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KULTURA
Spotkanie z NINĄ ANDRYCz-.....-----------.-

Pół

I

wieku oo scenie

Ostatni rai byłem u pani
22 lata temu. Jak z bicza
strzelił. Sledziłem przeciei 1
fotela recenzenta pa ni drogę teatralnq w łfm czasie. I
muszę powiedzieć, gdy teraz
rozglqdam się po polskim
teatrze i przywołuję 1 pamię
ci pani generację aktorską,
row1esne pani koleianki i
kolegów„ nie mogę nie wyrazić pod pani adresem uc~ucia podziwu i
szacunku
dla niezmordowanej pracy
jej świetnych wyników.

si~
niewspółmierną

panoszenie

amatorów
:i;
. d.o możliwoś
ci ambicją prżeCierania rzek<>mo . nowych dróg. Ci lu dz.ie
wszystko, . czego· nie umieją
:u-obić, nazywają
z pogardą
wartOścią

A

pretensjonalne popisy
stroją w piórka tak zwanej
„awangardy". Niektórzy recenzenci, ·. o · dziwo, biorą tę
hochsztaplerkę · na
serio.
Prawdzhvych jednak artystów
gnębi niepokój, te. służą wartościom
na opak wywróconym; Wszystko to. dezorientuje i służ y ogłupianiu · publiczności. Czyż
nle tu trzeba szukać w wielu teatrach
przyczyny spadku frekwencji? Trzecią wreszcie· bolącz
ką
jest według mnie, brak
spójnych kryteriów artystycznych. Rozchwianie t:zytelnych
i elementarnych wartości. W

Dziękuję.

-

„tradycyjną".

swoje

·• Bo - nie da się łego l
nie ma potrzeb7 ukr1wać że t7lko co minęło pół wieku,
Jak 1tanęla pani na de1kach
scenie1n7ch.
- Zgadza się.

• Przy takle.I okasJi wypowiada się swykle porcję
komplementów I ucUkrowa·
nych banałów, w pani Jednak
przypadku sprawa d oprawdy
wygląda
· niei>oapollcie. Oto
wid ziałem panią wczoraj
na
scenie
kameralnej
Teatru
Polskiero w tytułowej roll
„Baby-DslWo". W
pełnym
impecie aktor1kim. Oto patrzę tera1 na panll\, · ie
tak
powiem. pr7watnle I widię
kobietę
w świetnej formie.
Fenomen!
Niech pan to nazywa
według własnego umania.
PrzyJd1le więc się ~go
1 opinią: ,,Jeśli po 50 latach cięikiej pracy można
mieć głos Jak dzwon, klarow•

dzić

ną

dykcję,

kobiety Ąndryc1",

sylwetkę

młodej

to trzeba b7ć Niną
"Wzór niedołeif

nlony" powiedział Jarosław
Iwaazklewicz o WYkreowaneJ
przez. panil\ po11ta~l Solan.ge
w „Lecie :11 Nohant". A
ło
było w 1936 roku, gdy zmle·
rżyła się pani ~ko młodtiut
ka aktorka ze swoJą pierwszą tak dużą rolą. I potem,
przez lata, tyle się pisało o
sile pani talentu l artystycznej lndywidualnołcl.
Schopenhauer · powie-

tego cytatu jestem istoszczęśliwą. .Z upły
w.em czasu Jt'fto:ie' cechy indy- J
Widualr!e oka7Ałi · się na tyle,~
silne, iż umiałam spojrzeć da- 1
lej niz na swoje .o sobiste życie ··
l tylko na zawodowe probie- '
my; Bo czymże powinien być
prawdziwy artysta? Więc w
idea.le wińlen być ndsicielem
światła, kimś kto umie widza
wprowadzić w kulturę, pogłę
biać jego
wiedzę o człowie
ku i świecie. Zmusić go do
myślenia.
Aktor, prawdziwy
artysta - nie może poprze&tawać tylko na handlowaniu
słowami. Chociaż, okazuje się,
że ostatnio i to tąkte jest
sztuką. Wymaga na przykład
bezbłędnej
dykcji, a jakże
teraz o nią trudno, zwłaszcża
w telewizji.
·e Doszliśmy więc do współ·
czesnego teatru. Jak pani go
widii Jako artystka o takiej
sumie doświadczeń?
I

reży

świadomości

więc

W11Z71łko

pra.cy za.\vodoweJ

- Powiedz.my, prawie wszystko.
e Czy na t7m polu osląr
nęła pani nczę§~le1 ·

myśl

indywidualności

alę

oalą,cn~!.

tą dość

serskich, co jest tym widoczniejsze, że powstaje <.mnóstw'p
spektakli. Stąd odczuwalne,
także przęz publiczność, roz-

rozwijającej

artystycznej.
Doświadczenia,
ktore dało ml tycie i ograniczeń, jakie też ono nie91e. I teJ
palącej ciekawości, która muli! przenikać ambitnego aktora.
Po Szlmenie a: „Cyda", po Kasandrze z „Orestei", po owych
w paniałych Eltbletach Valoi1
- musiał przyjść czai płodo
z111lanu. Więc zmierzyłam aię
od razu 1
przeę:lwleństwem
taroty.eh
postaci: Z Dulską
""1dnle.
• To b7ła necsywHele rewelacja.
No, a później przyszła
Kitty w ,,Profesji pani Warren". Teraz zaś „Baba-Dziwo". Grając tę archaiczną nieco dyktatorkę i tyrankę usiłowałam wydobyć z tej posta.
cl jej
kobiece komplek~y.
Tragizm istoty ludzkiej, której pomimo siły charakteru
i
niewątpliwych
uzdolnień
nikt nie kocha.
•
Pr1ed11tawłenłe,
dodajmy, Idzie kompletami. Ale Jui
Boy pl.al • takich Jak pani
aktorkach, że godne są, łero,
by Polskie Koleje Pa6słwowe
organb:owały specjalne pocią,
gl na ich spektakle. A pani
popularnoś~ wzmogła Jeszc1e
telewizja. I takie role Jak·,
baratela, Dama Kamelfowa,
'Anna Karenina esy Pani Bovar1. I cdery Srebrne ·Maski
\V
pamiętnych
plebiscytach
,,Expressu
Wieczornego„.
Więc pełnia,
\V

dział, że indywidualność czło
określa z góry stopień
możliwego dlań szczęścia. W

ćzasu

116
1 Diana • ,.l"A orrodulka" w7m7kają, aię bm próbom doirwołnie10 u1Zutladkovrania, ale Jednak d1& publlanotłcl
b7ła
pani prsede
w11 1łldm, powled1m1, Kleopatra\ se aztuki MoraUna. Ai
tu, - raptem, ta w.olta apned
niewielu lat. Dulaka! W papilloiach, w prs7deptanych, Jak
ło 1ię m6wi w GallcJI. laczkach.
- Jet to 1prawa, tak m7ilę,

eo motna

wieka

- Nie najlepiej. Po pietw._
sze martwi mnie opanowanie wielu scen przez osoby
nieumiejętne i niekompetentne. Od dyrektora poczynając
na statystach kończąc.
Po
drugie zanik od pewnego

• Dobr7 reki
- Więc po Regani• przyuła
Violetta w „Kordianie" i dalej
owa Solange w Iwaszkiewiczowskim „Leci& w Nohant",
która ugruntowała moją pozycję aktorską. George Sand arala
Maria Pnybyłko-Potooka,
Chopina zaś Zbigniew Ziembiński. I potem 11ztuka ula z:a
11ztuką, „Cezar i człowiek"
w
rezyserli Aleksandra węgierki,
gdzie partnerował mi Junona
Stępowski,
lulętna
Joanna w
„Nocy listopadowej'', Alexand- ·
rine w „Maskaradzie" Iwaszkiewicza i .tak dalej. Zawsze
obok wielkich aktorów sceny
polskiej, nawet w sztukach nie
największego lotu, że wspomnę
„Koleżanki" Kr:zywoszeW&klego.
Tak to jednak jest - pozwoli
pan, lt zacytuję pana iłowa z
programu teatralnego
te
nawet w swtetrzałych .tek1tach
osobowość aktorska może
odkryć
nieoczekiwane
pokłady
złota. Taka
właśnie
1ytu&cja

„.,,„~

~9.ni~ ..
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~

t,. J

!• l "

ri.ameg'? i .}eairu, ,Jego

przecież. ,

chwycając,

zadaniem jest
uczyć,

za~

Budzić "·

w

·lud2iacn '"aspira-cję dd ·1epszego i ·mądrzejszego tycia. A ·tu
na dobitkę istnieje · jeszcze
ka:sa 1 jej rygory, , I przekona~
nie, że nic ·nie przynosi więk.l.
szego . dochodu jak repertuar
bulwarowy.
'
„.
e · Pani ·Nhio, przebieg pani
·kariery nie upowainia mnie
Jednak bym podeJrzewał panią o popadanie w stan
depresji?
- Skądże-. · Nie mam powo'du narzekać. Mój debiut odbył się pod gwla7.dą Szekspira. W „Królu · Learze.'.' obolt
Józefa- Wę(rzyna
zagrałam
rolę królewny Regany. W reżyserii wielkiego· Leo.na Schillera. To był rok, powtórzmy,
1935.
• W · tymte Teatrze Polskim przy ullc7 Kar;p,sia w
Warszawie • .
Tak. Zaangatowalam się do
Arnolda Szyfmana„ można tak
powiedzieć, nie na jeden sezon
czy dwa, tylko na ci,tłe życie. ,
Po studiach w PIST. Stutliowałam równolegle ż Elżbietą
Barszczewską, Henrykiem
Borowskim I Eugeniuszem Fuldem.

Artyści w Polsce nigdy
nie mieli specjalnie szczęśli
wego życia. Przypomnijmy
Schillera, Jaracz.a, Irenę Solską. Choćby te ich wieczne
udręki z braku pieniędzy. Teraz za~ zderzenia z nazbyt
arbitralnymi, a często niekompetentnymi opiekuna.mi. Jedynie udana praca daje saty-

' może
ciać spore ' · ai:Y !ake}ił ' sfakcję.
-wykonawcy, publiczn<>sei, a · być
.• . A maHeiiahvo!
może nawet i ; a~i9roW.i. ~o ,nie
było vi teatrze wypadku, żeby
" - Dwadzieścia· jeden lat
sala najbar.dziej zmęcżona, naj- byłam zamężna. Jeqyny raz
mocniej sceptyczna; w najbar- w życiu. "'Wyszłam za socjalidziej dtdżysty wieczór · listopa- stę, bo sądzi'łam, te ten nie
dowy nie biła braw autorowi będzie miał za złe mojego
za iłowa: „Daj mon . wolność
myślenia". Taki
te)l;st . uniesie, · przywi!\zania do teatru.
pewien
powodzenia, . nawet
· • Socjaliści, c7kliłel esy
pierwszy lepszy . lektor~ Dla hydraulicy, wstysc7 lublm7,
myślącego
aktora każda rola
dramatyczna, jest okazją do jak kobieta w domu PMledzl
wypowiadan!a siebie, autor bo- i przygotuje kolacJę.
- To nie jest pań za emanwiem stwarza, abstrakcję postaci, żywy czlowiek powstaje cypacją kobiet?
dopiero ,na spektaklu. Czasem
• Jestem. Ale wolę Jak odwłaśnie,
jak się pow~edziałq,
pasażerski,
któpisarz da małe jeziorko, a rzutowiec
aktor odnajdzie w nim nieprze- rym lecę, pilotuje męicsyma.
·
czuwalne głębie.
Pisze pani pamiętniki?
- Mam
trochę
notatek.
e . Pani , legenda aktorska
j~dnak
łączy
· się
przede Nie wiem jednak co z tego
wszystkipi z kreacjami he-· wyniknie. · Póki co prezentuję
rolcznycb postaci llteratury I oto panu nowy t~ik mojej
wielkich amantek. Wspomnę poezji: „Drucie spotkanie 1
diabłem" - w wydaniu „Czytel„Marlę Stuart" Słowackiego,
·
Lady Mllford iv „Intrydze I nika".
miłości".
Swiętą
Joannę
spotkanie.
• D:lllękuJę u
Shawa, Marynę · Mniszech, c:111
Mogl1by,m7 tę rozmowę dłu
Prusowską Izabellę z „Lalki".
go Jeszcze ciągnąć. Pozostań
Nawet m6wlło . się, że owo my jednak przy kliku tylko
emploi - . królowych, boha- wybranych kronikach z pani
terek romantycznych, . wiel- tycia._
kich dam - Jest
Andrycz
- r>~tę_~uię.
PrzYPisane do końca. pracy.
Raz.mawiał:
Wprawdzie, pamiętam, Abbie
RYSZARD KOSIIIJSKI
:11 „Potą,dania w cieniu Wil\·
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