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W RO!Ct7 ltet b-em Jun btat. 
II nagrOclę na, wrocławskim 

· Festiwahi Teatrów Jedtnego 
:Aktora - za' spektakl oparty ria po
ezji greckiej. Odtąd co roku zdobywa 

. laury na festiwalach i coraz większą 
popularność - także · pozafestiwalo-

""'- ' 
Najp~pularnieJsze z jej widowisk 

to „Bal u Salomon.a" K. J. Gałczyń
skiego; „Czai;ownice" (według „Cza
rów i czartów polskich"); „Pasto:ral
ki polskie" J. -'Harasymowicza; 
,.Smierć Ofelii" S. Wyspiańskiego. 

Teatr . Jednego .AlQtóra najlepiel 
trafia do widza w niewielkich sa
lach klubów i domów kultury. Wpro
wadza w sztukę teatru. · 

'Ktoś powiedział: Irena Jun poje-· 
dzie wszędzie. Miał na myśli każdy 
wiejski klub, każdy ośrodek kultury 
położony na dalekich od Warszawy 
szlakach. 

lrena Jun: Jest miejscowo~!! odda
lona 100 km od najbliższej kolei -
jadf:. Zapraszają mnie, więc czuję 
9lę tam niezbędna. Zdarzyło ml aię 
srać w miejscu zapomnianym 1od Bo
p i lud:i.i, w Szczecińskim.. Wiejski 
klub to była izba 1: piecem, ro:z:grza
nyin na moją część do c:r:erwonoścL 
N,apalono, teb7 mnie ufetować. To 

:Teatr 

lti!ka razy ~o~ t widzów podał m1 
~przepi&" zapamiętany : dzieciństwa. 

A jednak pierwsze przedstawie
nia w wiejskich klubach były nieu
dane. Bo - jak się okazało - wy-' · 
magały "wprpwadzenia", teby widz · 
nie czuł, że ma podziwiać grę aktor 
ską, operowanie ,.gwarą, żeby mógł -
myśleć ńa temat samego zjawiska w 
obyczajowości wsi no i - żeby prze,_ 
mówić do jego wyobraźni. 

Ludzie w dalekościach cieszą się 
s sam.ego 1laktu, że ktoś do nich 
przyjeżdża. Ale aktor mus! tern bar
dzo pracować na rzecz komunika
~'Wnoścli. 

Dom Kultury w Pile, dokąd mnie 
kiedyś zaproszono, zorganizował do
datkowy spektakl w miejscowości 
wczasowej, opodal. Na miejscu oka
zało' się, że klub jest zamknięty. 
(Kierownik nie przyszedł i nie o
tworzył klubu). A tam już ubrała 
się garstka osób. No i padła propo--. 
:ycja, abym wystąpiła w czvim.ś pry- , 
watnym mieszkaniu. Znalazł glę 

kierowca 11 autokarem, zawiózł nas 
do ś'llllietlicy ośrodka wczasowego, 
Desze& lal \rlewny, Ludzie ziroma- , 

lr.eny Jun 
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nawet nie była zima! wczesna wio.. 
ana. Kobieciska . siedziały w płas:z:
czach, zapięte pod s:r:yję. Były tet 
cliieci · duże 1 male. Miffio że spek
takl teatru jednego · aktora wcale się 

, dla nich nie nadawał. nie do . pomy
ślenia było wyprosić je z klubu. 
Coś trzeba było zagrać !'sprawić, że
by ten wieczór im się przydał. 

W Szczecińskiem pokazałam „Cza
rownice", spektakl , złożony z: frag
mentów tekstów staropolskich, a 
także z kilku autentycznych z:apis
kćw znachorskkh.. 

dzłll się tlumnfe, bo było eo~ ntezwy
klego w tym mimprow.Wc>wanym · 
~potkaniu a ak-torem. 

szmata (ma kilka rnaczeń!). Zawsze 
· wożę te rzeczy z sobą. 

II Trafiam do klubów, bo zapra.szają . 
mnie „Estrady" 1 te.atrem jednego ·~ Po ukoziczeniu k rakowfkiej szkoły 
aktora; występuję w MPiK-ach, bi- - teatralnej (rok 1959) przez parę lat 
bHoteklach. Czasem - :r: jakiejś o- - Irena J un występuje w teatrach 
kreślonej okazji, na przykład : na prowincjonalnych. Gra w Sosnowcu 
plenerze organizacji młodzieżowej; i w Kielcach. Krytycy od początku 
na sejmiku - lrulturalnym; miejsca- mają do powiedzenia „wiele dobre
wym święcie poezji, niekiedy są to go" na temat jej ról. Rokują „jak 
gościnne występy r.a małych sce- najlepsze nadzieje co do przyszloś
nach teatrów zawodowych. Dalsze . ci jej oryginalnego i wyróżnia.jącego 
zaprosz.eni.a mnożą się same. się talentu" (1960). 

Jeżdżę x: walizką, w której jest Po jednym z niezbyt udanych kie-
• .... - ' ·· - - · -
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Każ<ią kolejną jej rolę w itano naj
pierw jako znakomitą z.apowiedź, 
później - dojrzałą !kreację ai'tysty
czną. 

Od roku 1965 gra -w teatrze Nowej 
Huty. Widzowie krako\vscy oddają 
na nią swoje głosy w plebiscy;:ie na 
najbardziej ulubionych aktorów 
Krakowa. 

„Jest w tej kobiecie jakby kilka 
zupełnie odrębnych postaci" .- ' ta · 
uwaga na temat roli Marty w sztuce 
Albeego odnosi się nie tylko 00 tej 
właśnie kreacji. 

Od roku 1970 jest aktorką war-

lh: s: wybont. W tym teatrze - mówi 
- ant aktor, ani widz się n:ie nudzi. 
Pra·ca w niekonwencjonalnych wa
l'unkach artystycznych stwarza 
wciąż nowe bodźce dla aktora. 

Oglądamy Irenę Jun na scenie 
Studio, podobnie jak innych akto
rów tego teatru, pozbawioną pry
watności. Zawsze jednak zostaje 
rozpozna n a: jej indywidualność 
akto.r.ska „wybija się ponad wszyst
kie inne role" . 

Biografia artystyczna I1xmy Jun 
odbiega od schematu. Można było 
się spodziewać, że porwie ją film, . 
zagarnie telewizja._ 

III 

- Gdybym częściej grywała w fil
m ie, telewizji - może nie miałabym 
czasu „jeździć w Polskę" ? Czy chcia-:
łabym jeździć, czy uważałabym to za 
tak ważne? 

- Czy mogłabym dziś się wyrzec 
pokory ta.."lltych doświadczeń, niedo
&rzanych sal, siebie samej u...rni.ejącej 
lub nie umiejącej się dostosować do 
ludzi. Wracającej pociągiem z daleka 
do Warszawy, ze zmęczoną twą.rzą, 
w zbytnim, choć tylko upiększającym 
makijaru. Nie znałabym liudzi wal
czących na co dzień z bezmyślnością 
lOkalnego zarządzania kulturą. 
. Rzadko jeste'm pytana o rżeczy 
najważhliejsze: nie o to, jaką rolę 
ćhciałabym zagrać, ale - „kim 
chciałabym być". 

- Nie mam zamiaru zmieniać 
swego ·dotychczasowego statusu, ani 
przekwali.fi.kowywać s:ię n.a kogoś 
waŻPiejszego. Równocześnie wciąż 
rośnie We mnie pragnienie robienia 
czegoś jeszcze, a ·zostaje mi tylko 
teatr jednego aktora„. to mało. 

Usiłowałam wprosić się do domu 
lmlltury na Elektoralnej z propozy
cją cj'klicznej imprezy poetyckiej, 
której byłabym gospodarzem (z u
działem młodzieży recytującej, a 
także ludzi, którzy chcieliby czytać, 
sluchąć poezji). Po realizacji pierw·
szego1 Programu: „Poezja Tadeusza 
Nowaka", wystąpił w nim klub re
cytatora z Elektoralnej i ja) dyrek
cja domu kultury nie zapropo
nowała mi dalszej współpracy. Nie 
umiano też wykoi:zystać tego . spek
taklu_::_ na· przykład na spotkanie 
z autorem. Teraz przygarnął nmie 
żolibo_rs·ki dcm kultury na Próch
nika. Ja za aktora zrealizowane
go· nie uwa7.am człowieka, który 
uzyska główne role w filmie, te
le>liizji, czy też - wielką popu
larność. Nie uważam tego za speł
nienie owej sily, co w człowieku 
jest, kiedy wchodzi w teatr. W jaki 
sposób rno:.ina zachować to uczucie 
na dalej? - Nie czekać aż teatr da 
na.'11 ·,,wszysrtko", aż nas stworzy. 
C.złQwiek sam siebie stwarz;i i sam 
sobie dobiera różne okoliczności, 

» 

:do których ·jest jak fdyby przezna
czony ... 

Zaczęłfurt. 'pracować w Nowej Hu
cie u Krystyny Sh."USzanki · i rów• 
nocześnie prowadziłam teatr poezji 
w d-0mu••kultury .huty im. Lenina. 
Nie miałam zielonego pojęcia · jak się 

' „ tó" ró'15i. Bałam się młodzieży - tak 
samo jak oni mnie. Dziewięć lat pro
wadziłam zespół " <* dziewiątym roku 
dojeżdżał<irn,; do ąich z Warsza;vy). 

Wiele naszych przedstawień uzy
skało główn~ 1i'agrody na ogólno
polskich festtwąl~.c;l;l teatru poezji -
dla m nie to doś\viadczenie byfo ró
wnie ważne jak praca w teatrze za-
wodowym. ' ·, · 

Wspominam te programy: nie wy
parfabym się ićh f teraz, gdy intere
suję się reżyserią trochę bardziej 
profesjonalnie. 

IV 

„Teatr": to s1ę ~kiedyś zawsze wią
zało z pojęciem społecznej służby. 

·Aktorka dość ostro rozgranicza po
jęcia sukces·u Wewnętrznego, poczu
cia warto!;ci ·'wykonanej roboty od 
pojęcia kariery. Kariery w wydaniu 
gwiazdorskim. · 

- Kiedy mam mówić o stosunk-u 
swoim do .pracy, to jakbym miała 
mówić o swoim stos.unku do życia. 

Pr~ca„. Nie mówię o niej w ten 
sposóh dlatego, że osiągam -wyżyny 
sukcesu. Ale dlatego, że ją lubię. 

Kiedy prowadzę koncert .zespołu 
zlożonego z ., amatorów, moja wiara 
w powodzeni.e przedsięwzięcia; choć
by ono · było skromne - natychmiast 
udziela się innym. Bez przerwy ja
cyś moi słuchacze czy iudzie, którzy 
się ze mną zetknęli wzywają mnie 
do pomocy. Gdzieś z „prowincji" 
proszą młodzi, żebym zobaczyła spe- ' 
ktakl zrobiony przez nich. Czuję, źe 
jestem im potrzebna. 

. W 1976 r. kierowałam warsztata
mi teatralnymi na Harcerskim Fe
stiwalu Kultury w Kielcach. Były to 
trzy tygodnie nieustannych spotkań 
młodzieży i spotkań ze sztuką. 

Wspominam - może nawet z du
mą - Dzień Teatru w Kieleach. Ca
ły dzień należał do mnie i do moich 
pomysłów. Mogłam gospodarować 
zespołami według własnego uznania. 
Na plakacie wypis<JJiśmy hasło! 
„gdz.ie jest teatr". Mieszkańcy Kielc 
m ogli odnaleźć teatr w najdziwniej 
szych m iejscach. Znajdowali go w 
podwórkach, bramach, na ulicy„. 
wszędzie, gdzie młodzież grała lub 
prezentowała teatralne akcje, zdarze
nia, niespodzianki. 

Moje zaangażowanie w to, eo ro
bię, jest nieporównanie większe niż 
to co osiągam. To nie jest mój we
wnętrzny rozchód: to - przychód. 
Trudności się właściwie n!e liczą: 
gdy stopień trudności określa czło-


