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Spotkanie z Niną Andrycz 

CAŁE ŻYCIE ••• 

- Nie okrywL Dyrektor 
Jan Paweł Gawlik ma jut, 
zdaje si41, dla mnie dobry 
tekst w Teatrze TelewlzjL 
Wpierw muszę jednak uporać 
si• a pan1, WM"l'en. jako te 
organicznie nie znOlt4 jedno
czesneco próbowania dwóch 
bardzo do siebie nie podob
nych postacL Ta, którll mam 
zagrać w przedstawieniu te
lewizyjnym, wyszła spod pió
ra Wiliama Faulknera. 

Nina Aftd111c:.i J>'1łtDGCm. 

- Pani Nin„ leał Pani nllł 
ll&dzłwlaJ!lco młoda w ruchu, 
1dcie, 1ylwełee, a przeclei aie
trudao wyllczy6, le Ju:t nieba
wem moie pani obehodzł4' Jubl
leun '5-lecia pr&ClJ' ak&orsldeJ 
na 1cenle Teatru Pol1kieso. leał 
więc Pani Jednoczdnłe w1pól
ezesnoścłll te10 teatru i Je10 le
sendllo lak Pani &o robi? 

- Nie mam t.adnej coto
wej recepty ani na współczes
ność, ani na legendę. Myłlę 
1obie po prostu, ie c:i:a1 pły
nie i albo nas niszczy, albo 
czegoś uczy. Mnie właśnie u
czy. 

- Czqof 

- Lepszej, bo głębszej zna-
jomości ludzi, zjawisk, oko
liczności, a zwłaszcza 1iebie 
samej. No, a gdy się Już zna 
siebie - czasem udaje 1ię w 
twórczości wyjść i poza sie
bie. Wtedy można by to naz- · 
wać ..,aktorstwem czystym" w 
odróżnieniu od tego zabar
wionego subiektywnie, do któ
rego w sposób naturalny skła· 
nia własna biografiL 

- A pro(I09 lllosrafla1 ...a 
CZ)'łelnłcy a Pani widzowie 
chętnie dowledidellby li•· czeloł 
o Pani, co wldAle. ~le Jea~ . WPł~ 
aaae w oftajalny *7clol')'I. 

- To znaczy o mnie Jako 
o człowieku, który w pew
nym momencie życia postano
wił zostać aktorką? 

- Tak. 

- No cóż, mo" pani po
dać pewien fakt, który mi ja
koś szczególnie utkwił w pa
mięci. Zdarzyło się to w cza
sie zawieruchy wojennej. 
Człowiek, którego kochałam, 
spotkał przypadkiem na kre• 
aach wschodnich moją matkę. 
Przez dłuższą chwilę patrzyli 
na siebie milcząc, wreszcie on 
westchnął i powiedział: - Ni· 
na ma charakter. Tak - od· 

rzekła moja matka - Bogu 
dzięki ma. Myślę, że 1ą to 
najprawdziwsze słowa o mnie, 
jakie w życiu słyszałam. Do 
moich ludzkich zalet i przy
war nalety także bardzo wy
ostrzona ambicja. Byłam tą 
dziewczyną na studiach, która 
się' zalewała gorzkimi łzami, 
jeśli profesor postawił jej 
piątla: z minusem. W jakimś 
stopniu prześladuje mnie to 
do dziś dnia, choć teraz o
czywiście umiem już spojrzeć 
na to z dystansu. 

- Ale przeclet w Pani karle
ne ak&orskieJ ła ambicja otrzy
mywała wspaniałe aałysfakcJe. 
WysłarcZ)' W)'młeai6 aieupom
aia8' „Lalko". 

- sra~ około IOO raą 

- ~ Mari• lłaarł llo-
wacldep 

- ł"cznłe 1 występami 1oł· 
cinn7ml - 260 razy na scenie 

- 111 raą 

-•~ KleopaU. 

- l!IO raą 

- Szłmen• w .Cydzie"' 

- ponad 200 razy, nie U-
cząc występów Teatru Pol
skiego w Związku Radzieckim. 
Jeśli chodzi o Marynę Mni
szech graną na wielu estra
dach - zgubiłam rachubę. 
Dotyczy to także innych ról. 

- Na przykład w ,.Poł.ildanla 
w elenia włllzów". 

- Istotnie. Ale proaz41, nie 
wymieniajmy ról z przeszłoś
cL Ja nie lubi41 żyć wspom
nieniami. 

- Co wlec la7Je teratnłeJ
SZO!l6, bcr--przecle:t iak rudke 
motna było 1połka6 w 01łałnicb 
lałacb Ninę Andryez na scenie 
Teatru Polskłero. Czym Jest spo
wodowana ła przykra nieobec
ność? 

- Ach, proszę pani, mnóst
wo rzeczy się przecież dzieje 
ze względów pozaartystyc:z• 
nych. Zdarzają się dyrekcje, 
które nas raptem jakoś nie za
uważają, albo którym się zda• 
je, że należy nas nie dostrze
gać. Wtedy słabe charaktery 
zapijają się na amen, albo -
zmieniają placówkę. No, ale 
ja, jako się rzekło, mam raczej 
mocny charakter. 

- Podobno bierze Pani teru 
udział w próbach? 

J4ko Elżbiet4 (10 „Marii Stucart" Friedricha Schillera) z Krzysz
tofem Chamcem na 1cenłe Teatru Polakłego Fot. Barbara zalew.ka 

- Owszem, Jest to, albo ra
czej będzie to jeszcze jeden 
"mój" Bernard Shaw. Tym 
razem zaproponowano mi ro
lę tytułową w ,,Profesji pani 
Warren". Spektakl reżyseruje 
Krystyna Meissner, premiera 
przewidziana jest w począt
kach maja. Mówić o roli jesz
cze nie mogę, bo to praca 
jakby w mokrej glinie - u-

- W Pani dorobta, Jdll llę 
nie mylę, nie będzie ło pierwsza 
kobieta FaUlkaerowslr.a? 

- Nie myli się pani. Gra
łam, także w Teatrze Telewi
zji, wraz z Edmundem Fettin
~iem i Mariuszem Dmochow-

Ja.ko Maria Stuart (w aramacte Juliusza. Słowackiego) 1 Igna
ct/Tn Gogotewakim na aceni• Tea.tru Polskiego. 

Foł. Leonanl łtfyaakow•kl 

lepi 1ię, uformuje na przy
kład tułów, a prawej ręki 
brak-

- Zapewne Jednak ....._. 
,.nie łeJ roll 1111 Jut 11formo-

1waae I 1111 pewne kweałle, 4• 
kł6rycb nabrała Pani pnekona· .._, 

- "Och, dakte mnie mierzi 
ta parszywa obłuda". 

- Jełell m6wl1117 • łerałnleJ· 
.-el, &o czy mu1I osranicz&6 
•••· ena łY,lko d~ propoą~JI .:i:e-
livła Pols1deloT ' ' · ., · · 

,~l .: ; .._\. I •' ( 

- Nie. I obiecuj41 Czy~lni
kom „Zycia Warszawy", pis
ma, · które stale prenumeruję 
od lat, że zobaczą mnie w zu
pełnie nieoczekiwanym, no
wym wcieleniu. Stanie 1ię to 
na małej 1cęnie, w Starej 
Prochowni - u Wojciecha 
Siemiona, z którym współpra
cę wysoko sobie cenię. 

- Ale c6ł &o będzie! 

- Sekret absolutny. Żeby 
nie zapeszyć - poczekajmy 
do jesieni. 

- Czy Inne propozycje, bo 
zapewne 1111 łakte inne, okrywa 
równleł taJemnicaT 

1kim w zrealizowanym przez 
Ludwika Rene przedstawie
niu „Dzikich palm". Po tym 
spektaklu dostałam mnóstwo 
serdecznych listów od publicz
noścL Mam nadzieję, te któ
regoś dnia powtórzy go Te
atr Wspomnień. Bardzo bym 
chciała crać częściej dla te
lewizji, nawet nie z powodu 
powszechności odbioru, ale 
możliwoki odnawiania środ
ków aktorskich. Kamery nie 
WYmagają dobitności wyrazu, 
ani szerokich gestów z dużej 
sceny, ani · wielkiego ·' głosu: 
Pewnej powścłuliwoścl t ka• 
meralności gfy- nauczyłam się 
właśnie w pionienkich cza
sach naszej telewizji, kiedy 
spektakle nadawano na żywo. 
Telewizja WYmaga ogromnej 
koncentracji, ale równocześnie 
- co wydaje się paradoksal
ne - daje poczucie o.sobliwego 
luzu improwizacyjnego. Lubię 
ten luz. 

- W pewnym momencie *7· 
ela posłanowlla Pani -&M ak· 
łork". Co dla tero zawoda Pani 
poświeciła? 

- Ależ wszystko! Całe *1· 
cie ..• 

Rozmawiała: 

MALOORZATA DIPONT 


