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Przy Melpomenie 
KTOZ zaprzeczy, że Horac7 

poświęcenie się poezji posta
wił pod znakiem zaborczej 

muzy - Melpomeny, tej samej, 
która patronuje sztuce teat-ralnej, 
ściślej - tragedii i dramatowi, pod
czas gdy komedię pozostawia Talli. 
Ale i nad poezją Melpomena dzieli 
·panowanie z trzema swoimi sio
strami: Euterpe, tą z fletem, Era
to, tą z lirą i Kallope, tą z tablicą. 
Jednak Melpomena ze swoją mas
ką rości pretensje przemożne I do 
poezji, .t sceny. A pomaga jej w 
tym tytanka Mnemozyna, matka 
dziewięciu muz zrodzonych ze 
związku z Zeusem, patronka pamię
ci, bez które.i tak samo poezja, jak 
stena, poszłyby w rozsy'?kę. 

G<1y pamiętamy, jakby to było dzlł, 

Ofelię i Solange u początków zdumie
waj'lcej kariery artystycznej Niny 
Andrycz, równie :tywo Jak pótnlejsze• 
wcielenia w Ryngajłę, Marlę Stuart,

1 

Fedre. albo nawet Dulską. godzi slę 

·nam '. pallć lampkę ollwn11 pczed po
aątkiem Mnemozyny, ale rozniećmy tak
te ogień ofiarny przed atatu11 Melpome
ny, która wyszkolone teatralne kreacje, 
umiejętność nabyi. przez pracę l nie
ustępliwość nasyca irracjonalnym darem 
poezji, prześwietla nabyte rzemiosło 

blaskiem niewytłumaczalnej niespodzian
ki. 

R11bek zagadki o sztuce: „prawdzie" 
I „talencie" Niny Andrycz uchylllo nie
dawno przedstawienie „Gwiazda" jej 
pióra 1 w jej wykonaniu, oglądane w 
Starej Prochowni. Miało ono walor tak 
samo autorski, Jak aktorskL 

A tymczasem coi nowego nas absor
buje. Ninie Andrycz wydano w 
„Czytelniku" tom poezji pod tytu-

łem „To teatr". Tajemnice uchylona 
przez „Gwiazdę" rozszerza się. Mamy 
do czynienia z rzeczywisi. poetką. Pięk
na zwarta forma pozwala Ją ustawić o
bok dziedzictwa po Illakowlczównle I 
Iwaszkiewiczu. Jednocześnie wyrótnla Ją 
bezprecedensowy, indywidualny, nie 
przytroczony do tadnego wzornictwa 
zapis osobOwoścl. Ten zapls wnosi za
sadę wierności w stosunku właśnie do 
tragicznej Melpomeny, wspólnej patron
ki artystów I poetów, powiedzmy ostrot
niej: niektórych artystów i niektórych 
poetów. 

Niespodzianka, jaką nam sprawia Nlna 
Andrycz tym swoim tomem dobrze na
pisanych i czytelnych poezji, ma więc 
z4pełnie Inny posmak nit znane nam 
wypadki, gdy ktoś wsławiony na innym 
polu objawia się jako poeta. swoim 
czasie. nie byle kto, o mlstr i olim-

pljska w rzucle dyskiem, Hallona Kono
packa, CdY wydano jej tom nlezłycb 
wierszy, •.iJawnUa się jako ktoi zupeł
nie Inny nit mo:tna było się apodzlewać 
po jej poczynaniach na bOlsku. w poe
zji przedstawUa się nam nie Jako wal
kiria, ale Jako stęskniona ukojenia ru
sałka, Napoleon pozostawił po sobie po
no wiersze, w ktOrych „ów m11t, bóg 
wojny" okazuje 1ię w chwilach relaksu 
od hekatomb na polu bitewnym raczej 
ślamazar11 spod znaku lirycznej Euter
pe. Autentyczne królowe tak:te plsywa
ły, czasem pod pseudonimami. zaclera
J11c ślad po ryr:ach dworsldej etykiety. 
Często bowiem motywem twórczości jest 
potrzeba rekompensaty. 

ZUPELNIE z innym fenomenem ma
my do czynienia przy wierszach 
Niny Andrycz. Tom „To teatr" nie 

tylko tytułem, ale cał11 zawartośc~ sta
nowi przedłutenie, jedność z jej 1ztuk11 
aktoraką. Jest w wierszach taka sama, 
jak na scenie. Prawda, :te dzh~ki tej 
poezji motemy lepiej zrozumieć jej grę 
i wniknąć w Jej kunszt, ale zasłona 
Melpomeny, tej właśnie z mask11 sce
niczną, uchyla 11111 Jak kotara, by od
kryć tę samą osobow~ć kreacyjn11. 
Jest zawsze so~. choć w poszczegól- Nina Alldryes 
nych wierszach drapuje się rozmaicie, Fot. Archiwum 
Jak to bywa I z graniem rótnych, nie-
kiedy bardzo rótnych, ról. I jednak mote 1łę spotkać z rłpost11 au-
Sledemdzieslęclostronnlcowy tom Niny torkl na str. SS w wierszu „Artystka 

Andrycz mote Z01tać .przedmiotem szer- grała z talentem'„ z talentem! Hm-. 
zych rozbiorów ~rytycmych. Krytyk A wie pan, co to jest? J. sar. 


