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- Myślę, że dla widza naJ
bardzieJ interesuJące będą nie 
mocno okroJone (z koniecznoś
ci) fragmenty ról sceniczn)'<:h, 
lecz raczej to, co aktor uważa 
za słuszne powiedzieć o so
bie samym. jakim widzi się po 
latach pracy. Co wrażliwszy 
słuchacz odbiera równie:!: I to, 
co aktor przemilcza, co c h o
w a w p a u z i e, oo kryje się 
pod nie wypróbowanym w ża
dnej roli uśmiechem. Przynaj
mniej mnie - 1ako widza - te 
właśnie momenty nieoczeki
wanych zamyśleń osobistych 
frapuJą zwykle najbardziej. 
Tak było na przykład. gdy o
glądałam „Mój program" Hali
ny Mikołajskiej: wcale nie 
miałam wrażenia (jak Jej za
rzucano). że się skarży ... 

Co do (Illlie: chciałam aby ci 
wszyscy, którzy dochowali mi 
wierności i w latach, kiedy 
grywałam więcej, i w latach 
kiedy grywałam (nie ze swej 
winy) rzadziei zechcieli posłu
chać trnchę prawdy o mnie ja
ko o człowieku. Może nawet 
przy okazji fragmentów moich 
znanych ról scenicznych od
słonić twarz nową, nikomu je
szcze nie znaną, przekazać 
robione na gorąco liryczne za
pisy własnych przeżyć... Widzi 
pan, ludziom naszego zawodu 
trudno zdobyć się na praw
dziwą szczerość, trudno mówić 
o s o b i e. Myślę, że zdobyłam 

się tym razem na kilka takich 
momentów szczerości. 

Jak zwykle, przygotowywa
łam się do tego występu bar
dzo sumiennie. Chciałam spra
wdzić oddziaływanie moich 
„prywatnych" tekstów przede 
wszystkim na ludzi spoza śro
dowiska aktorskiego. Z uwagą 
wysłuchałam tego, co powie
działa mi maszynistka przepi
sująca scenariusz. muzyk-per
kusista żyjący w świecie swo- . 
ich dźwięków, młodzi kame
rzyści, którzy zetknęli się ze 
mną chyba po raz pierwszy. 
Oczywiście największe znacze
nie miała dla mnie opinia Re
dakcji - w osobie niezwykle 
wnikliwej, obdarzonej wyo
braźnią i trafnym słuchem te
atralnym pani Małgorzaty Pał
łasz. Wracając do programu: 
owe fragmenty ról, nagrywa
łam w takiej kolejności... 

- Przepraszam, że przerywam -
ezy będą one „szły" " programie 
właśnie " tej kolejności? 

- Chyba tak - i ten układ 
ma duze znaczenie, bowiem 
najpierw grać będę lady Mil
ford z Schillera <moją „ wielką 
damę", ale dla potrzeb TV bar
dzo u m n I e j s z o n ą teksto
wo) potem polską arcykołtun
kę Anielclę Dulską, z kolei nie
szczęśliwą królową Szkotów 
Marię Stuart i w końcu Gwiaz
dę ze sztuki Kaj ara o tym 
samym tytule. 

Fot. Z. Na!lerowska 

- IUedZ!łC Pani drogę twórczą, 
mo:tna zauwatyć! clekaw11 prawi
dłowość!: po okresie aktorskiego 
milczenia nykuje Pani publlczno•c1 sensacyJ1u1 nlespodzlanke. Po 
rolach królowych. wielkich dam -
nagle nieoczekiwanie Nina li.n· 
drycz gra Dul•ka ! (Prosze przy o
kazji przy Ja~ !(ratulac.fe: wszak 
przy pelneJ uli •złuka Idzie w 
„Polskim" po ra'l setny). Krytycy 
ntywaJa Jut okre~lenla rodem • 
publicystyki polltyczneJ: „nowy 
kur• Niny Andrycz" li. przed 
„Dulską" oknzalo sle. te świetnie 
ezuJe sle Pani " tak charaktery
styczneJ roll Jak Gwiazda u KaJ
zara. 

- Czy „nowy kurs"? ... Na to 
pytanie odpowiedzi można by 
oczekiwać raczej od krytyki. 
Dostałam nowy i nowoczesny 
tekst, więc inne musiałam do 
niego znaleźć środki wyrazu. 
Wreszcie.„ nie można qo koń
ca życia być amantką! 

W związku z tym „nowym -
trudno nie :fodać słowa : 1akoby -
kursem· opowtem związane , 1ym 
przeżycie KrzysztoJ Pan1oew1cz 
zap1ojektowa1 scenogratle do 
„Dulskiej " 1al<, te na scenie wszę
dzie : na meblach. na podłodze, 
pod sufitem . nawet . na widowni 
leża lub wlsza stosy naiprzerót
nlejszycb l<Ostiumów . Nad sceną 
góruje 1doslowme bo bardzo wy
soko. co zmusza mnJe do karko
łomnych ekwilibrystyk) ~lgantycz
ne loże . W czasie któregoś kolej
nego przedstawienia . bud2ę" się, 
otwieram oczy . spoglądam w gó
rę i. „ wśród wiszących nade mną 
szmat dostrzegam niegdyś wspa
niałą, tera2 okropnie zniszczoną 
•leloną suknię, w której grałam 
lady Makbet .. 

- Czy ma Pani Jut jakieś skon
kretyzowane pro ekty dalszych 
wysto::pów " TV? · 

- Tak, nawet bardzo skon
kretyzowane, bo już nagrane. 
Prawdopodobnie premiera od
będzie się " w pierwszych 
dniach maja. 

- Nie należy więc Pani do &egó 
coraz nlellcznlejszcgo klanu prze
ciwników telewizji? 

- Skądże! Telewizja to pra
wdziwa potęga: zdobywa mi
lionową widownię, która może 
nigdy nie trafiłaby do teatru, 
powiedzmy, na Słowackiego, 
aby posłuchać tej najpiękniej
szej poezji polskiej. Jaką po
tęgą jest telewizja, przekona
łam się choćby wówczas, gdy 
po „Damie Kameliowej" za
częli mi się kłaniać kierowcy 
taksówek. Co prawda dużo 
więks;:ym sentymentem da
rzyłam występy w TV, kiedy 
grało się jeszcze na żywo. Mia
łam wówczas Wrażenie. że 
gram na premierze - teatr w 
„konserwie" nie daje już ta
kiego wrażenia. 

Rozm. JAN SPIEW r 


