
Nina Andrycz (19·12-2014) 

Królowa odeszła 
10 lutego na Starych Powązkach 

pożegnano Ninę Andrycz. Aktorka 
związana z Teatrem Polskim, za
grała tam ponad 100 ról. Na płoc
kiej scenie gościła ostatni raz 
w 2002 roku. Zagrała Elżbietę 
w sztuce Królowa i Szekspir. Dwa 
lata później, wraz z Krzysztofem 
Kolbergerem, przyjechała na spo
tkanie w Książnicy Płockiej, z auto
biograficzną książką Bez początku, 
bez końca. Wielka dama polskiego 
teatru odeszła w wieku 101 lat. 

Sztuka Esther Vilar Królowa i Szek
spir opowiada historię nigdy nie napi
sanego dramatu, który miał być kolej
nym dziełem w dorobku Williama 
Sz.ekspira. Prawdopodobnie tragedia 
Elżbieta Tudor, królowa Anglii dołą
czyłaby do cyklu kronik historycz
nych, jednak w biografii Sz.ekspira nie 
ma o niej żadnej wzmianki. Dlacz.ego? 
Esther Vtlar tłumaczy to w bardzo in
teresujący sposób. Otóż z chwilą, gdy 
królowa Elżbieta umiera, jej bratanek 
Jakub - władca Szkocji, niszczy ręko
pis Sz.ekspira, wyrzucając znakomite
go tragika z zamku, grożąc zlikwido
waniem teatru The Gl9be, jeśli komu
kolwiek wspomni o wydarz.eniach tej 
nocy. Nina Andrycz zagrała królową 
Anglii. W cudnym kostiumie, z nie-
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zwykłą elegancją i wdziękiem po raz 
kolejny udowodniła, że jest stworzona 
do roli niepospolitych kobiet. Po spek
taklu przygotowanym prz.ez Teatr na 
Woli rozległa się owacja na stojąco. 

Tamten płocki wieczór zakończyło 
spotkanie z dziennikarzami. Aktorka 
pojawiła się bez makijażu i nieuczesa
na. Tłumaczyła, że w spektaklu królo
wa nosi perukę, a pod nią trz.eba mieć 
płaskie, zmęczone włosy. Nie bala się 
tak wyglądać. Była zmęczona, ale 
szczęśliwa. Powiedziała: „Walczę 
o każdego widza, nawet tego wycho
wanego na Big Brother, by choć tro
chę zrozumiał z tego, co ja robię. Cza
sem się udaje, czasem nie, ale z mlo
dzieżą się udaje. To już moje trzecie 
pokolenie. Kochali się we mnie dziad
kowie, później ojcowie, a teraz mnie 
lubią bardzo wnukowie. Narzekamy, 
że publiczność nam zdziczała, niestety 
pracuje na to telewizja. Co więc mo
żna robić? Edukować od małego". 
Oprócz wielokrotnie zagranych ról 
władczyń wspominała Dulską i postać 
z Poi.qdania w cieniu wiązów. Ważna 
była też Stara z Krzeseł. - Z Ignacym 
Gogolewskim zrobiliśmy klruykę dwu
dziestego wieku, nie teatr absurdu. By
liśmy parą Ludzi samotnych, którzy 
walczą, żeby istnieć - opowiadała. 
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Nina Andryc~ podczas konferencji prasowej w Teatrze im. Jerzego 
Szaniawskiego w Płocku 9 marca 2002 roku 

- Jeśli nawet człowiek boi się śmierr:i, 
- to nie powinien na ten temat gadać, bo 
sprawa jest poważna. Niech Lepiej po
czyta sobie Biblię czy pismo ezoterycz
ne. Po co każdemu tłumaczyć. Co to 
da - stwierdziła. 

Ostatnie spotkanie z płocczanami 
odbyła w 2004 roku, gdy przyjechała 
z.e swoją biografią. Wtedy podkreśla
ła, że jej bohaterka nie myli białego 
z czarnym i nie uważa, że najbogatsi 
i najpiękniejsi zawsz.e mają rację. Mó
wiła o swoich zainteresowaniach filo
zofią, wspominała wydarzenia z cza
sów wojny i powstania warszawskie
go, trochę narzekała na teatr współ-

cz.esny, który w pogoni za widz.em za
pomniał o meritum. W swojej karierze 
aktorskiej Nina Andrycz zagrała naj
większ.e role dramatyczne. Była Marią 
Stuart, Elżbietą i Lady Makbet w sztu
kach Sz.ekspira. Grała Marynę Mni
szech w Borysie Godunowie. Wystąpi
ła w wielu sztukach telewizyjnych 
(niezapomniana Dama Kameliowa 
w reż. Adama Hanuszkiewicza). 
W 2008 roku zagrała w filmach Jesz
cze nie wieczór (reż. Jacek Bławut) i w 
Serr:u na dłoni (reż. Krzysztof Zanus
si). W 2013 roku ukazała się jej ostat
nia książka pt. Patrzę i wspominam. 

(lesz) 


