
PREMIERA LITERACKA • Nina Andrycz w roli pisarki 

Niedawno widziałem Ninę An· 
drycz na zamkowym zgromadze· 

niu Fundacji Dzieciom .Zdążyć 
z Pomocą", jak z niekłamaną po· 
godą ducha starszej damy I z po· 
czuciem humoru zasiadła na kró· 

lewskim tronie I pozwalała się 
fotografować. Teraz dowiaduję 

się, że jej dziewiąta książka .Bez 
początku, bez końca" została wv· 

rOżniona nagrodą warszawska 
Premiera Literacka w Klubie Kslę· 
garza I dziś wyróżnienie to zosta· 

nie wręczone. Gratuluję. 

Pierwszy tom wspomnień, czy 
- ściślej rzecz ujmltjąc - pro
zy autobiograficznej „My 

rozdwojeni" (1992) zakończyła au
torka na wrześniu 1939 r. Podobne 
gatunkowo dzieło najnowsze rozpo
czyna od momentu zakończenia 
wojny. Do czasów wojny i okupacji 
wraca w tzw. kalendarzykach, czyli 

~ notatkach sporządzanych w tam
tym czasie (w fonrue nie tyle diariu
sz.a, co dziennika duszy). 

„Ta praca natychmiast żąda całe
go człowieka. Nie wystarczy jej czte
ry godziny rannej próby. Wieczorny 
spektakl wkrótce też nie wystarczy. 
Od chwili wzięcia tekstu trzeba 
z nim niejako zajść w ciąi.ę. Z po
czątku nauczyć się słów napisanych 
na papierae, a potem zapomnieć, re 
to czyjeś słowa. Z własnej kIWi i wy
obraźni rodzi się bowiem na scenie 
żywy człowiek" - pisze Nma An
drycz. Jak w tomie pierwszym do
minowały opowieści teatralne, tak 
samo przeważają one w tomie dru
gim. Tyle tylko, re tam była to szko-

- la teatralna i pierwsze role w Te
atrze Polskim, w tym słynna kreacja 

c Solange z ,,Lata w Nohant" Iwasz
kiewicza, które to imię potem przy-

horyzont 
lgnęło do aktorki i wielu znajomych 
nazywało ją tak przez długie lata. 

Druga opowieść zaczyna się od 
obrazków z powojennej Uxlzi. i od
najdywania się ludzi po okupacyjnej 
wędrówce ludów. Potem akcja prze
nosi się do Warszawy; została dopro
wadzona do polowy 1947 i:, czyli do 
ślubu z Józefem Cyrankiewiczem, 
ówczesnym.premierem rządu. W tle 
- niekończące się dysputy politycz
ne i światopoglądowe (a jaki.e) 
z przyjaciólrili: Adamem Mauers
bergerem, Adolfem Rudnickim, Je
rzym Andrzejewskim, Zbigniewem 
Mitznerem (także w roli swatki), 
Pawłem Hertzem, znakomitymi 
starszymi kolegami i reżyserami, 
min. Juliuszem Osterwą. Nie od 
rzeczy będzie zauważyć, re dialogi 
są nieraz tasiemcowe i chyba - deli
katnie mówiąc - sfabularyzowane. · 
Natomiast opisy tła politycznego są 
już wysnute z optyki dzisiejszej, kie
dy na nowo rozdzielono racje. 

Nma Andrycz nie pozostaje w ty
le wobec młodszych koleżanek po 
piórze. Nie brakttje u niej demon
stracji wyzwolonej kobiecości, nie 
brakttje zwieraeń miłosnych, nawet 
erotycznych, typu: ,,I właśnie ten 
idiotyczny mus zamienia mnie na
gle w sukę przy drodze.„". A dalej to 
nawet boję się cytować. Choć au
torka zawsze powraca do myśli, re 
ponad wszystkim górowała u niej 
potraeba wielkiej miłości i pasjonu
jącej pracy. 

Niejeden czytelnik zdziwi się, re 
wielekroć Nina-Solange stawała na 
rozdrożu pracy literackiej i aktor
skiej. Pisała przez cale życie od 
wczesnej młodości, choć wydawać 
zaczęła dopiero po sześćdziesiątce. 
Poszukiwała też głębszych pokła
dów inSpiracji Studiowała i prakty
Ęowala wiedzę Wschodu i filozofię 

europejską. Szukała kontaktu 
z ludźmi wtajemniczonymi, intere
sowała się odkryciami w zakresie 
podświadomości. Wszystko to, 
w połączeniu z głębokim przyswaja
niem tekstów literackich, dawało 
rozległy horyzont duchowy i erudy
cyjny. Przytacza też autorka swoje 
przemyślenia, aforyzmy i olśnienia. 
Co nie oznacza, re pomija zupełnie 
anegdoty i riposty swego środowi
ska. Zwłaszcza dotyczące swej naj
większej roli w tym okresie-Kasan
dry wedle „Orestei" Ąjschylosa. 

Kiedy się komuś poskarżyłem, re 
przy lekturt.e tej prozy nie mogę się 
opneć uczuciu pewnej sztuczności 
stylu literackiego i zachowania - roz
mówca odpowiedział mi: „Czegoż 
chcesz, to był sznyt obowiązujący 
i wóWC1.3S naturalny, z lekka stylizowa
ny na arystokrację duchową i rodową". 

e JAN ZDZISŁAW BRUDNICKI 

Nina Andrycz .Bez początku, 
bez końca";Kśiążka I Wiedza. 
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