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Krystyna Janda: Po prostu lubię ludzi 
• Przyznaje, że przeżyła ciekawe życie. I że wciąż ma mnóstwo obowiązków, nowych wyzwań: prowadzenie 
teatru, fundacji. że dziś patrzy tylko w przyszłość. A Czytelnikom życzy poczucia bezpieczeństwa 
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,,llc;mljącysiędzieml<Kry.ltyny .Jahdytoewe
nementna skalęśwlalową. Nlttze wspólczes.
nydlartystów nie prowadził tak systanatya
nle zapisków. Jest w nich cała Janda• -pisze 

Leszek Bug;jslci wtyplnla.l,.wprcst"'. To cala 
prawdaopanP. 

Prawda na użytek publiczny. Jeśli pani 
czytałajużtedzienniki,jestjasne,żepiszęje 
codziennie, poruszam sprawy bieżące, któ
re mogą zainteresować wielu. Nie jest to pa
miętnik ani nie ma to charakteru zwierzeń 
osobistych. Te zapiski są prawdziwe, ale to 
raczej rozmowy z ludźmi na tematy ogólne. 

Prowadzl!niedwóchteatrów. ftnlac:j. spekta
kle. reżyserowanie. pisańe. Kobietaz:ilelara. 

Prz.ede wszystkim gram. Także reżyseru
ję, a wszystko inne jakby przy okazji. Czy 
mam silę za dwóch? Chyba nie, po prostu wi
dać to, co robię. 

Jestem otwarta, wiele rzeczy mnie intere
suje, lubię ludzi, to, co robię, zaskakuje mnie 
codzienność. Może to ten „napęd". Moja du
sza płonie, kiedy gram albo kiedy robię coś 
ważnego. Wiem, czego chcę, wiem, czego nie 
zrobię. · 

Pani życie.chat pelnest*ia!sów.bytonietylco 
usiane l'ÓŻll11I: I azsłal ie z pierwszym męieln. 
śniertdn.tdego.śniert1 ... w przyjaciólci. 
Milpanirea!plęnaudealcęodbókl? 

Chybaniktniema.całymlekiemjestpra
ca i spotkania z publicznością. Poza tym każ
dy dostaje swoją „porcję" cierpienia i kłopo
tów. Trzeba to przyjąć. Trudno. 

W'larapomapprzelntafnajtn.d1iejszechwle? 
U mnie to raczej racjonalne myślenie i op

tymizm mimo wszystko. Lubię mieć świado
mość, że to ja sama radzę sobie z pneciwnoś
ciami losu. Staram się być na to przygotowa
na i pomagać losowi, jak umiem. 

CJlawlelcaęm>w~sytuaqachz. 
dajesoblepylarR:dlilal!Fwłil!łnienrietl>!pl> 

tyka?Kslądzl<mńeROnlechow5tcL~
tDr.powiedzlałmlkledyś.:leontetzadajeaa5ił

mltaldepytanleljestononajp..-zewszyst
kkh.lgadrasięztympanP. 

Nie zadaję sobie takich pytań. Jestem wy
jątkowo wynagradzana przez los. Dookoła 
mnie jest tylu Judzi dużo bardziej doświad
czonych, podziwiam ich, w miarę możności 
staram się im pomóc. Cały ten teatr, sztuka 
jest czymś w rodzaju takiej pomocy. Wzajem
nej próby zrozumienia świata i losu i tworze
niem wspólnoty. 

ZdinasiępanizwąllM iewsensdeipe. ia? 
Nie rozumiem jego sensu. Duchowy, 

wzbogacający, oczyszczający sens? Dziękuję 
bardzo. Są inne sposoby na zdobycie pełni 
człowiecz.eń.stwa Ale skoro cierpienie, choć
by z miłości, nas doświadcza, trzeba sobie 
z tym radzić. 

w dzisiejszych czasach łatwiej widza wzru
szyt. nli rozśmleszyt- mówiła mi pani kilka 
lattemu. A dziś? Coś się zmlenilo? 

Ludzie chcą się śmiać za wszelką cenę, 
zapomnieć o kłopotach, ale przychodzą i sza
nują tematy trudne. Najważniejsze, żeby 
teatr był dobry, mądry, dobrze grany, żeby 
teatr był partnerem. 

Dziękitytallicznej pracy I talentowi osiągnęła 
pani: mllośt publk:znośd. karierę. kochającą 
rodzinę. Czegozabraklo? 

Niczego. Przeżyłam ciekawe życie, nie 
oglądam się za siebie, pracuję dalej. Od kie
dy powstała fundacja, są to zadania na
prawdę trudne, ale radzimy sobie. Wyma
ga to ode mnie wysiłku i odpowiedzialnoś
ci, jakiej nigdy wcześniej nie miałam. My
ślę tylko o przyszłości. 

Czegożyczypanlsobiezokaijmnonydl nie
dawno urodzin. a czego Czytelnikom w tym 
świątecznym czasie? 

Chciałabym móc zajmować się tylko 
sztuką, znaleźć wytchnienie od codzien
nej teraz szarpaniny. Chciałabym, żeby 
wszystko się budowało, a nie rujnowało 
i psuło. Czytelnikom życzę spokoju, dostat
ku, poczucia bezpieczeństwa i szczęścia 
osobistego. • 
©® 

p Krystyna Janda 
Aktorka. ur. w 1954 r. 
Dyrektor artystycZny 
Teatru Polonia w War
szawie. Z równym po
wodzeniem wciela się 
w najlepszą - Marię 
Callas, jak iw najgor
szą - Florence Jenkins 
- śpiewaczkę świata . 

W panią Dulską 
i w knajpianą piosen
karkę dręczoną przez 
funkcjonariuszy Urzę

du Bezpieczeństwa . 

A już w monodra
mach, które są od wie
lu lat jej znakiem fir
mowym. nie ma sobie 
równej aktorki: świet
nie wciela się w Danu
tę Wałęsową i w ro
zmaite postaci kobiet 
po przejściach. 
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