
Królowa scenv nie ZVJe 
Legendarna aktorka 
Nina Andrycz zmarła 
wczoraj 
w Warszawie 
w wieku 101 lat. 
Jej specjalnością 
były role królowych 
i wielkich dam. 

Mawiała: „Kiedy jest 
się naprawdę 
gwiazdą, to nie rodzi 
się dzieci, rodzi się 
rolę". 

JACEK SZCZERBA 

Ofelią w ,,Hamlecie" i Solangew ,.Lecie 
w Nohant" była na scenie jeszcze w ła
ta.eh 30. Lady Milford w Jntrydze i mi
łości" (1951), Izabela Łęcka w "Lalce" 
(1952), Maria Stuart (1958), Elżbieta 
w ,,Don Carlosie" (19001 KleopaJra(l.9631 
Lady Makbet (1964), Balladyna (1965), 
Dulska (1972), królowa Elżbieta w "Ma
rii Stuart" (1976) i ~Katarzyna w ,,Rr 
południu kochanków" (1994)-wszyst
kie te postaci grała z charakterystycz
nym patosem i wschodnim zaśpiewem 
w glosie. Akt.orstwu poświęciła się cał
kowicie. ,,Kiedy jest się naprawdę gwiaz
dą, t.o nie rodzi się dziec~ rodzi się rolę" 
-powtarzała 

Cyrankiewicz? Oka nie mogłam 
oderwać 

Elżbietę I pokazała nawet w Londynie: 
"w ostatnim akcie, umierająca, spełzlam 
z łóżka, na czworakach doczołgałam się 
do tronu, na który weszłam resztką sił, 
wyprostowllłamsię,jakowladczyniBiy
-i oddalam ostatnie tchnienie. Wte
dy Anglicy krzyknęli: »Wonderful«. Po 
spektaklu wszyscymnie pytali, <:zymó
wię po angielsku Odpowiadalam, że mó
wię po francusku i niemiecku, co Euro
pejce powinno wystar<:zyć". 

"Królową scen polskich" ochrzczo
no jąjużw 1935 r., gdy u boku.Józefa Wę
grzyna zagrała Reganę, córkę króla Li
ra. "WWarszawie na bazarze pytano 
mnie: »Dlaczego królowa bierze dzisiaj 
tylko jeden pęczek rzodkiewek?«. Jana 
to: »Bo królowa się odchudza«". 

W latach 1947-68 była żoną peere
lowskiego premiera Józefa Cyrankie
wicza Mówiła o nim "Józefbył socjali
stą, bardzo odchorował, że połączono 
nasiłęPPSzPPR WspółczułammlL Na 
początku :znajomości miał bajeczną, hol
lywoodzką urodę. Oka nie można było 
od niego oderwać. Póki mnie słuchał, to 
wyglądał dobrze. Kiedy zrozumiał, że 
nie urodzę dziecka, 71lC:l.ął popijać i prze. 
stał słuchać. Gdybym urodziła, nasze 
małżeństwo przetrwałoby do grobowej 
deski. Mama na mnie w dzieciństwie 
mówiłaPupsik,jemu się to strasznie per 
dobało, ale przerobił na Pupsicę. Brzmi 
bardziej seksualnie". 

Zgodnie z protokołem dyploma
tycznym Andrycz dostała wizytówki 
z napisem "Madame Józef Cyrankie
wicz". \\Ykręca]asię od poli~ wi
zyt, mówiąc, że ma premierę w teatrze: 
"Potrafiłam się nawet urwać z uro<:zy
stej kolacji u Stalina Cała delegacja od 
obiadu do wieczora drżała, Berman 
zemdlał, pewnie myśle~ że zaraz poja
dą na Sybir, a wódz wszechświatowego 
proletariatu tylko powiedział: »Widać, 
żetakobietabardzokochaswojąpracę«. 
»O tak! -wykrzyknął mój mąż.-Uwiel
bia«. Po czym gospodarz zaproponował, 
żeby przystąpić do picia wódki. Od wo
dza już wcześniej dostalam prezent cięż-

kie, solidne, długie futro z norek, takie 
nalOOlat". 

Jejbratzginąłwlagrze, więcnieprze. 
padała za Sowietami: "Pamiętam,jak 
przyjechał do Polski z oficjalną wizytą 
Mołotow. Scenicznym szeptem powie
działam do męża: »Patn, ten wal przy
szedł!«. Mąż miał w ręku papierosa, któ
ry wypadł, wpadłwmankiet,aspodnie 
się zapaliły. Ochrona się rzuciła ratować 
premiera i »ten wał« uszedł mi na su
cho". 

Zocliotąpojedlała tylko do Indii (sen
saąjęwywołało jej zdjęcie na słoniu) i do 
Chin, gdzie otrzymała telegram od dy
rektoraPolskiego Arnolda Szyfmana: 

"Proszę wracać, nikt nie chodzi na du
blerkę". 

Muza Anno Krajowej 
Urodziła się w Brześciu Litewskim, 
w Wtlnie studiowała prawo, a w Wa!'
szawie historię. Tamże w 1934 r. skoń
czyła Państwowy Instytut Sztuki Te
atralnej. Matka była przeciwna jej ak
torstwu: "Scena to rozpusta. Po moim 
trupie" - mówiła Na co Andrycz: "Po 
mamy trupie!". 

Była aktorką Teatru na Pohulance 
w Wilnie i stołecznego Polskiego do 
2004 r. Przed wojną przyznano jej ty
tuł królowej mody i elegancji: "Dzięki 

Nina Andrycz 
w „Uczcie Baltazara" (1954) 

zaarała tancerk• .Joannt, 
kuzvnkt lntynlera, 
który Po wojnie wraca do Polski, 
by nleleplnle wywletć 
obraz Veroneseco pod tytułem, 
który del nazwt filmowi. 

Na zdJtclu powyteJ -Andrycz 
Jako Marta Stuart w spektaklu 
wa Jullusza Slowackleso 
w Teatrze Polskim, styczeń 1958 r. 

Na wyborcza.pVkultura 
rozmowa Katarzyny Blelas 
„Wysokich Obc896w" z 2001 r. 

temu miałam spore korzyści material
ne, bosklepydawałyminaratywszyst
ko, czego zapragnęłam". Podczas oku
pacji pracowała jako kelnerka: "Do ka
wiarnijako pierwszy klient wszedł Nie
miec. Cofnęłam się razem z~ ale mia
łam tak rycerskich kolegów, że powie
dzieli: »Idź do toalety, JI\YmU podarr\y«". 
Wspominała, żewarszawscypowstań
cyzAKmieliją zamuzę. "Mówili: Do
pókiAndryczka się maluje, nos pudru
je, to II\Ynie możeJI\Yprzegrać. Nieste
ty, przegrali". 

Pytana o wielką miłość wskazywała 
na wiszącywjej skromnym, trzypoko
jowym mieszkaniu portret jej profeso-

~ raAleksandra Węgierki: "Złota głowa, 
i5 niebieskie oczy. \\Yglądaljak Duńczyk 
~ albo Szwed, ale na pewno nie naród wy
~ brany. Byłby się uchował, bo Niemcy, 
~ którzy po niego p~zli, powiedzieli: 
~ »fychybaniejesteśZydem?«.A Wę
~ gierko odpowiedział zgodnie z prawdą: 
~ »Jestem«. No i zamordowali go". Ko
~ chankowie (Węgierko był żonaty) sper 
a. cykalisięwdomu,który ,,runąłwewrze. 
~ śniu1939. Sublokatorski pokój, aon przy-
8 chodziłnarandki:ulicaNiecałal4miesz-

kania 5, czwarte piętrci. Po wojnie wy
budowali całkiem inny dom. Jak prze. 
chodzę tamtędy ... odwracam głowę". 

Dziś ucliodzilabyza feministkę: ,,Mia
łam opinię przyzwoitej kobiety. Byli ta
cy, którzy musieli dwa lata przysyłać 
kwiaty, żebyzawrzećzemną:znąjomość. 
Chodzić, błagać, wielbić, prosić o sper 
tkanie, aja mogłam ich wodzić za nos". 
Mimo to nigdy nie stroniła od atrakcyj
eyclimężc:zyzn: ,,Jakzobaczylam Gerar
da Philipe' a, to bylamzachwyrona.Akie
dyusiadłze mną porozmawiać-on grał 
~ ajaSzimenęw»Cydzje«, więcmie
liŚJI\YO <:zym mówić-czułam się szczę
śliwa Wtymmomenciewynurzyłasię 
ztłumujegożonaioznajmiła:»Jesteśiey 
już bardzo zmęczeni i musimy wracać 
do hotelu«. W>tałposlus:zeyjak baranek". 

Na kino zbyt teatralna 
W latach 50. zaproponowano jej wystę
py w Comedie-Fram;aise, pod warun
kiem, że zgubi "sławetny słowiański ak
cent". Slysząc o tym, Cyrankiewicz "per 
pukał się w c:z.oło i powiedział »Przecież 
jak ty ze mną prywatnie przy herbacie 
rozmawiasz, to też trochę śpiewasz. I ty 
JI\YŚlisz, że w obcej mowie się pozbę
dziesz czegoś, co masz na oo dzień w pol
szczyźnie?«". 

W Teatrze Telewizji u Adama Ha
nuszkiewicza była Damą Kameliową 
iAnnąKareniną, a u Jerzego Gruzy-pa
nią Bovary. Przypominała żartobliwie, 
żewAmerycekobietyklękałynaprogu 
jej garderoby, gdygrala zakochaną żonę 
Ignacego Gogolewskiego w ,,Krzesłach" 
Eugene'a Ionesco. 

W kinie debiutowała w 1939 r. w nie
ukończonym filmie Eugeniusza Bodo 
"Uwaga, szpieg". Po wojnie nie dosta
walaciekawychró~ bo reż.yserzy bali się 
jej teatralnej nIDanieiy". Obsadzałjąjed
nak Krzysztof Zanussi (w "Kontrakcie" 
i w "Sercu na dłoni") i Kazimierz Kutz 
(wserialu"Sławaichwala"),oczywiście 
wroliksiężnej.Gdywlatach60.Andrzej 
Wajda przymierzał się do "Przedwio
śnia", miała zagrać Laurę. 

Podkoniecż;yciaż.aliłasię:"Wmodzie 
jest pluć na PRL, aja pluć mogę tylko na 
zniewolenie, a nie na najlepszy teatr 
w Polsce. Przecież każdy spektakl Ha
nuszkiewicza, który był pokazywany na 
świecie, koń<:zył się owacją na stojąco". 

Mając sto lat, wystąpiła jako Sarah 
BernhardtwmusicaluoPoliNegri,,Po
lita", reż.yserowarzym przezJanuszaJó
zefowic:za: "Uszylimi bardzo piękną suk
nię, bo tekstu mam, niestety, mało". 

Od dzieciństwa pisała wiersze 
(,,Umarlaz~~C7.ekoladęwki~ 
szeni/ Umarła z zimna w słonecznych 
pelerynachlipca/Umarlazgniewu w łóż
ku prawdziwego mężx:zymy/ Dworzec, 
z którego odjechała, dawno spłonął/ Ale 
wsnachjejpowraca, więconaciągleod
jeżdża"). Mówiła: "Wierszewe mnie ży
ły, mówiłam czasem wierszem -jak się 
gniewałam albo byłam rozanielona". Da
łajedoprzeczytaniaJarosławowilwasz
kiewiczowi: "On mnie poklepał pora
mieniu i powiedział: »Są mądre i pięk
ne. IdźdoCzyt.elnika, pooolaj się na mnie 
i niechje wydadzą«". Ukazały się tomi
ki: "To teatr" (1983), "Drugie spotkanie 
z diabłem" (198.5) ,,R&żadla~" (1989) 
i "Wczoraj i dziś" (2005). Opublikowała 
także powieść "My rozdwojeni" (1992) 
nawiązującą do początków jej kariery 
oraz toII\Ywspomnień "Bez początku, 
bez końca" (2003) i "Patrzę i wspomi
nam" (2013). o 


