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rodq hiszpańskiej sztuki wypełnił się 
niedawnv wiecz6T. na kt6Tti zapTasza· 
la · Ope.ra KTakowska. Do najniezbęd · 
niejszuch i nfo-rmacji i jednego pół 

dowcipu ogTaniczulo się szczęśliwie słowo 
wiażace punktu 7JTOQTamu (Slawe11niT PietTas 
z ramienia durekc;t OpeTu łódzkiej). BaTdzo 
pięknie śpiewala Delfina Ambroziak - nie 
tulko swum świetnvm S07JTanem. ale ; t1Tze· 
żuciem emocionalnum oddając chaTakteT JJie 
śni czu aTii. DuskTetnie toitJaTzuszula no far 
teJJianie KTustuna Slobodnik a na aitaTze -
Roman Ziemiański wiTtuoz teao inst„umen 
tu. na kt6Tvm solowe paTtie wukonal tr ści 
szeniu bez ,,podnoszenia alosu" nie naTusza 
jqc kameTalneao nastToju wieczo?'u. Vedettq 
była Nina AndTycz, kt6Ta - f)Ozostając już 
TJrzu teTminoloaii muzycznej - dala konceTt 
słowa. TozbTzmiewajqcu melodia ki alosu i 
intonacji. 

Bula to impTeza co sie zowie eleaancka. 
wiecz6T aTtustycznu Tzadko już zdaTzajacu 
sie w dobie komeTcjalizacji i dearadac1i sztu
ki estTadowej. W nobliwym wnętTzu Teatru 
im. SlowackieQo qdzie nieodpowiednie za 
chowanie sie mlodzieżu opisuwrzla ostatnio 
TJrasa. publiczność tum ?'azem sluchol<i ·w 
skupieniu i z aplauzem teao co nie miało 
nic wsp6lneao z latwa i tania .hiswań~7czv· 
znq". 
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]Vłn• AndT11cz widzieliśm11 ntPdaw-.ic- '<' 
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doweao zanalizował . kieduś Helmut KaJzar, 
dokonuJąc wiwisekcji na 8 wcie!enwch ri k.
to1'ek w ,,Gwieździe". 

W 11rzupadktt Ninu AndTucz dylemat pod
wuższa się o kilko szczebli To nie ?est akto?'· 
ka z kapTusu. ant tvlko z DTzuootowania lub 
Powalania lecz z same; swei naturv :. in
stunktu z wewnetTzne1 - znanej osucho
loaii - :i:ale~ności 11fer afektu 1 intelektu z 
manieTU żucia z votr<>ebu antokreac11 Nie 
W'UPTacmvanej dopieTo z latami al11 inte
crralnei Parafrazu,QC' „dnnu' Nalkmvsle1e1 iż 
Piekność obnwiaztt11" do wiell(ieqo losu" . 
można zauważufo że A ndrucz naznaczona" 
zostala tuż od mlodości tum nier>oSDolitum 
tupem urodu kt6ru w nolaczeniu ~ wladczum 
oestem oostawo tonem olo .~ n. sTJo~ohem try
manio olotou nte1al(o z q6Tv TJ1'edest-vnou•al 7q 
do kOTonv i t?"enu do 1'6l l(?'ólewsl·ich kt6-
"Uch dłuai ko-row6d 1(„oczu Zll nia -io dz il . 

• • • 
wbiega 1ia· .scenę z ta lcim' blyskiem w oku, 

jakby to mialo tiu<' w yw:anie r '11 „one l1i
dziam idli dali sie 2u1teU• rPz tJo n. rzcy1ne1 nu
cie soektaklu telev; i z111.,,eoo l ndziom malej 
wia„11 in sztuke ktńra inkn ierlvno .?dolna 
1est omi.iać czas. 4 rtustka zanrez„n tn1Dala sie 
w trzech postacia<'h roiłem z Ri~zrm 1111.· 1ako 
liilżbieta Valois z . non Carlosa Scht!iera, 
1ako MaTiano Pineda z dramatu voetuckieao 
GaTCii Lorki • 1ako 1frabina z .. Psa oa?'od
nika" Love de Vegi w tch monologach skie
Towanuch do wuimaainowanuch r>aTtneT6w. 
Ninie Andrucz nie ?est votrzebna fi~vczna 
obecność owvch 'DaTtner6w ';ak nie brako
walo 1ej w tum wieczoTze dekarac;i i re
kwizutu. 

.. Lubie Q?'ać na duże.? scenie'·' - 1'ovned:zia
la mi w W11Wiadzie i dala sie w tum wuczuć 
coś więcej niż t11lko okre~lenie :!amkmete; 
kulisnmi r>TzestTzeni desek Cal111 w;er oustą 
scene bietze zaborczo w uosirtda,1ie iako te

spektaklu telewiz11in11m .• Bez kuTtyny" 
10 Toli staTzejqcej sie akto-rk{. kt6Ta schodzi 
ze scen11. a wiec w auTze rezvgnacji i poże 
anania z teatTem AktoTka w roli aktoTki 
- to mnie zawsze fascynowało. Musi to być 
szczególne zadanie inteTpTetacujne: but so· 
bą. czu zagTać siebie? Tulko ,buć" to dla 
sztuki za mało . za dużo natomiast dla aranic 
PTuwatności: . .zagrać" zaś siebie - jaka? Tę 
Tozlealość SJITawu mawda-nieprawda. te za· 
:ło§Ć ,~JlfoeTum~ntu i•rgiczno-zaWO· 5 
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ren działania 1'0Stact. zdobnych w 1'TZepięk
ne. stylowe. wspaniale noszone na smukle1 
sulu:,etce kostiumy - właśnie dla niej .. jak 
ulał . S~ma wystarcza sobie i nam. A nie 
votrz~bu1e !'artnerów. z którymi iakobu roz· 
m_awia. takze dlate110. że jej bohaterlci sa od 
nich mqdrzejsze i silniejsze - kobieca in· 
tuicjq: _uczuciowościq. mocq milości ale i 
1'TZenikliwe110 umuslu. 
.Jeśli _dla 1'ełne110 aprobowania tuch perso

nifikac1i zakochanych młodych kobiet 1'eW· 
nq zawadę stanowi dla niektórych dojrza
łość środków techniki aktorskie;. to warto 

dostrzec. że artystka nie tyle kreuje kon· 
kretne osobu dramatu. co przedstawia ich 
postawę emocjonalnq i moralną. dumę i 
wierność swoim ideałom, ich wolę, decyzję. 
ar11umenty. Rozgrywa rzecz ze sobą. w so· 
bie - co dobitnie ujawnila forma 11T1J w po
jedynkę: rozwija dramat wewnątrz vostaci 
i 1'odnosi ao o stovteń wyżej: z jednostko· 
we; akcji scenicznej ku uniwersalności ku 
wartościom 1'0nadczasowym. 

Na hiszpańskim wieczorze Niny Andrycz 
fra11menty trzech romantycznych życiorysów 
scenicznych byly wyzwaniem losu i czasu 
Pod znakiem .. wiecznej kobiecości" ( .. das 
ewi11 Weibliche. was zieht uns hinauf") i 
zsumowały sie w vopis kobiecości zwycięs
kiej. 

Nie o rolach tu mowa. ale o zjawisku. O 
uporze i nieznużeniu. o niewypalonych 

namiętnościach w paradzie królowych mi
lośnic t heroin scenu. Wobec zszarzenia i 
S1'Towincjonalnienia teatru budzi sie teskno
ta do szerokie110 aestu i szerokieao oddechu. 
do te110 rodzaju sztuczności lctóru wuwodzi 
sie od słowa sztuka ł jest wlasnvm dziełem 
oktorskie110 talentu. A wobec dzistejsze110 nie
dostatku induwidualności pra11nie ęie kon
taktu z o.~obowościq - której albo można 
nie akcevtować albo buć 1'0d urokiem ale 
której zaprzeczyć się nie da. Ile mamu ta
kich silnuch osobowości obecnie? Trzy czte
ru. czu więcej? Co 1JTOszę? Nie widzę nie 
słuszę ..• 
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