
u~KRÓLOWA I HALABARDNIK 
Teatr Polski w Warnawłe jest bodaj jedynym, gdzie ist

nieje oflcjala7 zaku - wydany przez Kazimierza Dejmka -
pokuywaała sit w telewizyjnej .reklamie. Można się prze
ciw tam mniej CS)' •ardziej buntować - twierdzą aktorzy 
zwłąa111 z t11 !lttllll - ale rzeczywiście trudno grać drama
tyn1111 nit I r6waocmnle zachwalać podpaski Always. 

„Polski" stanowił zawsze 
specyficm11 . scenę, związani 
z nim byli nafWitksl polscy ak
torzy, rdyserzy - Szyfman, 
Schiller .. Jedną z ostatnich pre
mier teatru jest „Ryszard ID" 
Williama Szekspira, w którym 
gra wielu wyśmienitych akto
rów. Po raz któryś z rzędu wy
Stępujq razem Nina Andrycz 
i Jan Englert. Na parę chwil 
przed kolejnym gościnnym wy
stępenl w chorzowskim Teatrze 
Rozrywki opowi~dają nieco 
o sobie l o przygoto9Janlu spek
taklu. 

słuchał człowieka to się czuło, ' 
że on sh1cha. Wyclągn('łam go 
z tego siódmego rzędu I powie
działam : „Chcę się z Panem iifo
tografować" . Myślę, że to zdję
cie przyniosło mu trochę szczę
ścia I potem poszło już dobrze. 
Przyszedł ze szkoły z opinią 
bardzo dobrego artysty i dosko
czył do roll. Doskoczenie do ro
ll też jest zrządzeniem losu." 

J. Englert: „Przypomnę Pani 
Nino, że debiutowałem u Pani 
boku jako 80-letni starzec. 
Ciężko było mi się wybić." 

\, N. Andryn: o Szekspirze: Je
go sztuki mają ponad 400 lat, 

Jan Englert: „Pani Nino, za- a są tak aktualne w treśd, dy
wsze ltędę pamiętał jak mnie nllmiczne w formie i tak fywe, 
Pani wycl!lgnęła z siódmego jakby ktoś je niedawno napisał 
rzędu." . z myślą o naszym XX wieku. 

Nifta Andrycz: „Och, ja czu- Kwestia zdobywania władzy, 
łam pismo nosem, te z niego bę- dochodzenia do niej jest cżymś, 
dzle aktor. Był moim halabard- o czym każdy z nas sły~zał, wi
nlklem, beztekstowym. Ale coś dział, do władcza dóskonale 
miał w tym zielonym oku„. jak wie jak V.'Y Cła. Myślę, że 

wokół nas jest bardzo dużo Ry
szardów, tylko różnego kalibru: 
wielkich, średnich i małych. 
Czy walczy się o tron, czy tylko 
o wygodny stołek, kwestia za
żartości w tej walce, bez
względności, wykańczanie swo-

ich dawnych sojus7.nik6w, aby 
podskoczyć na pierwne miejsce 
jest szalenie podobna. Pewien 
dziennikarz nie grzeszący nad
miarem Inteligencji w chwili 
szczerości zapytał mnie: "Pani 
Nino, pani jest czołową aktorką 
Teatru Polskiego, a gra właści
wie niedużą rolę. Małgorzata 
ma tylko dwie sceny." Na to ja 
mu odrzekłam w prostocie du
cha: „Ja wolę niedużo w Szek
spirze niż dużo w szmirze". 

J. Englert o Ryszardzie: 
„Gdzie jest powiedziane, że to 
jest potwór? Na takich rolach 
odkładają się archetypy, zwią
zane z tradycją, odczytaniem 
tekstu np. Tomasza Moora. 
Niekoniecznie tak być musia
ło. Oczywiście jak kddy aktor, 
który gra negatywną postać, 
bronię jej. Myślę jednak, że 
przedstawienie to nie jest o po
tworze lecz o potwomyrń świe
cie, potwornym porządku ..,.__.c_ _ ___ _ _ ____ _ ·- --
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tego świata, w którym się 7.na
lazl najinteligentnicjs7.y i do
prowadził zło do abs11rcl11 . 
Mój Ryszard jest wła~nic ta
kim inteligentem w świecie zła, 
który ów świat poprze7. fer
mentację rozsadza. Zres7.t;i od 
pierwszego momęntu int<'r<'
sował mnie w tym wszystkim 
dramat dziecka - odrzuconrgt>, 
kalekiego. 

N. Andryn: o teatrze I zawo
dzie aktora: „Bywa tak, żr c7.e
go by dany artysta nie zrobił, 
jest uznawane za fenomenalne. 
I bywa tak, że mówi si(': i o iv

szem, poszło mu zupełnie ni P
żle. Znakomity pisarz lon<'sco 
określił aktorstwo jako zawód 
tragiczny. I coś w tym jest. Był 
kpiarzem, stworzył teatr absur
du. Ale kiedy jego jedyna córka 
wyraziła chęć pójścia na Scenę 
złapał się za głowę i powiedział: 
„Mój Boże przecież to jest 7.n
wód okrutny". I myślę, że miał 
rację. Ja to doskonale wiem. 
Z początku jest się predestyno
wanym do wielu ról ze względu 
na swoje warunki naturalne. 
Pamiętam jak dyrektor Szyf
man mówił: „Do tej roll jest Pa
ni jeszcze za młoda", potem 
usłyszałam, że do którejś J"stcm 
za stara. I nigdy nie windomo 
kiedy jest ten złoty środek . Kie
dy właściwie wszystko można 
pogodzić." 

J. Englert: ,,Jeśli człowicka, 1 który przeszedł trzy, cztery 
stopnie wtajemniczenia dzi<'n
nikarze uznają za bardzo do
brego aktora, to potem może 
kopać rolę po roll i długo musi 
czekać, żeby powicd7lano 
o nim, że jest słaby. I ocłwrot
nie. To okrutne, ale naturalne. 
Podobnie z teatrem. 

Ja miałem takiego pecha 
w swoim życiu, że trafial!'m za
wsze pod adresy pierwszol igo
we, które przestawały być mi· 
strzami Polski. Do Axera trafi· 
łem wtedy kiedy schodził z bo
iska, już jako mistrz zosta· 
uznany Z'll dy!9)'dcnta żydow· 
sklego pochodzenia. I co byśmJ 
nic robili, to było śrcdnil' alb• 
słabe. Potem przyszcdkm d• 
Dejmka I stan wojcnn; 
wprowadził ten teatr z różnycl 
stron w drugą ligę. Wiem znten 
jak to smakuje. Nie są to n::irze 
kania zawiedzionego czy rozr,o 
ryczonego, bo wied7.le mi si 
dobrze, lecz stwierdzanie p 
prostu funkcjonującej n.~rcz 
wlstoścl." 

MARIOLA WOSZKOW y' 


