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Krystyna Janda sztukę reżyseruje i zagra 
w niej rolę matki, która nie chce przyjąć 
do wiadomości, że jej syn był gejem. 
Premiera 28 kwietnia. 

Dorota Wyżyńska: „Matki i synowie" to tekst, któ
rym zachwyciła się pani kilka lat temu w !\!owym 
Jorku. Ale z premierą czekała pani dość długo. 
Krystyna Janda: Czekaliśmy na prawa do sztuki, ale 
przede wszystkim na odpowiedni momenl 

Temat "Matek i synów'' jest od jakiegoś czasu 
bardzo aktualny. W obecnej sytuacji wydaje się po
trzebny "rachunek sumienia", zastanowienie się, 
kim się jest, jakie się ma poglądy, na co się zgadza
my, ana co nie? Do jakiego stopnia możemy się zgo
dzić na coś, z czym tak naprawdę się nie zgadzamy? 
Umiemy rozumieć czy mieć tolerancję dla tego, r:ze
go nawet nie rozumiemy? Gdzie jest gra-
nica naszej wolności osobistej? Oka
zuje się, że nieoczekiwanie coraz 
bardziej się ona kurczy. 

Mam przyjaciółkę, fulkę zy. 
jącąod latw USĄ energiczną, 
empatyczną, taką,jakja to na
zywam, z aktywną obecno
ścią. Opowiadalami, że na po
czątku jej pobytu Ameryka
nie zwracali jej uwagę, że jest 
zbyt ekspansywna, że choćby 
rozmawiając, podchodzi zbyt bli
sko, przekraczając osobistą prze
strzeń rozmówcy, przekracza grani-
ce. Toimprzeszkadza.Adotegojestzbyt 
emocjonalna, impulsywna, mówi i gestykulu-
je. Rozśmieszyło mnie to, pomyślałam, że ja miała
bym w Ameryce pewnie ten sam problem. 

A teraz w Polsce mam wrażenie, że ktoś prze
kroczył moje granice. Przez lata bu dowalam sobie 
przestrzeń, której nikt nie naruszał, w każdym ra
zie nie czuJam tego. Przestrzeń, któramizostała,jest 
dlamniezbytmala,zbytciasna Międzyinnymidla
tego uważam, że to moment na "Matki i synów" 
- sztukę o miłości, odpowiedzialnośc~ wyborach 
moralnych w związkach homoseksualnych. Ale też 
o tolerancji. 
I naszej mentalności. W jednym z wywiadów 
mówiła pani, że bohaterka ma w ustach te same 
slogany, frazesy, te same nieznoszące sprzeciwu 
sformułowania, które możemy usłyszeć dziś 
w Polsce. 

- To kobieta, matka, żona o bardzo konserwa
tywnych zasadach i poglądach. Syn był gejem 
i umarł na AIDS. Nie umie sobie z tym poradzić, 
jest agresywna w swojej nienawiści. Nie przyjmu
je do wiadomości zmian w prawie i obyczajowo
ści. Mówi o tych sprawach brutalnie, bez owijania 
w bawełnę. 
Byłemu partnerowi syna tłumaczy, że gdyby Andre 
nie wyjechał z domu, pewnie nie zostałby gejem„. 

-Notak,przecieżktośgomusialtymgejem"zro
bić". Michael wyjaśnia jej: ,,Andre jako młody gej nie 
czułsiędobrzewDallas".Onanato:„Kiedywyjeż
dżal, nie był jeszcze gejem!". W Polsce myślimywła
śnie w ten sam sposób,jesteśmyna tym etapie. 

Autorem „Matek i synów'' jest Terrence McNal
ly, on też napisal sztukę ,,Maria Callas. MasterClass". 
Myślę, że dla niego to bardzo osobisty teksl Rzecz 
o~środowisku.McNalzypochodzizestanu, wktó
rymmałżeństwagejowskie są usanktjonowanepraw
nie, tak jak i adopcja przez nie dzieci. 

Ale wracając do tekstu, to indywidualny przy
kład, historia, pewnie nie należy jej uogólniać. Ajed
naksztukajest tak skonstruowana, że trudno się do 
tego problemu nie ustosunkować. Jej uroda polega 
m.in. na tym, że autor nie stara się niczego nasilę su
gerować. To tekst pozorniez tezą, choć bez tezywre
zultacie. Potrzebny, społeczno-poznawczy, ważny, 
wzruszający mam nadzieję. 

Nie przypuszczam jednak, że odbiór tego tekstu 
w Polsce będzie taki jak w Amecyce. 
Ajakie były tam reakcje? 

-Tam widownia była autentycznie poruszona. 
Naspektaklu,naktórymbylam,ludziepłakali.My

ślę, że bierze się to z pewnego doświadczenia, któ
re Ameryka dopiero całkiem niedawno zrozumia
ła Bo sztuka dotyka tematu, o którym Amerykanie 
nie chcą pamiętać, rałyświatnie chce pamiętać-cza
su, kiedy ludzie umierali naAIDS i nikt im nie po
magal. Nawet jeśli już ich leczono, to nie przejmo
wano się ani bólem, ani powikłaniami, ani konse
kwencjami. Powstał mur nienawiści. Chorzy mu
sieli się zorganizować sami. Pomagali przyjaciołom, 
bliskim, sobie nawzajem, odchodzić z godnością. 

W ,,Matka.chi synach"jestmowaospe
cyficznym pomniku. Powstał z chust 

malowanych ku pamięci tych, któ
rzy umarli na AIDS. Chłopiecw 

sztuce mó~ że jest po godzi
nie wychowawczej, na której 
nauczycielka im o tym opo
wiadała 
Bo nie powiedziałyśmy 
jeszcze o tym, że bohaterka 
w apartamencie na 

Manhattanie, w którym 
mieszka były partner jej syna, 

spotka też dziecko. 
-To dziecko gejowskiego mał

żeństwa. Bo Michael ma męża. Rzecz 
dzieje się 16 lat po śmierci Andre, syna mojej 

bohaterki. Poznajemy całą historię. Dla publiczno
ści polskiej myślę, że to będzie zaskakujące, nawet 
szokujące, jak oni ó tym opowiadają. 
Nie będzie protestów? Za poprzednich rządów PiS 
sugerowano pani zdjęcie spektaklu „Darkroom" 
Przemysława Wojcieszka, bo opowiadał o przy
jaźni geja z Dziadkiem, słuchaczem Radia Maryja 

-Tuk, zasugerowano nam wtedyząjęcie spektaklu, 
a w rezultacie, kiedy odmówiłam, przedstawienie 
grane bylo-jakpani wie-długo, najpierww fulona 
potem wOchu. Zagraliśmyje ponad200 razy. 

Od razu powiem, że w "Matkach i synach" nie 
ma żadnych "obyczajowych naruszeń". Nic się tu 
"złego" nie dzieje. \\Ystępuje dziecko, ale nie roz
mawia się przy nim o "tych sprawach". Ten tekstjest 
bardzo zręcznie napisany. Stąd dostał tak wiele wy
różnień i nagród. Oczywiście to jest dramat spo
łecmy, dydaktycmy. I marny tego świadomość. Dla
tego nie jest łatwy do realizacji. To nie jest materiał 
na aktorski popis. Przyrealizacji odpowiedzialność 
i gust mają znaczenie kapitalne. 
W Polonii premiera .Matek i synów", 
a w Och-Teatrze w tym samym czasie Janusz 
Wiśniewski próbuje spektakl „Nos" Gogola 

- Janusz przyszedł z bardzo konkretną propo
zycją, pomysłem. Z za.rysem inscenizacji opartej ge
neralnie na tym opowiadaniu Gogola, ale także in
nych tekstach. Mam nadzieję, że ten wyrazisty fol" 
malnie spektakl, w estetyce przypisanej od lat Ja
nuszowi, a raczej trójce twórców, Januszowi Wi
śniewskiemu, Emilowi Wesołowskiemu i Jurkowi 
Satanowskiemu spodoba się naszej publiczności. 
Ja czekam na tę rozprawę filozoficzno-sceniczną 
z zaciekawieniem i niecierpliwością. Cieszę się, że 
możemy zaproponować naszym widzom jeszcze 
inny, nowy kolor, wydarzenie sceniczne. 



Niełatwo w dzisiejszych czasach prowadzi( dwa 
teatry, zwłaszcza jeśli nie można liczvc na środki 
finansowe od państwa? 

-Dziś żałuję, że nie zrobiłam spółki z o.o. Założy
łamfundację, licz.ąc, że państwo będzie moim part
nerem. I rzeczywiście przez kilka lat było. Minimal
nie w stosunku do naszej działalnośc~ ale jednak. 
W tej chwili niejesl Nie mówiąc już o tym, że gdyby 
coś się stało, konsekwentjewszełkie, finansowe tak
że, ponoszę ja personalnie, szefowa fundacji. 

Na przyszły rok mieliśmy zaplanowanych dzie
sięćpremier,jak zwykle, pięć dla Teatru !błonia, pięć 
dla Och-Teatru. Teraz plany ograniczyłam do pięciu 
premierwsumie, dla obu teatrów. Mam nadzieję, że 
publiczność mimo wszystko od nas nie odejdzie. 

lbloniai Och to w tej chwili najintensywniej gra
jące teatxy Warszawy. Jestem z tego dumna Przez 
ostatnie dziewięć lat pokazywaliśmy też przedsta
wienia wwakacje, na placu Konstytutji i przy Gró
jeckiej. Stworzyliśmy letni repertuar- dziesięć ty
tułów. Teatr dla każdego, dostępny na wyciągnięcie 
ręki. Nie będzie tego, niestety, choć warszawiacy się 
przyzwyczaili. Gratuluję urzędnikom decyzji. 

Wtymrokuporazpierwszyjestmożliwośćwpła
cania 1 proc. od podatków na działalność naszej fun
dacj~ w naszym wypadku stricte na nowe produk
tje. Czyto nam pomoże? Zobaczymy. 
W wywiadzie dla „Teatru" mówiła pani dwa lata 
temu, że z 50 tytułów na afiszu Polonii i Ochu, 
teatr utrzymywany jest właściwie przez 11 
spektakli. Te 11 spektakli zarabia na inne. A jak te 
proporcje wyglądają teraz? 

-lbdobnie, zdjęłam kilka trudnych tytułów, wpro
wadziłam kilka nowych. Planujemy zwykle tak: dwa 
spektakle, które dają nadzieję, że utrzymają teatr, 
i jeden, który robimy dla naszych potrzeb emotjcr 
nalnychiambitjonalnych,dlasztuki.Acoutrzymuje 
teatr? Oczywiście farsy, komedie. "Callas", "Trzeba 
zabićstarsząpanią". Jesttakichspekt.aklikilka, wy
biły się na niepodległość-jak to mówię, i zarabiają 
co wieczór, np. "Raj dla opornych" i "Seks dla opol'
nych" są dochodowe. Ludzie chcą się bawić. Obłęd. 
Nawet na tych poważnych spektaklach czekają na 
zabawne dialogi, sytuacje. Żeby tylko nie "stracić" 
wieczoru, zapomnieć za wszelką cenę. 

Przyszły rok zaplanowałam tak, żeby było bez
piecznie. Niestety, musimy zrobić dodatkowo mały 
remont, wejście do Teatru Polonia Dach nad wej
ściem, który od 1947 roku nie był remontowany, za
cz.ął się sypać. Ale wniosek, który napisaliśmy w tej 
sprawie,nanikimniezrobiłwrażenia, więcmusimy 
wydać kolejne pieniądze nasprawypozaartystycme. 

Czuję dużo złych 
intencji dookoła. 
Nie bardzo wiadomo, 
jak się bronic 

To na pewno trudny dla nas moment, nie wiem, 
czy nie najtrudniejszy, choć potem może być jesz
cze gorzej. Zobaczymy,jak się to potoczy. Nagle der 
tarło do mnie, że nie chodzi tylko o pieniądze, ale 
osenstegowszystkiego. Pierwszyrazoddawnana 
nowo rozumiem, że artyście nie wolno się wypcr 
wiadaćw sprawach politycznych, bo zostaje ukara
ny. Myślałam, że już nie będę żyła, tworzyła, uczest
niczyła w takich czasach. 
Nie sposób nie wspomnie( o tym, co stało się 
niedawno na spektaklu „Boska!" w Teatrze 
Polonia. I nawet nie chodzi o pana, który zakłócił 
spektakl, ale o reakcje prawicowych portali, które 
przeinaczyły tę historię. Musiała pani pokazać 
zapis nagrania, żeby uwierzono, że to nie była 
cała grupa widzów wyklaskujących aktora 
Macieja Stuhra, ale jeden mężczyzna, którego 
zresztą wyklaskała publiczność. 

- Nagranie trafiło do mnie przypadkowo. Całe 
szczęście, bo w moje oświadczenia nikt nie chciał 
wierzyć. I dopiero dwa dni później po uzyskaniu te
go nagrania od przypadkowego widza okazało się, 
że było jednak dokładnie tak,jak mówiłam. Czuję 
dużo złych intentji dookoła Nie bardzo wiadomo, 
jak się bronić. Gramy. Pracujemy. Załeżynam, żeby 
istnieć na rynku i w świadomości widzów bardzo in-
tensywnie. O · 


