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- W czerwcu 1934 roku o

trzymała Pani, tuż po. wys\ą
JJieniu na popisie ab~olwen
tów PIST-u, angaż do war
szawskiego Teatru Pol'lkiego 
Arnolda Szyfmana. Jeden z 
krytyków pisał wtedy, że 
d1.ięki Ninie Andrycz „dwie 
sceny z «Salome» (Wilde'a) 
przeniosły nas od jt!dnego 
zamachu w sferę wy~okiiij 
iztuki i niępospolitego kun
sztu aktorskiego". Także pó?.
nieJ miała Pani świetną pra· 
.~ nie hlko w Ju:a.ju. air i za 
granil'ą. Nieomal każdy afisz 
najnowszej premiery w Teat
rze Polskim zapowiadał Pa
ni występ w roli wiodącej. 
Triuntlałny pochód kobiet 
pięknych i władczych zna
\)ZYIY role Szimeny w „Cy
dzie", Lady Milford w „In
trydze i miłości", Marii Stu-
art Słowackiego, Elżbiety 
Valois w „Don Carlosie", 
Kleopatry Morstina, Lady 
Makbet. A dzięki Teatrowi 
Telt>wizji Pani Małgorzatą 
z „Damy Kameliowej", Anną 
Kareniną a przede wszystkim 
Dianą w „Psie oitrodnika" -
mogła· się 'Zachwycać nie tyl
ko Warszawa. Ale przedeż 
nieobce są Pani także role 
komediowe czy eharaktery
styczne. Wielkie kreacje ak
torskie, które Pani stworzyła 
wymagały .ogromnej pracy, 
absot:bowały i pochłanialy 
„Jego tyrańska Mośt" Thtr 
nlPflawidził rywali" powie 
Pani w Jednym z witr~zy 
Czvm .iest dla Pani aktorst
wo? Czy it>st to · azyl, czy 

· spełnienie? · 

NINA ANDRYCZ: - W 
' żadnym wypadku 1 nigdy nie 
było .azylem. Gdybym się nie 
bała wielkich słów, których 

·nasze społeczeństwo już nie 

mi. Ileż listów, dowodów 
sympatii, ile. przyjaźni udało 
się zawrzeć poprzez odbiór 
tych czy innych ról. Przed 
wojną rekord pod tym wzglę
dem pobiła Iwaszkiewiczow
ska Solange, a po wojnie 
chyba Maria Stuart. święta 
Joanna, może też Elżbieta 
Valois... Aktorstwo nauczyło 
mnie dużego zdyscyplinowa
nia wewnętrznego, umiejęt
ności koncentracji na aktual
nym zadaniu twórczym, a 
n~ ·:et przezwyciężania włas
nyc11 dolegliwości ~zy chan
dry. Było nieraz autoterapią 
w ciężkich chwilach życia. 
Grałam np. w dniu śmierci 
moiej matki, bo o godzinie 
7.30 kurtyna musiała pójść w 
górę. 

- Czy od początku wie· 
- działa Pani, ze zostanie ak-

torką? A może równoczesne 
stuiia na Wydziale Humani
stytznym UW i w PIST-cie 
bylr świadomą próbą poszu
ki°"'ll.nia innych form rozwo
.iu osobowości? 

- A oczywiście, że były. 
Wslepując do Szkoły Drama
tycmej nie wiedziałam prze
ciei, nie mogłam jeszcze wie
dzieć co będę reprezentować 
swoją osobą na scenie. Zade
cycbwać o tym, 'czy raczej 
dać przedsmak rozeznania 
mogły dopiero dalsze Jata stu
dibv i pracy. A zaintereso
wania P"Vrhologią i filozofią 
datują się te:>. iuż od lat gim-
nazinlnych . Pierwszy l'Ok 
studiów · na Uniwersytecie 
Warszawskim dał mt same 
piątki, i to u wielkich sław 
naszej nauki: u prof. Tatar
'kiewicza, u prof. Witwickie
~· Tak długo jak mogłam 
fizycznie łączyć równoległe 

:z NINĄ ANDRYCZ 
rozmawia 
EWA GAŁĄZKA Publiczność 
· dochołała mi wierności 

trawi, powiećlziałabym, że by
ło powołaniem. A w jakim 
stopniu spełnionym ... osąd nie 
do mnie należy . 50 lat pracy 
w rolach wiodących nauczy
ło mnie pokory wobec sztuki 

t" i szacunku dla moich widzów. 
To oni, zapełniając w prze
w;;iżającej większości przed
stawień, w . których grałam -
niekiedy 200 i więcej razy -
dużą i małą widownię Teat
ru Polskiego, diJli mi jakieś 
poczucie spełnienia żamierzeń 
arty stycznych . Tak, dopiero 
po latach można stwierdzić, 
że publiczność dotrzymała mi 
wierności, mimo zmieniającej 
się koniunktury i sytuacji 
życiowych . .. Zresztą sama 
Pani ...widziała spontaniczne 
reakcje słuchaczy na moim 
wieczorze autorskim w 
KMPiK-u na Saskiej Kępie. 

- Rzeczywiście był nad
komplet, spóźnialscy tłoczyli 
się na korytarzu. 

- Poza tym aktorstwo by
ło dla mnie najbardziej do
stępnym sposobem autointer
pretacji, a · także nawiązywa
nia kontaktów z innymi łudź-

st1idia na dwóch wyższych u
czelniach . - poznawałam na 
K1akowskim Przedmieściu, a 
wzruszałam się na Okólniku. 
Dopiero atak szału dyrekto
ra Zelwerowicza L moja ostra 
anemia położyły kres umiło
waniu wszechstronności, a 
maie po prostu nadmiernym 
pragnieniom młodości. Wy
brałam Szkołę, ale to wcale 
nie znaczy, że całkiem za
niedbałam psychologię. .Je
stem z rasy humanistów, dla 
których świat wewnętrzny 
człowieka i dzieje myśli ludz
kiej nigdy nie przestaną być 
obie-ktem najżywszego zain
teresowania. Czy zresztą mo
glab.vm pisać lub . myśleć 
twórczo o czymkolwiek, gdy
bym nie pragnęła czasem 
wyj~ć z teatru, a zwłaszcza z 
jego kulis? .„ 

- I to procentuje. Np. nie
dawno przeglądałam zapowie
dzi wydawnicze krakowskie
go WL, w których wydawca 
podkreśla piękny język wier
szy majacych się ukazać w 
trzrcim tomiku Pani poezji< 
zatyt'Ułowanyqi "Rzeka Roz-

łąka". Skoro jesteśmy PfZY 
poezji„. na swoim wieczorze 
autorskim (i aktorskim octy
wiście!) wyznała Pani, źe ro
le „królewskie" grane w tea
.trze nie pozwalały wydo~yć 
wszystkich podskórnych nur
tów drążących Pani psyclti
kę. Czy te nie ujawniane u
czucia znalazły dopełnienie w 
Pani wierszach? 

To bardzo trafne pyta
nie i sama nieraz się nad tym 
zastanawiam. Otóż nie ulega 
wątpliwości, że wszystkie ro
le „królewskie" wykarmiłam 
własnym człowieczeństwtm, 
temperamentem, takim a nie 
innym odczuwaniem ś:wiata. 
Ale dziś już wiem, że tym 
rolom były potrzebne przede 
wszystkim pewne określone 
cechy charakteru: ambicja, 
chęć podobania się mężczyź
nie. Cóż dziwnego, że te ce
chy eksploatowałam w rolach 
kobiet władczych. Natomiast 
jakże wiele nie mniej szcze
rych i intensywnych uczuć 
czy doznań siłą rzeczy spy
chałam na drugi plan psy
chiczny, albo i w mroki pod-

świadomości. Wszystko, co 
nie znalazło odbicia w tek
stach ról, widać kumulowało 
się we mnie, czekało cierpli· 
wie na swoją godzinę. I do
piero w wierszach d0szla i;J 
głosu tragiczna mil >ść, 
śmierć, ból przemijania.. Dłu
go się wahałam zanim WY· 
ciągnęłam pisane całe lata 

· „do szuflady" wiersze. l)opte
ro spotkanie z Jarosław~m 
lwa~zkiewiczem i jego po
chlebna ocena. mojej twór
czości ośmieliły mnie, by 
zwrócić się do „Czytelnika". 
Tomik pt. „To teatr" zniknął 
z . pól~k księgarskich błyska
w1czn~e. 

- A ostatnie chyba egzem
plarze tomiku pt. „Drugie 
spotkanie z diabłem" mo~na 
było jeszcze kupić na wspom
nianym spotkaniu z publicz
nością w KMPiK-u. Mówiła 
Pani wtedy. źe maskowanie 
się jest przyrodzoną kondy
cją współczesnego człowiPka. 
Czy to zn.aczy, ie każdy mógł
by zostać aktorem? 

- W obecnej rzeczywistoś
ci każdy nolens volens jest 

do pewnego , 
Oczywiście 
rem. Prz1bie1 
ochronne, w 
konwencji gra 
ność. Oczy 
nie oznacza, 
Marleną Dieti 

- A Jakie 
wa niesie 
tora? 

- Och, wi 
sję psychicz.n 
wiednich ról, 
wod'i nadm 
nerwowo wy 
kabotynizm, 
nie pośrodku 
luster. Ustawi 
lenie ze swyc 
wiem czy zwr

1 

gę na arcys 
„Sterna" ze 
przed chwilą I 
trich, która nil 
nazwała wszy 
kręcone filmy 
bzdurą. 

-' To smut 
le, roll' które 
ces i sławę, 

dramatyczne", 
wnętrtnie, sz 
nościami, czy 

J: te postad, ab 
; czy 'dlatego, i 
c Panią duchow 
.~ wo? 
"' IS - Wielu z o moim stylu 
.~ cyzując co to 
'Q on nawet rzec 
N ie w określo 
4i to jeszcze nie 
o wiernie słu · 
;2 bardzo lubię 
N płodozmian.„ 

- Chociażb 
na „Gwiazda" 
zara w Teat~ 
chowni, a ost 
ka Valida. Vra 

- O właśnj 
:fuać, że „heroi 
ne" dają wyr. 
ci do najgłębs 

• naszej literatu' 
i osobiście są 
Mój kuzyn Boi 
słusznie pisał, 
du na otaczaj; 
człowiek może 
tzw. tempera 
tycznym. I wy, 
ma rację, sądzą 
zarówno zbior, 
dvwidualnych G 
polskie.i rzeczy 

- Trzynaścle1 
stąpiła 'Zmiana 
Jaki hył stopie 

Maksyma1 
zniszczyć całą 
legendę, którą 
repertuar roma 
nie, a .... niczego 
zamian. Moja 
nie opuściła 
premiery, tym r 
ła, że nie póidzi1 
w roli kołturiki. 
'Qrudnym szlaf1 
paczką w ręku . 

- To aź tak~ 

- Owszem. J 
tunka Dulska n 
powodzenie i f: 
nią na występv 
- kto nie ryzJ 
nie ma. Więc z~ 
Potem przestał 
bać postaci eh 
nych. 

- I nie utrac 
patii widowni-
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do pewnego stopnia aktorem. 
Oczywiście aktorem -amato
rem. Prz1biera często barwy 
ochronne, w tej czy innej 
konwencji gra swoją codzien
ność. Oczywiście, to wcale 
nie oznacza. .że może być 
Marleną Dietrich. 

- A Jakle nlebezplec~ńst 
wa niesie ze sobą zawód ak
tora? 

- Och, wielorakie! Dcpra
sję psychiczną z braku odpo
wiednich ról, zmęczenie z po
wodl.j nadmiernego gral"lta 
nerwowo wyczerpujących rćl> 
kabotynizm, narcyzm. Istnie
nie pośrodku niewidzialnych 
luster. Ustawiczne niezadowo
lenie ze swych osiągnięć. Nie 
wiem czy zwróciła Pani uwa
gę na arcysmutny wywiad 
„Sterna" ze wspomnianą 
przed chwilą Marleną Die
trich, która ni stąd, ni zowąd 
nazwała wszystkie swoje na
kręcone filmy tylko kiczem i 
bzdurą. 

--< T11 smutne. A Pani ro
le, role które przyniosły suk
ces i sławę, owe „heroiny 
dramatyczne", rozdarte w,e• 
wnętrżnie, szarpane namięt
nościami, czy kreowała Pani 

J: te postaci, aby utrzymać styl, 
"' czy 'dlatego, że łączyło je 1 
~ Panią duchowe pokrewieńst
t wo? 

·;;; 
- Wielu krytyków pisałO ~. o moim stylu nie bardzo pre

.!! cyzując co to takiego. Jeżeli 
"Q on nawet rzeczywiście istnie
N ie w określonym typie ról, 
ii to jeszcze nie znaczy, że mu 
'C:l wiernie służę. Przeciwnie, 
;; bardzo lubię niespodzianki i 
N płodozmian .•• 

- Chociatby niezapomnla· 
na „Gwiazda" Helmuta KaJ· 
zara w Teatrze Starej Pro
chowni, a ostatnio dyktator· 
ka Valida Vrana. 

1
- O właśnie. Muszę -:NY· 

znać, że „heroiny romimtycz
ne" dają wyraz mojej miłoś
ci do najgłębszego nurtu w 

• naszej literaturze narodowej 
i osobiście są mi bliskie„. 
Mój kuzyn Bolesław Miciński 
słusznie pisał, że bez wzglę
du na otacza.iący nas świat 
człowiek może się urodzić z 
tzw. temperamentem roman
tycznym. I wydaje mi się, że 
ma rację, sądząc z niektórych, 
zarówno zbiorowych jak I in
dywidualnych doświadczeń w 
polskie.i rzerzyw.istości . 

- Trzynaście' lat temu na
stąpiła zmiana Pani emploi. 
Jaki hyl stopień ryzyka? 

Maksymalny. Mogłam 
zniszczyć całą swoją aktorską 
legendę, którą już stworzył. 
repertuar romantycznv właś
nie, a .... niczego nie zdobyć w 
zamian. Moja matka, która 
nie opuściła żadnej moJeJ 
premiery, tym razem oznajmi
ła , że nie póidzie oglądać mnie 
w roli kołturki. hiegającej w 
brudriym szlafroku z trze
paczką w ręku 

- To aź tak? 

- Owszem. A jednak koł-
tunka Dulska miała ogromne 
powodzenie i pojechałam z 
nią na występv gościnne. Cóż 
- kto nie ryzykuje - ten 
nie ma. Więc zaryzykowałam. 
Potem przestałam się już 
bać postaci charakterystycz
nych. 

- I nie utraciła Pani sym
patii widowni-

Tfu." Tfu." Odpuka~ 
Istotnie jeśli miewałam bo• 
lesne nieporozumienia z u
rzędnikami teatralnymi czy z · 
l'larzuconymi dyrektorarni, „ 
tyle nigdy nie było konflik· 
tu z publicznością. Wckoł 
mnie i Teatru Pol<>kiP.go 
zmieniało się przecież tak 
wiele." Ekipy rządzące, na
stroje społeczne, ,.nakazy 
chwili''. a także mody. Ale 
mimo to publiczność dopisy
wała, w dalszym ciągu słała 
listy, a nawet żywo intereso
wała się moim życiem pry
watnym. 

- „Stoję przed gasnącym 
ołtarzem Apollłna, który 
wkrótce splajtuje", to cytat 
z Pani wiersza, czy zdaniem 
Pani kultura skazana jest · na 
zagładę? 

- Na zagładę nie •. Chyba. 
że ziemia przestanie istnieć, 
„co nie daj Boże", jak m6- , 
wią marksiści. Natomiasf to, 
że literatura, teatr, film, pew
ne formy kulturalnego W$pół
życia ludzi są zagrożone na 
całym świecie, a nie tylko -w · 
Polsce, niestety nie ulega 
wątpliwości. Mówi się o tym 
prawie otwarcie w TV, pra. 
sie, a nawet w raportach Po
szczególnych resortów. Wy- . 
czuwa się głębokie zaniepoko
jenie z powodu tandety zale
wającej Europę i Amery'k~ 
Obserwuje się f pewne .zdzi• 
czenie obyczajów we wszyst• 
kich prawie warstwach .spo
łeczeństwa. Naturalnie, , . że 
widz pijany czy narkoman 
może tylko popsuć innym od- 1 

biór wszelkich wartości kt!l
turalnych. A siedzenie ·ci• 
drzemanie przed telewizorem 
po kilku latach daje ~tatalne 
wyniki, bo stępia wra:m„ .o~ 
i o.E(łupia. Co mnie ostatn.io · 
szczególnie przygnębiło, · t.o 
król ki f fragment relacji z 
przehiegu Ogólnopolskięj 
Konferencji Ruchu Pokoju, 
którą · raz jeszcze zacytuję: 
„Dzieci, które oglądały w kl· 
nie Hiroszimę i głodujących 
w Etiopii reagowały śmie
chem". Wobec tej informacji 
perspektywa programowania 
poe1ii na komputerze nie 
Jest jeszcze talu1 srofna. 

- Podobno lnterpre~!!-Fllm 
nalrrecił dokumentalny film 

. o Pani tyciu i tw6rczoścl. 
kiedy go ujrzymy? 

- A febvm to ia wiedzia
ła.. Może w zimie? ..• 

- Prowadzi Pani bardzo 
llzynne tycie świadm:ące o 
cial?'h·m po„1ulriwl\nlu: praca 
w tP.'atrze. podróże, wywiady. 
W~·d'\k Pani kolejne. tomiki 
po<>tyrkle, .iP.ździ na wlec'lit1ry 
autorskie. f'7y cytat z Pani 
wiersza „Ja na.ile11le.f ~ff' czu
je w cltoflze (}o -" można U• 

znać za Pani dewlze? 

- To rhyba wynika z prże„ 
prowad?onej ze mną rozmo
wy. Całe żyrie bvlam I .ie· 
stem w drodze do... Zrl'sr.tą 
dochod7enie do celu, w sztu
ce 1właszrza , jpst nfera;i: o 
wiele b ardziej frnnu jące nit 
ewen t„ :ilny rezultat. 

' - Mvślę. ie tym stwler-
d7.enirm spuentujemy na"!tt 
rozmowę. D7iekuje, ie po~r6d 
licznych zajęć znalazła PanJ 
dla mnie i dla czytelników 
.. Tak i Nie" ehwiłe c:zastt, by 
móc podzielić sie s-ivolml 
wi:ażenl>tmi I odczuciami. 

-~-Dziękuję za rozmowę. 


