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NIEJUBILEUSZOWA 
ROZMOWA 
Z NINĄ ANDRYCZ 

Radio, telewizja, dają nam możność co
dziennego niemal obcowania z ludźmi, któ
rych nazwiska znamy z plakatów teatral
nych I filmowych, czy też z prasy. 

Mamy swoje sympatie i antypatie trwa
jące tl!ie~nokrotnie tak długo, jak długo 

, utrzymuje się „moda" na aktora lub aktor
kę 'wśród reży:serów I redaktorów TV. Póź
niej, gdy znika nazwisko z małego ekranu, 
najczęściej znika ono również z naszej pa
mięci i... mamy nową gwiazdę, noweeo 
ulubieńca do czasu ... 

Znacznie rzadziej zdarza się, że aktor 
c;zy aktorka pozostają nam w pamięci na 
dłużej ; pamiętamy głos, sylwetkę i kreację 
ąktorską, jaką dane nam było oglądać. W 
takim przypadku mamy niewątpliwie do 
czynienia z człowiekiem o wielkiej indy
widualności, oQdarzonym osobowością 
uniezależniającą go od zmiennej mody. 

Takim człowiekiem jest Nina Andrycz. 
żywiołowy talent, wybitna inteligencja i 
rzadka pracowitość. Patr1.ąc na artystkę 
wciąż bardzo piękną, o oczach, które opi
sywali nie tylko recenzenci, ale i poeci, 
sylwetce, której mogłaby pozazdrOścić nie
jedna młoda dziewczyna, słuchając JeJ 
urzekającego głosu, wydaje mi się niemo
żliwe, że to już 4Q rok jej pracy na scenie 
Teatru Polskiego. 

·„PltZl!JACIOLKA": - Pani Nino, 1rala 
Pani w swoim :tyciu wiele pięknych ról -
Solanie z ,,Lała w Nohanł", Lukrecja Bor-
1la, Joanna g „Nocy Llałopaclowej", Im· 
bella Lęcka w „Lalce", Kleopatra, Maria 
Słuarl - Słowacldeso, śwlę&a Joanna -
by wymtenlć tylko nl.ekiłóre. Jaki. Jest Pani 
11ł0sunek do łych wnysłklch, słwOl'zonych 

przez Panfil ,0.łacl kobleł - złych I dob
rych, nienczęśllwych I unleszczęślhvl&M· 
cych Innych. 

NINA ANDRYCZ: Wtedy, gdy m~ę 
utożsamić się z graną pr:zeze mnie posta· · 
cią. jestem zawsze sobą. W szczęściu lub 
n iesr.cŹęściu ; w radości albo we łzach. 

Istnieją jednak role, których nie lubię, 
•np. Izabella Lęcka - nie mam iej za co 
, lubić - i oczywiście Anielcia Dulska, któ· 
rej wręcz nienawidzę. , 

„P": - Właśnie, „Pani Dulska". Co J(a
nlll akłonllo do pnyjęcla łej roll, Jesł ona 
tak bardzo wbrew Pani warunkom zew
nętrznym, ł łak bardzo nlepodobn• do 
wszysłkleso, co Pani 1rala .... · 
N.A.: - Przyjęłam ją jednocześnie ,z niena
wiści i chęci sprawdzenia 'samej siebie, 
swego warsztatu, swoich możliwóści. Z nie· 
nawiści do kołtuństwa chęci ukazania 

a 
I· 

nowego oblicza tego kołtuństwa. Ryzyk.o
wałam bardzo wiele. Rezygnowałam z te-
10, za co mnie lubili, a jęszcze nie wie
działam, co zyskam w zamian ... 
„P": I - Pani Nino, „Pani Dulaka" rrana 
jesł jut I lała, a cłesz7 się wcllli takim 
aamym powodsenlem. A pani plan7 naj· 
bllł.lze? 

N.A.: - Skończyć nagrywać dla TV „Ter
rarium", sztukę o tyle trudną, że jest to 
niemal 30-minutowy monolog. Bardzo się 
cieszę, że pracowałam nad tekstem autora 
tak współczesnego jak Ireneusz\ Iredyński. 
Myślę, że publiczność. zobaczy to na po
czątku zimy, a jak los i ·rv pozwolą, to 
może wkrótce i moją audycję poetycką .. .. ' 

„P": - łUałam okaak obejrzeć rrasmenł 
łeJ audycji w rełyseree TV. Wlenze, kłóre 
Pan' mówiła, były barda.o piękne; er71l· 
nalne I wsninaj-.ce. Zapyłalam wówczas 
rełysera TV, p. Anię Mlnklewlca, o MMol'a, 
a racaej, Jak się domyślałam o autorkę. 
Pani Nino ... . 

N.A.: - Nie! Bardzo proszę nie mówmy 
o autorce. Przynajmniej na razie. Niech 
do premiery audycji potostanie , to tajem
nicą ... 

„P": - A więc łajemnlca ..• ale prosaę ml 
obiecać, ie po eml1JI audycji nasze csyłel· 
nlcdd ~ pierwszymi. kłóre uzyakajll 
więcej wladomo6cl o tajemniczej aułoree ... 
N.A.: - · Na to chyba muszę się zgodzić. 

Jestem gorącą feministką. To chciałabym 
podkreślić przy okazji wywiadu dla pisma 
kobiecego. Uważam, że światowy ruch ko- . 
biet ku lepszemu jutru (nie mam tu na
turalnie nll myśli jego wynaturzonej po
staci nadającej aię do cytowania w . pis
mach satyrycznych) jest na dobrą sprawę 
dopiero na półmetku. Co stoi na prr.esz
kodzie? Ano Właśnie legiony pań Dulskich. 
Dulskich, z którymi musimy się codziennie 
stykać, Dulskich, które tkwią również nie
kiedy w nas ... 

. „P": - Wldsę, te Pani decyaja o u1ra· 
nlu Anielcl Dulaldej miała neezywliele 
bardzo 1łębokl sens, ale eo po DulaldeJ 

·będzie Pani srała w swoim teałrae? łł lał 
temu; jmlenlll 1935 roku w łym właśnie 
łeałne udeblułowala Pani w 11łuce 810-
splra „Król Lir" jako rudowłosa k9ięłnlc1· 
b Besana u boku Węrrzyna, rełyserowa
nej przes Leona Schillera, W jakiej s1łuce 
zobaczymy P&nlit w dniu Jubileuszu? 

N.A. ; - Przepraszam, ale mu57.ę uchylić 
się od odpowiedzi. 
„P": - Nie chcfa4abym Jednak zakończyć 
rozmowy 11mułnym akcentem ... 

N.A.: - Dobrze, pośmiejmy się ... na życze
nie PT Publiczności wracam (również w 
TV) ... do Damy Kameliowej Dumasa - sy
na. Na szczęście tylko do jednego frag
mentu ... - Kiedy na telefoniczną propozy
cję . TV Poznań oświadczyłam w prostocie 
serca, że przekroczyłam już wiek Damy 
Kameliowej i zastanawiam się, czy mogę 
wrócić do tej roli, usłyszałam w słuchawce 
śmiech i sympatyczny <nos powiedział: 
„Proszę nie mieć żac;lnych slCrupułów, moż
na wybrać ten fragment, w którym ona 
mówi o chorobie i śmierci. Przecież. taki 
tekst istnieje"! - Faktycznie... Istnieje! 

Pn:.ed laty w Warstawie moim partne
rem w tej sztuce był Adam Hanuszkie
wicz - dodałam dla ścisłości. 

- „0 nie! On je.st za stary" - usłysza
łam. 
' Jest młodszy ode mnie - jęknęłam. 

„Nie - powiedział Głos - ma siwe wło-
sy". ' 
Tę rozmowę pozwalam sobie zadedyko· 

wać wszystkim Czytelniczkom „Przyjaciół
ki", szczególnie tym z mojeg_o pokolenia. 

„P": - Ddękuję w Imieniu Czyłelnlezell, 
iyczlle .Pani, „Czcła'odna Jubilatko" ,t po
~oll Pani na łen wł, w cla.lszy.m ellllU 

. radoiel :tycia, arOkę I pełne' humoru wY
romnUaloścl, a przede wnysłklm Jeszcze 
wielu cudownych rói na Pohybel wnyst-

. kim Dufllklm. . 

IZAIELLA SllWONIK 
Pot. Zofia N••lerowsktt 
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