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PRE~IERZE „HAMLETA", w kt<?ryn
które niestety nie reaguje nieszc zf! Sny,
to Nin~ Andrycz kreowała Ofelię, znała
N.A. _ . Przyjemność rozprawian ia
za!)zczuty małżonek.
się .z rodzimym kołtuństwem z tak noś
zła się ona w. \o~arzyst\.yie . kolegów . \li
J.~:'. --: Pani Dulska. m?glaby_ ehyt>a
·zrł'ane-}rrestat1Pa:;.ji' :;,G~orge'a"- na- k~ nej . ~ry.buoy ją!< t~ątr . .A d.aJą. ,!Tli, si~ qpo
we znaki jako aktorce Ninie Andrycz,
rządzie me tylko trzyp i ęti ową kamieni
cji, poprosiła kelnera o kurę w potraw~Ó.J~.,ż.Y<;)e p_l'.,YWJ-,t~e pam i~~-~#;d_;i: ~ __s~?.,. ~ . •
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Od wcre:nych bowiem lat dbafa .o i komentowała meJedna A111elc1a !Jul
N.A.: _ Niewątpliwie, Od koltuństwa
linię.
ska. Gram więc ją i z pa s ją, i -z drwiną.
do.„ faszy_z mu -: . jeden .. krok._ .Wi~zi,e.li.,
'
śmy ostatnio w dobi;ym włask1m filmie
i - . Nie jedz, paniusia Andrycz, JeJ
„Szczególny · dzień" )ak przeciętni wielo
konfidencjonalnie szepnął stary wileń
dzietni - jak Dulska - mieszczan.ie za
ski kelner, pan Antoni - niedobra, ży
mieniali się w gorliwych służebników
lasta, przyniosę lepiej wontróbka.
obskurnej rządzącej machiny .
."(_.H.: - Co Pan.i gra obecnie w War' Pani Nina uśmiechnęła się, mrużąc
swoje znane z piękności oczy, i cichutszawie?
ko sżepnę!a:
N.A.: - Trudną i ciekawą rolę Elżbie
ty Angielsk iej w „Marn Stuart" Fryde- Nie utyję od tego?
r yka Schille ra. Przed laty grałam
Przepraszam za ten kulinarny wstęp,
Marię Stuar·t Słowackiego. Nie:wykłu
ale Gwiazdę naszej sceny zastaję w go
•
czone, że wystąpię z nią w Katowicach .
rzowskim „Sezamie" przy zajęciu tak
W telewizji myślę o adaptacji Faulkne
prozaicznym jak obiad, a smukła sylra którego utwory bardzo lubię. Będzie
wetka i „. menu świadczą o nieustannej
to' nowela p1zerobiona specjalnie dla
'dbałośd Pani Niny o linię.
mnie przez - nieżyjącego już - Jacka
F r ilhlinga.
J. HOFMAN - O Pani w roli DulskiC'j
już od jakiegoś czasu krąży po Polsce
J.H.: - A więc wyjazdy w teren?
~eatralna legenda. A jak to się wlaści- 1
Czyżby się Pani znudziła stolicą?
wie zaczęło?
N.A.: - Cóż, trochę odmiany i spotN. A1"DRYCZ - Przed czterema laty
kan ie się z zupełnie innymi warunkami
- a może przed p i ęcioma? - po zagra
niż w dniu codziennym chyba dobrze
mu bardz.u długiego szeregu królowych,
mi zrobi. Teatr w Gorzowie nosi imię
cesarzowych , wielkich dam, szlachetmojego reżysera, wielkiego aktora .nych rewolucjonistek · i znanych i polJuliusza Osterwy, z którym miałam za
skiego romant yzmu heroin, doszłam do
szczyt i przyjemność pracować. Kiedy
przekonania, że trzeba sięgnąć po jawięc dyrektor Mikuć zaproponował mi
'kieś rzeczy artystyc;1.111e znajdujące się
występy, pomyślałam sobie: „to dobry
na antypodach mojego dotychczasowego
znak." No i przyjechałam.
emploi. Na tę ~amą myśl wpadła jedno
J.H.: - Rezygnując - dodajmy - z
,cześnie dyrekcja Teatru Polskiego w
występów w telewizji, które. propanowa
Warszawie i zaproponowała mi... rolę
no Pani w tym samym czasie,
pani Dulskiej , której perfidna Zapolska
dała imię Aniełcia . Powstała duża konN.A.: - Tak. Mam po prostu zwyczaj
sternacja . Nawet bli~cy mi ludzie począt
dotrzymywania raz danej obietnicy. Dy
kowo odradzali , Nie mogli sobie wyorektor Mikuć był pierwszy.
brazić mnie wrzeszczącej i wulgarnej,
J.Ił,: - Dziękuję bardzo. Miałam olJa się jednak upa rlam , aby przełamać
b r zymią tremę przed tym wywiadem.
l;wój wytworny _->po~ób bycia na scenie.
$wiadomość że za chwilę będę rozma
Dzięki
surrealistycznej , nieprawdopowiała z„. Sztmeną z „Cyda", Marią Stu
pobPej scenografii Krqs.i:tofa Pankie:-Vi
art z dramatu Słowackiego, Balladyną,
·cza i wielu tygodniom prób narodziła
Królową
z „Don Carlosa", Joan?ą
się moja Arnekia . C'iekawe, że nawet
D' Arc, Elżbietą z „Marii Stuart" Schilk ry tycy mniej mi życzliwi przyjęli ją-~
lera Gwiazdą Kajzara i gwiazdą sceny
entuzjazmem . Oto plik moich rccenzJt.
pols,kiej niemal mnie parailżowała, Zo
J.H. - Może na początek oddamy
s tała Pani dwukrotnie nagrodzona Orde
głos krytykowi. poecie.„
rem Sztandaru Pracy, a także Medalem
Jak słusznie zauwa ży ł ktoś z m oi ch go
za Zasługi dla Warszawy i wielu inny
„Więc powiedzmy sobie szczerze dotych
rzowskich kol egów - ro bię z niej chwi
mi odznaczeniami. Jest Pani również ze
czas rolę Dulskiej grywano przede wszy
!ami parod i ę.
s zł o roczną laureatką nag rody Ministra
stkim aby rozśmieszyć widownię aktor
Kultury i Sztuki...
ską ltustracją zamierzchły ch kolluń
Zauważył już dawno Boy-Żeleń s ki,
że Dulska jest nieśmiertelna. Zgadzam
skich ob yczajów . Poprzednie Dulskie - Na koniec pozwolę sobie jesz.c ze za
t<' mniej czy więcej rozsierdzone · Maty
s ię z nim . Na iluż szczeblach drabiny
cytować słowa jednego z recenzent.ó w
s połecznej wciąż spotykamy takie Aniel
siakowe Nina Andrycz pierwsza zburzy
na temat Dulskiej: „Aktorka (Nin~
ła komediowy szablon . Po, raz pierwszy
cie, które uważają, że można stręczy ć
Andrycz - J. H.) nie gra symbo_lu. ~e.J
z o baczyl i śmy Dul s ką gro ź ną, despotycz
gosposie własnemu synowi i robić prze
Dulska nie jest pozbawiona kob1ec~sc1.
ną . >kuteczme niszczącą swoje otoczerozne świr'l s t\va . byle to za próg nie wy
żadne monstrum. Po prostu człowiek .
n ie (świetna ~cena z Lokato r ką), a przy · szło „My na to mamy własne cztery
Potrafi się cies z yć.''
'.ściany i sufit. żeby własne brudy w do
,tym autent ycznie zabawną" .
•
mu
prać". Rozwłqczyć je po mieście
N.A.: - I dlatego jest aż
; N.A. - Tak . W superlatywach wyra
to niemoralne!
piecznał
18-li się również Andrzej Hau s brandt~
J.H: - . A czy co ś wg Pa
1 l(ichał .Mi siorny, Witold Filler, AndrzeJ
J. Kral 1 inni.
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liwia Dulską, jej postępu
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