
JULIUSZ KYDRYŃSKI SPOTKAHIA Z AKTORAMI 

NINA ANDRYCZ 
Instytucja tzw. „koncertów ak

rto.rskich" lnie des.t .u nas 'Zbyt po
pu:larna Cieszy się ona d~ym 
~em na Wschodzie, 
gdzie ,,k.oncerity" znakomitych 
akitorów radzieckich są zjawi-
61kiem czę<itym, a także na Za
chodzie,, oo imogJ!iśmy sitw-ienlzi<: 
QS'Obiście, oglądając z górą rok 
temu wspaniałą akitoricę angiel
ską, Barbarę Jefford, w takim 
właśnie „kdnieexicie" MT}"bra.nych 
ról szeksipirowskłch. 

Szkoda, że zaniki u .nas popu
.łazlny niegdyś -zwyczaó gościnnych 
występów znakomitych ak!lorów. 
Związani z zesipołami swych te
atrów, in.iezlwyk;le :rzadko g<J$ZCZą 
na Obcych scenachi. oo sprawia, 
że pu:bliczawść - .na· przy'ldad kra
kowska - może latami całymi 
nie oglądać Andrycz.ów.ny, Ekh
lerów:ny, Wosu:zerowicza a.y 
Lomnidki.ego, a warsza.wska mo
że znać J~ tylko IZ re
cenzji czy z radia. . To prawtla. 
radio ~wala na Qwarcie :z:na
~ .z art.Y'S'tami innych mias.t. 
A1e •radio przekazuje przeciee 
sam tyllro głos akitora. A to sta
nowczo za mało. 

P<7ziastaje szkilany ekran. Tele
wizja. Zr-Obiła ona już wiele d!la 
pomania aktora poza jego macie
rzys tym teatrem. Nie poświęcala 
jednak dotychczas spoojaJnej u
wagi pojedynczym. •wrel!ltim in
dyw.idualno.ściom aktorskim., bra
nym - że tak powiem - ri aro
bna,, a zas~ącym na to, aby 
Ukazać je najszerszej IPl.lbliczm:>
ści. w ich nzjciekawszych osiąg
nięciach. W cych osiągnięciach, 
które przecież mijaóą be2p0W1'0t
nie wrae iz rolą, a kltóre nie ;tyl-

. iko należałoby s~rymwać 
za p;oiśredn:iotwem szklanego 
ekranu, llecz je .także utrwalić 
:za pomocą telerecordingu. 

Postanowiliśmy zatem w tele
wizji śląskiej .(k.tóra ob. •W swyni 
programie ldtalnym obsługulie 

prawie całą Polskę południową 
i ipółnocno-zaJOhodnią) w.prowa
dzić icykl p~amów, Mtóre -za
sltą'piłyiby w pewlnym sitopniu czę
!Slte daJWTniej, gościnne wys.tępy 
wybftrlych arctys'tów polskiej sce
ny. Wys.tępy w .tych programach 
są iwystępaJmi gościllinymi w naó
istotnie<jsizyim 'ZllalC7'.eniu tego sło
wa, ibo dzięki !telewizji każdy z 
nas ;przecież gości artystów w 
swoim własnym domu. Cykl za
inaugurowała niedawno w tele
wizji śląskiej Nina Andrycz w re
citalu reżyserowanym przez Mie
czysława Górkiewicza. 

Swietna lkarriera sceniczna Niny 
Al.ndrycz jest w równe.i mierze 
zasługą rw'ielkliego ,taleni'tu artyst
ki, jak i - co zdarza się rza
dziej, .iUZby mogło się wydawać 
- jej u:rddy i 'Wkl:zięku, zjedrw.
ją<:ego aktorce niezmienną sym
patię wi"<iowni. Skala jej tałen
tu, środków i moi;J.ilwości ~est 
bardzo romegła. Nina Andrycz 
z równą swobodą gra role lirycz
nych amantek, jak i kobiet tra
gicmych, któryctl przeżycia i losy 
ukazuje widzowi z przejnn.rjącą 
siłą. Artystka łąozy niekiedy rw 
jednej roli w hanno.nijny i sub
·telny sposób obie ;te głóWtne ce
chy swej asd>dwości: miękkość 
i slł~ łagodność i ostrość wyrarru. 

Na s.wój reeiital przed :kamera
mi Mąs'kiej ·telewizji Nina Alll
d:rycz wytbrafa f·ragmenty trzech 
ról. Pienwsza z nich byta telewi
zyfjną prapremi-erą: artyl>'tka nie 
miała ddtychczas w swym .reper
tuarze roli Małgorzaty iz F a u
s :ta. D\Vie rdle ~~.,..-~ 
są dobrze publd.cznOści wam 
skiej; teraz mogła je obejrzeć 
~we fra~entach) publiczność 
całej Polski:. Były to role: Abbie 
Cabot z Po ż ą d a n i a w cie
n 1 u wiązów O'Neilla i Ma
da.ny Pinedy :z romancy drama
tyczneó Federico GaToia Lorkl 
Prowadząc tę audycję, ~ 

4 ... cykl zainaugurowała w śląskiej 
telewizji Nina Andrycz ... 

sposobność ipodlk:reślić na czym, 
moim -zdanieim, polega bogactwo 
s21tuki aktorskiej Niny Andl'ya, 
na azym polega siła jej fascy
nacji. Sądzę, 7.e w pierwszym 
rzędzie - na silnym uczuciowym 
zaangażowaniu się artystki w 
ipodawany teks.t. Ale p,rzy całym 
swym zaangażowaniu emoc'Ja•i
.nym, Nina Andrycz zachow:uje 
mws-ze peł.ny szacunek dla inte
lekituadnyc:h •tTeści utworu, .wyra
żane uczucie .nie ponosi jej, nie 
przeszkadza jej myśleć. Jest to 
bardzo charakterystyczna cecha 
nowoc-zesnego akttor&twa europej
skiego i nie na darmo nazwano ~ 
Ninę Andrycz „najbardziej euro- ; , · 
pejską z naszych aktorek". ~ 

Łatwość, z jaką od roli Małgo
·rza:ty artys.'tka 111miała ,,przerzu
eić się" do roli Abbie Cabot, jak 
równie l\V•niklliwie pot.l'afi1a oka- ~ 
zać ,t><J6'tać, pochodzącą z zupełnie "l 

_innej rzeczyiwiStości - hi.storycz- · 
.nej i a.rtystycznaj, nicwą<tpliwie ,..._, 
lq)r.Zytom.niła telewidzom, iże o- "" 
glądają iw osObie Niny Andrycz 
pe1nię sztuki aktorskiej. Wresz-
cie Mariana Pfoeoda pozwoliła 
artysltce .prrejmująco .wygrać ro- ~ 
ma.ntyc:m-c-tragiczną nutę, prze- ~ 
wijaijącą się przei ów przedzi- '\) 
wny, liryczno-rewolucyjny .poe- ~ 
mat hiszpańskiego twórcy. ~ 

Wydaje mi się, że cyk:l a-udy- ~ 
cji, zainaugurowany wy&tępem ~ 
Niny Andrycz, a objęty W6'pó1- , 
nym ty.tulem Spotkania z ~ 
akt ·orami, posiada d~ .wa- ~ 
gę, i to nie Jtyl!ko art,Y'Styczną. 

Mając możność obejrzenia naj- °" 
wybitniejszych osiągnięć na.j-zna- A 
k.omitszych artystów sceny w ~ 
sltanie „kontłensacJi'', a zarazem °"\ 
porównania ich skali i pewnych ~ 
cech, dla .tych o.siągnięć chacak- '
terystycznych, .widiz telewizyjny ~ 
zbliży się nie ityłko do zagadnień ł I I 
samego teatrcu - o oo 1telewizja ""{ 
w wiebu ' innych ;programach dba '
'jl!Z od daiWina - lecz także, do 
zagadnień samej sztuki aktor
sk.i~j, bez '!Qtórej tea·tr !Przecież 
nie mógbby istnieć. Bo oni to 
właśnie, alk.torzy, są tymi · „oso
bami, działającymi na scenie, na 
drodze ;pr.zez labirY111t zwainy tea
trem, którego przeznaczeniem 
jak dawniej, talk i teraz było i 
jest służyć iniejako -za zwierciadło 
naturze, pozkazywać cnocie wła-
sne je:j rysy, złości żywy ~ej 
obraz, a światu r duchowi .wieku 
postać ich j piętno" 

Fot. Z. NASIEROWSKA 


