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Przyznawała się do .101 lat, ale ponoć 

N 
ie owijała w bawełnę. 
Zawsze mówiła praw
dę. Nie oszczędzała 
ani siebie, ani bliź

nich. Jako jedna z pierwszych 
odważyła się wyznać, że nie chcia
ła mieć dzieci. Przyznała się do 
aborcji. - Kiedy jest się napraw
dę gwiazdą, to nie rodzi się dzie
ci, rodzi się role - mówiła. Mąż 
aktorki, premier Józef Cyrankie
wicz (byli małżeństwem w latach 
1947-68), nie podzielał jej stancr 
wiska w tej kwestii. Nie ugięła 
się, ale po latach powiedziała: 
- Kiedy zrozumiał, że nie urodzę, 
zaczął popijać. Gdybym urodziła, 
nasze małżeństwo przetrwałoby 
do grobowej deski. 

ba nr 15. - W Polsce zmieniały 
się rządy, zmieniało się moje życie, 
a ona pozostawała niezmienna. 
Dawała mi poczucie bezpieczeń
stwa i ciągłości - mówiła. 

Nigdy się nie spóźniła. Pierwsza 
znała tekst Nie żądała specjalne
go traktowania. - Przejeżdżając 

· koło Teatru Polskiego, mąż zdej
mował kapelusz. Oto mój rywal 
najgroźniejszy, mówił - opowiada
ła ze śmiechem. Gdy była z mę
żem z oficjalną wizytą w Chinach, 
jak wybawienie potraktowała te
legram od dyrektora Arnolda Szyf
mana: „Proszę wracać, nikt nie 
chodzi na dublerkę". 
Miała poczucie humoru. Żartcr 

wała z siebie. Niektórzy zarzucali 
Nawet nąpiękniejsze nogi jej wyniosłość, ale współpracow-

po 
c:zterdziestce należy,..,... nicy z teatru mówią, że była spra-

._"' wiedliwa, szanowała ludzi ciężkiej 
Andrycz, wychodząc za Cyran

kiewicza, chcąc nie chcąc, wkro
czyła w świat polityki. I tu wy
biła się na niepodległość. Wywal
czyła sobie prawo, że będzie mu 
towarzyszyła tylko tam, gdzie jej 
obecność jest absolutnie niezbęd
na. Zgodnie z protokołem dyplcr 
matycznym otrzymała wizytówki 

„Madame Józef Cyrankie
wicz". Nigdy nie posłu
żyła się nazwiskiem męża. 

Nigdy nie zrezygnowa
ła z pracy. Debiutowała 
w 1934 roku na scenie 
Teatru na Pohulance w 
Wilnie. Rok później zer 
stała aktorką Teatru Pol
skiego w Warszawie, któ
remu była wierna do 
końca. Jej drugim der 
mem stała się gardercr 

pracy i profesjonalistów. Sama 
taka była. Kobietom radziła, co · 
robić, by uniknąć rozczarowania 
życiem: - Kochać pracę i polegać 
na sobie. I przestrzegać diety. 
Udzieliła również lekcji stylu: - Po 
czterdziestce nawet najpiękniejsze 
nogi należy ukryć. 

Podobno pani Nina 
też uległa tej pokusie 

Urodziła się, jak podają oficjal-
ne źródła, 11liStopada1912 roku 
w Brześciu Litewskim. Ale aktor-
ki XX-lecia międzywojennego odej
mowały sobie lat, ponoć pani Ni-
na też uległa tej pokusie. Nieistot
ne. Damom lat się nie liczy, a Ni-
na Andrycz była damą. Drugiej 
takiej w Polsce nie będzie. Jej 
dzieciństwo nie należało do ła
twych. Miała 2 lata, kiedy z matką 



pojechała w odwie
dziny do krewnych 
w Kijowie. Po ty
godniu dołączyła 
do nich babcia Nie 
przypuszczały, że 
przyjdzie im s~ 
dzić tam 10 lat. 
Gdy w Rosji wybu
chła rewolucja 
1917 roku, granice 
szczelnie zamknięto. Wychowa
niem Niny i.ajmowała się babcia. 
Nie miały co jeść, ale chodziły do 
teatru i opery. W szkole i.apisała 
się do koła recytatorskiego. Jej wy
stępy robiły wrażenie na kolegach, 
to wtedy pomyślała o aktorstwie. 

Niektórych raził jej patos 
i kresowy akcent 

W Teatrze Polskim też sprawo
wała rząd dusz. Przylgnął do niej 
tytuł „królowa". Rzeczywiście gra
ła królowe, arystokratki, heroiny, 
damy: Maria Stuart, Kleopatra, 
Lady Makbet, caryca Katarzyna. 
Niektórych raził patos jej gry i cha
rakterystycmy kresowy zaśpiew. 

Jej drugą pasją było pisanie. Wy
dała kilka powieści i tomików wier
szy. W powieści „My rozdwojeni" 
pisze o swojej miłości. Aleksander 
Węgierko występuje jako Albert 
Bogota. Niestety, Węgierko był żo
naty. Nie chciał się rozwieść. Sp<r 
tykali się w domu przy ul. Niecałej 
14, mieszkanie nr 5. Aresztowany 
przez gestapo. Zmarł w 1941 roku 
w obozie koncentracyjnym, ale są 
też głosy, że zginął w 1942 w ru
inach białostockiego teatru. Ak
torka zmarła nad ranem 31 stycz
nia br. w swoim mieszkaniu. U 

~ Nina Andrzycz 
tańczy z górni
kiem na balu 
sylwestrowym 
w Urzędzie 
Rady Ministrów 
(1947 rok) 


