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6ffJ O· gwiazdach 
na „gwiazdkę" 
BOHDAN GADOMSKI 

Zwykle nie pokazuje się ku
lis, z.a którymi . rounawia się 
ze z.nakomitośc1ami świata ar
ty5tycznego . Bo albo gwiazdy 
się te.go boją, pamiętając, że 
na ;iwoją pozycję na parnasie 
pracowały długo f mozolnie, 
albo przy2vvy~.zajenia piszące
go i redakcji są z.byt konser
watywne. 

Ze swoich doświadczeń i ro
tJmóvv z czyt~"li·ka.!l1i wiem,~ że o 
właś.nie ·prze-myca:ne przeze 
mnie ciekawo~tki, sensacyjki z 
życia gwiazd są przez nich 
najchętniej czytane i najbar
dziej oczekiwane 

Nie bę<ląc więc wiernym 
wymyślonej przez kogoś mak
symie że: .,lud7Je kochają mity 

·i nimi chcą być karmieni" po
stanowiłem zrobić wyjątek od 
reguły i na „gwia!Zdkę" P<>dćl

rować Czytelni.kom „Odgło

sów" swoje notatki· ze spotkań 

z gwiazdami teatru. fil
mu, tel~wizji, estrady. Nie u
kazywałem ich ni.gdzie do tej 
pory, zb:erając przez 5 lat ma-
teriał do przygotowywa.nej 
k.l;iąi.k.J „Moje spotkania z 
gwiazdami" Zan Lm jednak 
powstan.e tom pełen seri..-acJi 
i prawdy{!), uchylę rąbka "ta
jemnicy owych pouf11.1-<:t1 .n-: 
formacj., Sp<A'Strzeżeń 1 wiado
mośc;, których nie moi.na n:g
dz.ie wyczytać, bo raczej nie 
nadają się do druku, a . jed
nak ... 

Dziś przedstawiam: 

- królową sceny polskiej 
NINĘ ANDRYCZ (wyjąt
kowo bez korony) 

- „Zbigniewa Cybul~iego w 
spódnicy" KRY~YNĘ 
JANDĘ (w diiamen eh i 
szmaragdach). 
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ł1 PREMIEROWA 

NINA 
„Według odziedziczonej po 

teatralnych i:·:zodkach, ·a wca
le niegłupiej ·· nomeiłklatury -
jestem hero·[lą dramatycz.ną" 
Tak okrt"'l'};o'· Nina Andrycz 
sieóTe sa.tną ·~2 la.t temu „He
roma dram<. ·/czna" Niny An
dryc?. zabrzmiała już \Vtedy 
(gdy teatr po.iski niósł ze sobą 
szereg wstrzasów, kt6Te pod
ważyły wiele struktur i zna
czeń) nie tylko jakó prowoka
cja, była czymś więcej - wy
zwaniem. 

Kim więc obecnie Jest Nina 
Andrycz na polskiej scenie? 
Czy jeszcze -;rólową tej sceny, 
nazwaną tak tt1edys przez pa
ru kryty kóv. teatralnych, czy 
aktorką, któ1 ej s.ztuka przy 
całym bugactw1e srodków i 
myśl gęo;tn :e~ już w barok? 

Wte-Jka, odcn<x:L~ąca gw.at.da 
N1Cld Andrycz lubi wywiadJ 

podcho<iz.: do nieb z rzadko 
spotykauą u aktorek precylJą 
dziennikarską (obok Wydziału 

'Akto~sk ;eito w PIST, ukończy
ła studia mi Wydziale Huma
nistycznym lJr.iwersytetu War
SZd w~k ·ego) , ~ma pisze . (wier
sze) <ł do ~pofaań 1 dz·ennika
rzem przygot0 .vuje 1się dlugo 1 

drob.at.g<•W-O 
G')ścia wita z got.dwą kon· 

cepcją na rozmowę i wyper
swadować jej, że może by 
spróbować inaczej jest bardzo 
trudno 

Od ponad 30 lat mies"Zka \"li 

rządowych apa.-ta.mentach prz) 
Alei Róż w War5zawie. tych 
samych które dzieliła i Jó~
fem Cyrank1ewiezem, jako .je
go żona i pols~a prem;eroiva 
Dziś mieszkanie jest 

,puste i zimne, a-
ktorka pra.kti 
zamieszkuje 
jeden pokój, 
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sluźy jej' za sypialn:ę, - salon, biu
ro „. 

Wita mn:e serdecz.nie, ale z pew
ną nieufnośc i ą. jednocześnie zaglą
da do torby kontr<>Jując prawdopo

dobnie czy n ie mam w n lej m.ignetofonu . czego nie lubi 
Ma wspaniałą f i gurę młodej kobiety, rudawe wlo' y równo 

Dokonr~eni 
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podcięte o jej sędz iwym wieku zdają s·i ę mówić tylko oczy. 
jakby załzawione . przymglone starcze ' 

- Napijmy s i ę _wina . tak trudno te raz o dobre wino. Pros.zę 
n!ech mnie oan zaoozna z całym ~cenarh1szem wywiadu, ZP 
wszystkiMi pvtan:ami Pqin'ej si ę za>tanowimy - co może pójść, 
a co nie. 

- Pani Nino, proponuję zacząć rozmowę od pytania - d""ier· 
dzenia: jak tu u Pani pięknie, bogato. Jakie wspaniałe płótna 
mistrzów, obrazy z „Desy"', jaki cudowny i zapewne drogi na· 
uyjnik wisi na Pani szyi. 

Sądzę, ie Czytelnik właśn[e taką wyobraża sobie Ninę Andrycz 
i taką chce ją widzieć nadal. 

- Ależ ską<l, w ty .:h cz.asach rne mozemy t<:k naipisać, prosI.ę 
nptować: ' I 

Pani Nino, jak tu u Pani skromnie, jak 1o się s•tało, że królo
wa sceny polskiej i tak piękna kobieta jak Pani, która miała 
wszy&tkie możliwości ku temu, aby zgromadzić kolekcję dziel 
si:tuki, biżuterię z.e złota i diamentów, n ie zgromaoziła nic. -
Napisał pan? Proszę pisać dalej, odpowiadam na to pytan ie. --=:: 
Mieć, to może i mi.ała Ale uważała, że prem;er i jego żona po
winni mieszkać skromnie Kupiłam więc krajowe mebelki f'.rmy 
„Ład" i ooe mi do dnia dzis iejsz.ego wiernie służą. 

- Ale kto U\";erzy w Pani skłonność do ascetyzmu? 

- Niech się pan nie przejmuje. Przed Pana wizytą dwa dni 
i dwie noce myślałam na temat naszego ringu, Wszy f' tk ie odpo
wiedz.i i pytania mam już dokładn ie przygotowane. Napijmy się 
wiilla. 

- A jeżeli zapytam Pani~ o f'\ltro, które otrzymala Pani w 
prezencie od Stalina? 

- Tego futra nie nosiłam przez 20 lat, na znak protestu, wisi 
jeS>i.Cz.e w sz.aiie, ale już wyleniało „ 

...:... Czy mogę napisać o Pani byłym mężu Józef:e Cyrankiewi· 
c~u? · 

- Początkowo chciałam, po raz pierwszy zresz.tą na łamach 

prasy polskiej być szczerą l otwartą do końca . ale doszłam do 
wnfos0k>u. że tego problemu natury osobie>tej n ie poruszajmy. 

- Dlaczego? \ 

Bo Józef, który m'ieszka naprz.eciiwko mnie może wstrzy
mać mi dostawę mięsa i wędlin. 

- Ale zastrzegam sobie pytanie i nie pozwalam go Pani skre
ślić, dotyczące jej wieku. Ile Pani ma lat? 

- Napisane w kilku encyklopediach, m in, Wielk:ej Polsk.ej 
Pows-zechnej i amerykańskiej „Who is who'!. Każdy może prze-
czytać. ' 

-.- Czy ło prawda? 

- Ni~ możemy pisać ina cz.ej, bo mnie · oskarżą o sfał swwa-
n ie metryki. 

- Ale naprawdę to ile ma ~ani lat? 

- Dam panu do wywiadµ killta mo ich w.ierszy, wYdrukują 
wtedy muszą mi zApłacić z.a wywiad, prawda? 

- Obawiam się. ie nie. 
- Szkoda "raka teraz drożyma Komorne mi podwyższyli. 

- Przecież iyje Pani sama, nie ma rodziny, dzieci? 
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- I Bogu z.a to ostatnie dziękuję. Syn muslałby prawdopodob
nie iść na wojnę, a córka w dalszym ciągu wa1czyć o emancy
pację, {lie tę tormalną, ale o tę neczywistą i o wiele trudniej-
szą: o wolność człowu~ka-tkobiety w dzisiejszym świede. ' 

Z Niiną Andrycz odbyłem kilka wielogodzinnych sipotkań, icn 
efekty zostały opublikowane na łamach: „Zwierciadła" „Panora~ 
my", „Expre.ssu Ilustrowanego". 

W międzyczas-ie Andrycz. zagrała na Scenie Kamer.anej Tea
tru Polskiego w Warsz.awJe popi::;ową rolę starej akitol'\ki, przed
wcześnie ~pychanej na margines życia, popadającej w depresję 
i odpowiadają~j st.c.a.jkiem głodowym. Tytuł sztuki „Karnawał" 
Na scenie otaczały ją wielkie portrety własnych w~zerunków w 
największ) eh rolach z róinych okresów. Andrycz. przed zapro
szeniem mnie na spe.k:takl, uprzedziła: w drugim. ak(; ie po sło-

' wach.„ wypada bić brawo. Kw•aty proszę wniesć na scenę ze 
strony wldowni, bo łatwo na niĄ wejść . 

W ub. roku Nina Andrycz wystąpi·la a: programem słowno-rnu
zycznym 1 a Festiwalu w Ku<lowJe, gdzie z towarzyszeniem gi
tary klasycznej i śpiewaczki Marii Fołltyn, z.aiprezentowała wy
bór swoich najgłośniejszych ról w kreacjach z. tamtych lat! 

Dyrektor Teatru Wielkieg<t w Ło<lz.i, Sławomir Pietras, wyraz i ł 
gotowość zaproszenia artystki do Lodzi z tym programem Nina 
Andrycz powiedz.ala mi, że oczekuje realizacji tego zaproszenia 
Dobór śpiewaczki do programu jest dowolny. 

Kiedy żagnalEmy się, Nina Aaldrycz powJed:ziała: Wywiad 
niech pan wyda w kilku czasopismach w różnych wersjach, a 
później zgłosi się do mnie, to dam nowy materiat 

Jednak się nie zgłosiłem. Wyw.iady, które wydałem są moje. 
Udało mi się przekonać aktorkę-dzienni.kar.kę Ninę Andrycz, że 
i ja mam ciekawe pomysły ina ni ą. 

• PARVtANKA. 

KRYSTYNA 

„ 

temaitykł. I ja czuję się · cały czas jak w sali egzaminacyjne,. 
Żyję raczej spokojnie, po mieszczańsku . Całe m'.lj e życ i e prywat
ne podporządkowane· jest relaksowi. Pon i eważ w pracy tak s i ę . 
spalam, staram się w domu odmwać od sieble wszelk ~ e próble
my. Odkąd urodziłam Marysię mam uczuc:e niepokoju'. w żo
łądku, gdy jestem poz.a domem. Obecnie córka ma 6,5 roku i 
uspokajam się coraz bar<lz.iej. K' edy jestem wolna - caly czas 
poświęcam właśnie jej. W domu do niczego s 'ę nie przygoto
wuję, n iczego s ię rnie uczę. Wszystko robię ha próbach. 

- Obecnie będzie Pani w domu wciąż nieobecna. Wkroczyła 
Pani przecież na francuski rynek filmowy. Z jakimi nadziejami? 

- Zagrałam w 2 filmach francuskich: „Szpiegu wstań'' (głóvma 
rola - profesor uniwersytetu) obok Lino Ventury, Michela 
Piccol:, Jeana-Louis Trintignata Zdjęda były kręcone w Zury
chu. Drugim filmem był obraz telewizyjn:y pt. „To było piękne 
lato" z Michelem Piccoli i Helmutem Grimmem. Gram tu rolę 
polskiej arystokratki. Nie mam a:amiaru z.dobywać rynku fran-

• cuskiego, bo znając panujące tam stosunk i - n ie w'erzę w suk
ces we Francii. Uważam, że masz 'kompleks w stosunku do ki· 
na francusk iego jest ,!Zupełn ie n ieuzasadniony. 

- Co w teatrze? 
- Wzf.ęl_am urlOlp bezipłatn3". . Podpisałam n t ivY kont!akt na 

pracę w filmie francuskim, me mogłabym pogodzić tei pracy z 
codzienną ~racą w teatrze. 

- Czas - zdaniem Pani - pracuje na korzyść aktorki? 

- Nie, zawsze twierdzę, że przeżywam swoje ,.5 minut" 
wszy~tko może się odwrócić. Na ocenę każdej roli cze.Kam z nie
pokojem i mówię: no i tym razem jeszcze mi się udało. 
IVżda przerwa, każdy rok jest dla kobiety-a.:etorki n 'edobry. 

:\fam stale świadomość uciekającego czasu. 
W tym drniu mi.alem jesz.cze jedno spotkanie z gw'.azdą (Bar

barą Wrzes ińską) . Krystyna Janda podwio·zla mnie do domu 
swojej prz.yja<:iółki. Oczekując na przybycie panny Bas: eńki z 
telewj zyjnego ,.Kabareciiku", KTys,tyna Janda ra z.poc zęła jeszcze 
jedno opow.iadanie (poz.a wywiadem) traktujące o o.prawie, jaką 
zgotował jej francuslt'i pro<lucent w Paryżu. 

- W Paryżu mieszkam w najdroższym hotelu. P rze.d oknami 
mojego apartamentu czeka dllień i noc samochód z kierowcą, 
wynajęci <lo mojej wyłącznej dyspozycji. K iedyś chcialam dać 
wolne kierowcy, ale odmówi ł. 

Kiedy schodzę na kolację, ubrana jestem w sukn ię, którą 
producent zakupi ł dla mnie m. in .na takie okazje za kilka ty-· 
sięcy dola rów Na sz.yi mam bajecznie drogi naszyjnik, na ręcl! 
z.egarek z bransoletką wYSadzaną diamentami. 

Na kolacj i pokazuję sJ ę tylko w gwiazdorsk im towar zystwie I 
tak - po mojej prawej Tęce siedzi Lino Ventu ra, po lewej Mi
chel P iccoli. Jemy najwykwintniejsze potrawy, pijemy wspaniale 
trunki. Ws'Zystko jest wliczone w koszty m ojej reklamy na tym 
ry nku . 

Kiedy wracam do Wa1rszawy, dlugo n ie mogę się po:rbierać , ale 
pap .erosy kupuję za dolary (najdroższe i najlepsze) . Mimo iśc i e 
~wiaz.do rsk ' ej oprawy, jaką zapewniono Krystyni e Jandzi e w 
Pary żu, ona po12:ostała tą samą uroczą, młodą kob '. etą , z którą 
rozmawiałem roku temu w warszawskim par ku. 

Dwa tygo<lnie temu, aktorka powdedziała, że ma mi bardzo 
wiele do o.powi.edzenfa. Umówiliśmy się na początek 1983 roku, 
kiedy przyjedzie do kraju na dłuższy pobyt. Zapowiadam więc 
już teraz wywiad-rzekę :i Krystyną Jandą, oczywiście w 
paryskim stylu! 

Za tydzień: IRENA DZIEDtr: 
i VIOLETTA VILLAS , 

BOHDANGADOMS~ • 

Napisano o niej, te nikt nie poz;osta·je obojętnym wobec zja
wiska, jakim jest Krystyna Janda . Jedni ją uw;elbiają, innych 
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