
Ciekawość i ludzie. 
To mnie napędza 
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- „Ubzującysięd7JennikKrystyny Jandy 
to ewenement na skalę światową. Nikt ze 
wspólczesnychartystównieprowadzilmk 
systematycznie :zapisków. Jest w nich ca
ła Janda" -pi.v.eLeaeł<Bugajski w tygod
niku „ Wprost". Czy rzeczywiście mkjest, 
że to cała prawda o Pani? 
- Prawda na użytekpublicmy. Jes1i pani czyta
ła już tedzienniki,jestjasne,żepiszęjecodzien. 
nie, poruszam spf'lMYbiei.ące, które mogą za
interesować wiellL Nie jest to pamiętnik ani 
nie ma to charakteru zwierzeń osobistych. Te 
zapiski są prawdziwe, ale to raczej rozmowy 
z ludźmi na tematy ogólne. 
- Prowadzenie dwóch teatrów, fundacji, 
granie spektakli, reżyserowanie, pisanie 
- niektórzymówią,,kobietazł.dam". Jest 
Pani z pozoru silnaczyoaprawdęmaPa
ni w sobie ,,sił mdwóch"? 
- Przede wszystkim gram. Także reżyseruję, 
awszystkoinnejakbyprzyokazjLCzymamsi
łę za dwóch? Chyba nie, po prostu widać to, co 
robię, i może dlatego wydaje się to tak bogate. 
-Skąd aerpie Pani tyle sił, energii, tę nie
zwykłą puję życia? 
- Jestem otwarta, wiele rzeczy mnie interesu
je, lubię łudzi, to co robię, zaskakuje mnie co
dzienność.Możetoten,,napęd". Mc:;tduszapło
nie, kiedy gram albo kiedy robię coś ważnego. 
Wiem, cz.ego chcę, wiem, cz.ego nie zrobię. co 
jest dla mnie warte zapłonięcia, a co nie. 
- Pani życie, choć pełne sukcesów, było nie 
tylko usiane różami: romanie z pierw
szymmężem,śmierćdrugiego,śmierćnaj
blimej pt'ZY,jaciólki -jak Pani sobie radzi 
w sytuacjach takich bolesnych strat, czy 
ma Pani jakąś receptę na zagojenie ran 
i ucieczkę od bólu? 
- Chyba nikt nie ma Całym lekiem jest praca 
i spotkania z publicznością. Poza tym każdy 
dostaje swoją „porcję" cierpienia i kłopotów. 
Trzeba to przyjąć. Trudno. 
- Czy wiara pomaga przetrwać najtrud
niejsze momenty życia? 
- U mnie to raczej racjonalne myślenie i opty
mizm mimo wszystko. Lubię mieć świado
mość, że to ja sama radzę sobie z przeciwnoś
ciamiloslL Staram się być na to przygotowana 
i pomagać losowi jak umiem. 
-Czlowiekczęstowdramatycznychsytu
acjach:mdaje sobie pyl3Die: dlaczego WW. 

nie mnie to spotyka? Ksiądz Kazimierz 
Orzechowski, niegdyś aktor, powiedział 
mildedyś,żeon też:mdajeczasami takie py
tanie i jest ODO najgłupsze ze wszystldch. 
Zgadza się z tym Pani? 
- Nie zadaję sobie takich pytań. Jestem wyjąt
kO\\U wynagradzana przez; los. Dookoła mnie 
jest tylu ludzi du7.o bardziej doświadczonych. 
podziwiam ich. w miarę możności staram się 
im pomóc. Cały ten teatr, sztuka jest czymś 
w rodzaju takiej pomocy. Wzajemnej próby 
zrozumienia świata i losu i ™>rzeniemwspól
noty. 
- Zdarza się Pani zwątpienie w sens cier
pienia? 
- Nie rozumiem jego sens1L Duchowy, wzbo
gacający, oczyszcr.ającysens? Dziękuję bardw. 
Są inne sposoby na zdobycie pełni człowie
czeństwa. Ale skoro cierpienie, choćby z mi
łości nas doświadcza, trzeba sobie z tym ra· 
dzić. 
- W dzisiejszych czasach łatwiej widza 
wzruszyć, niż rozśmieszyć - mówiła mi 
Pani w wywiadzie kilka lat temu. A dziś? 
Coś się zmieniło? 
- Ludzie chcą się śmiać za wszelką cenę, za
pomnieć o kłopotach, ale przychodzą i szanu
ją tematy trudne. Najważniejsre. żeby teatr był 
dobry, mądry, dobrze grany, żeby teatr był ixut· 
nerem. 
- Dzięki tytanicmejpracyi talentowiosiąg
nęłaPani bardzoduł.o: milośćpu~ 
ci, karierę, kochającą rodzinę. Czego :za
brakło na tej drodze-wyścigu życia? 
- Nici.ego. Przeżyłam ciekawe życie, nie oglą
dam się za siebie, pracuję dalej. Od kiedy pow
stała fundacja, są to zadania naprawdę trud
ne, ale radzimy sobie. \\Ymagato ode mnie wy
siłku i odpowiedzialności, jakiej nigdywcześ
niej nie miałam. Myślę tylko o przyszłoścL 
- Czego życzy Pani sobie z okazji mini~ 
nychniedawnourodzin,aczegoCzytełni
kom w tym świątecmymcmsie? 
-Chciałabym móc zajmować się tylko ,,sztuką", 
znaleźć wytchnienie od codziennej teraz szar
paniny. Chciałabym, żeby wszystko się budo
wało, anie rujnowało i psuło. Czytelnikom ży
cr.ę spokoju, dostatku, poczucia bezpieczeń
stwa i su:zęścia osobistego. ©® 

er 
Janda. Z równym 
powodzeniem 
wciela się w najlep
szą - Marię Callas, 
jak i w najgorszą 
Florence Jenkins -
śpiewaczkę świata. 
W panią Dulską 
i w knajpianą pio
senkarkę dręczoną 
przez funkcjona
riuszy Urzędu Bez
pieczeństwa. A już 
w monodramach, 
które są od wielu 
Lat jej znakiem fir
mowym, nie maso
bie równej aktorki: 
świetnie wciela się 
w Danutę 
Wałęsową i w ro
zmaite postaci ko
biet po przejściach . 


