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iYCj)z okazji jubileuszu jej 60-lecia. Kurier 
7S'ót'Ski (nr 238) opisuje przyjęcie wydane przez 
jubilatkę : 

"To był niezwykły wieczór. Na wspaniale 
przybrany stół wjechały dania, których na
zwy przypominały poetyckie strofy: puszys
ty mus z łososia w różowym sosie, san
dacz obłożony kąśzą z wianuszkiem chru
piącej cykorii, ~likatna zupa cytrynowa 
z kapkąśmietany,tortFedoraw sosiez czer
wonych wiśni... Wszystko to sporządzono 
według przepisu J.P. Tremona, pierwszego 
kuchmistrza króla Stanisława Augusta. To 
iście królewskie menu dopełniła stylowa 
muzyka i równie stylowy balet, tworzące 
szlachetną oprawę kolacji, na którą Nina 
Andrycz zaprosiła, do Restauracji Belvede
re, ścisłe grono przyjaciół. Wystąpiła w suk
ni z czarnego atłasu, z głębokim dekoltem, 
w którym błyszczała złota kolia z perłami, 
otrzymana podczas wizyty w Indiach, od 
premiera Nehru. 
Pani Nina, wznosząc toast, powiedziała do 
przyjaciół: - Zebraliśmy się tu w atmosferze 
wykwintu, żeby choć trochę odpocząć od na
szej niełatwej codzienności. To powód pierw
szy. Ale jest też drugi - nadchodzący dzień 
moich urodzin, które metrykalnie przypadają 
na dzień 11 listopada. I wreszcie powód trzeci 
- to moje złote gody z Teatrem Polskim ... " 

Na obiedzie z Mao 
"Bardzo interesował mnie hinduizm i filo
zofia chińska" - zwierza się Nina Andrycz na 
łamach Rzeczypospolitej (nr 283). "Wykładał 
mi ją mój nieżyjący już przyjaciel, pan Robert 
Walter. To on zapoznał mnie z naukami naj
starszego chińskiego filozofa, Lao-Tse, co, jak 
się potem okazało , pozwoliło mi zabłysnąć 
w obecności. .. Mao. Kiedy pojechałam do Chin 
w składzie delegacji rządowej i tam spotkałam 
Mao Tse-tunga, byłam do rozmowy z nim właś
ciwie przygotowana. Mao, którego zżarła poli
tyka, był niewyżytym poetą i filozofem. Lao
Tse był jego ulubieńcem . Kiedy więc w czasie 
uroczystego obiadu zacytowałam którąś z je
go maksym, Mao odwrócił się tyłem do całej 
delegacji rządowej i zaczął ze mną rozmowę . 
Przeegzaminował mnie dokładnie z jego na
uk, a kiedy zacytowałem tę , moim zdaniem, 
najgenialniejszą : «Za wielkim nagromadze
niem idzie wielka strata. Nie masz grzechu 
większego nad ambicje», zajmował się ju~ 
wyłącznie mną i filozofem, a delegacja spo
kojnie zajadała zupę ze żmii i popijała mocną 
ryżową wódkę. Nazajutrz zostałam obdarowa
na kilkoma belami wspaniałego purpurowego 
atłasu w zielone kwiaty." 

W kuchni kobiety umierają 
"Lubię pływać , ale już wyszłam z wprawy" -
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opowiada także Nina Andrycz w Super Expres
sie (nr 268). "Dawniej nieźle dawałam sobie 
radę . Kiedyś woda w Bałtyku była tak zimna, 
że pływałam tylko ja i marynarze. Mój mąż stał 
na brzegu przerażony . Przy tej okazji zaprzy
jaźniłam się z marynarzami. Oni mnie nauczy
li , jak się pije , żeby się nie upić . 

Jak się pije, żeby się nie upić? 
Przed alkoholem trzeba wypić cały sos 
z puszki sardynek w oleju. Tylko nie można 
zjeść tych ryb. Żołądek jest chroniony i al
kohol nie idzie tak szybko do głowy. 
Czy kiedyś Pani to sprawdziła? 
Kiedyś, tak. 
Ale nie wyobrażam sobie Pani z patelnią w rę
ku albo przy pralce. 
I słusznie . Kuchnia to jest miejsce, w któ
rym kobiety umierają." 

Opracował: WOJCIECH MAJCHEREK 

PanJakubMę rzyckiz Wrocławiazwróciłnam 
uwagę, że we fr mencie Wielkiej Improwiza
cji , zacytowanym rtykule Jana Englerta pt. 
W poszukiwaniu zag ·onego czasu (Teatr 
1995 nr 11) zakradły si błędy . Dokładnie 

winien on brzmieć : 

" Przyszedłem zbrojny całą my · władzą , 

Tej myśli , co niebiosom Twe gro wydarła" . 

Główny specjalista w Departam 
Sztuki. Oddany sprawie polskiej 
artystów teatru . 


