
Nina Andrycz· 
Wicika dama polskiej sceny dramatyczneJ; Nina An

drycz, wzrusza i bawi teatralnP, widownię od ponad 
czterdziestu lat. Traktuje swój zawód niezwykle powai
nie i z nie mniejszą atencją publiczność. 

- Inaczej zresztq nie można 
- mówi. - Ktokolwiek postę-
puje wbrew tym zasadom jest 
nie w porzqdku. Dla mnie 
każdy występ, to swoistego ro
dzaju przeżycie. Ja. zawsze 
mam tremę i duszq mq targ'L 
niepokój, czy nie zawiodę za.
ufania tych, którzy przyszli 
mnie zobaczyć. 

• Czy to prawda, te uro
dziła się Pani w Brześciu? 

- Tak. Czterdzłetci kilome• 
trów od Białej Podlaskie;, pro• 
~ę sobie wyobrazić:„ 

• Ale studia a'ktol'llkie 
edoywała P11ni w Wann• 
WieT 

- 'W' szkole drąmatye%1iej 
kierowane; prie.i Zelwerowi
cza, lecz to ;ut dawne dzieje. 
W finale studiów aktorikich 
miałam 1wój popisowy egza• 
min w Teatrze Poltkim.„ 

e .„s którym swl, •la ~ 
Pani na słałe. 

- Iatotnie. Dochowałam MU 
Wie!'nolei. Cnmui Ul .łtfcłu 
trzeba bud Wi1!1"1\Cł· 

• 1'I' o&relle roowttu Pa• 
Ili talentu wybuehła wojna. 
Potem prsyaały e1asy okupa· 
dl. Csym wówczas zajmo
wali się aktorzy? 
- Jeśli o mnie chodzi, to 

pracowałam jako kelnerka w 
kawiarni „U aktorek". Muuę 
wyznać, że nie błymęlam w 
tej profesji. Cię.sto nieitety, 
!'o:irzu:całam kotlety na podło
'" i na ga.rnitury. !Vie miałam 
zresztq ambicji w tym :iawo
d:iie. 

e A po wynvoleniu • Ja
kimi ueattciaml wracała Pani 
•• praey w teatrze? 

- Dziwnym znądzeniem lo
•u Teat1' Polski mało ucier
piał. Był tillko trochę us:iko
di:ony pr:iez okupanta. Dosyć 
uybko, przy pomocy państwa 
zoatał doprowadzony do po
nądku. Pierwue próby odby
tt1ały aię w pustym jeszcze 
mie&ck Malo było ludzi. 

Heroicine początki w powo
jennej •tolicy wspominam z 
dużym wzruueniem. Myśmv 
nie byli pewni, czy ludzie nas 
pamiętajq, c:iy nas jeszcze lu
biq. C:ręsto !'o:imyślalam, co 
ja mogę z siebie wykrzesać po 
ciężkiej okupacji, zastanawia
łam się, że może już nie je
stem taka jakq byłam, może 
gorua, może mnie nie :iaak.
ce71tuj1t publicz,ność. Obawy o· 
kaZ1J.ly 1ię plonne. · 

• Sledzlłe Pani drogt:: 
łwórc11, można zauważyć 
ciekawił prawidłowość: 110 
rolach wielkich dam, królo
wych - narle nieoczekiwa
nie Nina Andrycz zagrała 
Dulsklł„. 

- Przecid nie można do 
końca życia być amantką. _4 
tv zwiqzku z tym pr:iedstawie
niem opowiem pewne przeży-
cie. Knysztof Pankiewicz Zll
projektował scenografię do 
„Dulskiej", tak, że na 11cenie 
- wszędzie: na meblach, na 
podłodze, pod sufitem, nawPt 
na widowni leżą lub wiszą 
•tasy najJ>rzeróżniejszych ko
stiumów. Nad sceną góruje 
gigantyczne loże. W czasie 
któreaol kolejnego przedsta
wienia „budzę" się, otwieram 
oczy, spoglądam w górę i.„ 
tvir6d wiszqcych node mnq 
SMt, dostrzegam niegdyś wspa
nialq, teraz okropnie znbzczo- · 
ną auknię, w której grałam 
Z4d11 Makbet„. 

e A Jednak łe wielkie 
role w repertuarze klasycz
nym publiczność zapamięta
ła naJbarclziej„. 

- .!zczęśliwie, wie pan. Od 
pocZlftku wokół mojej postaci 
powatal11 swoista legenda. I 
wcale nit dlatego, że poślu· 
biłllm buleao premiera Rze
ciiypo1polite;. Tylko po prostu 
<>ci momtntu, gdy ;iagrałam 

.soiange swoJtt pil!1'W8tq, 
dawną rolę w najlepszej sztu
ce Jarosława lwo.szkiewiczii 
,;Lato w Nohant". Ta legendti, 
to bylo coś zobowiqzujqcego. 
Stałam się aktorką, której 
najmniejszego potknięcia nigdy 
by nikt nie wybaczył, 

e Czy ma Pani jakieś 
skonkretyzowane najbliższe 
plany? 

Otrzymalam propozydł 
zagrania w „Szewcach" Wit
kacego i bardzo się nad tym 
zastanawiam. Radzę się przy
jaciół, zbieram opinie. Prze· 
prowadzam taki wewnętrzny 
plebiscyt - ile głosów padn~e 
na „za", Cl ile na „nieu. Bo 
„Szewcy", to sztuka dość o
grana, przynajmniej w War
szawie, ale ciekawa, franuiq
ca aktora. Przygotowuję także 
co$ dla telewizji, ale nie zdra
dzę sekretu, żeby nie zape
szyć, 

e Nie należy więc Paw 
do przeciwników telewizji? 

Skądże. Telewizja, M 
prawdziwa potęga : zdobywa 
milionowq widownię, która 
może nigdy nie trafiłaby do 
teatru, powiedzmy na Słowac
kiego, aby posluchać tej naj
piękniejszej poezji polskiej. 
Telewizja jest poza tum ła
twiejsza, prostsza w odbiorze. i 
ja sobie to cenię w jakiś spo
sób. 

e Czy wyjeżdżała Pani z 
teatrem za granicę? 

- Tak, bylam na gościnnych 
występach w Związku Ra
dzieckim. Z dużym powodze
niem graliśmy „Lalkę" według 
B. Prusa (wcieliłam się w po
stać Izabeli Łęckiej) i „Cyda" 
P. Corneille'a (rola Szimeny). 
Występowaliśmy w Moskwie, 
Leningradzie i Kijowie. Mos
kiewska publiczność była naj
gorętsza. 

e Dostrzeg-a Pa.'11 jakąś 
różnicę między tzw. młodym 
pokoleniem aktorÓ\V a tym, 
które Pani reprezentuje? 

- Tak. Oni są mniej farli
wi niż my.~my byli. Częściej 
spoglądajq na zegarek. Wciąż 
się spieszą. Zmieniają się cza
sy po prosta. Kiedyś nie bylo 
tylu konkurencyjnych instytu
cji. Poza tym proszę uwzględ· 
nić, że oprócz teatrów zau:o· 
dowych, sq nocne kabarety, 
w których także pracujemy. 

Ja też mam taki „swój" 
teatr. Nazuwa się Stara Pro
chownia. Bardzo lubię w nim 
występować i serdecznie tam 
pana zapraszam. 


