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NINA ANDRYC 
RENA KWIATKOWS~<A 

Wydawać by się mogło , że tylko historycy w 
rodzaju Fernanda Braudela posiadają przywi
lej posługiwania się pojęciem długiego trwania . 
Czym mogą wbijać w kompleksy wszystkich 
zajm ujących się teatrem, sztuką.ja k wiadomo, 
najbardziej ulotną. Aktorstwo znika wraz z 
ostat nim gestem, by ożyć nazajutrz, ale nigdy 
tak sa mo, nawet najwięksi profesjonaliści 

zawsze zmienią choćby niuanse. Na dodatek 
aktors two nie pozostawia po sobie żadnych 
materialnych ś ladów , taśma filmowa czy foto
grafie Io ledwie przybliżone dowody, gdyż to, 
co najwa żniej sze, czyli emocje, nijak nie dają 
się za pisać in statu nascendi, jeśli już to tylko w 
czasie przeszłym jako wspomnienia, ergo rze
czywistość sfa łszowana . Tej teoretycznej fe
nomenologii przeczy potoc1.11e doświadczenie . 

Jakże inaczej ni ż długim trwaniem nazwać 

„sześćdz i esią t lat pracy scen icznej", o czym 
osta tni o przypomniały uroczyste jubileusze 
dwóch aktorek : Niny Andrycz i Ireny Kwi a t
kowskiej . 

Obydwie absolwentki przedwojennego 
PIST-u' (Państwowego Instytutu Sztuki Tea
tralnej). kierowa nego przez Leona Schillera i 
Aleksandra Zelwerowicza , od początku pra
cowały z najwybitniejszymi artystami sceny. 
Należą więc do tej wyrazis tej formacji w pełni 
zawodowych aktorów. która kształtowała po 
wojnie polski teatr. I choć ich debiuty przy
padły jeszcze przed wojną - I rcnę K wiatkow
ską wraz z całym przedstawieniem dyplomo
wym Zaręczyny pod dębem Jaquesa Offenbacha 
zaangażował Fryderyk J arossy do swego Cyru
lika Warszawskiego, a Ninę Andrycz do Tea tru 
Polskiego Arno ld Szyfman, gdzie zadebiuto
wała rolą Rcgan y w Królu Lirze Szekspira w 
reżyse rii Leona Schillera - to mia ły szczęście 

kontynuować swe kariery aż do dzi ś dnia . Już 
sam ten fakt jest niezwykły , w przypadku Niny 
Andrycz zupełnie niebywa ł y, i to chyba nie 
tylko u nas . ponieważ s pęd z iła w jednym i tym 

sa mym teatrze cale swe artystyczne życie -
szcśćdzics i <tt lat! 

Ich kariery. jak i osobowośc i. pozostają, 
przynaj mniej na pierwszy rzut oka, odda lone 
od siebie o la ta świetlne. Cóż poza długim 
trwaniem i wzorową rzeteln ością w uprawia
niu zawodu może łączyć niezrównaną wyko
rrnwczynię kabare towych skeczy, mo nologów, 
piosenek , nieprzebranej il ości krótkich form 
sce niczn ych z także niezrównaną heroi ną, spe
cjalizującą się w graniu władczyń i kró lowych, 
jakimi za pełnione są stronice tzw. wielkiego 
repertuaru. -

Irena Kwiatkowska, aktorka zdecydowanie 
charakterystyczna, chciała po wojnie ujść 

swe mu zawodowemu przeznaczeniu , lecz po 
krót kim pobycie w Teatrze Powszechnym Iwo 
Galla i Teatrze Sląskim w Katowicach, trafiła 
s łu szn i e do krakowskiego kaba retu Siedem 
kotów, silnie związanego ze środowiskiem 

Przekroju , a później do warszawskiego Tea tru 
Syrena jako jego wielka gwiazda . Ale przede 
wszystkim do radia, bez któ rego moje pokole
ni e nie wyobraża sobie dzieciń stwa . J eśli tylko 
pojawiał s ię jej chichoczący, rozedrgany głos, 
gotowi byliśmy odłożyć najpilniejsze zajęcia, 
by po raz kolejny wysłuchać wierszy Brzech
wy, Tuwima . Kiedy nasi rodzice, rozemocjo
nowa ni popaździernikową odwilżą, biegali 
podziwi ać ją w kabarecie S zpak, myśmy wciąż 

słuchali Ptasiego radia. Siania Trąbalskiego i 
słuchowisk , w których „zawsze" występowała . 

Dumna jestem, że moi synowie t eż uważają , że 
nikt tak genialnie nie mówi wierszy dla dzieci 
jak ona. 

Kwiatk ows ka to moje dzieci ństwo i la ta 
przed Paulem Anką. Presleyem i Bea tlesami . 
Gdy pojawił s ię w domu telewizo r Belweder, 
mogli śmy ją wreszcie zobaczyć. W Kabarecie 
Starszych Panów i nic tylk o, bo jeszcze na 
przy kład w Wojnie domowej, chyba pierwszym 
po lskim se ri a lu dla i o młodzieży , gdzie wraz z 
nieza pomnianym Kazimierzem Rudzkim grali 
rodziców chłopca w naszym wieku. Podziwia
li śmy ją tym bardziej, że doroś li śmy już do 
humo ru Gałczyńskiego, którego wiersze i Zie
loną gęś wykonywała w radiowym kaba recie 
Eterek ni ez rów n a ni e. Dzięki niej bieda 
naszych domów, szkół wydawała się mniej 
szara, na jej widok czy dźwięk głosu robiło się 
weselej, była bardzo zwyczajna , a jedno-
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cześ nie jakby z innej rzeczywistości . I to Jej 
nies ł ychane poczucie a bsurdu , surrea lizmu. to 
nieustanne zadziwienie najpros t szą sytuacją. 
zdarzeniem, zabawa s łowem i kreowa nie zeń 
innych świa t ów, wp~owadzalo nas w lek tury 
Mrożka. Mówili śmy potem Mrożkiem jak 
szyfre m objaś niającym świat, zupełnie natu
ralnie, bo wcześniej o na nauczyła nas jak 
mówić Brzechwą , Tuwimem , Galczyr1skim. 
No i oczyw i śc ie piose nki Kabaretu Starszych 
f'an óir znaliśmy na pa mięć, nie można by ło 

inaczej . Dziś myś l ę , że bez jej oso bowości i 
dorobku nie bylby o n możliwy. niewyk lu
czone. że do wspólnej zabawy pociągnęła 

swo im przyk ładem wielu znakomitych kole
gów. Dlatego Kabare t J erzego Wasowskiego i 
.Jeremiego Przybory do dziś pozostał nieprześ
cignio nym wzorem inteligentnej , pouczającej 
- rozrywki kulturalnej. 

Późni ej, w lata ch s i edemdzies iątych , żeby 
pod ziwiać Irenę Kwiatkowską, wcale nie bie
ga liśmy na Nowy Swiat do kabaretu Dziewo r1 -
ski ego Dudek, tiim pr1.yc hnd zi ln elit~ tego 
czasu - forsiaści badylar1c. Albo uda ło s ię ją 
zoba czyć jako szekspirowsk iego Chudogc,:bę 

(świetny), w da ms kiej obsiidzic wymyślonej dla 
ni ewyko rzys ta nych ak to rek przez Jana Kul
czyńsk i ego , w czasach św i etnośc i Starej Pro
chowni , albo czeka li śmy przed telewizorem na 
wejście jnko Kobiety Prn cującej w Czterdzie
stolatku. Ze śc icrk <J . szczotą , wiadrem , w 
waciaku była tak samo śmieszna jak zawsze, 
dzię ki czemu ironia tego se rialu unosiła s ię o 
pa rę pięte r. Słowem . aktorka niezastąpiona , 

ni epowtarza lna, oso bna , na której wychowało 
się już parę po ko le11 , i ni c mii powodu , by ten 
proces za trzymać . 

• • • 

Nina Andrycz należała do zupełnie innej 
kntegorii, po raz pierwszy zobaczyłam ją 

chyba w Balladynie jako dumną władczynię i 
uosobienie zła . I choć tłumaczono mi, że jest 
wielką tragiczną aktorką, którą trzeba oglą
dać , by wiedzieć, jak wyglądają kró lowe i 
damy, mało mnie to przekonywało . To raczej 
po ko lenie , kt ó re z nostalgią wspominało mi
nio ny św i a t podziwiało jej przedwojenne role 
Donny Lucii z Cezara i człowieka Adolfa 
Nowaczyńskiego . Solange z lata 11· Nohant i 
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Alexandrine z Maskarady .J arosława Iwasz
ki ewicza oraz powoje nne kreacje w dramatach 
Fryderyka Schillera - Lady Milford w ln11y
dze i milo.fri, E l żb iet ę w Marii Stuart. Elżb i e tę 

de Valois w Don Carlosie, a wcześniej jeszcze 
Marię Stuart w dramncie Słowackiego czy 
Szimenę w Cydzie, J oa nnę w ,<;1r if tcj Joannie 
Shaw';1. Zwłaszcza ci, którzy po wojnie mu sieli 
opu śc i ć wschodnie kresy Rzeczpospo litej w jej 
ś pi ewn ym. mięk kim akcencie, któ rego s ię na 
szczęśc i e nie wyzbyła do dziś , odnajdywali 
echa swojej młodości . No i jeszcze bardzo się 
entuzjazmowali porównywa ni em aktorstwa 
Niny Andrycz i Ireny Eic hl erów ny. rywalizacja 
obu aktorek trwała chyba całe ich życ i c , dzie
ląc publiczność na dwa obozy. A przecież o bie 
były niepowtn rzałne i ni c sposób rozstrzygnąć 
pi e rwsze ń stwa, bo i po co , zwłaszcza dziś gdy 
prawic wszystkie dziewczyny na scenie wyglą
dają i poruszają s ię podo bnie , indywidualność 
rośnie w cenie. Ni e widać zreszt11 kontynuato
rek tego wysokiego stylu ani jednej, ani dru
giej . 

I chyba nie może być i11a o .cj skoro poczucie 
tragizmu ta k bardzo się pr7ewa rtościowa lo. a 
patos deklamacj i po l11c1.0ny z „kró lewskim " 
gestem sta l się syno nim em złego tea tru . Nin a 
Andrycz, choć wychowana wedle reguł kotur
nowego aktorstwa, zdawała sobie sprawę z tej 
przemiany doskonale . I potraliła ten kontra st 
odmiennych wrażliwości wykorzystać . And
rycz w roli Dulskiej to z początkiem lat sie
demdziesiąt ych brzmiało jnk świadoma pro
wokacja. Kiedy rozpoczynała spektakl, otrze
pując z mokrej twarzy płatki owsiane służące 
zachowaniu urody, publiczność bila brawo. 
Kró lowa w rannych panto nach to był podsta
wowy sposób budowa nia tej roli, a pikanterii 
d odawał fakt, że Krzysztof Pa nkiewicz budu
jąc scenogra fię pozaw iesza ł pod sufitem wy
ciągnięte z magazynu jej królewskie suknie. 
Nic więc dziwnego , że niedługo potem dala się 
namówić do wystąpienia w Starej Prochowni, 
by pośród widzów zagrać wielką aktorkę, 

włas ne a lte r ego w Gwieździe Helmuta Kaj
zara . Zamiast , o co łatwo ją było podejrzewać , 

zamknąć się w wieży z k ośc i s łoniowej , zmie
niła swoje emploi na scenie, a także w życiu 
znajdując sobie nowe źródło ekspresji -
własną poezję . 

Wcale s i ę więc nic zdziwiłam, gdy na własny 
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jubilcus7. nic wybrała 7aclncj z postaci wiel 
kiego repertuaru, lecz zwykłą, starą kubieti,: w 
Krzesłach Ionesco tak właśnie zwykłą, gdyż t;i 
niegdyś wielce awangardowa, szokująca swym 
językiem sztuka, stała się oswojona. W duecie 
z Ignacym Gogolewskim Nina Andrycz zagra
ła przejmujące studium starości, śmiesznej i 
godnej współczucia, kiedy to niesprawność 
ciała trzeba pokrywać żartem, a niespełnione 
marzenia i raczej lichy bilans życiowy ironi 
czną świadomością . Poszukiwaniem chociaż 
odrobiny zrozumienia i ciepła w tak samo 
samotnyon, cierpiącym i czującym partnerze 
życiowym. 

Bardzo to interesujące, że obie jubilatki . 
startując z tak wydawałoby się krańcowych 
pozycji estetycznych, pod koniec kariery spo
tykają się na gruncie wielkiego życiowego 
doświadczenia, które zgodnie ze współczcsn;i 
wrażliwością potrafią ująć w formę tragi
cznego żartu, absurdalnej drwiny i zwykłego 
ludzkiego ciepła, pomagającego pokonać po
czucie samotności. 


