - po niemiecku. Otóż 
ja nie czuję angielskiego: Stąd wy
nika, że do końca aktorskich dni po
zostanę wierna teatrowi polskiemu 
i „szelestnej mowie". 

- Nad czym Pani pracuje obe
cnie? Myślę o teatrze, nie poezji. 

miarę swoich możliwości, natury, 
temperamentu, ale także i genó..y, 
i okoliczności · życiowych w danej 
koniunkturze histbrycznej. 

· - Mimo lekkiego smutku, który 
czasem czuje się w · Pani słowach, 
jest Pani chyba człowiekiem szczę
śliwym. ·nzięki czemu? Czy ma Pani 
jakiś sposób na owó szczęśliwe prze
trwanie w zawodzie i w życiu? 

- Mam. Zabrzmi to - jak slogan, 
ale daję słowo honoru, że sloganem 
nie jest. Otóż moja broń sekretna, 
aby trwać - to praca, praca i jesz-

. cze raz praca. Wspomniałam 1uz 
o tym na początku tej rozmowy. Te
raz chciałabym jednak rozwinąć te
mat, i to właśn ie na użytek kobiet. 
Bo kobietę młodą już · na początku 
życia jedynie dobra praca ustawia 
jako partnerkę mężczyzny , a nie tyl
ko jako be.zpłatną pomocnicę domo
wą, której podczas pierwszej lepszej 
kłótni można powiedzieć: „Milcz. boś· 
głupia!". Kobiecie dojrzałej praca 
daje jakieś stanowisko, no i jakieś 
własne pieniądze, bardzo potrzebne 
i zakochanej, i... niekochanej. Dia ' 
kobiety zaś starzejącej się praca 
bywa deską ratunku. Trzyma ją 
przy życiu, chroni przed frustracją, 
samotnością i lękiem - plagami 
współczesnej cywilizacji. Partner ży
ciowy; cłioćby i najbardziej udany;~ 
może · z czasem zdradzjć, odejść, · 
a praca trwa. Wdzięk młodości, swo
boda, liczni wielbiciele - przemi
jają, a praca trwa. Jeśli w dodatku 
jest to praca twórcza, to może nas 
fizycznie czasem zmęczyć , ale nigdy 
nie "Znudzi, nie. otępi psychicznie. 
Przeciwnie. Praca zaostrza apetyt rta ,. 
życie, dopinguje do noWych podróży, 

·nowych lektur, rozwija wrażliwość 
na muzykę, na aurę drugiego ~b
wieka. Mistyk francuski, Paweł Se
·dir pisze : „Wartość duchowej istoty · 
mierzy się jakością jej pracy". Po
dzielam to zdanie ' bez zastrzeżeń. 

- Powróćmy do spraw sztuki. 
Pracowała Pani z wieloma reżyse
rami. Poglądy na ich rolę · i zadania 
w tworzeniu spektaklu bywały 

, różne. A ·jakie jest Pani zdanie? 

- Najbardziej lubiłam nieco zwa
riowaną hrabinę de Belflor z „Psa 
ogrodnika" Lope de Vegi. Grałam ją 
trzy Jata z rzędu na dużej scenie 
Teatru Polskiego. Natomiast z mo
jego najnowszego emploi; to znaczy 
z ról charakterystycznych, najwięk
szym powodzeniem cieszyła się nie
okiełznana kołtunka, pani Dulska 
(koledzy mówili „Dulska-sexy"!). 
Jeździłam z nią na występy gościn
ne. No i Kitty z „Profesji pani War
ren" Shawa. 

- Jestem . w trakcie prób intere
sującej sztuki Marii Jasnorzewskiej
-Pawlikowskiej „Baba-Dziwo". Wła
śnie to „Dziwo", kobietę-dyktatora 
mam przedstawić widzom w stycz- - O, to temat · naprawdę ciekawy, 
niu przyszłego roku. Dyrektor Dej- ale i niebPzpieczny. Tak łatwo na
mek zasugeT·ował, żeby wykreślić razić się ludziom z branży... Otóż 
z tekstu słowa „Byłam tak bardzo... wydaje ml się - z perspektywy lat · 
brzydka!". Słusznie. Bo kobiety na to patrząc - że k iedy reżyser 
brzydkie a mądre _ mogą być nie może twór·CW myśleć, miewa za- · 

- '1'.en bardzo skrótowy przegląd' szczęśliwe, zaś ja gram istotę nie- zwyczaj mnóstwo tzw. pomysłów. · 
nie . ukazuje oczywiście mnóstwa szczęśliwą. Ona sama mówi 0 sóbie: Dotyczą one raq:ej zagadnień tęch
problemów, emocji, walk i zwy- „Władca przestaje widzieć dusze, on nicznych, formy widowiska. Jest to , 
ctięstw, związanych z kreowaniem widzi pionki". Tolstras_zne. · na przykład. nadmiar sytuacji i ru-
akich, bądź co bądź niezwykłych chów, zagadkowe zmiany światł<i .. 

postaci. Ale, mimo źe tak pobieżny, - Jesienią minęło 50 lał Pa.ni i ciemności, oraz pseudooryginalne 
opi!! ten uzasadnia ową legendę, pracy artystycznej. I - co jest ewe- ciecia "rl. tekście nieżyjącego autora, 
która Pa1Jią otacza. Czy ma ona Ja nementem - pracy rl3 scenie Jed- który już nie może s ię bronić. Ma..:" 
kieś konsekwencje na co dzień? nego teatru, Teatru Polskiego. Dla- newry te bynajmniej n ie pomagaja 

czego chóćby w tej swojej najnow- · d · · · - Tak. Na przykład, po niedaw- w1 zow1 zrozum1ec sensu granej 
szej roli nie chce Pani obi:hodzlć ju- t k. · d · dl kt · nej audyicjd·. telewi,zyjnej, kiedy · mi- bileuszu? sz u 1, 1 e1, a orej została ną- . 

mochodem s~arżyłam się na zimno pisana. To wydziwianie szczególnie 
w mieszkaniu, Urząd· Miasta Stołecz- - Och, dla wielu przyczyn. Po irytuje w utworach kameralnych. 
negó przysłał fachowców, którzy pierwsze uv.:_ażam, że naszej trudnej rtapisanych czasem piękną pol
temu zaradzili. A mówiąc · serio, ta epoce nie ds> twarzy z pompą ak- _> szc.zyzną. Wtedy ,słowo powinno być 
legertda teatralna czasem jest bar- torskich jubileuszy. Po drugie, nie na1w~fuiejsz~· 'V'!. ustach dobrych' 

, .diio przyjemna. a czasem wręcz i!l'Y- OdCZU\'fmll.·J;W,tJiZfPtf.:_zr.obiel')ia. fu. sj~- akt'!raOW, n ni~ b1C1;e zega ra na wieży 
ot.u.i pi:.zy.klad ab . .--Ryszard·" bie •;?:°c'tcigo~tlej Jlióira'tk.i", ·bie~ r11~ ~!fob fuęie, '.'źap>~ga'!1J~ "zmierzchu, po- . 

;.uf..Frelekl; o;pis;ą.c .. jakiś scenarius» <dl1i"' v.WYS!)lC~~~irt'f4W.Ch przemQwietł :·f.·~cZ~JJ~. łi .»iY,C!ern1 i~~j1trt~. za oknami. . 
TV„ wkłada ' m1 tam w usta wyp'O- Wreszcie ---: me JEStem pewna jakbiY . :°arO:zo stanuię rezyserow mądrych 

·wiedzi kierowane. dó mego przyszłe- wy'padły role poszczególnych' mece- . I .wr.ażjiwych na istotne wartości. 
·go męża, ówczesnego premiera PRL nasów.„ Wiem z doświadczenia, jak mogą· 

.-.,Józefa Cyrankiewicza, których nigdy · pon:óc mi w dochodzeniu do roli 
· w życiu nie powiedziałam. Pawia- - Co Pani ma na myśli? 1 mgpy, ale to nigdy z nimi się nie 

damiam więc czytelników Kierun- - Na 50-lecie pracy dostałam. jak kłócę. Nawet, przy 'zawsze możliwej 
ków" i w ogóle, wszystkich "miłośni- dotąd , list z gr~tulacjami i kwiatk w takiej pracy, róiinicy zdań. Nie- · 

„ ' ków teatru, że z wyżej wspomrua- od gen. Dębickiego. To ładne, bo · jest stety, również z dłu!"otrwałej obser:: 
nym scenariuszem nie mam i mieć on prezydentem Warszawy. Ale ja wacji wiem, że prawdziwy talent re~ · 
nie chcę nic wspólnego. Ale - swo- nie podlegam generałowi, tylko w żyserski jest chyba jeszcze rzadszy 

·- ją drogą - skóra na mnie cierpnie, prostej linii Ministerstwu Kultury i n i ż tale'1t aktorski. Wielkiej luki po 
.k iedy ·sobie pomyślę, jak jakaś mło- Sztuki. Otóż oi panowie tego nie za- Oster;vie i Węgięrce, zwłaszcza jeśli _ 
,da aktorka zacznie „mnie grać"„ uważyli... W tej sytuacji wolę grać; · c~odz1 o pracę z aktorem, dotąd nikt 
zwłasżcza ·gdy będzie uwódzić eks- a .nie obcho<lzić jubileusz. Wpraw-· me wypełnił . Oni . czuli, jak ti;awa 
·-premi'era. ) dz1e „Złote Gody" z Teatrem Pol- rośnie. Aktorzy ufali im bezgranicz~ 

· '8 d . cl • • skim to brzmi dumnie, ale ja mam. nie. A publiczność rozumiałą grane -
. - ę '.\c Je na_k zoną premiera, już od dawna dosyć uroczystych spektakle i zachwycała się szczerze 
Ja'~ Pam - gw1a.zda Teatru Pol- akademii ku czci. Ich teatr to był uniwersytet wzru-
sk1ego, zapracowana, wys.tępująca w sz<>ń . 
znakomitym ~ repertuarze, o czym - Nie. mówmy zatem o jubileuszu:. - · 
przed chwilą mówiłyśmy - godziła ~?wmy o życiu - a.ktywńym, da- 1 

- I chyba tym Pani stwiercfze-
te tak różne obowiązki? Jącym satysfakcję. Czy osiąga się to niem zakończymy rozmowę. Pozwoli 

ą - Sprawa skomplikowana, ale już dzięki oddani~ teatrowi? Poezji? Mi- Pani, że poza zwyczajowym „dzię-
przebrzmiała. Po prostu na pierw- lości? kuję", złoże źyczenia kokjnych _ k szym miejscu stawiałam obowiązki pięknych ról, ciekawych podróźy, 
wyn~ające . z pracy, jakiej się pod- - Jeśli doibrze ' zrozumiałam, chce dalszych t1>mików·wierszy. . 

e . ł pani wiedzieć; jaki model życia pr o-
Ję am . przecież nie na parę lat, ale paguj,ę? żadnego. Każdy musi od r na całe życie. A na drugim - obo-wiązki żony dygnitarza. Ars est !on- nowa odkrywać świat, zdobywać do-
ga, a dygnitarzem się jest lub n ie: świadczenia, później przemyśleć je, 

aby w końcu znaleźć własny spośób. 
- Wspominała Pani o pisaniu „do na życie. Albo i nie znaleźć... Bo 

·szuflady". Tymczasem właśnie uka- przecie~ każdy realizuje siebie na 

Cytowane fragmenty wierszy p 
dzą z tomiku „To teatr" (Nina rycz 
Wyd. ;,Czytelnik" 1983) or „Drugi~ 
spotkanie z diabłem" < · Andrycz 
wyd. „Czytelnik" 1985). 

. -


