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Kiedy w piątek przekazałam Pa
oo wiadomośt, że NinaAIDya 
nie żyje. powiedział Pan:· Ajed
nilk... Myślał Pan. że jest rie-

.,.,telua? 
Tak uważało wielu ... Wdzie
jach warszawskiego Teatru 
Polskiego stanowiła pewną 
klamrę. Wprawdzie rozpoczy
nała swoją karierę w Wilnie, 
ale od 1935 roku, blisko 70 lat, 
grała w Warszawie. Była tylko 
dwa i pół miesiąca starsza 
od Teatru Polskiego, licząc 
u.,rodziny tej sceny od premie
ry „Irydiona", 29 stycznia 
1913 roku, bo gmach zbudo
wano nieco wcześniej. W sto 
pierwszy rok wkraczał Teatr 
Polski, gdy Nina Andrycz 
zmarła, 31 stycznia, w wieku 
lOllat ... 
Mówi się o niej: królowa polskiej 
sceny. Niebezprzyayny. 
Według moich obliczeń, za
grała 10 ról królowych. Poczet 
rozpoczyna już pierwsza kre
acja - Regany, córki króla 
Leara w dramacie Szekspira. 
W 1958 roku była Marią Stuart 
Słowackiego. Wkrótce Elżbie
tą de Valois w „Don Carlosie". 
Grała Kleopatrę w sztuce 
Morstina. Lady Makbet. Balla
dynę. Królową Elżbietę 
w „Marii Stuart" Schillera. 
Po latach, wyjątkowowTea
trze Na Woli, tę samą postać 
w „Królowej i Szekspirze" 
EstherVilar. To była jej ostat
nia rola sceniczna. Zagrała ją, 
mając 89lat!W1994 roku by
ła carową Katarzyną w „Popo
łudniu kochanków'' Hena, 
gdzie partnerował jej Ignacy 
Gogolewski jako Stanisław 

~gust. Ja to widziałem -
przedstawienie i sztuka niez
byt interesujące, ale scena 
tych dwojga zagrana brawu
rowo! Choć pojawiały się za
rzuty, że ponad Bo-letnia ak
torka nie powinna grać so
latki ... 
.Jakwyglądala? 
Powiem tylko, że Katarzyna 
Wielka, mając so lat, prezen
towała się na pewno gorzej 
niż Andrycz, mając 82 ... Do 
zbioru jej ról królewskich 
można dołączyć jeszcze Mał
gorzatę Lancaster w „Ryszar
dzie ill" oraz Marynę Mniszek 
~ „Borysie Godunowie". Bar

dzo jej odpowiadało to okre
ślenie „królowa polskiej sce-

~Jedną z moich pierwszych ról była kreacja Reganyw "Królu Learze• -mówiła dwa lata temu naspotkaniuzpublicznościąwSopocie. -To rola strasznej kanalii, wiedźmy. 
. Na próbie dyrektor Szyfman rzecze do mnie: -Mówi świetnie, ale ma za szlachetny kolor wlosów. Jak na sadystkę-fatalnie! Dali mi więc perukę. rudą. Zdziczałam natychmiast! 

ny", wręcz żądała, by ją tak 
nazywać. 
~sobie. by napis ..Królo
wa sceny Teatru Polskiego" wy
ryty został na jej grobie. Była 
jeszcze jakaś aktorka. która 
riczbą ról władczyń mogłaby jej 
dorównat? 
Raczej nie. 
Wktórymśzwywiadówpowie

dziala: ..Bóg nie stworzył mnie 
do rol sierolki". 
Role charakterystyczne grała 
rzadko. Chwalona była w 
„Krzesłach" Ionesco, w reżyse
rii Macieja Prusa. Ja widziałem 
ją w „Tangu" Mrożka, w któ
rym grała Eugenię. Pamiętam 
ją dobrze z „Lalki". Grała oczy
wiście Łęcką, to był 1952 rok. 
Wcześniej oglądałem Andrycz 
w filmie „Warszawska premie
ra", w którym była panią 
Kalergis. Wyglądała wspaniale! 
Łęcka też była dla niej stwo
rzona Troszkę może narzuca
ła się widowni, ale to akurat 
pasowało do osobowości 
ł.ęckiej. Nawet jej głos, charak
terystyczny kontralt, zairał tu 
idealnie. 
Coto znaczy. że narzucała się 
wldownP. 
Chciała być bliżej, zawsze 
na pierwszym planie,· ekspo-

nować siebie, dla niej dość ty
powe. Dziś już takiej maniery 
aktorki nie stosują. To było ak
torstwo minionej epoki. 
Andrycz była aktorką kreacyj
ną, nie naturalistyczną. 
z charakterystycz wschod
nmzaśpiewem. 

Czasem to wręcz pomagało ro
li, czasem raziło. Często pod
kreślała, że denerwuje ją mi
krofon, nigdy na scenie ani 
podczas spÓtkań z publicznoś
cią z niego nie korzystała. 
A słychać było każde jej słowo, 
w którymkolwiek rzędzie by 
się nie siedziało. 
To dziś wteillrze rzaclcośt. 
Kiedyś do wypowiadanego 
słowa, nie tylko na scenie, 
przywiązywało się ogromną 
wagę. Nauczyciele, księża, 
adwokaci mówili pięknie, nie 
gorzej od aktorów! Teraz jest 
moda, by mówić tak, żeby nikt 
nie zrozumiał. 
NascenielwźyduAIDyabyla 

wynkJslą damą. 

Miała klasę noszenia kostiu
mu. Wiedziała, jak go nosić. 
Dziś to sztuka wteatrze za
pomniana. 
A I takich lrostlum6w nie ma. 
Dla Andrycz projektowały wy
bitne scenografki, między in-

nymi Zofia Węgierkowa, Tere
sa Roszkowska, ł.ucja 
Kossakowska, z panów choć
by Szancer czy Otto Axer. To 
były też czasy, gdy grało się 
autora, a nie przeciwko auto
rowi, tak więc kostiumy zaw
sze były zgodne z epoką. 
Ewentualnie stylizowane. 
Andrzej Seweryn powiedział. że 
ze śmiercią Niny Anm'yaodcho
dzlpewna epoka teatru. Epoka 
teatlU historycznego. teatru. 
w którym grai wlek:y aktorzy
~ 2'jawiska tydl przed
stawień. Epoka. w której ko
stium byłpodslawą. nie było 
możlwe, by Królowa wystąpiła 
w sp6dr*2ce I bez biżuteri. 
Reprezentowała aktorstwo 
egocentryczne.Scenicznych 
partnerów, można powie
dzieć, tolerowała. Swietnie 
oddaje to Maria Czanerle, pi
sząc o jej Marii Stuart: „»Maria 
Stuart« Andryczówny była 
piękna i majestatyczna. Ko
chała siebie w swoich partne
rach i pozwalała nieborakom 
wielbić swoje ubóstwienie". 
1bnaayla. że nie:mstala mat
ką. bototeatr.*1ekreaqestaly 
się jej dzleóN. ..Roleto są moje 
córtd-plęlcne.szalone. mądre. 
głupie. różne. Kiedy>UOdziłao11c 

MarięStuartbylamtakmę:zo
na. że chyba poród fizyanytyle 
by mnie nie kosztowal". 
Widziałem ją wtej roli. Tak jak 
w wielu innych. Z tych filmo
wych najbardziej cenię 
wspomnianą panią Kalergis, 
ale i tę z „Kontraktu" 
Zanussiego. Znakomita była 
i w serialu „Na dobre i na złe", 
gdzie zagrała, bodaj, pocho
dzącą ze Wschodu profesorkę 
muzyki. Ale wracając do tea
tru, wraz z odejściem Andrycz 
kończy się w polskim teatrze 
aktorska epoka gwiazd. A, 
trzeba podkreślić, to pojęcie 
nie ma nic wspólnego z dzi
siejszymi celebrytarni. Inna 
klasa. Gwiazdy sceny kiedyś 
to były przede wszystkim po
tężne, silne, przyciągające 
osobowości. Mogły się podo
bać, mogły drażnić, ale nie po
zostawiały obojętnym. 
Edward Csato pisał 
o Andrycz: „Prostota nie jest 
jej domeną, jej rysunek posta
ci zmierza raczej do kun
sztownej niezwykłości". 
Był czas. gdy nie można było 
o niej plsat ile. nawet gdy role 
nie były udane... 
Wspomina o tym Sławomir 
Koper w książce ,,Kobiety 

władzy PRL'', cytując Janusza 
Głowackiego: -Kiedyś napisa
łem coś złośliwego o Ninie 
Andrycz w sztuce O'Neilla 
„Pożądanie w cieniu wią
zów''. No co będę mówił, jak 
pani Nina zagrała prostą ame
rykańską farmerkę. Pani Nina 
była wtedy żoną premiera Cy
rankiewicza, no i przyszli 
do radia jacyś dwaj tajniacy 
( ... ).Ale szefową redakcji by
ła pani Janina Titkow, matka 
reżysera Andrzeja Titkowa 
i żona byłego sekretarza KW, 
i jakoś mnie wybroniła. War
szawka sztukę O'Neilla 
w związku z rolą pani Niny 
przemianowała na „Powiąza
nie w cieniu rządów''. 
Nie pasowała do takich ról. 
Moja ciotka powiedziała, że 
takich desusów, jakie miała 
jako ta „prosta farmerka'', to 
sama królowa angielska by jej 
pozazdrościła ... Później te ro
le charakterystyczne wycho
dziły jej o wiele lepiej. 
Staraw ..Krzeslach"? 
Zagrała ją, mając ledwie ... 83 
lata. Trudno się dziwić, że 
w programie słowo Stara kaza
ła zmienić na Ona. • 
Rozmawiała 
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