
w Irlandii 

Nie schodziłam ze sceny 
przez 2,5 godziny 

„Niezwykłe przedstawienie cr~nc przez nieprawdo
podobnie utalentowa.n:\ Teresę Sa.wicklł"· „\Vspa.niałe 
aktorstwo »lmmicraat Queen«", „Teresa Sawicka de
monsłruje nadzwyczajny kunszt aktorski'', „Triumf 
wlelltiej polskiej aktorki w »lmmigranł Queen«... To 
łylko niektóre tytuły pochlebnych recenzji, które za
mieściły irlandzkie gazety łui po premierze sduki o 
Helenie Modrzejewskiej. Tyłułow~ rolę w łym spek
taklu w reżyserii Ka'l:imierza Brauna (on też jest auto
rem scenarimza), grała Teresa Sawicka, aktorka Teatru 
Polskiego we Wroclawiu, znana doskonale milionom 

. wid11ów z dużego i srebrnego ekranu. 

- Jak .Przyjęła pani pro- kawostke . podam, że próby 
~pozyeję zagrania tej wspa- na scenie w Project The
niałej roli? atre o~bywaią się .tylkQ 

- ..Spadło to na mnie, 
dość ni~spodziewanie. Ka
zimierz Braun zadzwonił 
ze Stanów w listopadzie 
ub. roku. Powiedział, że 3 
stycznia zaczynają sie pró
by w · Dublinie. że . mam , 
grać, . oczywiście w języku 
angielskim, i że premiera 
jest wyznaczona na 17 lu
tego. Pomyślałam sobie 
wówczas, że będzie to chy
ba czas wystarczający na 
przygotowanie i zgodziłam 
się. Gdy w samolocie le
cącym z Londynu do Du
blina dowiedziałam sie od 
producenta Raymonda Ye
atsa, że premiera będzie 31 
stycznia, to„„ zemdlałam. 
Znaczyło to. że ponad dzie
wiećdziesiecioslronicową ro
le mam opanować w 3,5 
tygodnia. Czekała mnie 
mordercza praca. po 20 go
dz:in dziennie. z oartnera
mi, którzy nie rozumieli 
ani słowa po polsku. Ka
zimierz Braun odleciał w 
dodatku po 12 dniach do 
Stanów, powierzając kon
tynuacje pracy nad sztuką 
Yeatsowi i zostałam rze
czywiście zupełnie sama. 
To naprawde było n·lezwy
kle trudne. zwłaszcza. że 
rola wymagała, aby Mo
drzejewska. która nie scho
dzi ze sceny przez 2,5 go
dziny, mówiła najp;erw po 
angielsku źle, potem nieco 
lepiej, a wreszcie perfect. 
Pracowałam więc bez od
poczynku. a jeśli były 
chwile wytchnienia, to le
żałam dla relaksu na pod
łodze. Nie przecze. że mia
łam momenty załamania i 

·depresji, nie wierzyłam. że 
bede w st ie coś akiego 
udźwignąć. Ale 1dać mo
głam. Udało . Jako cie-

na dwa c:rni przed premiera 
Scena jest tam bowiem 
wykorzystywana do maksi
mum przez różne zespo
ły teatralne. Pierv~szc trzy 
przedstawienia są poza 
tym pomyślane, jako tzw. 
sprawdziany dla publicz

. n~ści. która pia ci wówczas 
polowe ceny biletu. a sie
dzący na widowni. produ
cent i reżyser obserwuia 
reakc.ic widzów na spek
takl. To pozwala polem na 
ewentualne poprawki. Do
piero po tych 3 dniach jest 
premiera prasowa. 

- Przed premierą oczy
wiście wielka trema? 

- Ogromna. Potem wiel
kie zmęczen : e. Gdy wró
ciłam do domu po spek
taklu. siedziałam kilka go
dzin na krześle w płasz
czu, bo nie miałam siły go 
zdjąć. Po premierze pra
sowej nie spalam do 5 ra
no w oczek iwaniu na re
cenzje. a producent z ro
dziną nie zmrużyli <>ka 
całą noc i około 6 rano 
mieli już pierwsze oaski 
z recenzjami. Prasa reagu
je tam natychmiast i re
cenzje ukazują sie naraz 
we wszystkich dzienn:kach 
i gazetach popałudniowych, 
których jest mnóstwo. To 
w Irlandii dowiedziałam 
sie właśnie z jednej z ga
zet. że mam głos najbar
dziej sexy na świecie. Gdy 
tylko przyjechałam do Du
blina. musiałam też udzie
lać na prawo i lewo wy
wiadów. I tak było n iemal 
do końca . a ostatnie przed
stawienie graliśmy 3 mar-

- Duży wywiad z panią 
ukazał się m.in. w „lrish 
Times", dzienniku wycho 
dzącym na całą Irlandię. O 
co panią pytano? 

- O samop<>czude przed 
premierą. o bariere języ
kowa, także o obecna sy
tuacje polskiego teatru. 

- · Czy dobrze zniosła 
pani· irlandzki kłima.t? 

wyspie, w ciągu dnia są 4 
POr.Y roku. Zdarzało s:e. że 
w nocy bardzo marzłam, 
bo tamtejs:ie m:esz:kania 
n:e są niestety, ogrzewane 
tak, jak nasze. 

- Jakie Slł pani naj
bliższe plany artystyczne'! 

We Wroclawi\ł wra
cam do swojej ulubipnej 
roli markizy de Merteuil 
w „Niebezpiecznych związ
kach". Być może telewi:zja 
wyemituje też · wkrótce dwa 
spektakle, w których gram 
główne role kobiece. To 
„Zabić mężc.zyzne" w rely
serii Andrzeja Sapiji i 
„Mały bies" w reżyserii 
Krzysztofa Langa. „Imi
grant Queen" ma być też 
jeszcze wznowiona i wy
stawiona w innym teatrze 
w Irlandii. W Dublinie za
proponowano mi ponadto 
role w „Kobietach trojań
skich" Brendona Kennelly 
w reżyserii Raymonda Ye
atsa. Do końca marca be
de też wiedziała, czy doj
dzie do skutku planowane 
3-miesięczne tournee 
Stanach Zjednoczonych z 
„Immigrant Queen". Kazi
mierz Braun zamierza po
za tym wystawić tę sztuke 
w Buffalo, gdzie zagrala
bym z amerykańskimi ak
torami. We Wrocławiu cze
ka jednak mnie jeszcze 
praca ze studentami w 
szkole aktorskiej, a jeśli 
nie wszystkie projekty 
związane z wyjazdem za 
granice dojdą do skutku. 
obiecuje sobie urlop, któ
rego n:e miałam od bar
dzo dawna. Wyjechałabym 
trcche n ::i <l i:' orze, pograła
bym w te:n:sa i odwied · 
!abym wreszcie na dl ej 
matkę w Krakowie. 


