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Barbara Osterioff 

NINA ANDRYCZ I „LUSTRO" 

O Ninie Andrycz pisa li poeci. Kied y zagrala Solange w l ecie w Nohant , na cześć tej ro li 
pows ta ł na po ły żartob l iw y, na poly li ryczn y wiersz. Julian Tuwim skreś lił go na 

papierowej serwetce podczas okolicznośc iowego bankietu „. Zaś sam autor, J a rosław 

Iwaszkiewicz, stawia ł młodą adeptkę sztuki aktorskiej innym za wzór. awet Antoni 
Słonimski , poeta i krytyk teatralny znany z ostrych sądów, pisal o „w ielce u tale ntowanej 
Andryczów nie".* A po n astępnej ważn ej roli , Lukrecji Borg ii w dra macie 
Nowaczyńskiego Cezar i człowiek, którą zagrala z „niezwyklym, aż chwilami zbyt d ynami
czn ym temperamente m" zawy rokowal: „jest to ju ż dzi ś a ktorka o talencie i ind ywidual
nośc i nieprzeciętnej " . 

Pora j ednak wyjaśnić slówko „d z i ś''. B ył rok 1937, trzeci z kolei rok pracy Niny 
And rycz na scenie od ukor't czenia legendarnego Pai'istwowego Instytutu Sztuki 
Teatrnlnej , j ednej z najnowocześniejszych tego typu uczelni w Europie, prowadzonej 
przez Ale ksandra Zelwerowicza. Obok niego, mistrzami Andrycz byJj m.in .: Leon 
Schiller, Stanislaw Sta nislawski , Stefan J aracz, Aleksander Węgierko. ju ż na końcowym 

popisie, gd y zagrala Salo me Wilcle'a , otrzymała p rnpozycję a ngażu od d yrektora 
Arnolda Szyfm a na. Nim j ednak po raz pierwszy sta nę ła na deskach Teatru Polskiego w 
Warszawie, by pozostać mu wierną przez ca łych sześćcl z i es i <Jt i pięć lat, j eden sezon spę
d zila w teat r ze wil eńskim . Kied y ju ż na dobre os i adła w vVarszawie, szybko okazalo s ię, 

że ska mandryci mieli rację - u-a fni e rozpoznali ska lę i charakter j ej ta lentu . j eszcze j eden 
wielki litera tu ry Dwudziestolecia, Karol Irzy kowski , postaw ił niej a ko kropkę naci „i". 
Nina Andrycz - orze kl - stworzona j est do szekspi rowskiej tragedii . 

W tak im też repertuarze widzieli ją dyrektor Szyfm an i reżyserzy jego teatru , 
poczynając od Leona Schillera . Regana w Schillerowski ej inscen izacj i Króla Lira by ła 

pierwsza w ca łej se rii „glów koronowanych", które za pewnily aktorce uznanie na dl u gie 
la ta, ta kż.e w teatrze po wojnie. 

„.„ Począwszy od w łożenia diademu na glowę królewny Regany - wspomina -
zaczę ł am nos ić korony w różnych koniunkturach historycznych i politycznych, nie 
wy l ączając okresu socrea lizmu, w czas ie któ rego przez 25 0 wieczo rów gra łam 

wspólrząd zącą k s i ęstwem niemieckim Lad y Mil ford ."** 

* 
Zaży lość z Lad y Milford w Intrydze i milości Fryderyka Schillera trwala lata ca le, i to w 
czterech we rsj ach, od przedstawienia w reżyserii Aleksandrn Bardiniego ( 195 1) po reali
zację Wand y Laskowskiej z roku 1969. Maria Stuart z wczesnego dramatu Juliusza 
Slowackiego, najws panialsza w wielkiej końcowej scenie sza leńs twa, wyniesiona zosta ła 

na szczyt w opiniach kryty ki i publiczności (grana ponad 200 razy). Dlugo by j eszcze 
wyliczać wspaniale, d umne kobiety Niny Andrycz: Kassa nclra, Kleopatra, Lady Makbet, 
Szime na, Ma1·yla Mniszchówna, bajeczna Ballady na, Małgorza ta z La ncastrów, a ostatnio 
ca ryca Katarzyna Wielka. By ły to najczęśc i ej. ale przec i eż nie zawsze, kobiety ukorono
wa ne; zawsze nato miast, co do jednej - wszystkie n i ezwy kłe . O ich niezwykłości rozst rzy
ga ła skala uczuć i namiętnośc i, fo rmat osobowośc i , no, i niezmiernie intensywne, chcia
loby s ię rzec - pelne pasji - p rzeżywa nie św ia ta . Najlepiej o kreś l a wszystkie te role miano 



Joanna w Świętej }oltnnie G. B. Shawa. 
Warszawa 1955 r. 

Elżbieta Valois w Don Carlosie F. Schillera. 
Warszawa 1960 r. 

„heroina dramatyczna"; bo akcentuje ich 
odwagę, niekiedy bohaterstwo. Heroiny 
dzielnie mierzą się z przeciwnościami losu; 
pasują się z sobą i całym światem. Naj
częściej z jednym, i z drugim, bo taka już 
jest ich natura. Nina Andrycz grała je kie
dyś, i gra do dzisiaj, z prawdziwym upodo
baniem. We wspomnianej już Marii Stuart 
podkreślała dwoistość postaci; grała kocha
jącą i tęskniącą do spełnienia kobietę a zara
zem władczynię - polityka. Ze zderzenia ra
cji indywidualnych, osobistych, ogólnych, 
społecznych, budowała psychologiczne na
pięcia . Kiedy zaś sięgnęła po Schillerowską 
Elżbietę Valois w Don Carlosie „przemode
lowała" postać po swojemu; zamiast płaksi
wej i „miękkiej" pokazała kobietę świadomą, 
walczącą o swoje. Postępowała tak nieraz, 
wbrew scenicznej tradycji ról. „Naddawała" 
cech granej przez siebie postaci, a tym sa
mym znacznie przekraczała wpisane w dra
mat racje i motywy jej działań. Takie pos
tępowanie było zgodne z p1·zekonaniem, że 
heroina: „ .. .jest to taka istota ludzka, która 
do końca wierzy. że w niebie jest Bóg, a na 
ziemi dzieci Boga muszą i chcą służyć wy
pełnianiu jego praw, znanych z grubsza 
pod nazwą idei. A więc są wierne na przy
kład idei wolnej i dla wszystkich sprawiedli
wej ojczyzny, albo idei mądrości tłumaczącej 
zagadki bytu, albo idei piękna moralnego, 
które jest najwyższym celem w sztuce ( .. . ] 
Tak, heroinom dramatycznym zawsze o coś 
chodzi" . 

* 
„Prostota nie jest jej domeną, jej rysunek 
postaci zmierza raczej do kunsztownej nie
zwykłości" . Tak napisał o aktorstwie Niny 
Andrycz w połowie lat 60. znany krytyk Ed
ward Csató. Trudno się z tym twierdzeniem 
nie zgodzić. Kunsztowność, którą podkre
ślił, wyróżnia na pewno jej sztukę. Bodaj naj
mocniej daje o sobie znać w „architekturze" 
ról, utrzymanych z zasady w żelaznej dys
cyplinie rytmu, harmonii, kontrapunktu, 

budowanych niczym dzieła muzyczne. A także, w sposobie operowania słowem (dla niek
tórych to maniera): w bardzo sobiepańskim manifestowaniu jego wartości ekspresywnej, 
w takim też stosowaniu akcentu i kadencji, w podkreślaniu zbyt wielu słów w jednym 
zdaniu. Wszystkie te środki wzmacniają aktorską ekspresję i dynamizują rolę. Absolutnie 
oryginalny, także w kresowych, nieoczekiwanych zaśpiewach, sposób mówienia Niny 
Andrycz, wszystkie te dziwne, niepokojącej piękności frazy głęboko zapadają w pamięć 
widzów. Były niezmiernie charakterystyczne dla Szimeny w Cydzie, ale także dla póź
niejszych ról. 

Jednak, co trzeba podkreślić, od łat 60. wiele się w aktorstwie Niny Andrycz 
zmieniło. Kiedy na dobre rozpoczęła się jej pnygoda z Teatrem Telewizji, efektowna ale 
nie do końca sprawiedliwa formuła Csaty mocno się zdezaktualizowała. „Szklany ekran" 
wymagał odmiennych środków niż wielka scena, znacznie bardziej stonowanych i dys
kretnych, co dla Andrycz, nawykłej rzekomo do „szerokich gestów" i „okrągłych słów" 
stało się wyzwaniem. Tutaj, w Teatrze TV, we współpracy z najwybitniejszymi ówczesny
mi reżyserami : Hanuszkiewiczem, Antczakiem, Gruzą i Rene udowodniła, że jego poety
kę doskonale czuje i rozumie. Małgorzata Gauthier w Darnie kameliowej Dumasa, Madame 
Bovary i Anna Karenina, ale 
także Diana de Belflor w Psie 
ogrodnika w reżyserii Konrada 
Swinarskiego, Sharlotta w Dzikich 
palma.eh Faulknera, Róża von 
Ti.immler w Oszukanej Manna czy 
Ona w Terrarium Iredyńskiego -
grała zarówno w repertuarze 
klasycznym jak współczesnym, 
ale ten drugi był dla niej może 
nawet ważniejszy. I podbiła ser
ca publiczności, która czterokrot
nie przyznała jej plebiscytowe 
wyróżnienia - Srebrne Maski. 

Największym jednak wyz
waniem - dla aktorki, i dla pub
liczności - stała się rola Anielci 
Dulskiej, zagrana w roku 1973, 
w macierzystym Teatrze Polskim. 
Nina Andrycz i Zapolska? Za
miast kolejnej królowej, strach 
powiedzieć - mieszczka i koł

tunka ... Tegoż roku, a był to bez 
wątpienia rok eksperymentów, 
na offowej scence Starej Procho
wni Nina Andrycz zagrała siebie 
samą w sztuce Helmuta Kajzara 
pt. Gwiazda. Kiedy mówiła lita
nię: „ Ja - nietykalna /ja - z od
łamkami prawdy w ciele/ Ja -

Lady Milford w lntry,dze i miłości F. Schillera. 
Warszawa 1968 r. 



gwiazda firmamentów przepięknych/ Ja - wyobrażona/ Ja - zwierciadło mówiące/ Ja
bohaterka niecodzienna" - na sali zrywały się oklaski. 

* 
Tę właśnie litanię Nina Andrycz przywołała w sztuce Lustro, której część pierwszą 

sama napisała (autorem części drugiej, odznaczającej się równie łaciną polszczyzną jest 
Andrzej Kondratiuk). Oczywiście, ów cytat z Kajzarowskiej Gwiazdy to nie przypadek. 
Mniej więcej od tamtego czasu , od legendarnego przedstawienia, w którym wzięły udział 
największe polskie aktorki, rozpoczyna się ciekawy okres w jej artystycznej biografii. 
Można by rzec, że pomiędzy Ninę Andrycz- aktorkę, ijej widzów, wchodzi Nina Andrycz 
komentująca „z boku" samą siebie i swoją sztukę. A zarazem, komentująca własny mit, 
mit artystki i kobiety, która wygrała z życiem i czasem: nieludzko pracowitej , wciąż 
urodziwej i eleganckiej, prawdziwej damy . Mit, który pnecież trwa. 

W tym procesie autokomentowania i swoistej gry z sam<1 sobą, a także z własnym 
wizerunkiem utrwalonym w powszechnej świadomości, ważną rolę spełniło pisarstwo. 
Najpierw ukazały się tomiki poezji Niny Andrycz: To teatr ( 1983), Drugie spotkanie z diabłem 
(1985), Rz.eka roztqk.a (1986) i Róż.a dla nikogo (1989), wreszcie Wal@je w listopadzie (1995) 
i Rz.eka bez nazwy ( l 999) . W przedmowie do tego ostatniego zbiorku ksiądz Jan 
Twardowski serdecznie poleca czytelnikom wiersze Andrycz „które mają dobrą duszę, są 
dojrzałe i mądre" . Dodajmy jeszcze - wiele mówią o wyznawanych przez autorkę 
wartościach („Nudzi mnie wiersz o nicości I o bezsensie I o pustce"). Natomiast My roul
wojeni to powieść z kluczem, kryptobiografia zakończona cezurą historii, wybuchem li 
wojny. W tej książce wiernie sportretowany został PIST,jego klimat i artystyczne pokole
nie (a poci postacią Hipolita Sulibora kryje się oczywiście jego twórca, sam Zelwer). 

Do tej pory Nina Andrycz unikała literackiego rachunku z całego swojego życia . 

Dopiero w Lustrze takie wyzwanie podjęła. Sam tytuł sztuki prowoktije do skojarzeń, 
najpierw z pokrewnym lustru zwierciadłem. Jak wiadomo, zwierciadła są różne: cudow
ne, w których można zobaczyć, co się dzieje w miejscu odległym o milę i magiczne, odbi
jające całe ludzkie życie; jeszcze inne ukazują wszystko na opak„. Są wreszcie i takie, 
skrupulatnie wyliczają słowniki, które odbijają umysł i myśli człowieka, tak jak zwykle 
zwierciadło odbija jego rysy i gesty. 

Zapytajmy więc, czy Lustro Niny Andrycz i Andrzeja Kondratiuka ma z nimi wszys
tkimi coś wspólnego? I tak, i nie.„ Najlepiej na to pytanie odpowiada sama Jubilatka: 
„Jest to rodzaj spowiedzi z bycia aktorką, nieuniknionych meandrów kariery, wielkiej 
miłości i przelotnych flirtów, pokus w kierunku zła i zwycięstwa". 

Przyznajmy - kto jak kto, ale Nina Andrycz, wielka dama polskiego teatru, 
zasłużyła sobie na prawo cło takiej publicznej spowiedzi. 

*Antoni Słonimski w „Wiadomościach Literackich" 20 czerwca 1937 pisał: „Nina Andryczównajako 
Lukrecja Borgia dala świetną kreację, zadziwiając niezwykłym bogactwem i skalą środków aktor
skich, finezją, pomysłowością i dynamiką, jakich dawno już nie spotykaliśmy na polskiej scenie" , zaś 
Kazimierz Wierzyński skomentował: „świetnie rozegrana rola odsłoniła talent Andryczówny w skali, 
wyznaczającej jej jedno z czołowych miejsc wśi-ód naszych aktorek" (W garderobie duchów - wrażenia 

teatralne, Warszawa 1938, s. 313) 
• • Wszystkie wypowiedzi Niny Andrycz pochodzą z wywiadu udzielonego 7 września tego roku 
miesięcznikowi „Teatr" ( druk w nrze l 0/2000). 

.... 

Maria Stuart w dramacie J. Słowackiego. Warszawa 1958 r. 



. 
CAŁE ZYCIE 

Całe życie tak stałam 
w ostrych światłach proscenium 
boleśnie czuła, napięta 
wytrzymująca ciężar 
tysiąca ludzkich 
i nieludzkich spojrzeń 
omotana w gorące 
albo zimne oddechy 
w piaskową burzę oklasków 
w taksujące milczenie 
- w głody lotu. 

A po stronie mej prawej 
jak również po stronie lewej 
nade wszystko gdzieś w głębi 
tak bardzo poza mną 
przetoczyły się bitwy 
i zawarto przymierza 
układy po przetargach 
okolicznych guberni. 
Złożono chryzantemy 
na niektórych mogiłach 
pokornymi rękami 
inwalidów. 

Nina Andrycz 

,.To tea tr", Czytelnik. Warstawa. 19113. 



TAKA JESTEM 
czyli portret Niny Andrycz ułożony z jej własnych wypowiedzi 

„Dla mnie Teatr Polski był zawsze sprawą serdecznie subiektywną, a przy tym nadrzędną, 
o wiele ważniejszą od wszystkich osobistych za in teresowań, zobowiązań, czy' możliwośc i . 

Podpisałam swój kontrakt z tą sceną - jak się okaza ło - nie na kilka sezonów, ale na ca łe 

życie. Przekonalam się, że ustr~je społeczne, koniunktury gospodarcze, dyktatorzy i 
dyrektorzy zm ie niają s i ę, a szary gmach przy uliczce Karasia, na szczęści e, t1·wa. Odda
łam mu moją pierwszą pełną zapału młodość ... \-\1 iarę w nieograniczone możliwości sło

wa. W jego murach przeżylam swoje najpiękniejsze romantyczne role, oparte zresztą na 
uczuciu; autentycznej milości, na zachw ycie i bólu z powodu niespożytych pomysłów re
żysera , któ1·emu na imię Los. W jego murach zetknęłam si ę z naszymi najslawniejszymi 
reżyserami. Z Leonem Schillerem, Juliuszem Osterwą i Aleksandrem Węgierką na czele 
( ... ). Występowałam u boku Marii Przybyłko-Potockiej, Seweryny Broniszówny, Marii 
Dulęby, Mieczysławy Ćwiklińsk iej, J ózefa v\/ęgrzyna, Kazimierza Junoszy-Stępowskiego, 
Jerzego Leszczyńskiego, Aleksandra Zelwerowicza i wielu innych . Cóż dziwnego, że już 
po pierwszych kilku sezonach uznalam, iż Teatr Polski to moje miejsce poci s łońcem. Że 
chcę w nim zostać, bo tu się uroclzila moja Solange, a z nią i początek aktorskiej legend y." 

N. Andrycz, McUe 111 i1')srt' jiod s/1J1ire111. „Kobieta i Życie ' " 14 li 1988. 

- Nasw wielka gwiazda s/1ędw nrlo/1 w Hiszpanii. 
- Po pieiwszc - nie w Hisz/1anii, tylko w Grecji. 

A /10 drugie - jest to fotos s/med 20 lal! 

„Z niepowtarzalnych wartości życia 

cenię najwyżej dwie : milość i prncę . Dla 
mnie mają one jedno imię: teau·. Teatr, 
który od zawsze jest moją najw iększą 

namiętnością. To prawda, że aktorstwo 
jest zawodem okrutnym i trzeba mu 
oddać ca lą duszę. AJe nigdy, w żadnych 
okolicznościach i koniunkturach nie 
ża lowa lam swego wyboru .( ... ) Na szczę
śc i e zrobilam to, na co nie każdy akto1· 
może się zdobyć - w porę zrezygno
wałam z tronów i koron . Dobrze pa
m iętam, co mówi) mi Osterwa: Nie bój 
się starości - jak będziesz stara, bę

dziesz cudown ie dowcipna. Mogłabyś 
reżyserować, ale nie musisz. Po prostu 
zmień emploi. Zmien iłam. (. „ ) 
Uważam, że w tej chwi li nasz zawód nie 
jest szanowany ani kochany i ju ż w 
szkole dramatycznej zaczyna s i ę pogoń 

za szmalem. Ja to rozumiem - człow iek 

musi z czegoś żyć. Ale to wszystko 
pozbawia mloclego akto ra poczucia 
święta, artystycznej misji. Doclalabym: 

nie bójcie s ię małych ról, bo nie ma malych ról - są tylko mali aktorzy, leniwi, bez wy
obraźn i , z chorymi ambicjam i. Ja sama po niewielkiej ro li w Tessie dostałam natychmiast 
piekną Solange w Lecie z Nohant, a ta wprowadziła mnie do szczelnie strzeżonego przed 
wojną kręgu gwiazd. W tej samej Tessie Jacek Woszczerowicz grai niewielką rólkę -
chciałabym dziś zobaczyć tak zagrany ep izod!" 

K.Gu cewicz. Polega( na sobie, „Kobie ta i Styl" nr 6/2000. 

„- Kim ja jestem na scen ie polskiej? Według odziedziczonej po przodkach teatralnych, a 
wcale niegłupiej nomenklatury jestem - h eroiną dramatyczną. A kto to j est? Heroina 
dramatyczna jest to taka istota ludzka, która nie odczuwa św iata j ako miejsca wypo
czynku lub łatwych rozkoszy. Los ma z nią na pieńku. Heroina dramatyczna widzi otacza
jący ją św iat barwnie, groźn ie , kontrastowo i problemowo, a więc, w konsekwencji, nie
rzadko i tragicznie. 
Różni się tym zasadn iczo od z reguły naiwnej i rozszlochanej bohaterki mieszczańskiego 
melodramatu. Tamta znosi los, poddaje się losowi, moja bohaterka zawsze podejmuje 
walkę. ( ... ) Rozumiem walkę z losem, walkę o wlaclzę, o miłość, o wolność, o rozszerzenie 
samoświadomości , krótko mówiąc - walkę z życ iem o życie. Z tego wynika, że najczęściej 
gram kobiety o silnej indywidualności. Moje córki scen iczne - to gwałtownice. One 
wiedzą czego chcą, i, na ogó ł bio1·ąc, tak mocno chcą, że aż usiluj<1 narzucić swoją wo lę 

ludziom i okolicznośc iom. Obojętne, czy z woli dramaturga lub historii uda im s ię czy nie. 
Obojętne , czy wystąpią w hiszpańs kich koronkach szlachetnej monarchini (Elżbieta 
Valois), czy w szarym kubraczku rewolucjonistki (Tai Jang), w zbroi uzurpatorki (Bal
lady na) , czy, wreszcie, w tiulach i riuszkach Diany de Belflor (Pies ogrodnika) . Wszystkie 
te kobiety, teatralnie mówiąc, były i są na antypodach ta k zwa nej pierwszej naiwnej ( ... )." 

.Andrycz, Aklnr - marz.mia. my.ai, rozlerki . Si.kir do a11to/Jortrel1t. „Teatr" 15 11 1970. 

„Zawsze współpracowalam ze scenografem . Przy rolach kostiumowych suknie grały 
ogromną ro l ę. Na scenę ubierali mnie najznakomitsi plastycy. Kostiumy robił mi profe
sor Karol Frycz, pani Zofia Węgierkowa, Teresa Roszkowska w Świętej Joannie ubrała 
mnie w suknię z worka - to ta pokutnicza, w której ona szła na stos. Worek posypany 
popiołem i brzydki gruby sznur na szyi .. . Nigdy w życiu nie wygląda łam tak ł aci nie jak w 
tym worku! Miałam szczęście do kostiumów 1 do scenografów. Z żadnym nie miałam 
nigdy scysji, z żadnym nie rozstalam się ź l e. " 

k.k .. Nina Andrycz. „Casting·· 15 IV-14 V 1999. 

,;Teatr jest dla mnie najłatwiejszą formą służen i a ludziom.( ... ). Teatr ciał mi więź z ludź

mi. ( ... ) Teatr mnie osobiście ciał autoterapię przy rozmaitych wstrząsach życ iowych. 

Wykształcał we mnie ogromną dyscyplinę. Potrafię zagrać z chorymi oskrzelami, grypą. 
Gram, dopóki mogę mówić . " 

I. Ławecka, Pokocha/a PoL<ki , ..Życie WarsLawy" 5 XII 1995. 

„ ie żaluję swoich wyborów, nie ma też w moim życiu żadnej nostalgii, idę naprzód. 
Kiedy zaczyna się żyć przeszłością, robi s i ę stojący staw, a woda musi płynąć. Teatr daje 
mi samodz ielność, pozwala na aktyw ne życi e, przekroczyłam tzw. lat południe i jestem w 

formie." 
E. Olbrych. W)w ucrl z Ni11ą And1)'rz, .. Moda top" Nr 2/ 199fi. 



Caryca Katarzyna w Po-południu kochanków J. Hena. Warszawa 1994 r. 

ROLE NINY ANDRYCZ 
W TEATRZE POLSKIM W WARSZAWIE 

REGANA w Królu Learze Williama Shakespeare'a, reżyseria Leo n Schiller, premie ra 5 

paźdz i ernika 1935 r. 
STRAC H, VIOLETTA w Ko rdianie Juliusza Slowack iego, reżyse ria Leon Schiller, pre

mieni 2 li stopad a 1935 r. 
Ś MI ERĆ w 0-1/euszu J eana Cocteau , reżyseria Krystyny Severin ów ny, premie ra 3 I marca 

1936 r. w Teatrze Nowy m (TKKT) . 
A T O INA SA GE R w Tessie Ma rga ret Kennedy, reżyseria Aleksande r vVęg i erko, pre

mie ra 4 li pca 1936 r. * 
SOLANCE w Lecie w Nohant J a roslawa Iwaszki ewicza, reżyse ri a Edmund Wie rciń s ki , 

premie ra 4 grudnia 1936 r. (na sceni e Teatru Malego) .* 
LU KR ECJ A BO RG IA w Ceza rze i czlowiPku Adolfa Nowaczyńs kiego , re7.yseria Aleksander 

Węgierko , p re mie ra 5 czerwca 1937 r. 
BLAN KA w Szczyglim zaułku George'a Bernarda Shaw'a, reżyseri a Edmu nd Wierciń s ki , 

pre miera 4 września 1937 1-. (na scenie Teatru Ma lego). 
J OANNA w Nocy listopadowej Stanislawa Wyspia ńskiego, reżyse ria Ale ksander Węgie rko , 

pre mie ra 3 1 marca 1938 r. 
ALEKSA DR! E w Maskaradzie J aroslawa Iwaszkiewicza, reżyse 1· i a Edmund Wier

ciń s ki , premie ra 3 grud nia 1938 r. 
H ELA w Koleżankach Stefana Krzywoszewskiego, reżyseri a Zbigniew Z iemb i łis ki , p1·e

mie ra 14 maja 1939 r. 
MARTA w Papudze Kazimierza Korce llego, reżyseria J uliusz Osterwa, premiera 22 maja 

1946 I'. 

DO RYMENA w Szkole obmowy Woj ciecha Bogu s ławskiego (wg R. Sh eridana), reżyseria 

Karol Frycz, premie ra 20 grudnia 1946 r. 
KASSAN DRA w Oreste;i Ajschylosa, reżyse ria Arnold Szyfm an , premiera 20 marca 1947 r. 
SZIM ENA w Cydzie S tani s ława Wysp iańskiego (wg. P. Co rne ille'a), reżyse ria Ed mund 

Wierciń s ki , premie ra 8 styczn ia 1948 r. * 
RYNGAŁŁA w Zakonie krzyżowym Lud wika Hieron ima Morstina, reżyseria J anusz War

n ecki , premie ra 30 grudnia 1948 r. 
MARY NA w Borysie Godunowie w Wieczorze Puszkinowskim, I I czerwca 1949 r. 
NATALIA w Ostatnich dniach Micha ł a Bułhakowa, reżyseria J óze f Wyszomirs ki , premiera 

25 listopad a 1949 r. 
TAI YA G w 1bi Yang budzi się Fryd eryka Wolfa, reżyseria pod kie runkiem Leona Schil
le ra, p1·emiera 18 paźd zi ernika 1950 r. 
LADY MILFORD w Intrydze i miłości Fryderyka Schill e ra , reżyse ri a Aleksander Bardini , 

premiera 3 paździ ernika 195 1 roku. 
IZABELA ŁĘCKA w Lalce wg Bo les ława Prusa, reżyseria Bronisław Dąbrows ki , prem ie

ra 12 lipca 1952 r. * 



SZI MENA w Cydzie Pierre'a Corneille'a, ró.yseria Edmund Wiercióski, premiera 3 lipca 
1954 r. 

NATALIA PIETROWNA w Miesiącu na wsi Iwana Turgieniewa, reżyseria Władysław 

Krzemióski , premiera 17 kwietnia 1955 r. 

JOANNA w Świętej Joannie George'a Bernarda Shaw'a, reżyseria Bohdan Korzeniewski, 
premiera 17 listopada 1956 r. * 
MARLA STUART w Marii Stuart Juliusza Słowackiego, reżyseria Roman Zawistowski, 
premiera 25 stycznia I 958 r. * 
ELŻBIETA VALOIS w Don Carlosie Fryderyka Schillera, reżyseria Władysław Haócza, 
premiera 27 stycznia 1960 r. * 
ABBE PUTNAM w Pożądaniu w cieniu wiązów Eugene O'Neille'a, reżyseria Roman Zawi
stowski, premiera I O lutego 1961 r. 
MARIANA PINEDA w fl!laria.niP PinedziP Federico Garcii Lorki, reżyseria Władysław 
Haócza, premiera 7 stycznia 1962 r. 
MARYNA w Borysie GodunowiP Aleksandra Puszkina, reżyseria Henryk Szletyóski, pre
miera I 9 stycznia 1963 r. 
KLEOPATRA w Kleopatrze Ludwika Hieronima Morstina, reżyseria Roman Niewiaro
wicz, premiera 3 1 maja 1963 r. * 
LADY MAKBET w MakbeciP Williama Shakespeare'a, reżyseria Otto Axer, premiera 25 
kwietnia 1964 r. 
DIANA DE BELFLOR w Psie ogrodnika Felixa Lope de Vegi, reżyseria Roman Niewiaro
wicz, premiera 5 listopada 1964 r. * 
BALLADYNA w Balladynie Juliusza Słowackiego, reżyseria Władysław Krzemióski, pre
miera 4 grudnia 1965 r. 
LADY CECYLIA V\IAYNFLETE w Nawróceniu kapitana. Brassbounda George'a Bernarda 
Shaw'a, reżyseria Andrzej Szafiaóski, premiera I O lutego 1967 r. 
ROSE w Wariacja.eh na. lemat Terence'a Rattigana, reżyseria Jan Kulczyóski, premiera 15 
marca 1968 roku. 
LADY MILFORD w fnl1yrlze i 111ilości Fryderyka Schillera, reżyseria Wanda Laskowska, 

premiera 20 listopada 1969 r. * 
MAŁGORZATA FULLER w Rzymskiej wiośnie Wacława Kubackiego, reżyseria Jerzy 
Rakowiecki, premiera 24 kwietnia 1971 r. (w Teatrze Kameralnym). 

PANI DULSKA w Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, reżyse1·ia Krystyna 
Meissner, premiera 6 października 1973 r. (w Teatrze Kame1·alnym). * 
ELŻBIETA KRÓLOWA ANG LI I w 1\!larii Slua.rl Fryderyka Schillera, re7.yseria August 
Kowalczyk, premiera 13 czerwca 1976 r. 
PANI WARREN w Profesji /Ja.ni Wanen George'a Bernarda Shaw'a, reżyser ia Krystyna 
Meissner, premiera 5 maja 1979 r. (w Teatrze Kameralnym). 
MAŁGORZATA w Karnawale Miklasa Hubaya, reżyseria Józef Para, premiera 30 kwieL
nia 1981 r. (w Teatrze Kameralnym). 
KSENA w MaPslro Jarosława Abramowa, reżyseria Kazimierz Dejmek, premiera 20 
października 1983 r. 

VAL! DA \/RANA w Babie Dziwo Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, reżyse ria Mariusz 
Dmochowski, premiera 16 styczn ia 1986 r. (na Scenie Kamera lnej). 
STAROŚCI NA w Lokaju Jerzego Rakowieckiego , reżyseria Andrzej Łapicki, premiera 3 
maja 1988 r. (na Scenie Kameralnej). 
EU GEN JA w Tcmgu Sławomira l'vlrożka , reżyseria Kazimierz Dejmek, premiera 29 marca 
1990 r. 

MAŁGORZATA w RysumlziP Ili Williama Shakespeare'a, reżyseria Maciej Prus, premiera 
9 października 1993 r. 
CARYCA KATARZYNA w PojJoludniu kochanków Józefa Hena, reżyseria Jan Bratkowski, 
premiera I października 1994 r. 

ONA w Krzesłach Eugene'a Ionesco, reżyseria Maciej Prus, premiera 7 grudnia I 995 r. 
(na Scenie Kameralnej). * 

JULIA w Cocktail /Jarty Thomasa Stearnsa Eliota, reżyseria Maciej Prus, premiera I O 
kwietn ia 1997 r. (na Scenie Kameralnej). 
KLARA ZACHANASSIAN w Wizycie starszej pani Fryderyka Di.irrenmatt'a, rezysena 
Zdzisław Wa1·dejn, premiera 7 marca I 998 r. (na Scenie Kameralnej). 

* role Niny Andrycz grane ponad sto razy przez kilka kolejnych sezonów 

Ona w Krzeslach E. Ionesco 
Warszawa 1995 r. 

Klara Zachanassian w Wiz;·cie starszej j1ani 
F. DtirrenmaLLa, Warszawa 1998 
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SCENA KAMERALNA 

LUSTRO 
sztuka w dwóch aktach 

N ina Andrycz 
WAKACJE Z DIABŁEM 

Aktorka - NINA ANDRYCZ 
Biznesmen, Kelner, Recepcjonista - JAN TESARZ 

Żebraczka - ŁUCJA ŻARNECKA 
Młody człowiek - MICHAŁ MACIEJEWSKI 

Dziewczyna - IZABELA KUNA 

* Andrzej Kondratiuk 
LU-STRO KRÓLOWEJ 

Aktorka - NINA ANDRYCZ 
Lustro - JAN TESARZ 

Garderobiana - IZABELA KUNA 

* Reżyseria 

TOMASZ ZYGADŁO 

Scenografia 
XYMENA ZANIEWSKA, MARIUSZ CHWEDCZUK 

Suknia Carycy Katarzyny z „Popołudnia kochanków" Józefa Hena 

projektu ŁUCJI KOSSAKOWSKIEJ 

Muzyka 
TOMASZ BAJERSKI 

Asystent reżysera 
MICHAŁ MACIEJEWSKI 

Inspicjent 
ELŻBIETA GRZYWACZ 

Sufler 
KATARZYNA NAPIÓRKOWSKA 

Premiera na scenie Teatru Polskiego 
21 października 2000 roku 

od 26 października przedstawienie grane 
na Scenie Kameralnej 


