
Na 7(łjęclu: Nina Andrycz w gardt'robit> T<'airu Polsk;t'!/.O 
pnrlnas cl!11ral,tf'r~Zadi do roli Maryn~· Mniszek w „Ilory,ic 
Godunowie'' ru~.i:kina - 1963 r. 

CAF - M .• OKOLOWSl'T 

Stworzona 
do gr~nia 

wielkich dam ... 
N I. ,.\ A. '(Hl 'CZ je• <'łk-

torką, ktorą znamy 
przede wszystkim z 

wielkiego repertuaru k:las.vcz
nego i romantycznego. Debiu
tl'Jlwała w 1936 r rolą Sola111!?e 
w sztuce J. lwa zkiewicza „La
to w Nohant" na des kac b s· ,·ci
jego maci4!rzystego Teatru Pol
sk:.:ego w Warszawie, z któr; m 
- z małą przerwą w latach 
okuipac:Ji - z·wiąza.na je!lt do 
dz1s prz,ęz pół wieku. To wła~- · 
nie n !.ej postaci. kreowanej 
przez młodą początkującą ak
torkę miał się w;:razic Iwa~z
k:ewicz: „wzór niedośchrnio
ny", Po n .ej prz.ysz.ły następne: 
~rała dużo . z iaJWi<'kszvmi 
aktorami tea t·ru: Junoszą
-Stępowskim, Marią Pn;yb~·ł
ko-Potocka, Aleksandrem Zel
werowiczem, Seweryną Bro
niszówną, Józefem Węgrzy. 

nem„. Mtlośnic:v teatru pamię
tają jej największe role powo
jenne - Kasandrę z „Ore11tel", 
Szimenę w „Cydzie", Lad:v 
1\tiltord z ,.Intrygi i miłości", 
Marię Stuart Słowackiego, El
żbietę w ,.Don Carlosie", wspa
niałą Balladynę, panią Warren 
ze sztuki „Profesja pani War
ren''. l:r.abelę Łęcką z adaptacji 
„Lalki" Prusa. A takie,„ pani;r, 
Dulską 1 utworu Zapolskiej. 
Odtwarzała . zawsze skompliko
wane rolf' kobiecE'. miotane 
silm·m1 namiętno:k1ami, naz
naczone piętnem tragizmu. o 
mocno zar~·sowaJ'lYCh cechach 
mdvw·.dualizmu. :\!ówilo się. 
ie stwonona jc~t rlo uanla 
królowych, bohaterel( roman
tycznych, wielkich dam. Kai
de.f nadaje własny ""''ra.z, bo 
,iak sama nieriawno """ ird1ia 
ła w Jednym z wywiadów: „Dla 
m~·sląceęo aktora kai:d.1 r<1la 
dramatyczna jest oka.z,ią cl" 

w:vpowiedl.enia. ~iebiP-, auior 
stv. arza abstrakcję po5taci, h
w+ człowiek powsta.:!t> dopiero 
na spektaklu". 
:N'ajnowszą premierą artyst

k, jest „Baba-Dziwo" wg ~fa
rii .Jasnorzewskiej-Pawliko
wskiej, oczywiście w Teatne 
Pols kim. 

Film nie wykorz"st.al w ..,el
nl możliwości ak;torsk'icb Nin'' 
Andrycz. Na dużym ekra 
n;e widzielismv ją m„n. \\' ro
li pa.ni Calergi~ w filmie .J. 
Rybkow~kiego „Wa.rsza.wska. 
premiera", w „Uczcie RaUaza
ra" wg T. Brezy w reż • .J. Za
rztrkicgo, w· obl'azie K. Za
nussiego „Kontrakt". ;-o;ato
miast bardzo du o O<ll'!.r' v.·a la 
w Teatrze TelewiZJ!, właściwie 
UC'zestnicząc od samego po
cz. tku w jeiro narodzmach i 
rozwoju. Wraz z pionierami 
polskiej telewizJi tworz,,·la t<: 
wielomilionową ~cenę. :"lfada
m<" Rovar:v, Ma.ł~orr.ala. w 
„Damie kameliowej", Anna K;,i
ren ioa, rola w sztuce L. de 
Vegi ,.Pies ogrodnika"„. To 
tylko n:ektóre jej wybitne kre-
acie telewiFjne. . 

Ostatnio artystka chwyc:ła 
także z.a pióro. Pierwsiy tom 
jej pRmi~tników „To teatr" 
cieszył się wielką poczytnością 
nie tylko wielbicieli jej ta
lentu, ale i miłośnikó v teatru 
w ogóle. Moi:na tu znalezc ka
wał bistor.i polskiej 5Ce<ny dni
mat~·cznej. Podobnie jak na 
scenie zaskakiwała widzów 
z.miennosc1a ról. cz,·telnikow 
:z:a.oewne też: zaskoczyła i:dol
nościami poetyckimi. .. Drugie 
spotkanie z diabłem" to naj-· 
nowszy tomik J"'J poezji. a na 
wydanie czekil ,iut trzecia 
książka Nin,\' Andrycz - „Rze
ka rozłąka". 


