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Esther Vilar 



Królowa na scenie 

Pierwsza dama po i ·kiej sceny - Nina Andrycz przyjęła 
zaproszenie i w naszym t atrze ukaże kolejne, nowe oblicz 
angielskiej monarchini Elżbiety I Tudor. W kolekcji król wskich 
kreacji Niny Andrycz, którą otwiera Regana , córka szekspirowskiego 
Króla Lira (debiut na scenie Teatru Polskiego w 1935) a zamyka 
Królowa Małgorzata w Ryszardzie III Szekspira i Caryca Katarzyna 
w Popołudniu kochanków Hena (1 994) - znajdują s ię też znane 
z historii władczyn i : romantyczna Maria Stuart w dramaci 
Słowackiego i jej rywalka, r prezentująca racje wielkiej polityki 
Elżbieta Tudor w Marii Stuart SchiUera . 

Esther Vilar w swojej sztu e odkrywa w dumnej władczyni 
kobietę wrażliwą i mądrą , świadomie kreującą swój wizerunek. 
Oto w wigilię swojej śmierci do zamku w Richmond , królowa 
zapra za gar tkę gości , a wśród nic h najważniej szego dla niej 
Williama Szek pira, u którego zamawia sztukę o sobie . Przed 
Szekspirem też che zagrać swą ostatn i ą życiową rolę - rolę 
godnie umi raj ącej królowej. Wierzy bowiem, iż to nie sukcesy 
polityczne, nie potę cra imperium zapewnią jej nieśmiertelność , 

ale geniu z poety i sztuka teatru. I s ię nie myli. Wprawdzie, jak 
wiadomo, Szek·pir nie nap isał dramatu o Elżbiecie I ale i totnie 
żywą pamięć o tej niezwykłej kobiecie zawdzięczamy li teraturze 
i kreacjom wielkich aktorek. 

Bogdan Augustyniak 

ina Andrycz 
jako Maryna Mnisze h 

w Wiec::orze 
P11s::kinowskim. 

Teatr Polsk i, 
W ars za wa 1949 . 

Fot. F. Kaczt..owsk i. 
F. My ·zk wsk i 

Fenomenalny przypadek. 
(„.) Wspaniała kobieta i fascynująca gwiazd , ze w zystkimi dodatnimi 

i negatywnymi cechami kobiety pięknej i wielkiej gw iazdy. Naj lepsza w rolach 
księżniczek i królowych. Wśród kolejnych pokoleń widzów teatralnych 

ma zawsze s woją wierną publiczność. 

Kazimierz. Dejm k „T ·buna", 28.08.1999 



ina Andrycz 
jako Maria Stuart 

w Marii Stuart 
1. Słowackiego, 

Teatr Polski, 
W· zawa 1958 

Fol. B. J . Dorys 

Jaka jest Nina Andrycz? 
To królowa. Nie dlatego, że na ogół grywa królowe , ale dlatego. 

że zawsze panuje nad otoczeniem. Proponuje nam monarchi nię oświeconą. 
Ma wie lką tolerancję dla poddanych, który mi wszyscy jesteśmy w teatrze. 

Ma do nas także bardzo ciepły i opiekuńczy stosunek . Zachwycony niq jestem 
jako k bietq. Zaw 1.e pięknie wyglqda. To optymistyczne, 

że to tak może trwać , trwać i trwać . 

Andr.l j Łapicki, „ u per Express". 18.11 .1995 

Nina Andrycz 
jako 
Elżbieta Valoi s 
w Don Carlosie 
F. Schi llera . 
Teatr Pol ki , 
Warszawa 1960. 

Fo1. F.Myszkowski 

Nina Andrycz hojnie wyposaża grane postacie. 
Mówi się, że jest specjalistką od . ,uczuć ostatecznych". 
Że czę_ to ponad pojemność roli daje swoim bohaterkom intelekt 
i głębię emocjonalną. po zucie moralne i skalę wartosci. Bogactwo. pełnia jej 
postaci scenicznych rodzi się w dialektycznych sprzecznościach racji 
i emocji, mi łości i obowiązku . w dysonansach . w przeciwstawieniach. 

Elżbi eta Żmudzka , Nina Andryc;:, , 55 lat l · Teatr:.e Pol.~kim 11· Wars:.ull'ie 
( 1935-1990). Teatr Pol ski. Warszawa 1991/92 



ina ndrycz 
jako Kleopat ra 

w Kleopatr:.e 
L. H. Morstina. 

Teatr Pobk.i. 
Warszawa 1963 . 

Fot. Z . Nasierowska 

... dumne kobiety Niny Andrycz: 
Kasandra. Kleopatra . Lady Makbet. Szimena. 

Maryla Mniszchówna . bajeczna Balladyna. 
Małgorzata z Lanca trów. a ostatnio caryca Katarzyna Wielka. 

Były to najczęści j. ale prze i żnie zawsze, kobiety ukoronowane; 
zawsze natomiast, co do jednej -· wszystkie niezwykł . O ich ni zwykłości 

rozstrzygała skała uczuć i namiętności. format osobowości , no, i niezmiernie 
intensywne, chciałoby się rzec - pełne pasji - przeżywanie świata. 

Najlepiej okreś l a wszystkie te rol miano „heroina dramatyczna"; 
bo akcentuje ich odwagę. niekiedy b haterstwo. Heroiny dzielnie mierzą się 

z prz ciwnościami losu: pa. ują się z s bą i całym świat m. 
Naj zęsciej z jednym 1 z drugim, bo taka już je. t ich natura. 

Nin Andrycz grała j kiedyś i gra d dzi iaj z upodobaniem . 
We wspomnianej j uż Marii Stuart podkreślała dwoistość po taci: 
grała kochającą i tęskniącą do spełnienia kobietę 
a zarazem władcz nię - polityka. Ze zderzenia racji indywidualnych, 
o o istych, ogólnych . społeczny h. budowała psychologiczne napięcia. 
Kiedy za' ięgnęla po Schi llerowską Elżbietę Valoi w Don Carlosie 
„przemodelowała" postać po swojemu; zamiast płaksiwej. i „miękkiej" pokazała 
kobietę świadomą, walczącą o swoje. Postępowała tak nieraz. wbrew scenicznej 
tradycj i ról. „Naddawała" cech granej przez iebie postaci. a tym samym 
znacznie przekraczała pisane w dramat racje i motywy jej działań. 

Barbara Osterloff. i ina Andryc: i lustro, w prou mie: lustro, Teatr Polski. 
Warszawa 2000/2001 

Nina Andrycz 
jako Balladyna 
w Balladynie 
J. Słowackiego . 
Teatr Polski , 
Warszawa 1965 

Fot. Z. Myszkowska 



Nina Andrycz 
jako Lady M ilford 

W lntrrd::.e i milo.~ci 

. Schillera, 
Teatr Polski . 

Warszawa 1968. 

Fot . F. Myszkowski 

Rozumiem walkę z losem. 
walkę o wła zę, o mi ło 'ć . o wolno ·· ć. o rozszerzenie sam świadomości. 

królko mówiąc -- wal kę z życiem o życie . Z tego wynika. że najczęściej gram 
kobi~ty o ilnej indywidual nośc i . Moje córki ·ceniczne - to gwałtown ice. 

One wiedzą , czego chcą, i. na ogó ł biorąc , tak mocno chcą , 
że aż us i ł ują narzucić swoją wolę ludz iom i okolicznościom. 

Obojęlne . czy z woli dramaturga lub historii uda im s ię zy nie. 
Obojętne, czy wystąpią w his.t:par1 kich koronkach szlachetnej monarchini 

(E lżbieta VaJois), czy w zarym kubraczku rewolucjonistki (Tai Jang). 
w zbr i uzurpatorki (Balladyna ) zy. wre zcie . w tiulach i riuszkach 

Diany de Bel flor (Pies ogrodnika ). Wszystkie te kobiety . teatralnie mówiąc, 
były i są na antypodach tak zwanej pierwszej naiwnej . 

Nina Andrycz. Aktor - mar~en ia , my.W. ro-::.terki . Szkic do autoportretu. 
„Teatr'·, 15.02.1970 

Nina Andrycz 
jako lżbieta . 
królowa Anglii 
w Marii Swart 

. Schillera . 
Teatr Polski , 
Warszawa 1976. 

Fot. B. Zaleska 

Na pewno tkwią we mnie psychiczne predy~pozycje 
do jak iejś wlad zo ·ci czy namięLnoś ·i . 
Miałam do czynienia tylko z wybitnymi rezyserami, 
ale żadnemu nie przyszło do głowy. że mogłabym b) ć ierolką Marysią. 

Widocznie reży erzy o dobrym węchu wyczuwali we mnie władczość. 

Nina Andrycz, Kobiety 11111 iernją w kuchni . „Super Express", 18 .11.1 995 



Z niepowtarzalnych watrośc i życia cenię najwyżej dwie: mi łość i pracę. 

Dla mnie mają one jedno imię: teatr. Tcalr. który od .law~ze jest moją n j w iększą 
namiętnością. To prawda, że aktorstwo jest zawodem okrutnym i trzeba mu t1ddać 
t:ałą duszę. Ale nigdy. w żadnych okolicznościach i koniunkturach nie żałowałam 
wego wyboru 

I 



Daria Widawska 

Lady Southw li ... l ubię jej mil · ć do teatru, nier alne 
przec ież w owym czasie marzenie , by dostać się na scenę . 
Jest mi bliska , choćby może dlatego, że sama nim 
zo · tałam aktorką, musiałam do mych życ iowych planów 
przekonać rodzinę 

Gram r tę arcybiskupa, kontrpartnera w dyskusjach 
Królowej Elżbie ty . Szczeg " lnie inter su je mni w tej 
p stac i postawa poli tyka w obliczu nieuchronnej zmiany 
władzy ; człow ieka, który chce zabezpieczyć swoją 
przy ·złość. Stara się, by nie z wcześnie porzuc ić 
odchodzącq władzę i nie za późno zgło ić akces do nad
chodzącej . Równocześn ie , spełni ając swój du ·zpasterski 
obowiqzek, walczy o zbawien ie duszy u mieraj ącej 
król wej. 

Eugeniusz Robaczewski 

Grzegorz Emanuel 

Ryszard Kluge 

Jakub - nie pozbawiony wdzięku lekkoduch i rozpustnik., 
trawiony przez kompleks urodzenia (kim był ojciec ?) 
i żądzę władzy . Piorunująca mieszanka . Siłę daje mu 
pewność, iż prę.d.i:ej czy później będzie królem - trzeba 
ty lko uzbroić się ci rpliwość . A że jego c ierpl i wość 
poddana będzie ciężkiej próbie ... 

Choć przez chwi lę być milczącym Szekspirem i nie 
przepaść w nicość - mógłbym o m j roli powiedzieć , 

parafrazując wiersz Mistrza. Czuję , jak na sam<! myśl 
o tym wokół mni zac iskają . ię kleszcze emocj i. 
Drogi Mistrzu , wybacz mi wszelkie niedoskonalości, 
które popełnię . 

W os bowo ·ci Królowej Elżbiety int resuje mni może najbardziej 
jej wyraźna psychiczna dwupłciowość. 

Jest to bowiem kobieta n iespełniona 
i wspaniały mąż stanu. 

Połączenie niezmiernie rzadkie 
i cieka e d la interpretacj i akt r·kiej. 

Nina Andrycz o swojej roh w sztuce Esther Vilar Król wa i S:.1•kspir 

1. J. Mąkow~k i 



ESTBER VILAR - urodzona w 1935 roku w Bueno Aires w rodzinie 
niemjeckich emigrantów. Studiowała w Niemczech medycynę i socjologię. 
Mieszkała w Szwajcarii , połudn iowej Francji, w Londyni , a obecnie w Barcelonie. 
Jest autorką dzieł z p granicza filozofii, socjologii i etyki . Zasłynęła trzytomowym 
cyklem eseistycznym Tresowany mężczyzna . Pleć poligamiczna, Koniec tresury, 
później r ' wnie prowokacyjnymi książkami: Starość j est piękna, Upojny blask 
głupoty . Malże1istwo j est niemoralne, Katoliczki wszystkich krajów łączcie się. 
Ma w swoim dorobku także powi ·ci: Matem.atyka Niny Gluckstein, Na dziewczęcej 
skórze oraz dramaty . Najbardziej znan i najczęściej grywane to: Amerykmiska 
papieżyca, Królowa i Szekspir, Speer, Podróż lady Ascor, 'Zazdroś . , czyli dramat 
na trzy fa ksy. 
Oprócz tych dramatów na język polski zostały też przetłumaczone następujące 
sztuki Esther Vilar: Zemsta Izo ldy, Matematyka milo.\:ci, Tenis, Strategia motyli, 
Tancerz tango. 
Esther Vilar jest ważną i cenioną postacią światowych dyskusji i polemik. 

r- .... •& & & -

Graży a Dylą 

Graż ·na Dyląg 
Polskiej p11bliczności ~uma jeste.\ jako u11torka powie.\c i Matematyka Niny 
Gluck tein ora::. rr-.e :h s::.ruk: Amerykańska papieżyca. Krolowa i Szebpir i 
Zazdrość , czyli dramat na trzy faksy. Z prasy dociera/_,. takfr ił~formacje o Tll'ojej 
walce jak i o polemice z koncepcjami ruchu „ Womefl.\ Lihautio11" w slynnym 
trzytomowym cyklu esejów Tr s any mężczyzna. Płe~ ligamiczna i Konie · 
tresury. Ro-::juszylw.' p moc' nie tylko femi11istki, ale i mę;,c::,y::.n. Czy mogłaby.i· 
sprecyzvwać, na c::.ym poi g 1 istota konfliktu . o co lub : c::.ym walc;:;ys;:} 

Esther Vilar 
ie lubię, ki' dy my kobiety stylizujemy się ciągle na ofiary. Nie w demokracj i! 

M amy prz cież prawo do wyborów. Jesteśm wię zośc ią . Gdybyśmy naprawdę 
chciały , to możemy wszystko zmien ić 1 



Kolejnym celem Two jego ataku byto nadmierne promowanie m!odofri - mitu 
mlodości . W czym dostr-.egasz piękno starości? Jak bronisz tego, czego wszyscy 
się boimy? 

Starość jest okropna tylko dlatego , że wraz z ni<l zbliża się śmierć. Jednak star ść 
może b ć pi ękna . M że wta. nie TO PIĘKNO należy promować. Jezeli udaje 
nam si przed taw i ać coś tak potwornego jak samochody jako obi kty godne 
poż<1dania , to dł aczeo-o m iałoby s ię to nie udać ze s tarością? Starość powinna być 
rotyczna i tak n ależy ją przedstawiać, chociażby po to , by młodzi ludzie 

miel i się na co ci szyć 

Nad czym obecnie pracujesz? Co jest kolej nym celem Twojego ataku, 
jaka c:eka nas niespodzianka? 

Obecni pracuj ę nad nową sztuką teatral ną , w której wypróbowuję całkiem 
nową formę. Jednak treść tej sztuki jes t tak pornograficzna, że trudno mi 
sobie wyobrazić, aby k t óryś z teatrów za ryzykował jej wystawien ia. 
Zobaczymy! 

Bohaterkami Twoich sztuk są kobiety nieprzeciętne. o silnej indywidualności. 
kobiety mocne psychicznie niczym mężc.yźni. Ty natomiast jesteś uosobieniem 
zmysłowej, lagodnej kobiecośc i. Wlaściwie jeste~~ an tytezą swoich bohaterek. 
Czym nam to wytlwnaczysz? 

Moje bohaterki ni · ą takie jak ja, tylk takie. jaką ja chc iałabym bardzo być . 

Wyobrażalaś sobie kiedy.~ siebie jako mężczyznę: Zastanawiala~' się. 
jak wygląda/oby Twoje życie, gdybyś urodzi/a się mężczyzną? 

Nie. Nie c h ciał abym nim być! Dz.i ·iejsza kobieta ma prawo wy boru. 
Może żyć jak mężczyzna, rob iąc karierę, wspi nając się po jej szczeblach, 
lub też, c dobrze zna, żyć jak tradycyjna gospodyni domowa. Obie te 
możliwości są w dzis iejszej dobie res pektowane przez społeczeń stwo . 
Mężczyzna natomiast m że żyć tytko życi m mężczyzny, inaczej może zostać 
wyśmiany! 

W Twojej sztuce Królowa i Szekspir, królowa Anglii, Elżbieta. jest niewierzącą. 
silną, wf ad czą kobietą i jako taka konji·ontuje się ze zbliżającą się śmiercią. 
Bardw się boi! Mimo to decyduje się na nią . Ty podobnie jak ona w nic nie 
wierzysz. Skąd obie czerpiecie silę ? 

Nie tylko my . Wielu ludzi umiera nie wierząc w nic. Ja z kolei ciągle pytam. 
jak można w coś tak nieprawdopodobnego wierzyć jak życie po śmierci! W moim 
nie opublikowanym dotychczas w Polsce eseju Ile warte by loby wieczne życie ... 
próbowałam sobie wyobrazić życie po śmierci w każdym detalu. Niestety , 
mimo prób pozytywnego spojrzenia na nie, doszłam do wniosku. że byłoby ono 
okropne! Wszystko, co s ię nie kończy, lub też skoń zyć się ni m że. staje · ię 
automatycznie zmorą. 

Boisz się śmierci? 

Bardzo. Jestem mistrzynią 'wiata jeżeli hodzi lęk przed nią i dlatego musiałam 
koniecznie napisać sztukę Królowa i Szekspir. Lęk królowej jest moim własnym. 
Gdybyśmy nie odczuwali strachu przed śm iercią, nie odczuwalibyśmy radości 
życia - a na zabawie , tóra nigdy się nie kończy, nikt też nie chce tańczyć! 

Czy identyfikujesz się ze swoimi bohaterkami? Która jest Tobie najbliżs<.a ? 

Tak. Właściwie identyfikuję się ze wszystkimi posta iami z moich ztuk. 
Cudowne w pisaniu sztuk teatralnach jest to, że można żyć i wcielać się w każdą 
z nich. Jednak postacią mi najbliższą jest właśnie Elżbieta. Kiedy przyjdzie mi 
odejść, chciałabym mieć tyle odwagi co ona. Obawiam się jednak, że to mi się nie 
uda - ale przynajmniej mam się na kim wzorować! 

Jesteś znakomitą eseistką, dlaczego piszesz sztuki teatralne ? Czy pociąga Cię 
magia teatru? 

Tak naprawdę, to pociąga mnie magia kina. Teatr fascynuje mnie rzadko. 
Nie ma nic gorszego od nudnej sztuki teatralnej, ponieważ. w przeciwieństwie 
do kina, trudno jest wyjść niezauważonym . Teatr powini n doprowadzać do 
śmiechu, płaczu lub refleksji, a najlepiej do wszystk iego naraz . Niestety, to zdarza 
się bardzo rzadko! Jeżeli jednak się zdarzy, to jet to wyjątkowe, niesamowite, 
magiczne przeżycie . W takie wieczory nie zamieni łabym nigdy fotela teatralnego 
na fotel kinowy! 



Dyrekcja Teatru Na Woli serdecznie dziękuje 
za pomoc przy przygotowaniu premiery: 

Alicji Komudzie , Krystynie Kuleszy , Hannie Morawieckiej, 
Ewie Pankowskiej , Ludwice Zapart , Piotrowi Bilińskiemu, 

Arturowi Lubańskiemu oraz Wojciechowi Krukowi. 

pamiętaj cie o podłogach ... 

I: [·1'/;1 
WYKŁADZINY 

Centrum Podłóg Obiektowych 
Warszawa, ul. Młodnicka 39 a 
tel./fax: 022 I 879 88 01 do 06 

panele drewniane 
, J 

panele laminowane _ _J 

akcesoria _ ~ 

SKLEPY FIRMOWE W WARSZAWIE: 

ul. Wal Miedzeszyński 646, tel./fax: 0221671 08 12: ul. Połczyńska 122, tel./fax: 0221666 16 48 
u l. Niedzielskiego 2, tel./fax: 022/663 74 29: ul. Bartycka 24, tel„ 0221841 11 62 

11 c . a . t . e . r . i . n . ~ " 
Firma Ludwika Zapart Catering działa od 1991 roku 

Firnw organiwj przyjęcia, koktajle i bankiety . 

Zgodnie z dewizą „Dla naszych klientrJw najwyższa jakość " 

oferujemy 11s/11gi kompleksowe . 

Nasza renoma i jakość usłllg są gwarancją udanego przyjęcia! 

Warszawa, ul. Krasińskiego 10 (pl.Wilsona, obok kina „Wi la") telJfax 839 87 lub 81 7 Ol 56 

H BI KI 

Hotel Jan III Sobieski - Firma Roku 2000 
Wyróżnienie przyznane przez Pol ki Kl ub Biznesu 

Hotel Jan lll Sobieski 
Plac A. Zawi zy l 
02-025 Warsaw 

tel. +48/22/ 579 10 OO 
fak +48/22/ 659 88 28 

e-mail :hotel@sobieski.com.pl 
www.sobieski .com.pl 

Hotel Jan ill Sobieski należy do programu marketingowego 
Polish Prestige Hotels 

·~ 'l ) I I...: li 

Prestige 
Hotels 



Firma W. KR K - najstarsza firma jubilerska w Polsce . Istnieje od 1840, tworząc 
i dostarczając Polakom najpiękn iejsze przykłady sztuki jubilerskiej i precjoza godne 
koronowanych głów. irma ta jest również od wielu lat obecna w życiu kulturalnym 
i artystycznym a także aktywnie wspiera różnego rodzaju działalności charytatywne. 
Przykładem tego typu działań fi rmy W. KRUK mogą być „Srebrne Skrzypce" -
nagroda w Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu czy też 
„Bursztynowy Motyl" dla autora najlepszej ks iążki o tematyce podróżniczej opub
likowanej w danym roku. 

Na potrzeby spektaklu pt. Królowa i Szekspir autorstwa Esther Vilar 
firma W. KRUK przygotowała królewski diadem, pierścień i sznur pereł. 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 

Ewa Kozaczyńska 

Dział Promocji 

Anna Boska 

Konsultant programowy 

Agnieszka Koecber-Hensel 

Organizato r pracy artystycznej 

Jolanta Zmitrowicz 

Kierownik pracowni elektroakustycznej 
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