
- Gdy usiłowałam poprzez 
Pani męża skontaktować się 
z Panią, powiedział mi: „Pro
szę próbować, ale uprzedzam 
- Jadzia będzie Pani uciekała; 
nie lubi wywiadów''. Dziękuję, 
że zgodziła się Pani na rozmo
wę. 

- Z rzadka, ale spotykam się 
z dziennikarzami. Staram się 
jednak robić to jak najrzadziej. 

- I to w czasach, kiedy akto
rzy nieustannie walczą o swoją 
obecność w mediach? 

- Dobrze, a może nawet cie
kawiej jest być wyjątkiem, który 
potwierdza regułę. 

- Na pierwszym roku war
szawskiej PWST dostała Pani 
od Janusza Morgensterna pro
pozycję roli w „Kolumbach". 
Odmówiła Pani, choć ta propo
zycja dawała ogromną szansę 
mocnego debiutu aktorskiego. 

- Wówczas w szkole studen-· 
tów obowiązywał kategoryczny 
zakaz występowania w filmie 
i teatrze. Miałam dwie możliwo
ści: przyjąć rolę i wziąć w szkole 
urlop dziekański albo odmówić 
i pozostać na studiach. Wybra
łam to drugie. 

- Nie żałuje Pani dzisiaj tej 
decyzji? 

- Nie, bo dzięki niej miałam 
szczęście spotkać się jeszcze 
z tym pokoleniem artystów, któ
rzy za chwilę- odeszli. Opieku
nem naszego roku był Marian 
Wyrzykowski, który w połowie 
moich studiów zmarł. Z kolei na 
IV roku spotkałam się z Jerzym 
Jarockim, któremu zawdzię
czam wszystko to, co wiem 
o moim zawodzie. 

- Po ukończeniu PWST wy
stąpiła Pani z wielkim sukce
sem w roli Magdy w filmie 
„Trzeba zabić tę miłość" .Janu
sza Morgensterna. Ten sukces 
dawał Pani możliwości zrobie
nia kariery, a Pani - znów na 
przekór losowi - wybrała Puła
wy i teatr eksperymentalny 
przy Zakładach Azotowych. 
Nie dawała Pani losowi szansy. 

- Młodości przypisany jest 
bunt. Nie podobał nam się trady
cyjny teatr. Szukaliśmy własne
go języka · i uważaliśmy, że to 
właśnie my, młodzi, pokażemy, 
co to jest prawdziwy teatr, bo ten 
zastany wydawał nam się skost
niały. Nie interesowały nas wte
dy doraźne splendory w Warsza
wie, tylko robienie prawdziwej 
sztuki. 

- Zdaje się, że puławska pu
bliczność nie tego oczekiwała 
od swojego teatru? 

- Oczywiście, że nie. Chcieli 
wodewilów i operetki, a nie na
szą „grotowszczyznę". My jed
nak dzielnie trwaliśmy przy 
swoim, grając czasami dla jedne
go widza i wierząc, że robimy 
najważniejsze rzeczy pod słoń
cem. To był pouczający czas. 

- I po tej pięknej przygo
dzie, zakończonej likwidacją 
teatru przez ówczesne władze, 
trafiła Pani do „Dramatyczne
go" w Warszawie, który prze
żywał okres rozkwitu za dy
rekcji Gustawa Holoubka. 

- Tak naprawdę to marzy
łam o Starym Teatrze, tym bar
dziej, że Jerzy Jarocki i Stani
sław Radwan zaproponowali 
mi przyjęcie do zespołu. ów
czesny dyrektor „Starego'', Jan 
Paweł Gawlik, potwierdził pro
pozycję, ale zaznaczył: „Za
trudnię Panią bez męża. Miesz
kania dla Pani też nie mam". 
Podziękowałam i wróciłam do 
Warszawy. Do męża i rocznego 
dziecka. Ominęła mnie praca 
z Konradem Swinarskim, o któ
rej marzyłam. Do dziś odczu
wam to jako niepowetowaną 
stratę. 

- Teatr Dramatyczny chyba 
nieco zrekompensował Pani 
ten żal, gdyż tam właśnie wy
stąpiła Pani w największych 
rolach, choćby wspomnieć Me
deę, Elektrę, Judytę w „Księ
dzu Marku". 

- Dla mnie to wszystko by
ło mało. Żyłam w ciągłym nie-

dosycie. Wydawało 
0

mi się, że 
zapału i sił twórczych mam na 
dziesięć razy więcej, ale wtedy 
też zaczęłam uczyć się poko
ry, niezbędnej w tym zawo
dzie. Zaczęłam rozumieć, że 
nie tylko ja się liczę, że są też 
inni, którzy muszą niieć szan
sę. Takiej lekcji udzielono mi 
w „Dramatycznym", gdzie byli 
świetni reżyserzy i znakomity 
zespół. 

- Nie, nie! Jestem doceniana, 
sporo gram w teatrze, w filmach 
też można mnie oglądać, ale że 
w tym zawodzie trzeba tupać, 
krzyczeć i robić szum wokół sie
bie - to fakt. To jednak nie dla 
mnie. Mnie interesuje „kuch
nia", czyli praca. Taki mam tem
perament, choć rozumiem oso
by, które uwielbiają błysk fleszy. 

- Stanęła Pani w świetle ju
piterów, odbierając Złotą Pal-

spojrzenia". Mnie to nie intere
sowało. Może to był błąd, że ich 
nie przyjmowałam, ale wówczas 
jeszcze nie wiedziałam, iż kon
sekwencją tego będzie dwuna
stoletnie ,,ławkowanie". W koń
cu zagrałam w iluś tam filmach, 
ale szczególnie ciepło wspomi
nam dopiero spotkanie z An
drzejem Wajdą, od ktqrego do
stałam epizod w „Pierścionku 
z orłem w koronie". Jest kilku ta-
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- Który władze bezceremo
nialnie rozbiły, odwołując 
z dyrekcji Gustawa Holoubka. 

- I w ten sposób zniszczono 
teatr. 

- Wówczas zaczęła się Pani 
wędrówka po warszawskich te
atrach: Polskim, Nowym, Po
wszechnym. Dość nieszczęśli
wa chyba? 

- Właściwie to była włóczę
ga. Nie było na mnie zapotrze
bowania. U Dejmka w „Polskim" 
siedziałam w „rekwizytorni'', jak 
to się mówi w naszym żaJ::gonie. 

- A Hanuszkiewicz dał Pani 
wypowiedzenie.Wśrodowisku 
wtedy zawrzało. 

- W Dzień Kobiet wyjęłam ze 
skrzynki list, w którym przeczy
tałam: „Nie widzę dla pani miej
sca w moim zespole - z koleżeń
skim pozdrowieniem Adam Ha
nuszkiewicz". Poczułam się jak 
najgorsze pomiotło. Nie fakt roz
stania, ale jego forma była bole
sna. Pana Hanuszkiewicza za
wsze uważałam ze dżentelmena 
w każdym calu. Tu po raz kolej
ny „prysły zmysły". 

- Z Teatru Powszechnego 
odeszła już Pani na własne· ży
czenie. A przecież obok Pani 
były znakomite koleżanki: Jo
anna Żółkowska, Ewa Dałkow
ska, Krystyna Janda. 

- No właśnie. Było za dużo 
bab. W „Powszechnym" scenka 
jest malutka, więc się nie mieści
łyśmy. 

- Przecież to nie było Pani 
zmartwienie. 

- Wiedziałam, że czeka mnie 
kolejna „rekwizytornia". Za du
żo było tego czekania. 

- A może to Pani nie umie 
walczyć o swoje? ' 

- Nie umiem, to prawda. Nie 
to mnie interesuje w moim za
wodzie. 

- Wielu kolegów podaje Pa
nią jako przykład aktorki nie 
docenionej przez reżyserów. 

mę w Cannes za rolę w filmie 
„Inne spojrzenie". 

- I przeżyłam tam niesamo
wite chwile. Wyjechałam z ekipą 
węgierską, bo film reżyserował 
Węgier. Dostałam plakietkę z ja
kimś nazwiskiem węgierskim, 
bo nikt nie pomyślał, żeby przy
gotować z moim. Oczywiście 
w wywiadach rr..óW:tła!IJ, kim je
stem, z jakiego kraju, że stan wo
jenny, że tylko gram w węgier
skim filmie, dziennikarze i tak 
napisali, że nagrodę dostała wę
gierska aktorka. W Cannes po 
raz pierwszy wpadłam w ten ca
ły cyrk oszalałego świata, gdzie 
pozór goni pozór, a tak napraw
dę liczą się tylko pieniądze. Do
brze, że ten cały paranoiczny 
blichtr poznałam „u źródeł". 

- Czy, trzymając w ręce Zło
tą Palmę, liczyła Pani na to, że 
świat stanął przed Panią otwo
rem? 

- Tak, liczyłam. Stało się ina
czej, głównie z powodu stanu 
wojennego. Nie mogłam zostać 
na Zachodzie i robić tzw. kariery 
w filmie, bo w Polsce miałam ro
dzinę. 

- Ale w kraju telefon też 
przestał dzwonić. 

- Nawet nie przestał, bo ni
gdy nie zaczął. Po Cannes, jak 
się później okazało, wysyłano 
z zagranicy propozycje ról, ale 
nie bezpośrednio do mnie, tylko 
do „Filmu Polskiego". I tam grzę
zły, a dokładniej: były wyrzuca
ne przez urzędników do kosza. 
Przecież wówczas to oni decydo
wali o tym, kto wyjedzie na Za
chód, a kto nie. Widocznie uzna
no, że ta ze Złotą Palmą ma sie
dzieć i czekać w kolejce po ocet. 
A w Polsce był stan wojenny 
i czas aktorskiego bojkotu. 

- Bardzo długo czekała Pani 
na propozycję w filmie. 

- Jeszcze na Węgrzech dosta
łam kilka ofert, ale powielają
cych schemat roli z „Innego 

kich reżyserów filmowych, na 
dźwięk nazwisk których omasta 
spływa mi na serce. Do nich na
leży właśnie Wajda, Kutz, Mor
gerstern. Ilekroć Wajda przystę
pował do realizacji filmu, a ja nie 
otrzymywałam propozycji, to 
smutno mi było . Ale naprawdę 
nie mogę narzekać. Zagrałam 
w wielu filmach, spektaklach Te
atru Telewizji, a gdy nie gram, 
mam inne, fantastyczne zajęcia. 

- Haftowanie i malowanie? 
- Nie, to już przeszłość; już 

nie te oczy. 
- Pani mąż powiedział kie

dyś, że w latach 70. stworzyła 
Pani w polskim kinie portret 
kobiety przegranej, bo wiernej 
własnym poglądom. 

- Zapewne tak było, choć są
dzę, że raczej przypadek o tym 
zadecydował, iż tak właśnie 
mnie obsadzano. Zawsze intere
sowało mnie kino psychologicz
ne, autorskie, którego teraz jest 
coraz mniej. Wciąż wszyscy 
chcą się podlizywać młodym wi
dzom, a nikomu nie zależy na 
tym, żeby porozmawiać poprzez 
film z widzem dojrzałym. Eks
pansja młodości spycha na mar
gines inteligenta w średnim wie
ku. Żałuję tego. Ja samą, jako 
widz, nie lubię już chodzić do ki
na, bo współczesne filmy nie są 
do mnie adresowane, a tych 
wszystkich pseudoamerykań
skich polskich produkcji mam 
po dziurki w nosie. Zawsze nato
miast czekam na film Barańskie
go, Kutza czy Wajdy. 

- Ostatnio zagrała Pani 
w „Szczęśliwym człowieku", 
debiucie reżyserskim Małgo
rzaty Szumowskiej. 

- To dziwna rola, rola kobie
ty, która podporządkowała sobie 
jedynego syna, z którym musi 
się rozstać, bo dowiaduje się 
o własnej, śmiertelnej chorobie. 

- Znów dramatyczna i psy
chologicznie złożona? 
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- I dlatego niezwykle cieka
wa. Film lada moment wchodzi 
na ekrany. Mimo że reżyserka . 
jest debiutantką, dobrze się do
gadywałyśmy. 

- Podobno jest Pani w pra
cy trudna, niezależna i bez
kompromisowa? 

- Tak mówią „na mieście". 
Bawi mnie to, bo uważam się za 
osobę niezwykle spolegliwą. 
Ale widocznie to jest tylko mo
je zdanie. A że bezkompromi
sowa? No cóż, nie wyrażam let
nich opinii. Jestem ostra w są
dach. 

- A Pani udział w teleWi
zyjnym serialu „Miasteczko" 
nie jest kompromisem? 

- Owszem, jest. Nasza praca 
w teatrze jest kiepsko opłacana, 
a regularne honoraria z serialu 
w istotny sposób podbudowują 
mój budżet rodzinny. Dzięki 
niemu moje trzecie dziecko 
może chodzić do prywatnej 
szkoły i być dobrze kształcone. 
Dwadzieścia lat temu być może 
nie przyjęłabym takiej propo
zycji, ale wtedy za honorarium 
w filmie mogłam sobie kupić je
dynie komodę, która stoi do 
dziś . Życie zweryfikowało moją 
postawę. 

- Może to jest dowód na to, 
że czas zabrać się za swoją 
karierę i stawać do castingów? 

- Raz w życiu, dowiedziaw
szy się o realizacji filmu, za
dzwoniłam do reżysera, oferu
jąc swoją osobę. Usłyszałam: 
„Nie, dziękuję". To był pierw
szy i ostatni raz. Takiego upo
korzenia nie chcę więcej prze
żyć. 

- Czy dobry agent nie jest 
wyjściem z takiej sytuacji? 

- W Polsce nie ma takich 
agentów. Sprawdzałam agencje 
i wiem, że pracują w nich lu
dzie niekompetentni. Biorą nie
małe pieniądze za swoje usługi 
i na tym kończy się ich rola. 

- Czyli jest Pani aktorką, 
która czeka na propozycje? 

- Teraz już nie czekam. Los 
po raz drugi związał mnie z Te
atrem Dramatycznym, gdzie je
stem od 1994 roku. Sporo gram, 
także role komediowe, które 
uwielbiam. 

- Zagrała Pani nawet dy
rektorową w „Szkarłatnej wy
spie" Bułhakowa - rolę, w któ
rej występuje Pani również 
w życiu, jako żona Piotra Cie
ślaka, dyrektora Teatru Dra
matycznego. 

- O roli w sztuce od dawna 
marzyłam, natomiast w życiu 
nie jest ona chlebem, który 
chciałabym jeść. Dopiero teraz 
się jej uczę. 

- Nie czuje Pani żalu do lo
su, ludzi, że nie zrobiła Pani 
wielkiej kariery? 

- Nie, jestem bardzo zado
wolona. Przyjmuję życie takim, 
jakie ono jest. Mój trzeci syn, 
którego „fundnęłam" sobie 
w 40. roku życia, ustawił mi 
właściwą hierarchię wartości 
i uporządkował cały świat. 
Dzięki rodzinie nie muszę nad
słuchiwać, czy dzwoni telefon. 
Uważam, że wykorzystałam 
wszystkie szanse na tyle, na ile 
było to możliwe. I nigdy nicze
go nie robiłam wbrew sobie. 
A jak mam dość Warszawy, to 
jadę na wieś, nad Pilicę, gdzie 
mamy chałupę. Tam się cho
wam przed zgiełkiem z dzieć
mi, kotami i psami. Tnę drze
wo, noszę węgiel, koszę trawę 
i sadzę rośliny. Słucham tylko 
radia, bo nie mam tam telewi
zora. I wtedy nie tęsknię za gra
niem. Nie jestem aktorką, która 
poświęcałaby życie dla teatru 
czy filmu. Nie warto. 

- Może dlatego, że Pani ży
cie zawodowe tak się potoczy
ło? 

- Nie, to ja dokonałam takie
go wyboru. I jestem z tego po
wodu szczęśliwa. Uważam, że 
los jest dla mnie bardzo łaska
wy. 
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