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Jest aktorką, . którą znamy przede wszystkim 
z wielkiego repertuaru klasycznego i romantycz
nego. Debiutowała w 1936 r. rolą Solange w sztuce 
J . Iwaszkiewicza „Lato w Nohant" na deskach swo 
jego macierzystego Teatru Polskiego w Warszawie, 
z którym - z małą przerwą w latach okupacji -
związana jest do dziś przez pół wieku. To wła~nie 
o tej postaci, kreowanej przez młodą początkuJącą 
aktorkę miał się wyrazić Iwaszkiewicz: „wzór nie
dościgniony". Po niej przyszły następne : grała du
żo i z największymi aktorami polskiego teatru : Ju
noszą-Stępowskim, Marią Przybyłko-Potocką, Ale
ksandrem Zelwerowiczem, Seweryną Broniszówną , 
Józefem Węgrzynem. _ Miłośni•cy teatru pamiętają 
jej największe role powojenne - Kasandrę z „Ore 
stei" Szimenę w „Cydzie", Lady Milford z „Intry
gi i miłości", Marię Stuart Słowackiego , ~lżbietę w 
Don Carlosie" wspaniałą Balladynę, pamą Warren 
~e sztuki „Pr ofesja pani Warren", Izabelę Łęcką z 
::ida P' '.~ . ~:,: „Lat ki" Pru.sa. A ta.kże ... panią DuJ,~!k.ą z 
utworu Zapolskiej. Odtwarzała zawsze skompliko
wane role kobiece, miotane silnymi namiętnościa
rr : nr1~n a::zone pię tn em tra•g;i"?.mu, o rr. :cn:: z :a~y.: ~ 
wanych cechach indywidtlalizmu. Mówiło się, że 
stworzona jest do grania kr6lowych, bohaterek ro
mantycznych , wielkich dam. Każdej na~aje: włas
ny wyraz, bo jak sama niedawno pow1edz1ała . w 
jednym z wywiadów „dla myślącego aktor~ kaz~a 
rola dramatyczna jest okazją do wypowiedzenia 
·'ieib:e, au•tcr stwan a c. 1b.» t.ralk1cję ~::>taci, żywy cz.!::> 
włek powstaje dopiero na spektaklu". 
Najnowszą premierą Artystki jest „Baba-Dziwo" 

według Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, oczy
wiście w Teatrze Polskim. 

Film nie wykorzystał w pełni możliwości aktor-
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skich Niny Andrycz. Na dużYm ek:ranie widzieliś
my ją m. in. w roli Pani Calergis w fUmie J. Ryb:. 
kowskiego „Warszawska premiera", w „Uczcie Bal
tazara" według T. Brezy w reż. J. Zarzyckiego, w 
obrazie K. Zanussiego „Kontrakt". Natomiast bar
d z ~ d .u.żo nagrywa ła w Teatrze Tek'w,'. 2' ji, wh:,;ciwi:e 
uczestnicząc od samego początku w jego narodzi
nach l rozwoju. Madame Bovary, Małgorzata w 
„Damie Kameliowej", Anna Karenina, to t.vlko nie 
które jej wybitne role. 

Na zdjęciu: Nina Andrycz w tytułowej roli 
swojej najnowszej premierze: sztuce Marii Jas 
rzE.1.\t k!ej-.Pa·wlikow13'kiej „Balba Dz.iiwo". 
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