NINAANDRYC
NASTĘPNĄ moją premierę w
reżyserował Ludwik
Rene. A pomysł był ambitny.
Chciał służyć jednemu z najwięk

drażliwy. Pięćdziesięcioletnia. już
przekwitająca kobieta. Róża
Tiimmler, zakochuje się bez pamięci w młodym Amerykaninie, ko-

szych pisarzy XX wieku - Tomaszowi Mannowi. Oczywiście, adaptacja jego prozy dla potrzeb telewizji nastręczała o wiele ~sze
trudności i mogla budzić pewne
kontrowersyjne opinie wśród wielbicieli Manna Na szczęście jednak normalny widz. nie docieka,
który wątek pominięto, a który
wyeksponowano. a to przecież
właśnie jemu chcieliśmy przybliżyć
niełatwe dzieło Manna Już sam temat oszukanej był, trzeba przyznać, nieprosty i może dla wielu

repetytorze swego syna Jej przyjaciele, miejscowy high-life i rodzina potępiają tę spóźnioną namięJ
ność bez jutra Ale Róża, wielka
miłośniczka natury,uważa, że uczucie daje nie tylko psychiczne, ale i
biologiczne odrodzenie. Istotnie,
najnieoczekiwaniej w świecie wraca jej tak zwana księżycowa niedyspozycja Zakochana Róża bierze
to za oznakę nowego rozkwitu kobiecości . Tymczasem okaże się,
że to - rak. Ale kobieta uszczęśli
wiona wzajemnym uczuciem mło-
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von

dego chłopca nawet na łóżu śmier
ci nie będzie wiedziała, jak gorzko
została oszukana przez naturę.
Znany teatrolog, Jacek Friihling,
zastanawiając się w swej recenzji
nad ponadczasowymi walorami opowieści Manna, bo taka historia
może przydarzyć się wszędzie i zawsze, pisze o mojej grze, co nastę
puje: „Nina Andrycz w sposób niezwykle dyskretny, a równocześnie
fascynujący wtajemnicza nas w
skomplikowany proces porażenia
późną, niepohamowaną namięt
nością. Z początku jakby zdziwio-

na tym wszystkim, co się w niej
rozgrywa, jakby zalękniona tym
czemu się oprzeć nie potrafi - odrzuca w miarę rozwoju wydarzeń
wszelkie więzy i konwenanse. Ale
chyba największą zasługą Niny
Andrycz jest to, że potrafiła ona
przekształcić fizjologiczny dramat
w ogólnoludzki lęk przed przemijaniem. Jej wiara w cud jest całkowi
cie szczera i bezpośrednia Artystka bardzo plastycznie wypowiada
tekst Manna. jest prosta i ludzka.
W sumie jedna z piękniejszych ról
dramatycznych w dziejach naszej
telewizji".
A swoją drogą któż dziś tak
umie i komu się chce tak starannie
odnotowywać teleNizyjne role! Oczywiście, że i praca całego zespołu aktorskiego - Marka Perepeczki w rołi Amerykanina, Włady
sława Krasnowieckiego - lekarza,
Renaty Kossobudzkiej - powiernicy została sprawiedliwie oceniona.
Po roli oszukanej .moje kontakty z
telewidzami, liczne koncerty i nowa
fala korespondencji wyraźnie się
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Faon, który ~ kilku źródeł w
ogóle nie istniał? Czym było dla
niej w Domu Muz uwielbienie uczennic i miłość lesbijska? Na
wszystkie te pytania usiłowaWn
odpowiedzieć zgodnie z duchem
gr.n!j opowieści. A więc około ~
roku swego życia Safona popadła
w stan, który dziś nazywamy depresją nerwową. Odczuła przemijalność swoją i świata. Śmiertelnie
zlękła się starości. Brutalnie porzucona przez młodego żeglaza uznała, że - jak pisze Barbaa Wachowicz - ,,zdrada gorsza jest od
żeglarza Faona przekonywająco

p

Wracając na moje telewizyjne
podwórko - duży i PfZYchylny oddźwięk wywrX<l emitowany wlutym
1900 roku „WachlalZ lady Windermerew Wilde'a Wtedy bodajże wystąpiłMI po raz pierwszy już jako
matka dorosłej córki, na szczęście
była to urocza Marta Lipińska. RatowalMI jej dobre imię,~
mnóstwo paradoksów o salonowym życiu i o pokonaniu trudności
grożących
skompromitowaniem
damy. A damą. czyli kimś nieskazitelnym i czaującym, godnym mi-

łości prawdziwego ~

(Andrzej Szczepkowski) należało
przecież

pozostać

za

cenę. Pomocna wtych

wszelką

manewrach

była mi obcisła, lśniąca czarna toa-

leta, szczodrze wydekoltowana,
dzieło niezawodnej Xymeny Zaliewskiej, którą to toaletę później
przez parę lał wypożyczano, niestety, różnym kabaretom i programom rozrywkowym.
Od komedii Wilde'a kapryśne
1elewizyjne losy przeuucaly mnie
jeszcze raz w mroczny klimat dalekiej rosyjskiej prowincji. Zagrałam
w „Burzy" Ostrowskiego, sztuce
bardzo popularnej do dziś . w
Związku Radzieckim, ale dla naszej
mentalności raczej trudnej w od·
bioue. Reżyserował Jan Kulczycki.
Ja grałam Katarzynę, nieszczęśli·
wą żonę bezwolnego kupca, która
z wielkiej miłości, oczywista, ośmieliła się

go

zdradzić. Kończy

się

to jej publiczną spowiedzią na
bulwlne wobec mieszkańców
miasta no i śmiercią. Nasza publiczność nie ba'dzo rozumiała ·
wyrzuty sumienia biednej Kasi, ale
za to w prasie· katolickiej (Słowo
Powszechne) rozległ się głos pojmujący tę moralną rozterkę i aprobujący moje aktorstwo. Twierdzono nawet, że dziś może jeszcze tylko ja jedna potrafię udżwignąć melodramat, przemieniając go w rozprawę o sprawach ostatecznych.

w następnym sezonie telewizyjnym, a jesteśmy
demdziesiątych,

już

w lalacłl sie-

z.agralam

Safonę

Anrrt

powieści
Kowalskiej.
Postać tej największej poetki starożytności fascynowała mnie od

wdJg

dawna i to z wielu powodów. Dlaczego u szczytu sławy popełniła
samobójstwo? Czy naprawdę kochała jakiegoś żeglarza imieniem

wysportOWMy Marek Perepeczko, mojego brata - Jerzy Kamas, a moją c6ń<ą była Ewa W<'Nlrzoń. Ponieważ tragedia Salony
rozgiywala się dla nas wszystkich
już w nowoczesnym studiu, dajmy
wiarygodne świadectwo Barbary
Wachowicz o tym, jak to w praktyce wyglądało : „WaJU!lki naszej
pracy w studiu na Woronicza woła
ją o pomstę. Nagrywmny. Wszystko idzie gładko i bez poprawek.
Nagle stop- zaczyna migać kamera (jedyna z dolką!!) Przerywamy.
Po naprawie kanery wysiada mikrofon na pół godziny. A czas nagranie jest. jak wiemy, ściśle ograniczony. Duszno. Nie ma czym oddychać w świetle reftektorów. Nawet poczciwy osioł, sprowadzony
bodaj z ZOO. w jakimś momencie
padł. AftJ.orzy musieli dotrwać do
końca".

(„Ekran" 19 VII 1970 r.).
Dotrwałam i ja Zdarzaly się jeszcze ciekawe i wartościowe role "ak
na
rola
aktorl<i w bardzo sugestywnym
"Terraium" -współczesnej sztuce
Ireneusza Iredyńskiego. Jej rezonans okazał się być bez precedensu, jako że Huta Szkła z Sandomierza wystąpiła z oficjalną propozycją
do telewizji, żeby mnie i Marka
Bargiełowskiego, lekarza w „Terrarium", odkomenderować do klubu
huty i tam dla załogi powtórzyć
całe przedstawienie na żywo. Było
to z wielu powodów niemożliwe,
więc zjawiłam się w klubie sandomierskim też jako aktorka i jako
gwiazda, ale ze sztuki Helmuta Kaj-

przykład

sławnej. a~--

zara.
Występowałam także

wiele razy

w programach publicystycznych, w
programach autorskich czy poetyckich, po których łaskawi odbiorcy
znowu uradowali mnie licznymi listami. Szczególnie podobał się im
chyba półtoragodzinny „Mój program" w redakcji Małgorzaty Pał
łasz, i niedawne spotkanie ze inną
w murach ukochanego Teatru Polskiego, którym opiekowała się z
ramienia TV redaktor Beata Gliszczyńska.

Czy ta rosnąca ilość publicystyki i ukazujące się w druku moje
książki mają wykluczyć Tealr TV?
Nie, i oczywiście nadal chciliabym
coś nowego przeżyć wtej dziedzi.
nie, zwłaszcza w towarzystwie reżysei:a. którego mogłabym szanować, i kolegów, których lubię.
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