Zaprzyjaźniła się

O

d dziesięciu lat 5 stycznia Krystyna Janda (65)

przypomina sobie
wszystkie lata spędmne
u boku męża &iwarda Kłosińskie
go (t 65). Przez te wszystkie lata
kiedy jest sama, nie miała pomysłu ani ochoty, aby kogoś pomawać, wiązać się z kimś. - Przyzwyczaiłam się i polubiłam to wdowieństwo, tę moją samotność.
Miłość jest piękna, ale ja już ją
pa.eżyłam. Teraz zachwycam się
samotnością, która jest baidzo
miła. Nie spodziewałam się, ie
może być tak przyjemna i potrzeb-

na. W tym a.asie, kiedy nie ma
Edwarda, najpnyjemniejszą neczą
jakiej się nauczyła, jest b~
nie wewnętrznego świata - wymaje pani Krystyna.

Na.,....
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prowadzi

ptak

1.a każdym razem kiedy jest na
cmentarzu, zawsze jakiś ptak sltlr
cze przed nią i prowadzi ją do
grobu męża. - Staję .przy grobie,
ptak siedzi, przygląda mi się i odprowadza mnie do bramy. Kiedyś
szłam cmentarzem, pomyślałam:
&iward gdzie ty jesteś? Daj mi
jakiś mak. W tym momencie 51*
rzałam na nagrobek, gdzie było
napisane

„Całus". Ktoś miał

tak

na nazwisko. Miło myśleć, ie jest
jeszcze coś oprócz tego realnego
świata - opowiada aktotka.

14 I ŻVCIE NA GORĄCO

z samotnością

Życie napisało jej niesprawiedliwy

scenariusz. Od śmierci męża
właśnie mija dziesięć lat
Z operatorem Edwardem Kło
sińskim pn.eiyła 27 lat Poznali
się na planie filmu „Człowiek z
marmuru". Był 1976 rok. Ona
miała 24 lata, on 10 lat wię<iej.
Janda była wtedy żOną Andrzeja
Seweryna, mieli roczną códrę Marysię. Kilka lat później Wała sobie
sprawę, ie tylko Edward 7.e Swtr
im stoickim spoko;em potIBfi okieł
mać jej temperament Pobrali się
w 1981 roku, a 9 lat później urodził im się syn Adam. Rok po nim
Jędrzej. Kłosiński potrafił być

tei

o;cem dla jej cór\ri Marysi - 1Ym

związkiem, raz na zawsi.e, l1lZlt
dziłam sobie życie - wyznała aktorka kilka lat po ślubie. Kiedy
ukochany przegrał walkę z rakiem
płuc, ona nie potrafiła i nie chcia-

la opowiadać o tym trudnym czasie, gdy mąż chorował. W końcu
jednak postanowiła zrobić to inaczej niż Wffl:'f8Ci·
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stwonyta co1 więcej, nieiwylde
wspomnienie. I czymś takim jest
film „Tatarak" jej przyjaciela Andrzeja Wajdy (t89). To filmowa
opowieść o chorobie, nadziei,
nocnych wizytach w szpitalu i o
~. jak karmiła męża łyżeczką.
- Śmierć najblii.szej osoby zmienia dosłownie wszystko. Pokazuje, ie nie ma nic dalej - mówiła
aktom na premierze filmu w
2009 roku. Dziś Krystyna Janda
cały lwój czas poświęca pracy w

Teatrze Polonia, który zbudowa-

razem z mężem. Wstaje o pią
tej rano, czyta scenańW11.e i idzie
do teatru. Każdy dzień wygląda
tak samo. C$to ogląda zdjęcia,
bo sprawia jej to wielką przyjemła

ność.

Zawsr.e

miała wyjątkowy

stosunek do fotografii, r.atrzymywanycli w kadr7.e chwil i wspomnień. Zawsze fotografowała. Ma

mnóstwo r.djęć i kiedy je ogląda,
prrenosi się , chociaż na krótką
chwilę, do bardzo szaęśliwych i
pięknych lat swojego życia .

Prztjdzlecm
I •Jej opowlMć
W trudn)'ch momentach pani
Krystyna ma nparcie w dzieciadJ
- Mam wspaniałych synów. Podobn)di. do męt.a - zdradm. Tu
oni są przy niej, kiedy jest jej źle,
ale aldodta nie lubi się nad sobą
rozczulać - Mam żal do losu, ie
F.dward umad tak młodo. Planowaliśmy mniej aktywne lata mwodowe. Robilimny teatr. w jakimś
sensie~ nowe życie mówi dziś. Życie napisało jednak
inny acenariusz. 1 choć minęło już
10 lat od dnia, kiedy byli jeacze
mem, blisko ~ie, ona nie myśli
o tamtym życiu. Zyje tak jak żyła,
tyle, i.e nie dzieli się swoimi radoiciami, smutkami, sulrraami z
ukochanym F.dwardem. Wierzy
jednak, i.e jem:ze kiedyś to wszystko mu opowie.
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