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Krystyna Gucewicz 
- Jest Pani chyba osobl\ prze
otną. Podejrzewam, :l:e właśnie 

latego zrezygnowała Pani s ofi-
Jalnego Jubileuszu 50-lecła pracy 
ktorskiej, z odświętnych wspom
ień o wielkiej, ciągle clopełnianeJ 
arierze scenicznej„. 
- Nie chciałam jubileuirz.u by
jmniej . .nie z powodu przewrot-

ości charakteru, jak pani augeru
e, tylko z bardzo racjonalnych po
odów. Powód pierwszy: epoce 
aszej nie do twarzy z uroczystymi 
ubileuszami. Nadmiar ich w prze
ości dał ml s ię, we znaki. I na 
mą myśl o tym, że jakiś urzęd-

ik teatralny pokrótce opisałby 
oje role - słabo mi 1ię robi.„ 
owód drugi: nastrój w środowi

ku jest - co tu ukrywać - nie
asny, niedobry, iak gdyby nawet 

epewny jutra. Koledzy wcale by 
ię nie zachwycili fetowaniem jes7r 

e jednego jubileuszu. Trzeci po
ód: wspominałam jut o nim -

ubileuS7.e ~hodzą dobr.:zie 1 po
odnie tylko aktorom komedlo
ym, W dramacie zawsze - nłe
hcący - pobrzmiewa po&rzeboW7 
n„. 
- Mimo wszystko: w1Zy1tkłel'O 
ajlepszego. Tym włęceJ, łe ło 
rzecłd podwójne •więto. BylJ' 
eszcze o rągle urodziny, Te upły
ęły pod znakiem poezji, '1'l'i7 takt 

ina Andrycz: - W fyciu prywał
nym jestem na antypodach.„ 

Fot. Zofia Nasierowska, 

- Tak. Pomimo trudności polł
af!cznych, „Czytelnik" zdążył 
dać w listopadzie drugi tomik 

olch wierszy - „Dr\!Se spotka
e z diabłem". 
- Wielkie aktorki czasem plsZI\ 
amiętniki. Pani poddała się muzie 
oezji. Tomik jest zaiste sensacyj· 
y. Z tych kart wygląda zupełnie 

nna twarz Niny Andrycz. Bardzo 
sobista tonacja, szczere wyznania, 
rawdziwe łzy„. 
- Proszę pani, nawet nalbar
ej ograniczona kobieta ma za
czaj dwie twaru - jedną dla 

iebie, a drugą dla swojego męża. 
obieta nieco bardziej skompliko
ana. Jeśli to kogoś nie ~orszy, 

trzy twarz:e: dla siebie, dla 
ęża I dla kochanka. "Bywa 1 

zwarta twarz, dla dzieci - wY
howuJąca, pląta w pracy zawodo
ej. I tak dalej„. Otóż la mam 

eszcze więcej twarzy. Nie m~na 
lę zatem dziwić, że niektóre "' 

maskach. na przykład z ,ukocha
ych ról. Sądzę, że to stąd naro
zila się legenda o mojej whd
oścl I „królews ości". 

em w życiu pryw nym j 

antypodach: , bezpośrednia, ... 
clekllwa 1 pracowita. 
Toteż w zupełnie .Innym nastro

ju pisane •• te wierue. 
- Bardzo kobiece-
- No właśnie. Okazuje 11141, h 

u.nim włożyło 1ię królewską koro
M Stuartów czy Tudorów, było Ili• 
tra.ldcznle zakochaną dzlewczynit.„ 
A ponieważ w każdym losie ludz
kim byla lub będzie jaka.t rozłąka, 
sądzę, że wiersze z tego tomiku 
będą ludziom o wiele bliższe nit 
wiersze o teatrze. Na to, żeby od
czuć ból 1erca. nie trzeba znaw-
1twa„. A w tych wierszach, wY
daje ml Ile, 1erce boli wyraźnie. 

- Ale ozy kobieta może IObl• 
pozwolló na taką 1zczerość? 

- Sądząc 11 doświadczeń l wlel~ 
letnlel obserwacji odpowiem: w 
życiu prywatnym raczej 11 trudem. 
Natomlut, na 11ZCZęście, !ZOltaje 
1Ztuka. Istnieje na przykład oświe
tlony kwaclrat sceny, na którym 
można być nczerą bezk&rnie. Prze
cleł to włamie nc:i:ero4ć Jest oma
k• prawdziwego aktoratwa. Uczu
cia ll4 nie gra, mam na m:rill: ni• 
udaje 111-. Ono promieniuje 'I nas. 

- c.,. to konleozno•ć. CZJ' chwł• 
la nałohn1enla, ezy może bezosobo• 
WJ' eza., w kt6rym tyjemy, k~ 
Olllowlekowt wracaó do człowieka, 
de 'One:łJ'„ do wuuze6, cło ileble 
nmesot 

- Przede W1ZY9tadm czasy, w 
których żyjemy. Cechuje Je wYląt
kowa bezduszność l zakłamanie. 
Ludzie Q ta.k: zmęczeni zalewem 
metnych lnfo.rmacjt. nlutrawnej 
Dt'OP&itandy, te muazą 11• jako• 
.rat.ować. KaMy po 1w0Jemu, OCZY• 
wlkle - albo uprawłanłem ogród
ka, albo obejrzeniem ciekawego 
1pektaklu (a jak: dotąd motna, na 
neze•cl•, znaleźć w Warszawie cl.e
.lrawY 1Pektakl). 

Ja oaobiśc.11, jełli pisałam otwar
cie o wielkim uczuciu i o drama
tycznych decyzjach, ~ązanych 11 
nim, przeelwatawialam 1ię ogólnie 
obowiązuj11,cym modom mówienia o 
płci ba nacunku, OWYlll aeks-za
bawom. które tak paczą młode 
charaktery. Jeśli szaąśllwie wej
dziemy w wiek XXI, musi on być 
epoką wl~o uduchowienia. a 
nawet pewnego neoromantY7l1Ilu. 

- Lubi Pani zaskakiwać, zmle
nlaó twarze. To wiemy z poezji, to 
wiemy s teatni. Po „królewskim 
tyciu" raptem zechciała Pani by6 
Dulską, Warszawa do 1lzlś pa.mięta 
łamtą kreację. A teraz Gombrowicz 
i_ hrabina alezupełnie elegancka. 
Podolmo łel próbuje Pani ,,Babę
-Dziwo"? 

- „Baba-Dziwo" je&t dopiero w 
próbach. - Reżyseruje- kÓlega Ma
rlun Dmochowski, 11 którym na 
razie POł'Ozumlewamy li• bez tru
du. MoH tytko zdradzić, że pewne 
akcenty tej ntuld 1ą nadal za
dziwiająco współcusne. Szczera 
nienawiść poetki, Marii Pawtilrow-
1klel-Jasnorzewsklej wobec wszel
kich form dyktatury, udziela ml 
1lę bez trudu. No I dyrektor Dej
melli iiezwolil, aby tadna • osób 
tej sztuki nie móWila o mnie: 
brzydka„. · 

- WródmJ' cło włerSZJ'. „Jestem 
baba" - pisała Anna Swierszczyń-
1ka. ·Pani łakże odkrywa karty. W 
,,Horoskopie" mala.7.lam najkrótsza\ 
autocharaktery1łyke. Jdll kobieta 
ł~ mówi - to Je1ł to rachunek 
1umleilla. Czy łen łomlk wierszy 
Jesł obrachunkiem Nln:r Andrycs 
• Nlnl\ Andrycz? 

- ProlZ4t pani, wiern jest ju 
butelka. rzucona w morze. Nie ża
den obrachunelll - będzie ieh 
zteal!Jt• 1817.CZe niemało.„ Każdy 
czytelnik powinien tam zadecydo
wać, co to Je1t. Wiersza sio nie 
tłumaczy, nie objaśnia. Poświęcony 
iett mojemu zmarłemu p173jacle-

• low!, Robertowi Walterowi, czło
wiekowi wielkiej wiedzy, którY łn
t1re10wal 1i41 utrolog!ą. Stąd I mo
J. 1ką.pe wiadomości o tajemnl
uym ósmJ'Dl znaku zodiaku. 

- Odkrywa Pani łakte Inne 1wo
Je IHcJ'DaeJe. Olekawo§ó jwła~a, 
podróie. Ale • łych wypraw zawsa 
wraca Pani do Warszawy. 

- Gdziekolwiek jestem. a jeżchł
łam PO •wiecie niemało, mu1Z4 
·POwrócld do Warszawy, bo jeat to 
moje miejsce pod słońcem. Tu, przy 
'1nieamej ulicy Kua.Sia 2, mój 
wujaszek, Czesław Pr.eybyis,ld, za
projektował gmach Teatru Polskie
.ro. w którym l[l'am. Podróże ni• 
tylko kształcą, ale I po trosze nar
kotnują. Ale ja pamięd mam za
wodowo dobrą, wYrobioną l czasem 
nadwiślański krajobraz prześladuje 
mnie wśród palm„. Czuję serdecz
ną więt !Jl Warszawą, dziś Ju1: chy
ba nie umiałabym bez niej żyć. 

- Warszawa niezmiennie odpo
wlada Pani wzajemnn§cil\. Niemal 
wszystkie 1ztuld s Panią w rolach 
slównych szły rekordową Ilość ra
zY. Na każda nową role, czeka Ile 
s nJeeierpliwo§cią. Co bedzle w 
teatrze, już wiemy. A co jeszcze 
będzie? Takte w tym tomiku po• 
ełycktm napisała Pa.ni „najlepiej 
czuję się w drodze do". Do czego 
tera.z? 

W ohwllach wolnych od zajęć po
prawiam ~warty tomik moich 
wierny. A trzeci „Rzeka-Rozłąka" 
ukM;e sit nakładem Wydawnictwa 
Literackiego, mam n11dziejfi w 
Pl'ZYlłZłrm .roku. 


