Wierzę w ciężką pracę
Rozmowa z Philippe Tłokińskim, odtwórcą roli Jan Nowaka-Jeziorańskiego
w filmie „Kurier”.

Philippe Tłokiński, fot. Agencja „Studio Gama”.
Bożena U. Zaremba:
„Kurier” traktuje o jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń polskiej
historii, Powstaniu Warszawskim, ale film nie do końca jest na serio – to
trochę połączenie Jamesa Bonda i Indiana Jones’a.

Philippe Tłokiński:
Pierwszy raz spotkałem się z porównaniem do Indiana Jones’a [śmiech]. Jeżeli
chodzi o temat poruszony w filmie, to rzeczywiście dotyka on ważnych wydarzeń z
historii Polski. Z drugiej strony „Kurier” nie opowiada o Powstaniu Warszawskim.
Traktuje raczej o jego kulisach. Znamy zakończenie tej historii, ale zawsze
pozostanie pytanie, czy decyzja o podjęciu powstania była słuszna. Mimo powagi
tematu, twórcy chcieli zrobić kino atrakcyjne.
Jak doszło do tego, że zagrał Pan w tym filmie?
Zostałem zaproszony na casting, który miał kilka etapów. Konkurencja była duża.
W końcu dostałem propozycję. Lubię swój zawód i długo nie odmawiałem ról,
również w kinie studyjnym, artystycznym. Liczyło się zdobywanie doświadczenia.
Dzięki temu trafiłem na plan „Nocy Walpurgii” Marcina Bortkiewicza – bardzo
ważnej produkcji w mojej karierze. Na początku pracowaliśmy właściwe za darmo,
zależało nam na tym projekcie. Dopiero potem dostaliśmy dofinansowanie.
„Kurier” to była wspaniała rola i to pod okiem mistrza kina polskiego.
Co Pana pociągało w postaci głównego bohatera?
Przed rozpoczęciem filmu mało znałem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, zresztą
podejrzewam, jak większość Polaków. Na castingu musiałem przygotować długie
monologi, w tym ten wypowiadany w komendzie głównej AK. Nie były one wcale
łatwe do zagrania, ale ten materiał bardzo mi się spodobał. Kiedy wiedziałem już,
że zagram w „Kurierze”, zgromadziłem mnóstwo książek dotyczących nie tylko
samego Nowaka-Jeziorańskiego, ale i czasów, w których żył.

Kadr z filmu „Kurier”, fot. Bartosz Mrozowski.
Urodził się Pan we Francji. Na ile, więc znana była Panu historia i kultura
Polski?
Rodzice są Polakami, w domu rozmawialiśmy po polsku. Podczas, gdy wszyscy moi
znajomi jeździli na wakacje do Włoch, my spędzaliśmy je w Polsce. W Genewie,
gdzie mieszkaliśmy, jest duża społeczność polska, istnieje polski kościół, wokół
którego ludzie się gromadzą. Styczność z kazaniem podczas mszy, spotkania z
Polakami, umożliwiły mi kontakt z tradycją, kulturą i językiem, który jest kluczem
do wszystkiego.
Co zadecydowało o pójściu w kierunku aktorstwa?
To był pewien proces, który dział się krok po kroku. Nie wiedziałem od dziecka, co
chcę robić w życiu. Nie chcę, żeby to zabrzmiało pretensjonalnie, bo mam, wobec
tego, co się stało dużo pokory, ale to nie ja wybrałem teatr, tylko teatr mnie
wybrał. Lubiłem zajęcia z teatru, dobrze mi na nich szło. Pomyślałem wtedy –
dlaczego nie scena. Mój ojciec, z kolei, był zawodowym piłkarzem i podobną
karierę wymarzył sobie dla mnie. Ja sam rozważałem przez chwilę zdawanie na
prawo. Tyle, że jak znajomi mnie pytali, co mi się podoba w zawodzie prawnika,
okazywało się, że to, co mnie najbardziej pociąga to retoryka, krasomówstwo i
publiczne wystąpienie. I mówili mi wtedy: „Ty nie chcesz zostać prawnikiem, ty
chcesz być aktorem” [śmiech]. Kiedyś nieśmiało zapytałem profesora, który
prowadził zajęcia z teatru, co powinienem wybrać. I on odpowiedział mi, że jego
zdaniem byłbym kompletnym głupcem, gdybym nie został aktorem, po czym

wyszedł, teatralnie trzaskając drzwiami [śmiech]. Dodało mi to odwagi, żeby w
końcu odpowiedzieć sobie na pytanie, czego chcę. Profesor był dla mnie takim
duchowym ojcem. Mojemu tacie nie udało się pomóc mi w kwestii znalezienia
drogi życiowej, ale udało mu się coś innego – odpuścić, porzucić własne ambicje,
zrozumieć mnie i wesprzeć.
Jednym z wiodących tematów filmu „Kurier” jest kwestia wyboru.
W pewnym sensie. Główny bohater dostaje rozkaz, z którym się nie zgadza. Kreuje
sobie antytezę i dąży do celu, żeby realizować ten drugi scenariusz. Ta sytuacja
pokazuje zresztą, jak skłócona była wtedy władza. Później, kiedy NowakJeziorański spotyka młodych ludzi już uzbrojonych i orientuje się, że powstania nie
da się zatrzymać, dochodzi do wniosku, że trzeba się poddać losowi i na spotkaniu
z dowódcami AK wypowiada opinię, która tak naprawdę zgadza się z tym
pierwszym rozkazem. Ta opinia jest „post-powstańcza”, to znaczy ten dialog nie
miał historycznie nigdy miejsca w takiej formie, to już jest powiedziane z
perspektywy. Ale merytorycznie wszystko się zgadza.

Kadr z filmu „Kurier”, fot. Bartosz Mrozowski.
To bardzo dojrzała wypowiedź.
Bo jest prorocza. Stanowi odzwierciedlenie tego, co Jan Nowak-Jeziorański
napisze w przyszłości. Film tak naprawdę nie broni decyzji o rozpoczęciu
powstania, ale pokazuje w jakim duchu została ona podjęta. Bardzo lubię ostatnie
ujęcie filmu, kiedy rozpoczyna się powstanie, odwracam się do Partycji Volny i z

jakimś żalem pytam: „Idziemy?” I potem wszyscy biegną do światła. Światło
oznacza śmierć. I tam nie ma zaskoczenia, bo przecież znamy historię, wiemy, jaki
przebieg miało powstanie. Historii nie możemy zmienić, ale możemy ją zrozumieć
i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Dzisiaj z perspektywy czasu łatwo powiedzieć,
że Powstanie Warszawskie było błędem, bo zginęło tysiące ludzi, a Warszawa
została kompletnie zniszczona, ale przecież nikt się tego nie spodziewał.
Co według Pana może w tym filmie przemówić do widza zagranicznego?
Film ten ma być przede wszystkim dobrą przygodą, rozrywką, z elementami kina
akcji czy kina szpiegowskiego. Wspomniała Pani o Indiana Jonesie. To jest według
mnie dobre porównanie, bo w „Kurierze” jest dużo lekkich scen, robionych z
dużym poczuciem humoru. Jest też wiele wymyślonych epizodów, jak na przykład
wątek związany z agentką Doris.

Kadr z filmu „Kurier”, fot. Bartosz Mrozowski.

Kadr z filmu „Kurier”, fot. Bartosz Mrozowski.
Właśnie jej postać bardzo mi przypominała postać Elsy Schneider z
trzeciej części „Indiana Jones”, nawet fizycznie aktorki są bardzo podobne
i rozwój tego wątku jest podobny, chociaż nie zdradzajmy tutaj, jak się
rozwinie.
Wątek ten został specjalnie wymyślony, dla urozmaicenia fabuły. Reasumując –
jest to kino dynamiczne, a przy okazji widz może nauczyć się czegoś na temat
historii Polski. „Kurier” spełnia więc dwie podstawowe funkcje kultury: dostarcza
rozrywkę i edukuje.
W następnym filmie z Pana udziałem wciela się Pan w postać innego
sławnego Polaka, matematyka Stanisława Ulama, który między innymi brał
udział w tworzeniu broni nuklearnej w USA. Czy może Pan coś powiedzieć
już bliższego na temat tego filmu?
Jeszcze nie widziałem końcowej wersji filmu, więc mogę go ocenić jedynie na
podstawie tego, co przeżyłem na planie. Ten film ma w sobie ogromny potencjał.
Jest to kino artystyczne, autorskie, podobne w konwencji do „Pięknego umysłu”.
Wszechobecna w tym filmie bomba wodorowa jest elementem budującym
napięcie, zgodnie z powiedzeniem, że bez konfliktu nie ma teatru. To najbardziej
potworna broń, jaką człowiek stworzył i to jest przerażające, że jednym
przyciśnięciem czerwonego guzika może rozwalić cały świat. A paradoks całej tej
sytuacji polega na tym, że od wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie i Nagasaki

do dzisiaj nie było incydentu z bronią nuklearną, że dzięki temu utrzymuje się na
świecie pokój, bo wiadomo, że użycie broni wodorowej oznaczałoby koniec naszej
cywilizacji.
Czy Profesor Ulam miał w związku z tym jakieś rozterki moralne?
Tak, oczywiście. Hiroszima dla twórców bomby była szokiem, nie mogli pogodzić
się z tym, że ich wynalazek został wykorzystany w tak okrutny sposób. A potem
kazano im wymyślić broń o jeszcze większej mocy. I Ulam stanął przed
dylematem, czy dzielić się wynikami swoich badań.

Kadr z filmu o matematyku Stanisławie Ulamie, fot. Jiri Vurma.
Obraca się Pan ciągle w tematach historycznych. Ostatnio zagrał Pan
jeszcze – w Teatrze Telewizji – postać Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Ta sztuka oparta jest na jego powieści o gułagu „Inny świat”. Temat mroczny –
brud, głód i przemoc. Ale moje kolejne filmy nie będą już produkcjami
historycznymi. Wracam do współczesności.
Włada Pan biegle trzema językami: francuskim, polskim i angielskim…
…jeszcze znam włoski.

Popyt na takich aktorów, jak Pan, powinien być, więc spory.
Znajomość języków daje mi przewagę [śmiech]. Jak nie we Francji, to w Polsce,
jak nie w Polsce, to w Szwajcarii. Praca aktora jest nieregularna – czasem
człowiek jest bardzo zajęty, a potem następuje długa przerwa. Nie patrzę na to,
czy rola jest mała czy duża – chcę, żeby zawsze była dla mnie jakimś wyzwaniem,
albo chociaż przyjemnością. Wychodzę z założenia, że jak film jest udany to ludzie
pójdą go zobaczyć, a jak nie, to jest on dla mnie dobrym doświadczeniem. Jest
jeszcze jedna ważna dla mnie sprawa: ja nie wierzę w talent, wierzę w ciężką
pracę. Jak nie pracujesz nad sobą, to nic z tym talentem nie zrobisz. Nigdy nie
słyszałem o talencie, który został zniszczony pracą.
Ale talent może mieć różne barwy, nie tylko musi oznaczać umiejętność
szybkiego przyswojenie sobie tekstu. Można mieć także na przykład talent
do pracy, do analizy czy determinacji. W tym kontekście, w czym leży Pana
talent?
Myślę, że jest to właśnie talent do pracy. Bardzo dużo czasu spędzam na uczeniu
się tekstu, na przygotowywaniu się do castingu czy jakiejś roli. To jest oczywisty
element bycia aktorem, tak jak dla pianisty spędzanie dziesięciu godzin dziennie
na ćwiczeniu. Ja to uwielbiam.
A ćwiczenie też może być pracą twórczą?
Na tym to polega. Występ jest jedynie końcowym rezultatem tej wielogodzinnej,
twórczej pracy. Przy moim zawodzie istotne też jest spotkanie właściwych osób
we właściwym momencie i wdzięczność za to, że ktoś dał Ci szansę. Całe moje
działanie opiera się na wierze w pracę i w to, że będzie dobrze. Jak miałem okres
posuchy, nadzieja była dla mnie bardzo ważna. Propozycja roli zawsze się w końcu
pojawia.

„”Kurier” w reż. Władysława Pasikowskiego, obsada: Philippe Tłokiński, Julie
Engelbrecht, Patrycja Volny, Jan Frycz, Rafał Królikowski, Cezary Pazura, Adam
Woronowicz.
Film będzie pokazywany podczas Festiwalu Polskich Filmów w Austin oraz
Festiwalu Polskich Filmów w Miami na Florydzie:
https://www.austinpolishfilm.com/
https://www.pffmiami.com/

