
Małgorzata w ,,Karnawale" 
I 

Nowa ·rola Niny Andrycz 
W SZECHSTRONNOSC jej ta

lentu i dynamika jego roz
woju są zjawiskiem nieczę

sto spotykanym na n aszych sce
nach. W konstelacji gwiazd pol
skiego teatru j aśnieje niezmąco
nym blasl{iem. Wierna od la t , ju.ż 
45, tej samej scenie. Nina Andrycz. 

- PanJI Ni;no, z dziennlka.r~"ikiego 
obowiązku i zwy.klej ciekawośc i 
chcę l!"pytac : dlaczego nie obchodzi 
Pa.ni jubilemłro? 

- Po pierwsze dlatego, że rnó 
kraj przeżywa obeanie tak tru 

okres, te doprawdy 1!lie pora pa 
urządzanie akto.rsk ioh jubileuszy. 
Po dru.izie : w ci:i.,"U swego iGitnienia 
mój ukochany Teatr PoLSJki (zbu<lo
wal go m ój wuj, .a rch. Czesław Przy
bylski !) - n ies'1:e1 y, p11ZeszecU taką 
ewolu cję , że może rn1zi;ądniej joe.st, 
na .razie. n ie święt.ować w nim swo
ich ;r.oc,h ic. Po trrocie: cruję się 
psychicznie tza mloda i r-ola ,.czci
god.ne j j ubi1at1ti" dak<JŚ jeszcze 111ie 
nęci .mnie. 

- Więc w ja&:ieJ to niejubileuszo
wej sztuce zobae:cymy Panią teraz? 

- Sztuka - w je j adap tacji sce
n ielznej - n.azywa się krótko: „Kar
na wał". Autor, dramatu1·g węgier
sk i, nazywa i ę Miklós Hubay. Jest 
u n.as c hyba mało zn2my. Na•Lomiast 
historia, która opowia<l„ - ba.r<l ro 
t:1an.a. Powieczlalabym - boleśnde 

znama wi elu lu<lzio m ro śro<lowisk 
twórczych, a także liC2lnJ m odbior
com ich M:tuki. Kr6tko mówiąc: jest 
to dramat 2ma1komitej aktol'ki wsipól
c:zo,eanej, pr-ze<lwcześnie ł'pycl1anej 
na margńres IZyci.a, pozbawionej 
pracy>, a więc skatzame j na milcze
nie. 

- I Pant ł'l'• tę akt&rkę„. 
- Ta.k. Na imię j e j M.alg«zata. 

I chociaż mnie 11a il.mię Nilna , mam 
~ nią niemało W9PÓlnH!go. Iltalgo
rui1.a to dst<icta ut.alento'wana, ale 
bacdU> lmipulsywna d w dodatku 
prawd<lm.ówna. Żle w iec oob ie radzi 
w SJ)'Oleczeństwie, w ja k im ukła<ly, 

Zdalwllam się DA1Wet, że aż taka 
zbie-.iność„. 

Fat. B. J . iDory.1 

spryb, machlloJki, a 'Illie talent i pra
ca decy<l\lją o utxtz,ymaniu się in.a 
powierzchni eycia. Jej perfidnym, 
codgór!nie k!erO'Wanym iantag01I1istą 
jest Dyrektor Tea·tru. Tego teatru, 
w którym zagll'ala swoje inajwięklsze 
i najpiękndejsrze role. 'Drzeba trafu, 
że węgie.r-.•ki autor wyliczył bez
błędnie role.„ Niny Andrycz. A mda
nowicie: Swię<tą Joan.nę, Marię Stu
art, K.Jepp.a tre, Małgorzatę Gaulliier. 
Zd'z;iw!łam ~t:ę awet, e aż 1-aka 

- Węirier wymieillla role wlelklclt 
heTOin - i to się zgadza. Alł prze
cież publi<mlość po lska. zna Pa111łą 
równic<il 'Z ca?kowl"Cie odmiennych 
posta.ei kobiecych, że przypomnę tyl
go ł'O zwścieC'ZO n<\ kolhmkę Dulską, 
no I właściclelk() elegaucll:ich d omów 
Miha.dzek, czy:!ll Kitfly Warr en. A i 
ta., naJnowsza rola. l\lałgorza.ty jest 
podobJto ~upcmie itnn.a? 

- Pewnie wie. to p 81111i z tz:akuliso
wych ploteczęk? 

- I owszem. Pod-0bno z:nękałl& I 
chora, na poc~1'ku s ztuki dtwlga 
się Pani 1:r.e swego loża. jakby t& dDA 
klęski. 

- Coś w tym r odzaju„. Ale 0próc:z 
tklęs.ki ,i - jakie modnych - nie
poko j ów e-gizy'Stencjalnych, są w te] 
sztuce ta.kże pewne odlniesie:nfa Q.o 
.na szej d zisie jszej .rzeciz,ywistośc i. A le 
wię~.1 już l!l ie powiem. Zapraszam 
na premierę. 

- Do Teatnt Kameralnego. juł 
30 k'wietnfa. Dziękujemy ,za za.pro
szen ie i rozmowę. (peg) 


