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Spotkanie z NINĄ ANDRYCZ-----------

Pół wieku 
statni raz b)'l•m u pani 

fota temu. Jak z bicza 
rxełi!. Śledziłem prxecież 1 

tela r•cenzentci pani dro
g~ teofralnq w tym czasie. I 
muuę powiedziK. gdf teraz 
roiglqdam się po polskim 
teatrze i pr17wołui• 1 pamię
ci pani generację aktorską, 

rówieśne pani koleianki i 
kolegów, nie mogę nie wy
razić pod pani adreaem u
ciucia . podziwu i szacunku 
dla niermordowanej pracy 
jej świetnych wyników. 

- Dziękuję .. , 

. ·• Bo - nie da się tero l 
nie ma potr:i:eby ukrywac -
że 'blk• co minęło pół wieku, 
jak atanęłił pani na deskach 
1ceniemych. 

- Zgad:aa się. 

e Przy takiej okazji wy. 
powiada aię zwykle poreję 
komplementów i ueukrowa
n7ch banałów, w pani jednak 
pr:aypadk1l sprawa doprawdy 
wyclllCla nit'p0spolicie. Oło 
widziałem' panillł wcsoraJ na 
&eenie kameralnej Teatru 
Polskiego w tytułowej roli 
,,Bab7-Dsiwo". W pełnym 
im)>fllie aktorskim. Oto pa
tr1ę ten• na panią, ie tak 
powiem, prywatnie i widzę 
kobietę w śwletneJ formie. 
·Fenomen! 

Niech p<in to nazywa 
wedłui własnego uroania. 

• Pnyjdsie wite •ię zętt
dziłl z opinia.: .,Jeliłi po 50 ła
tach eięikieJ praey moina 
mieć cios Jak dzwon, klarow
ną dykcję, sylwetkę młodej 
liobietT - te tneba b.,e Ninlft 
Andrycz'", „W:aór niedoieig
niony" powiedział JarMlaw 
Iwaszkiewicz o wykreowanej 
pnu panią postaci Solanre 
w „Lecie 11 Nohant". A to 
było w 1936 roku, gdy zrnie
nyla 1ię pani jako młod1iut
ka aktorka u swoją pierw
IZlł tak duią rolą. I potem, 
przes łata, tyle się pisało • 
sile pani talentu I artydyez
nej indywidualnricl. 

Schopenhauer powie-
dział, że indywidualność c."Zło
wieka okreśia z góry stopień 
możliwego dlań n.częścifi. W 
myśl tego cytatu jestem isto
tą dość szq.ęiliwą. Z upły
wem czasu moje. cechy indy
widualne okazały się na tyle 
silne, iż wniałam spojrzeć da
.lej niż na swoje. osobiste życie 
i tylko na zawodowe procie- ' 
my. Bo czym;Ge powinien być 
prawdziwy artysta? Więc w 
ideale winien być nosicielem 
światła, kimś kto umie widza 
wprowadzić w kulturę, pogłę
biać jego wiedzę o c1.łowie
ku i świecie. Zmusić go do 
myślenia. Aktor, prawd:tiwy 
artysta - nie może poprze
stawać tylko na handlowaniu 
słowami. Chociai, okazuje si~. 
ile O$tat.nio i to takte je,;t 
sztuką. Wymaga na przrkłnd 
bezbłędnej dykcji, a . jakże 
teraz o nią trudno, zwłaszcza 
w teiewizji. 

• DoDU{lmy ·l'I kc do \Hpół· 
ezesuego test'rn.. .iak pa.ni 'o 
wid'!i jako. artystita o tal..iej 
sunhe doświadeuń? 

- Nie najlcp'ej. Po pierw
<:'Ze martwi mnie opano
wanie wielu scen pr:cez osoby 
nieumiejętne i niekompetent
ne. Od dyrektora poc:tynając 
rc.a !f.atystach kończąc. Po • 
drugie - zanik od pewnego 
ctasu indv~·.;idualnośei r~i:y
SP.rskich, co jest tyr:i widocz
niejsze, i'e P9l'l"staje mnóstwo 
spektakli. Stąd odczuwalne, 
także prrez pub!iczność, roz-

panoszenie si~ matorów z 
1 i wepółmi~rną )do moźliwoś-
1:::. am1,1cją przecierani:\ rzeki>
mo nowych dróg. Ci ludzie 
wszystko, czel:'o n;e umieją 
zrobić, nazywają :z: pogard!\ 
wartością „tradycyjni\"~ A 
swoje pretensjonalne popisy 
stroją w piórka tak zwanej 
„awangardy". Niektórzy re
cenzenci, o dziwo, biorą tę 
hochsztaP.lerkę na serio. 
Prawdziwych ~nak: artyst9w 
gnębi niepokój, że służą war
tościom na opak wywróco
nym. Wszystko to dezorien
tuje i służy ogłupianiu pu
bliczności. Czyż nie tu tru
ba szukać w wielu teatrach 
przyczyny spadku frekwen
cji? Trzecią wre!zcie bolącz
ką jest wedłut: mnie, brak 
spójnych kryteriów artystycz
nych. Rozchwianie czytelnych 
i elementarnych wartości. W 

łonie sameg~ teatru. Jego 
przecieź' za'daniem jest za
chwycając uczyć. Budzić w 
ludziach aspirację do lepsze- I 
go. i mądrz.ejszego , życia. A tu .

1 na" dobitkę ist~eje jesz.cze 
.kasa i jej rygory. I przekona- i 
nie, źe nic nie przynO$i więk- f 
sr.ego dochodu jak repei;tuar 1 
bul\~rarowy. 1 

• . Pani Nini>, prżebleg pani 
kariery nie upoważnia mnie 
jedna11: bym pedejr1ewał pa
nią o popadanie w stan de
p~sji? 

, · - S:tądze. ~-i:e mam p:;;wo
du narzekać. i.'viój dei.liut od
był się poct g;viazdą Szelrnpi
ra. W ,,Królu Learze" obok 
Józefa Węgrzyna zagrałam 
rolę królewny Res:any. W re
żyserii wielkit>,go Lecna Schil
lera. To był ro~, powtórz.11y, 
1935. 

e W ·t~·ui7e Te~trże Pol
skim pn:1 nlicy Kar~sia w 

• \Varszawie. 

Tak. Zaanga~owalam się do 
Arnolda S:zytmana. można tak 
pow : edz!cć. n:e ni; j!? .en ~czon 
•"1Y dwa, t~·Jko ~„ c:ale żvciL 
Po studiach w PIST. Stu
diowałam równolegle z Elibietą 
BarsZC<iPW~ką, Henrykiem Bo
rowskim i Eugeniuszem Ful
dem. 

e Dobry rok! 
- Więc po Reganie przy;;z!a 

Violetta w „Kordiarue" i dale) 
owa Solange w lwaszkiew1-
czowskim „Lecie w Nohant", 
która ugruntowała moj11 pozy
cję aktorski\. George Sand gra
ła Mar;a Przybyłko-Potocka, 
Chopina zaś Zbigniew Ziem
biński. I potem sztuka szła :r:a 
sztuką, „Cezar i człowiek" w 
re-lyserii Aleksandra Węgierki, 
gdzie partnerował mi Junosza 
Stepow1ki, księżna Joanna w 
,.Nocy listopadowej", Alexand
rlne w „Maskaradzie" IwaRE
kiewicza i tak dalej. Zawsze 
obok wielkich aktorów sceny 
polskiej, nawet w gztukach nie 
najwiek!:r,ego lotu, że wspomn 
„Koleżanki" Krzyw-OS'le\9'Bkiego. 
Tak to jednak jest - pozwoli 
pan, lt zacytuję pana iłowa z 

'programu teatralne~o - t.e 
nawet w zwietrzałych tekstach 
osobowość aktorRka może od
kryć nieoczekiwane pokłady 
z:łota. Taka właśnie sytuacja 

może· dać · spore satysfakcje 
wykonawcy„ publiczności, a być 
może nawet i autorowi. Bo nie 
było w teatrze wypadku, żeby 
sala najbardziej· :i:męczona, naj
mocniej sceptyczna, w najbar
dziej dtdżysty wieczór listopa
dowy nie bila braw autorowi 
za slowa: „Daj nam wolno6ć 
myślenia". Taki tekst uniesie, 
pewien powodz:enia, nawet 
pierwszy lepszy lektor. Dla 
myślącego aktora każda rola 
dramatyczna jest okazja do 
wypow achmia siebie, autor bo
wiem stwnrza abstrakcję po
staci, żywy człowiek powstaje 
dopiero na spektaklu. Czasem 
wlaśn!e, jak się powiedziało, 
pisarz da małe jeziorko, a 
aktor odnajdzie w nim nieprze

. czuwalne głębie. 

o Pani legenda aktorska 
jednak łączy się prir:ede 
wszystkim z krea,dami he
roieznych postaci liter&,ury i 
wielkich amantek. W1pomnę 
„l\farię Stuart" Sło\vacklego, 
Lady l\-IlUord w „Intrydze i 
miłości". Swiętl\ Joanne 
Shawa, l\larynę Mniszech, czy 
Prusowską lzabeilę z „Lalki". 
Nawet mówiło się, że owo 
emploi - królowych, boha
terek romantyesnyeh, wiei-· 
kich dam - jest Andryes 
przypisane do końca pracy. 
Wprawdzie, pamiętam, Abbie 
z „Pot~anla w cieniu will\-

i:ów" i Dla.na z "Paa osro.inl
ka" "'ymykaĄ !lłę tym pro
bo~do.żywotniese z11.S2unadko-

·an1'a, ale Jei!nak dla pu
blicznołei była pani pnede 
wszystkim, powiedzmy, Kleo
J>at:l\ ze s:r:tuki l\.lontina.. Ali 
tu, raptem, ta wolta sprzed 
niewielu lat. Dulska! W papi
liotach, w przydeptanych, Jak 
to się mówi w Galieji, lacz
ka.eh. 

- Jest to sprawa, tak myślę, 
rozwijającej się • świadomości 
artystycznej. Do~wiadcz:enia, 
które dało mi życie i ograni
czeń, jakie taoż ono niesie. I tej . 
pa!ąceJ ciekawo:lci, która mu
si przenikać ambitnego aktora. 
Po Szimenie. z: „Cyda", po Ka
sandrze z „Orestei", po owych 
wspaniałych Elżbietach Valois 
- musiał prlyj~ć czas płodo
zmianu. Więc zmierzyłam się 
od razu z , przeciwieństwem 
tamtych postaci. Z Dulską 
właśnie. 

• To była rHcz7wiśeie re
welacja. 

No, a późn,iej pnyslła 
Kitty w ,,Profesji pani War
ren··. Teraz zaś „Baba-Dzi
wo". Grając tę archaiczną nie
co dyktatorkę i tyrankę usi
łowalam wydobyć z tej posta
ci jej kobiece kompleksy. 
Tragizm istoty lud~iej, któ
rej pomimo siły charakteru 
i niewątpliwych uzdolnień 
nikt nie kocha. 

• Prsedstawienie, dodaj
my, idzie kompletami. Ale jnt 
Boy pisał o takich jak pani 
aktorkach, że ,odne Slł tei:o, 
b:t Polskie Koleje Pań1twowe 
orpniHwały speeJalne pocilł
ri na ich 1pektalrle. A pani 
popularn~ć wnnorła Jeucme 
telewizja. I takie role Jak, 
bagatela, Dama Kameliowa, 
Anna Karenlna czy Pani Bo

.vuy. I cstery Srebrne Masłd 
w pamiętn:reh płebiseytadi 
„Expn't'lsu Wieczornego"'. 
Wi~c pełnia, więe 1'-"Szysłko 
eo można w pracy zawodowej 
esiąrn~~! 

- Powiedzmy, prawie wszys
tko. 

• Czy na tym J>Olu 
nęła pani szczęście? 

Artyści w Polsce nigdy 
_ nie mieli specjalnie szczęśli

wego życia. Przypomnijmy 
Schillera, Jarac11a, Irenę Sol
ską. Choćby te ich wiecz..'le 
udręki z braku pieniędzy. Te
raz zaś zderzenia z nazbyt 
arbitralnymi, a często niekom
petentnymi cpiekunami. Je
dynie udana praca daje saty-
sfakcję. 

• • A małżeństwo! 

. - Dwadzieścia jeden 
byłam zamężna. Jedyny raz 
w życiu. Wyl!'Złam za socjali
stę, bo S!\dz:iłam, t.e ten nie 
będzie miał za złe mojego 
przywiązania do teatru. 

• Soejaliścl, eykliłcl ezy 
hydraulicy, ws:r:yscy labimy, 
jak kobieta w demu -posied11i 
I przygotuje kołaeJę. 

- To nie jest p3n za eman
cypacją kobiet"! 

• Jestem. Ale wolę jak od
n:utO\'l'iec pasażerski, któ
rym leeę, pilotuje mężcsyzna. 
Pisze pani pamiętniki? 

- Mam trochę notatek. 
Nie wiem jednak co z tego 
wyniknie. Póki co preaentuję 
oto panu nowy tomik mojej 
poezji: „Drugie spotkanie z 
diabłem" vv wydaniu „Czytel
nika". 

• Dziękuję sa spotl.a.n!e. 
Mogliby6my ~ rO'Zmo'l-vę dłn
ro jesr;cr:e eiącnąć. Pozosta!J
my jednak przy kilku tylko 
wybranych kronikach Z\ p~ni 
iycia ..• 

- Dziękuję. 

Rozmawiał: 
RYSZARD KOSIŃSKI 


