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60sezonów na scenie Teatru Polskiego 

Nigdy nie unikałam wyzwań 
Roźmowa z Niną Andrycz, aktorką, pisarką 

Premierą „Krzeseł" Eugene Ionesco na swej Scenie Kameralnej uczci dziś Teatr Polski w Warszawie jubileusz 60-lecia pracy artystycznej Niny Andrycz. Aktorka grająca 
w spektaklu główną rolę kobiecą (na zdjęciu z Ignacym Gogolewskim) pozos1·aje wierna tej scenie od 1935 r., kiedy to do Polskiego zaangażował ją Arnold Szyfman. Przed
stawienie reżyseruje Maciej Prus, autorką scenografii jest Zofia de lnes 
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W swojej książce o licznych wątkach 
autobiograficznych „My rozdwojeni" 
napisała pani: „Zostać aktorem - to 
znaczy całe życie się męczyć. Zdawać 
cały szereg nie kończących się egza
minów dojrzałości . Szukać, ścigać, 
chwytać, gubić i znowu odnajdr.wać 
tysiąc niejasnych obrazów. Zeby 
z nich ukształtować ciało przyszłej ro
li. Przy tym trzeba poznać swoje ludz
kie, czyli w konsekwencji aktorskie 
możliwości, wady, błędy. Znaleźć spo
soby, aby je wykorzenić". Czy taka 
jest - z perspektywy sześćdziesięciu 
lat na scenie - prawda o tym zawo
dzie? 
W książce nie ja wypowiadam te ~Iowa, 

ale aktor i reżyser Albert Bogota. Pod tym 
nazwiskiem „ukryłam" wybitnego artystę , 

Aleksandra Węgierkę, człowieka, którego 
bardzo kochałam, który zaważył na wielu 
moich decyzjach, na widzeniu i rozumie
niu teatru, któremu też poświęciłam wiele 
napisanych w różnych okresach życia wier
szy. Dziś mogę już o tym mówić. On nie 
żyje od dawna, zmarła również jego żona, 
Zofia Węgierkowa, znakomity scenograf, 
która projektowala moje wspaniałe kostiu
my teatralne. Ale wracając do pytania -
podtrzymuję tę opinię w całej pełni. Czy 
trzeba szukać aż specjalnych przykladów? 
Przecież w tej chwili reżyser Maciej Prus ob
sadził mnie w „Krzesłach" Ionesco w roli, 
która jest raczej poza moim emploi. Pu
bliczność kojarzy mnie z rolami wielkich 
dam, królowych, cesarzowych, hrabianek, 
heroin romantycznych, zaczarowanych 
dusz, wielkich miłośnic„ . Tymczasem teraz 
gram rolę nieszczęśliwej żony nieszczęśli
wego inteligenta, któremu się nie udało ży
cie. Siedzi na scenie dwoje ludzi, już nie
mlodych, tak w okolicach siedemdziesiąt
ki, a ponieważ życie nie dalo im nic, co. by 
zaspokoiło ich apetyty i ambicje, wydumu
ją sobie świat, stwarzają życie zastępcze, za
praszają rzekomych gości, z którymi pro- . 
wadzą nie kończące się dialogi. To nie jest 
sztuka o starości, to jest sztuka o samotno
ści . Z kolegą Ignacym Gogolewskim, moim 

· scenicznym mężem, usiłujemy zaludnić 
scenę tworami wyobraźni. :rego typu sztu
ka wymaga bardzo wiel_ę od J1ktora - to od
powiedź na pani pytanie, jak trzeba się na
męczyć, aby uwiarygodnić taką sytuację, 
ale równie wiele wymaga od widza, którego 
wyobraźnia musi współgrać z wyobraźnią 
autora i aktorów. . 

„Krzesła" wchodzą ·na scenę dla 
uczczenia pani niezwykłego jubile
uszu ....:.. 60 sezonów w Teatrze Pol-

J." skim. Które z nich p<lz9stały w pani 
· pamięci jako najbardŹiej udane? 

Przede wszystkim - J!laleńkie sprosto
wanie. Rzeczywiście, zaczynałam w 1935 r., 
ale przecież kiedy wybuchła ta straszliwa 
wojna w 1939 r„ jako dobra patńotka, na 
życzei;iie mojej organizacji ĄK, nie wystę-

powalam przez 6 lat; a więc nie 60 srzonów 
- one są de iure zaliczone przez ZASP -
ale faktycznie 54. Z pewnością do ta \ich se
zonów, w czasie których człm\iek był tak 
zwyczajnie, po ludzku szczęsliwy r.aieżai 
ten na dwa lata przed wybuchem wojny, 
kiedy grałam w prapremierze sztuki Iwasz
kiewicza .Lato w Nohant". Dost<ipiłam 
szczęścia, partnęrując naszej primadonnie, 
pierwszej aktorce tej sceny, pani Marii Przy
bylko-Potockiej, w cywilu ukochanej żonie 
Arnolda Szyfmana. Moim partnerem był 
Zbigniew Ziembiński, twórca teatru w Bra
zylii, któremu za życia staw.ano pomniki. 
Był najlepszym Chopinem, jakiegc kiedy
kolwiek widzialam, również dlatego, że fi
zycznie rudownie pasował do tej roii. Gra
łam zakochaną w Chopinie młodą egzalto
waną dziewczynę, którą matka później 
wydala, gwoli spokoju w rodzinie, z.u swoje
go ekskochanka. A ponieważ prrwatnie 
przeżywałam wtedy nieszczęśliwą miłość, 

przeniosłam swoje udręki na zawitdzioną 
Solange. Pewnie dlatego mialam ten nie
prawdopodobny stopień szczerosc;. To się 
udzielało widzom. W pierwszych rzędach 
widziałam fruwające w półmroku chustki, 
którymi wycierano łzy. A potem b~·ło 6 lat 
niegrania. Praca fizyczna, l ęk o życie, strata 
bliskich, potworne dojrzewanie naszego 
pokolenia. Bo w naszym pokoleniu wojna 
była ~ezurą najważniejszą, i do tej pory nią 
jest. Zycie się przełamało na dwi~ części. 
I zabawne, że tamten, przedwojenny kapi
talizm polski to było coś tak idyllicznego 
w porównaniu z obemym. 

Po wojnie do najbardziej udany:h sezo
nów zaliczam te, w których grał.:m Lady 
Milford w „Intrydze i miłości", a gralam ją 
320 razy, Szimenę w „Cydzie" - 250 razy, 
przywoi<!c również z Mosk'W)', Petersburga 
i Kijowa wspaniale recenzje po go~cinnych 
występach. Sezon 1955/56 przyniósł mi 
„SwiętąJoannę" Shawa, rok 1958- .Mańę 
Stuart" Słowackiego, rok 1960 - Elżbietę 
Valois w „Don Carlosie", 1963 - · Kleopa
trę w dramacie Ludwika Hieronima Morsti
na, a 1964/65 - Dianę de Belflo1 w „Psie 
ogrodnika", którą rownież grałam przez kil
ka sezonów. 

Teatr Polski w połowie lat 30., kiedy 
angażował panią Szyfman, był czoło
wą sceną Polski i jedną z najciekaw
szych w Europie, ale potem nie było 
już tak dobrze - kryzys gonił kryzys. 
Pani nigdy nie zdecydowała się na 
zmianę teatru. Czym wytłumaczyć tę . 
wierność? 
Teatr Polski, tak jak każdy żyy.,-y orga

nizm, przechodzi rozmaite choroby, z.apaści, 
niedowłady, zie passy. Każdą z nkh odczu
wałam jako osobistą tragedię, ale nie odcho
dziłam. Bo co innego martwić się, że w mal- · 
żeństwie jest zly okres, a co innego rzucić 
męża. Teatr Polski był moim całożyciowym 
małżonkiem. To była jedyna instytucja 
w świecie, której dochow_atam bez\\:zględnej 

wierności. Przeżywałam złe okresy w na
dziei, że nastąpi lepszy. A poza t)m, jak opu· 
ścić miejsce, w którym przeżyło się najv.1ęk
szą miloSć swego życia, zostawiło mlodoSć 
i wiele lat potwornie Lięiliej pracy? 

W połowie lat 70. zdecydowała się pa
ni na bardzo ryzykowny krok - rady
kalną zmianę emploi, zamieniając ko
ronę na papiloty. Nie bała się pani, że 
publiczność nie zaakceptuje pani 
w roli Dulskiej, czołowej polskiej koł
tunki? 
Dulska była wyzwaniem, a ja nigdy nie 

unikałam wyzwań. Poza t~m. musiałam 
być ze sobą szczera - posuwały się lata 
w metryce i trzeba było umieć znaleźć się 
w tej sytuacji. A Dulska, cokolwiek by 
o niej powiedzieć, jest na swój sposób kró
lową. Jest to potwornie akt)•my człov.1ek 
- niszczy wszystkich dookoła: sąsiadkę, 
męża, syna. Wspaniale tego biedaczka grai 
Andrzej Antkowiak, jedyny aktor, który mi 
sit:dział na kolanach, taki był szczupły, tak 
mało ważył... Sztuka odniosła sukces, cze
go najlepszym dowodem było utrzymanie 
się jej na afiszu przez trzy łata. Dla mnie to · 
zwycięstwo znaczyło więcej niż jeszcze jed
na dobrze zagrana królowa. Za jednym za
machem przestalam bać się ról charaktery
stycznych. Wkrótce potem zagrałam wła
ścicielkę lupanarów w .Profesji pani 
Warren" Shawa, tytułową rolę w „Babie
Dziwo" Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz 
Ksenę w „Maestro" Abramowa. 

Czy wiele ról w życiu pani odrzuciła? 
Nie, zaledwie dwie, zawsze w porozu

mieniu z reżyserami . Przypominam sobie, 
jak po moim tourn~e po Z1\1ązku Radziec- . 
kim, które zakończyło się wielkim sukce
sem, przyjechał do Polski Aleksander Kor
niejczuk, mąż Wandy Wasilewskiej, ukra
iński dramaturg, poeta i działacz, 
przywożąc jakieś grafomańskie dzieło i na
dzieję, że zgodzę się w nim zagrać główną 
rolę. Podziękowałam, tekst odlożyłam na 
półkę. Raz jeden odmóv.ilam zagrania roli 
w spektaklu mojego profesora, Leona Sc~il
lera, który chciał mnie uszczęśliwić rolą Zo
ny w „Pociągu pancernym". Sztuka grana 
była 13 razy. Schiller nie mi al mi tego za 
złe. Powiedział tylko: „Miala pani nosa." 
W ogóle przez cały socrealizm udało mi się 
przebrnąć szczęSliwie, ponieważ klasyka 
z moim udziałem miała tak 1vielkie powo
dzenie, że nawet w czasie najgorszej stali
niady ja stale byłam . lady". 

Czy żal pani którejś z nie zagranych 
' ról? . , . 

: Tak, #il mi, że będąc młodą nie zagra
łam Kressydy Szekspira. Tam jest taki ge
nialny tekst: .Bóstwem dziewka upragnio
na, lecz z posiadaniem radoSć duszy kona". 

JednegQ życzliwi i nieżyczliwi nigdy 
pani nie odmawiali - pasji do pracy. 

. Skąd czerpała pani energię? 
Dieta, spacery, lektury, przyjaźń, która 

bardzo mnie wspierała. Siłę dawała mi filo-

zofia. Zawsze miałam ciągoty w tym kie
runku. Równolegle ze studiami na Wydzia
le Aktorskim PIST-u, próbowałam przez ja
kiS czas łączyć zajęcia z filozofii i psycholo· 
gii na Unil'1erS) ecie \"Varszamklrn . Byłam 
uczennicą profesorów Tatarkiewicza i Wi
twickiego i u obydwu mialam piątki, jako 
jedyna na 60 zdających. Na drugim roku 
przerwałam studia, ale f~ie okupacji 

· starałam się to nadrobić ar zo intereso
wał mnie hinduizm i filo ofia chińska. Wy
kladał mi ją mój nieżyjący już przyjaciel, 
pan Robert Walter. To on zapoznał mnie 
z naukami najstarszego chińskiego filozo
fa, Lao-Tse, co, jak się potem okazało, po
zwoliło mi zabłysnąć w obecnoSci... Mao. 
Kiedy pojechałam do Chin w skladzie de
legacji rządowej i tam spotkałam Mao Tse
tunga, byłam do rozmowy z nim właściwie 
przygotowana. Mao, którego zżarła polity
ka, był niewyi:yt}m poetą i filozofem. Lao
Tse był jego ulubieńcem. Kiedy więc w cza
sie uroczystego obiadu zacytowałam którąś 
z jego maksym, Mao odwrócił się tyłem do 
całej delegaLii rządowej i zaczął ze mną roz
mowę. Przeegzaminował mnie dokładnie 
z jego nauk, a kiedy zacytowałam tę, moim 
zdaniem, najgenialniejszą: . Za wielkim na
gromadzeniem idzie wielka strata. Nie 
masz grzechu większego nad ambicje", zaj
mował się już wyłącznie mną i filozofem, 
a delegacja spokojnie zajadała zupę ze żmii 
i popijała morną ryżową wódkę. Nazajutrz 
zostałam obdarowana kilkoma belami 
wspaniał o purpurowego atłasu w zielone 
kwiaty. 

a 1 pani pozycja jako żony premie
ra Cyrankiewicza, wpływa:a na pani 
pozycję w teatrze? 
Swoją pozycję zawdzięczałam przede 

wszystkim sobie, swoim umiejętnościOIT'\, 
pracowitości, choć, oczywiście zdaję sobie 
sprawę z tego, iż fakt, że byłam żoną pre
miera, mia!' dla wielu ludzi znaczenie 
w kontaktach ze mną. Z drugiej jednak 
strony doświadczyłam tyle bezinteresownej 
zawiści, iż podejrzewam, że z nawiązką od
pokutowałam za grzechy niezawinione. 

Przed kilkoma laty miał miejsce pani 
debiut poetycki. Ale kiedy, po następ
nych tomikach, ludzie przyzwyczaili 
się już do Niny Andrycz - poetki, za
skoczyła ich pani wydaniem powieści . 
Czy chowa pani w zanadrzu jeszcze 
jakieś niespodziank_i? 
Praruję nad drugim tomem prozy, który 

będzie opowiadał o ia.tach wojny, okupacji 
i pierwszych dwóch powojennych. W prze
ciwieństwie do „My rozdwojeni" nie będę 
ukrywała autentycznych postaci pod pseu- · 
donimami. Jednak nie znajdą się w tej 
książce żadne niedyskrecje, które mogłyby 
kogokolwiek ukazać .w fałszywym świetle. 
Uszanuję w pełni i nazwiska, i opinie, które 
ludzie ci wygłaszali wiele lat temu. Niektó
re wypowiedzi nawet autoryzowałam . 

ROZMAWWA EWA ZlWŃSICA 
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