reob:ję publi'oznośoi pełnej uznof1ia dJa. item,peramentu, głosu, dar.u
wymowy i ipoczucra efekru, jakie
cechują oft.tot&two Niny Andrycz.

Młesdcońcy innych miast moją
ortysdcę pnede wszystkim 11: TecHN
Telewiorjł, .w lktórym
czterokrotnie
ufobyło

ndgrodę

:publiczn:ości

-

„Srebmą Ma;Skę",

zo, ,wybiitne ikreaoje ino mały.m ekronie. One ito stwoayły ~ej pop.ulQr.ność
w inajszertkręga'Ch m:iszego ~'?ołeczeń
Obecnie Ni-na Andrycz Pr'ZYstępuje no .rlecenie Interpress filmu do Z'robienio filmu o .s obie samej.

,szych
sWła .

licznych wietbicieli .swego o11ltors1tiego talentu najnieocrekiwaniej
w świecie Nino Andrycz zaskoczyło
de'biUtujqc w 1983 ,r. w poważinym
wy.dawnictwie ,1Czy.telnik" <pie11Wszym
tomikiem wierszy pod tytułem „To
teatr". Ponoć sam Ja.rosła.w łwasz
·kie-Mcz p·ozy.tyw.nie ocenił tomi•k i
pomcłził go dr.ukować. 10 tys. nakładu rozeszło isię w ciągu 2 · dni.
W rimie 1985 or. ,uJkazał się drugi
itom1k wienszy :pod 1n'trygujqcyrn tytułem
„Drugie s.po.tkanie 11: diabłem" i ·również Z111iknął ,szy.bko

P

z pólek k>Sięgorslrich . Teraz Cilekamy na trzeci pt. „Rzeka. Rozłąła''
nakładem W)1dawniotiwa Hłer.ookiie
go w Kro·kowie. Te wier.sze uk<miją
nam inną Ninę Andrycz - już nie
królową, i nie bohaterkę, ale np.

ie-o domo sce.ny polskiej,
otLo!lko wielkiego to.rmatu. Gałerio jei !l.tółewskich ról jest

Yl ~'OOh inoS11.ego t~"" ~jawi~ 
W)ljątlcowy.m.
Wymienię pohótce: !królewna IRegana (cór,Jco
Liro), lulcreojo Borgia,, .Wfołko· "się
żno Joanna (z Nocy łis.topodowej),
bółewno <ł<assandra
(iw O.restei.) ,
Ryngołła Ma'lowiedkio i(w Zokooie
Knzyżow)1m ludwi'lro Hiere>Mma
Mo.l'Sti:no,), nie>Z!równana jQlco Maria
s.iuo1t - 1larółowa Sz<kotów, Elżbieta
Vałois ik'1"ół'OWa Hisizponii, Maryno Mniwchówno~lk>rótkotrwoło ·c aryca Rosji, -1Gleoipa4Jra ilorólowa
Egiptu, 8allodyna - ba5niowa !królowa f>olsłi, lady. Ma'lcbet, Elżbie
to ł - llcrólowa Anglii, twórczyni
brytyjSikiegn imperium.

lciem

Oczywiście

nie o tytuły ~rólew
slrie w chodu, ołe o wspaniały
talent dramatycmy Niny Andrycz,
który dał wszynldm lt'łm postaciom
dkigo:trwoły ~ 1przelcan1.Qqcy żywot
scernczny. W•downła była i jest niezmiefnie ilofos:c)'lllowana iSU!JestylWną S'iłą oktorS!lwa Ni;n.y Andwycz, o
tokte jej urodą, elegonoją i ikulturq
z joką podaje iy.we !Słowo ze sceny. Obo:łc <ról ikobiet panujqc:ycłl
należałoby wymienić sławne posta·de herokme pilllez nią «.reiowone.
W pie11WSZym 1rzędilie Swięto Joanna
- Shawa, Morkmo IPineda - Garcii Lorik~. no •i !l'lieozapomniano Sllimena· w „Cydz.ie", griana również
na występach gośdnnych Tea.t ru
Pa4'51k1eg~ w ZSRR.
Ostatnrm i orosy w odrómi emu od innych ulubienic pubłiano
ści - ortrstce udało 54ę przełom-ac
Wloje wrodz'Olne ped~ydje sceniome • doi1ooirioć b~owurowega

.„

kobietę
wą

przeżywającą

nieszczęśli·

miłość, pod.różującą

po szeroi skrzętnie zbief<ającą
wrożenia .i 'doznanła 1.akie te wę
drówki doją. Znawcy podkreślcrjq

kim

przesk.o:ku no nowy obwar ról charolcitery.styomy.oh. Jest illo iwOŻiny moment w tei błog.t'Ofii M)'s.ty.cmej,
otwiemjqq nową tkatitę, pozwalajqq iść 1Ciqg1e lllOp:rilód. Ten mCMISZ
zaczął się od ~egendonnej już dzis
„Gwiaozidy" Hei.muta Kajzo~a granej n.a scen1e Starej Pol':>ch'owni.
A potem pl'Zy:sizło !kolej lf'IO •rewelacyjną ilcołtunkę poi.Siką panią
DułSllcą (z tą ro1q akitonko jeździło
na :występy gościnne) i ll'ównie O'd~ą „pcmią 1Wonren ze znanej
ntuki „f>rołesjo pani Worren" Showo. W oby.dwu rolach Nina A.ndłycz udowodniło, ie umie być nie
tyłlco łorólową i ~hoterJcq, a t)'lll
samym p:raktycmie 111Zecz brorąc nie
mo, joui dta iniej dz4ś no st:enie
rzeczy n'iemoiłiiwydi.
Zo dyire'.b:ji 1Ka~imie11Z-? Oej.mka
w Teatrze Po~im ten no.wy ~ierune'k
w bNórozości o 'ktorJ<ii malad potwiendzenie w !komediowej, świet
nie zograne'j Xenie - fonie Mae·S'tra· o(•Abromow~.Neve~y) .
A ostatnio Nina Amłrycz święci ltrfomf ja'lco
„Boba-Dzliwo'' {J01in'Olrzew.Skiej ~Pia
włik'o.....Slciej), ifcobieto ldy,ktoU>r, 1którą
ogJądała:m
w f)'rzepełnionej sali
Teotru Kameralnego, obserwując

świecie

.paepięknq
polsil.c.z)Qlllę, =erośc
i nas't~jowość 1jej poe'lji.

- Z'llOmy więc .ja.kby dwa wcielenia Niny Andrycz dla świata.: aiktorłtii j poetk,i. A jo.ko ~est pani na
co dzień, dla •Mebie iSOmej?

-

To trudne pytanie, poniewai
ludzi nie zna do końca
siebie samych. Jestem spod znaku
Skorpiona, a to oznacza silną indywidualność,
raczej
świadomą
swych celów, nazbyt ambitną i rzad·
ko całkowicie z siebie zadowoloną.
Pewien mój wielbiciel przezwał mnie
bardzo zabawnie, z angielska:
„Trudmen". Chyba miał rację. Natomiast jedną z moich cnót obywatelskich jest rzeczywiście pracowitość. Mogę być szczęśliwa tylko pracując.
Nieraz bardzo dowcipnie
pointują ten
fakt odbiorcy moje/
sztuki. I tok na przyjęciu urządza
nym przed loty przez FSO terań
tamtejszy sekretarz partii wyg/osif
następujący toast: A teraz wypijemy za zdrowie towarzyszki-królowej!
Smiechu było co niemiara I
więlcszość

