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1. - Nie mogłam wydusić trzech 
stron mas;zynopisu. · Mężczyzna by 
wydusił. Ale - lubię ankiety. Są su
che i rzeczowe. Pytania, od:powie
dzi. · ZaC:{.ny·ch ws,tępórw, udawania 
konwersiacji' i wzajemnego świad
czenia grzecznoś>Ci i dus.erów. A 
więc: ' ni·e za51tanawialam s.ię nad 
tym, jak mója kobiecość wpływa na 
uprawianą przeze mnie dziedzinę 
S1Ztuki, na mój teatr. Dopiero na ja
kimś s:potkaniu z publicznością te
atralną uświadomili mi to właśnie 
widzo~vie. Orzekli, że w moich spek
taklach jesit zawsze jakaś nuta li
ryczna, napawająca optymizmem, 
chroniąca przed katasitrofizmem, na
wet w :res.ta1wie z goczkimi częs:to 

, tekstami. Myślę, że to sipos.tirzei:ienie 
odnoisi się wlaśtnte nie <lo mojej 
osiobowości., lecz do płci. Wydaje 
mi się, że kobieta z natury swego 
biofogkmego przeznac:zien.ia jesit 
kirerutywna, wierząca w prrzyse:łość. 
Moim lusitrem jesit mój s.yn. Z tego 
lustra czeripię iradość własnego p•rze
m Lj ainia - obawiam się, że niedo-

. s:tępną dna wielu, mę~czyzn. 

2. - Ni'e traktuję teatru i mojej w 
nim pracy jako „pi0is1lannktwa". Jest 
to mój zawód. Sta1ram się uprawiać 
go dobrze. „Osobowość" moja ksz.tal
tuje się w s.tosunku do rodziny, 

'bliskich mi ludzi, do s;poleczeńs.twa. 
Dopiero tak uksiztal:towana· udaje 
się · orwa „os.obowość" na próbę do 
teatru. Praca w nim jesit służebna, 
podporząd:iowana życ·iu osobis1temu 
i życiu wśród ludzi. Nie sądzę, że
bym w drodze z domu do teatru 
mogła zgub ić cechy, z któ:rymi przy
szłam na ś w:i at. 

3. - Ranga, rozmiar. różnorodność 
form teatralnych ·i publkys1tycznych 
towarzyszących s:tu leciu urodzin 
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wanego w całym kraju. 
N a przylclad : małe wydarzenie -

otwarcie muzeum w tzw. „Rydlów
ce" w Bronowica.ch. 

Przy okazji: s:z1tuka zna chyba tyl
ko det1ennina:nty jakości. Fak't, że 
obecnie większa niż dawniej ilość 
kob1et ubiega s.ię o nieśmieirtelnooć 
- nie przesądza oc:zywiśde wynriku 
k h starań. 
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