Niny Andrycz 50 lat na scenie

G~rólowa

dramatyczna

Nie tak dawno łelewlzJa odnotowała ~blleuH 50-lecla praeJ'
na scenie Niny Andrycz. nad&Ae prosram s udziałem łeJ snakomłłeJ artysłkL Było ło 50 m.łnuł prawdlllweJ aeńy dla wielblclell
talentu artystki. Trudno bJ'ło nawet w łat ebszernym pro.ramie
pomieścić boJało i1'cl• Heniem• Nin1' Aadqc-.
opowiedzieć
o
wszystkich Jej rolach. cą -wet ł1lk• o łJ'ch. ld6ro J>HTDi•sb'
JeJ wielki sukcea.

W

BISTORU potalde„ teaatru aktorka ta zapiaała
niejedną pięklllł kartt. Ma w
swym dorobku ogromną lic:1.bę
głównych, znaczących ról w wybitnych dziełach polskiej i świa
towej dramaturgii. Ch'arakteryatyc:i:ne, że są to najczęilciej role królowych, cesarzowych, wielkich dam, ale ł&kt.e p!omien·
nych patriotek, rewolucjonistek,
albo kobiet romanQ'czni• zakoehanych.
W opinii mRofołk6w teatra
jest Nina Andryu królowi\ 1ce-

Il• t,'m zasadniczo od • reguły naiwnej i płakaiwej bohaterId mieszczańskiego melod•ramatu. Tamta znosi 101, poddaje &lę
l.oaowt - moja bohaterka uw1ze podejmuje walkę. Czy ilakle
aktywne widzenie rzeczy jest
równid m<>lsn osobistym widzeniem? .Jak najbardziejl
Rozumiem walk• • loeem, wa.Ikt •
władi.4,

o

miłość,

o

wolność

Ja-

ko walk, • iycieni • tycie.
Z teso WTnika - iPze dal„
aktorka t.e najc:zękl.ej 1rywam kobiety o silnej lndywidualnołci. Moje córki •ceni~ to gwałtownice. One wiedzą cze1<> ohcłi 1 na ogół biorąc tak mocno chcą, te usiłują narzucić
swojl\ wolę ludziom 1 okolicznoś
ciom.
O zawodzie aktorskim:
- Nie odbłeraj11C mu pł41kna,
mua14 jednak etwierdzl~ po latach, te jest ło zawód tragiczny,
a jak 1ię wyraził jeden z francuskich aktorów ;11t to
zcn11ó6 okrutn11, ub11 go upTawiał
tr.uba ~apomnw~ • sobie samtl"I'.

„ ..

odda~

Nina Andrye11 W tyłulow1J roU
kr61oweJ Kleopatry,
w
1Ztue1
L.H. Morstina „Jtleopatra".
l'o;. FRANCISZEK MYSZKOWSKI

ny polskiej nie tylko 1 uwagi
na to, te w repertuarze artystki znalazł& rnlejsco największa
-przecież galeria kobiet panują
cych, ale głównie przez fakt, że
każda jej nowa rola jest realizacją tworzoną
po królewsku,
szczodrą w swej treści, zadziwiająco prefekcyjną w formie.
Na pytanie dlaczego grywa
właśnie takie role, Nina Andrycz
odpowiada:
- Nie prosiłam nigdy ładne
go reżysera, aby mnie w nich
obsadzał, ale
prawdę
powiedziawszy Arnold Szyfman i Aleksander Węgierko i wielu innych decydujących o obsadzie
po prostu uważało, te mój głos,
wzrost, postawa I twarz pasują
do ról - jak to się mówi królewskich. Z biegiem czasu
nawet na zwykłym zydlu :i:
przyzwyczajenia jut zasiadałam
jak na tronie. Tym bardziej ceniłam odskoki od swego królewskiego repertuaru, a było ich
przecież

niemało.

mu noojq

duszę-•.

- Gdy publlcZDOU w domu
zajada już (po teat.rze) klopsiki i pije herbatę, ja myślę zatroskana, rozfalowana 11pektaklem: "Mój Bote, jednak sknociłam dziś tę kwestię w III akcie" albo: „Mój Boźe, dlaczego
dziś' nikt się nle roześmiał w II
akcie, kiedy mówiłam ten wspaniały dowcip, przy którym zaz...
wyczaj w1z~c7 się śmiej" ?I"
- K<>go w tym pi~nym ł
trudnym zawodzie uważa Pani
za swego mistrza?
Loe był łaskaw l miałam
w:felu mistrzów. Dysc~li!ny i
poszanowania dla 2:awodu nauczył mnie Aleksander Zelwer1>podawania
wicz, umiejętnego
tekstu Leon Schiller, prowadze·
nia dialogu, słuchania partnera
l poruszania •i• na 1cenio 11iezutąpiony w tym względzie
Aleksander Węgierko.
Mi'ałam takt.e &zczęście partnerować
Marii Przybyłka-Po
tockiej, JU1noszy Stępowskiemu,
Wojciechowi Brydzłń.sklemu, Jerzemu Leszc:tyńakiemu - !eb7
wymienić tylko najwięknych.
- Znana jest Pani z legendarnej wręcz pracowitości, czemu ·
ją przypisać?

Brakowt zaufania w nieomylne możliwości talentu. Widzi pan, jestem w gruncie rzeczy liarda tylko wobec urzęd
ników teatralnych, a niezmier11ie pokorna wobec sztuki. Zawsze, jak świeżo po studiach w
Szkole Dramatycznej, wierzę, te
przecież moi.na zrobić lepiej.

- Którą z ról 1 ogromnego
docobku a·kt~skiego nazywa Pani życiową i najblliiiszą?
(glow)
Najbliższej roll, o dziwo,
11ie mam. Mój dorobek, istotnie (na podst.
•pory, można by podzielić na
poszczególne grupy, A z a t e m - - - - - - - - - - - - • - -•
w rodzinie ról „królewskich",
a było Ich bez liku, krytycy najwyżej oceniali Marię Stuart z
dramatu Słowackiego i Elżbietę
de Valois w „Don Cairlosie". To
nie znaczy, że osobiście nie kochałam Kleopatry, mądrej wład
czyni, czy Maryny Mniszech,
carycy Wszechrosjl. W rodzinie
szlachetnych kurtyzan najwięk
sze powodzenie u publiczności
miała piękna Lady Milford (z
,,Intrygi i młości", granej 318
razy), a z ,,lwic
ialonowych"
chyba Izabela Łęcka .1 „Lalki".
W ifUPie herojn dramatycznych
ze wzruszeniem
wspominam
Szimenę z „Cyda", a 1 ról komediowych
najb~rdziej
sobie
cenię Kitty Warren ze zn:anej
sztuki Showa „P.rofesja pani
Warren".
W miesięczniku „Teatr" majduję wypowiedt aktorki, w której to wypowiedzi - zwierzeniu można znaleźć uiasadnienie,
dlaczego to Nina Andrycz najlepiej się czuje w skórze silnych,
wladczych kobiet - heroin.
- Heroina dramatyczna, to
istota ludzka, ktr>ra widzi ota-

