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W historii polskiego teatru Er.

pisała niejedni\ plękn~ kartę. Ma 
w swym dorobku wielki\ liczbę 
ról prowadzących w wyblłnych 
dziełach dramatuticli polskiej 
i światowej. Są to najczęściej ro
le królowycl1, cesarzowych, wiel
kich dam, ale także płomiennych 
patriotek, rewolucjonistek, albo 
kobiet romantycznie zakocha
nych. Natura obd;lrzyła ją szła· 

chetną postawą, urodą I talentem. 
Nina Andrycz, znakomita aktorka 
sceny polskiej, święci w tym ro
ku 50-lecie dzlalalnoici artystycz
nej. 

„LWI PAZUR" pokazała u u
rania kariery. Na popisie Wy
działu Aktorskiego PIST jej Sa
lome w tra,geddi Osk.a.ra Wllde'a 
zwróciła uwagę lcrytyków i ludzi 
teatru. W 1935 r. dwudziestolet
nią aktorkę zaangażował do 
Teatru Polskle10 w Warsuwle 
Arnold Szyfman. Teatrow! temu 
Nina Andrycz pozostała wierna 
tirzez cały czas kariery aktor
skiej. Tu od początku grała zna
CU\O! role; Regan1 w „Kr6lu Lea 
rze" Szekspira oraz Violetty I 
Stracha w „Kordianie" Słowac
kiego - spektaklach retyserowa
nych przez wielkiego Leona 
Schillera. Rola Tony Sanger w 
„Tessie" wg Margaret Kennedy, 

w adaptacji Giraudoux, w rei. 
Aleksandra Węgierki. stała aię 
sukcesem. Jednak prawdziwym 
osiągnięciem Niny Andrycz w 
okresie przedwojennym była 
Solange w "Lecie w Nohant• Ja
rosława Iwaszkiewicza, w któ
rym partnerowała Marli Przybył
ko-Potockiej. 

..• „To był wielki zadatek, ale 
zarazem I wielka realizacja, Jak" 
Nina Andrycz podarowała Tea
trowi Polskiemu I polskiej dra
maturgii ... " - pisał autor drama
tu. A po latach dodał: „wzór nie
dościgły". Kolejne sezony prz.y
nio~ły m. in. rolę fascynującej 
Lukrecji w „Cesarze i czfowieku" 

'Adolfa Nowaczyńskiego, Joanny 
w .,Nocy Listopadowej" Wyspiań 
skiego, w reż. A. Węgierki, Blan
ki w „Szczyglim zaułku" G. B. 
Shawa i wzruszającej Alcxan
drine w ,,Maskaradzie" Iwaszkie
wicza, w reż. Edmunda Wierciń
skiego. 

Ten pobieżny przegląd wyka
zuje, że Ninę Andrycz uczyli za
wodu najwybitniejsi polscy reży
serzy, partnerowali jej najznako
mitsi polscy aktorzy. 

P O wojnie Nina Andrycz 
kontynuowała wspaniałą ka 
rierę, spełniając różnorod-

ne zapowiedzi swego bujnego ta
lentu. Zawsze i każdą rolę stu
diowała z niezwykłą sumiennoś
cią, przygotowywała z )IVielką 
maestrią, naznaczając 'piętnem 
swej osobowości scenicznej. Ga
leria stworwnych przez nią po
staci jest długa. Wymieńmy choć 
niektóre. A więc Szimena w „Cy
dzie" Corneille'a - Wyspiańskie
go, Nathalie w „Osbtnłch dniach" 
Miohaila Bulhaikowa, u którll 
otrzymała Nagrodę Państwową, 
Izabela Łęcka w „Lalce" wg Pru
a, Lady Mllford w Schillerow
sk;iej „Intrydze i miłości", Przy
pomnijmy jeszcze Joannę d'Aro 
w sztuce Shawa, za którą uzys
kała nie tylko łwietne recenzje 
w prasie polskiej, ale takie za 
granic,. A dalej pamiętna krea
cja w ,,Marli Stuart" Słowackie
go, Elibleta Valois w "Don Kar
losłe" Schillera, Kleopatra w 
sztuce Ludwika Hieronima Mor
at.lna, Si.ekspirowska Lady Mak
bet. Jerzy Zagórski i inni kryty
cy twierdz.iii, że artystka może tę 
rolę raliczyć do swych najlep
szych osiągnięć. I jeszcze Elżbie
ta Tudor w Schillerowskiej „Ma 
ril Stuart" i jakże ludzka Pani 

Warren w .,Profesji pa.ni War
ren" Shawa. 

Nazwisko aktorki niezmienni• 
przyciąga widz.ów. Swiad~ o 
łYro statystyki teatralne; „Intry
gę i miłość" grano ponad 300 ra
zy, ,,Lalkę" około 300, ,,Mari• 
Stuart" łącz.nie z występami 10-
iclnnyml - 250, „Cyda" - 200, 
„Kleopatrę" - 150 . 

Nina Andrycz potrafi ep.rawia~ 
widz.om także i niespodzianki ar
tystyczne. Do nich nalety przede 
wszystkim rola Pani Dulskiej, 
całkowicie odbiegająca od emploi 

Nina Andrycz. 

r.na.komitej aktorki. Odczytała. jl\ 
odmiennie od dotychczasowych 
interpretacji i grała ponad 3 la
ta. Kreację, w której zakpiła z 
wielu spraw tego 4wiata i sie
bie samej, s~orzyla w "Gwieź
dzie" Helmuta Ka.tzara. Ostatnio 
występuje w „Mae.trze" Jarosła
wa Abramowa, w re!yaerli Ka· 
~lmłena Dejmka i gościnni• w 
„Blesładzle u hnbln1 Kotłubar 
Gombrowicza, w retyseril Ro
mualda SzeJda 

Tym, którym nie dane było po
dz.iwiać Niny Andrycz na 1cenie 
Teatru Polskiego odbiór jej aktor 
stwa ułatwiła telewizja. 

I
~1 A szklanym ekranie deblu-
1„ towała w „Damie Kamelio

wej", w reż. Adama Hanu-
szkiewicza. Była potem„Panlą Bo
vary" Flauberta, w reż. Jerzego 
Gruzy, „Anną Karcniną" Tołsto
ja, Dianą de Bclflor w sztuce 
„Pies ogrodnika" Lope de Vegi. 
Wcielenia telewizyjne prz..yniosły 
aktorce nagrodę Komitetu ds. Ra 
dia i Telewizji, czterokrotnie na
grodę widz.ów w postaci Srebr
nej Maski i popularność w ca
łym kraju. 

Lata pracy aktorskiej nie wy
czerpały inwencji twórczej Niny 
Andrycz. Ostatnio nakładem 
„Czytelnika" ukazał się tomik jej 
poezji pt. „To teatr" . 

... „Mamy do czynienia z rzeczy
wistą poetką - pisał jeden ze 
znanych recenzentów. Tomik „To 
teatr" nie tylko tytułem, ale całą 
za.wartością stanowi jakby prze
dłużenie, ale nie jedność z jej 
sztuką aktorską. Wyraża bowiem 
krytycyzm, refleksję i pewien 
dystans do sukcesów teatralnych" 
Wkrótce ma się ukazać drugi 
tom poezji Niny Andrycz. 

Janina 
Kapuścińska 


