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Jest 
laureatką 

wielu 
nagród, 

ale najważniejszą 
z .nich 

.jest 
ż pewnością 

„Złota Palma" 
w Cannes 
za kreację 

w węgierskim 
filmie 

Karoly 
Makka 
„Inne 

spojrzenie". 
• Spodziewałem się, że zobaczę Panl1t 

w roll najprawdziwszej gwiazdy - także 
w domu. 

- Jest pan rozczarowany? 
• Trochę. A propos Cannes: w jakiej 

sukńl wystąpiła Pani na tym festl-lu? 
- W pożyczonej od Małgorzaty 

Niemirskiej. Myślę, że była przepiękna 
i efektowna. Kiedy później pokazywa
łam zdjęcia, wszyscy byli zdziwieni. że 
i ja mogę nosić takie suknie. 

• Jak się Pani czuła schodząc w tej 
pożyczonej sukni po słynnych, festiwalo
wych schodach? 

- Czułam się potwornie. Trema. 
Ponadto to jednak straszna wysokość 
i odległość. Myślałam , że się prżewró-

Materiał na dobry film 

Nie chciałam się po 
Spotkanie z JAD.WIGA JANKOWSKĄ-CIEŚLAK - . 

. l 
cę, ale na szczęście schodziłam pod 
rękę z reżyserem Kfłroly Makkiem. 
Pewnie sama bym nie zeszła. W sumie 
to ogromne przeżycie, tym bardziej, że 
zdarza się raz w życiu. 

• Czy otrzymała Pani )akieł propozycje 
filmo-? 

• Nieciekawe. 
• Przyjęła Je Pani? 

• Nie chciałabym zdradzać, bo 
mam pecha i kiedy coś głośno planu
ję , to zwykle nie dochodzi do realiza
cji . Dwie propozycje są interesujące 
i może dojdą do skutku. 

• Ilu ~adów Pani udzieliła? 
• Niezliczoną ilość . 

• O co najczęłcleJ pytali Pani1t zachod.. 
ni dziennikarze? 

- O sytuację w Polsce i czy nie 
byłoby dla mnie lepiej , gdybym została 
na Zachodzie. · ' 

• Co im na to Pani odpowiadała? 

- Że w najbliższej przyszłości 
udzielę im wyjaśnień . 

• A dziennikarze? 
- Nie dawali się tak łatwo zbyć, ale 

doszli do wniosku, że trzeba mi dać 
spokój. Chciałam dodać, że w Cannes 
reprezentowałam Hungarofilm i by
łam przedstawicielką całego obozu 
socjalistycznego. 

• Czy wierzy Pani w sukces polskiej 
aktorki na zachodnim rynku? 

- Wierzę, po przykładzie Krystyny 
Jandy. Jestem zachwycona. że jej się 
powiodło . Sądzę, że nasi aktorzy po
winni szerzej przenikać w świat. 

• APani? 
- Trochę wiedzą o mnie na Zacho

dzie, zrobiłam tam trzy filmy. Zmiana 
języka i otoczenia dobrze wpływa na 
moją psychikę. 

• U nas nigdy nie było Pani za dużo, 
jakoł się Pani dozowała. Czym to było 
spowodowane? 

- Głównie zdrowiem. Przede 
wszystkim psychicznym. 

e Pierwszą rolę w filmie zaproponował 
Pani Janusz Morgenstern, kiedy zaczynał 
„Kolumbów". Spotkał się z odmowlł-

- No tak, bo miałam inne plany ży
ciowe. Musiałabym wziąć urlop dzie
kański, byłam wtedy na drugim roku 
PWST. Może by przyszły następne fil
my, wtedy moja przyszłość aż do dy
plomu aktorskiego wciąż by się odda
lała. Chciałam skończyć studia w nor
malnym trybie. Miałam 18 lat. niewiele 
umiałam i bardziej fascynowało mnie 
życie akademickie niż filmowe. 

• Wszyscy zachwycali się Pani deblu· 
tern, roll' Magdy w fiknie „Trzeba zabić tę 
mlło6ć", ale w swoim pierwszym wywia
dzie Pani powiedziała: „Nie lubię tej po
staci. Nie lubię siebie w tej roli. Nie chcia
łam się z nią Identyfikować -.,ętrznie. 
Nie przeceniam moleOo udziału w tym fil· 
mie" - i jeszcze klłka"podobnych zdań na 
„nie" •.. A jednak w polskim filmie zalstnla· 
la Pani włałnle dzięki tel roll. 

- Przypuszczam. że teraz moje 
zdanie na ten temat nie zmieniłoby się , 
choć oglądałam się na ekranie z przy
jemnością. · może dlatego, że byłam 
o wiele młodsza. Miałam wtedy zaletę, 
z której nie zdąwałam sobie sprawy -

prawdę wewnętrzną, jakiś ładunek 
wiary w swoją siłę i młodzieńczy żar. 
Byto to widoczne w tym filmie. Wów
czas mnie to raziło jako wynik niedos
tatku warsztatu. Teraz uważam to za 
dar od Boga, charakterystyczny dla 
wieku. Dar. który należy chronić. 

• Wtedy, a był rok 1972, nazwała Pani 
pracę. aktora w filmie „na pół łwladomlł", 
,,zdalnie kierowaną". Jak nazwie ją Pani 
po 11 latach pracy? 

- Cytowałam kogoś, może kogoś 
mądrego, może nie zdawałam sobie 
sprawy. co to jest praca w kinie. Pa
miętam ingerencję reżyserów w pracę 
aktora i uzależniony od niej ostatecz
ny rezultat. Kiedy aktor, ,ie bierze w tej 
pracy udziału , zostaje odsunięty, jego 
praca jest na pół świadoma. Człowiek 
daje się prowadzić, ale myślę, że po
siadam tak dużą dozę samokontroli, 
że to, co robię na planie, jest świado
me od początku do końca. Czasami aż 
za bardzo. Po filmie „Trzeba zabić tę 
miłość'jotrzymałam bardzo wiele pro
pozycji. Zaczęłam być wybredna i wy
dawało mi się , że przyjmuję tylko naj
lepsze oferty. Okazało się , że nie były 
najlepsze. Kilka przeoczyłam, kilku lu
dzi obraziłam . ale nie chciałam wciąż 
powielać postaci Magdy. Przecież ła
two jest odrywać kupony od tego, co 
się zrobiło, tylko że drepcze się wtedy 
w miejscu i poza pseudopopularnoś· 
cią niczego się nie osiąga. Chciałam 
wciąż iść do przodu, choć nie wiem, 
co to znaczy. Rzadko występowałam , 
grałam jedną rolę na pięć lat. Nie zaro
biłam pieniędzy, nie urządziłam się, 
ale nie wypaliłam się. posiadam w za-

„Pani Bovary to Ja" Zbigni- Kamińskiego 
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nadrzu jakąś niewiadomą, która 
w przyszłości będzie mi dawała satys
fakcję . Miałam tylko szczęście praco
wać z dobryl)li reżyserami. 

• Którą z ról zalicza Pani do swoich 
osiągnięć aktorskich? 

- Lubiłam i cenię do dziś rolę z tele
wizyjnego spektaklu „ Mój piękny 
dzień urodzin" o Krystynie Wituskiej. 
Nie wierzyłam w powodzenie tego 
przedsięwzięcia, ale po obejrzeniu -
zaakceptowałam . Myślę, że-coś mi się 
udało. Cenię też dwie role teatralne: 
tytułową „Matkę" z dyplomu oraz Vio
lę i Sebastiana z ,,Wieczoru trzech 
króli ". Do osiągnięć zaliczam też os
tatnią rolę , dziennikarkę Ewę z wę
gierskiego filmu „ Inne. spojrzenie" , 
gdzie po raz pierwszy patrzę bez bólu 
na siebie. 

• Na początku reży"serzy eksponowali 
g!ównle Pani nowoczesną urodę I takiż 
sposób bycia przed kamerą. Czego Pani 
szuka w swoich bohaterkach filmowych? 

- Pierwsze moje role, w „Ostatnim 
liściu ", „ Dziewczynie i gołębiach" , 
mogłaby zagrać każda aktorka, ja 
w nich nic specjalnego nie znalazłam . 
Propozycja roli w filmie „ Sam na sam" 
wydawała mi się wspaniała, ale po
wstał melodramat, który nie dorósł do 
naszych oczekiwań ." To było ładne , 
kolorowe, wzruszające, nie sięgające 
jednak możliwości tego gatunku. Ład
ny okres w moim życiu , pracę ze wspa-

ciąg dalszy na str. 20 

Melodramat 
Z Piotrem Fronczewskim w filmie „Sam na 
sam" Andrzeja Kostenki 
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Mlodz~ żar Z~ Maic.tn w „Trzeba zeblt _t• m~· Jenueza Morgensterne . 
niałą ekipą wspominam z dużym sen
tymentem. „ Pani Bovary to ja" była 
wielką pomyłką. Materiał na dobry 
film, ale na tym się skończyło. Wyszło 
coś tak pretensjonalnego i niedobre
go, jak rzadko w polskim filmie. 

e Mimo to deleł grele Penl role, kt6l'9 
nie dllweły Ały8fekcjł.-

- Grałam. W trakcie roboty okazy-
. wały się pomyłkami , ale w scenariu

szach były ciekawe. Nikt nie jest w sta
nie przewidzieć, co okaże się dobre, 
a co złe. Popełnia się dużo omyłek, ja 
ich popełoitam mnóstwo. • 

• Czy to meczy, że towenyliZy Pani 
uczucie nleclosylu, 1ouzarowanłll, że co6 
pmibiegalo nie łllk, lek powinno? 

- Tak, mam je.w sobie. 
• ZllwRe c:hc:l8łe Penl mleć merglMs 

dl•..,.._ OIObletydi. Czyto ... powlodlo? 

- Tak. Córka Zosia ma 10 lat, syn 
Jakub 3 lata. Ale nie jestem żoną Bro
nisława Cieślaka, który sam to wyraź
nie zdementował w TV. Wyszło to na
wet tak, że poczułam się dotknięta, ale 
to chyba niezręczność innego dzien
nikarza, który rozmawiał z por. Bore
wiczem-Cieślakiem na tematy rodzin
ne. Moim mężem jest Piotr Cieślak -
reżyser z warszawskiego Teatru Po
wszechnego. 

• Cza• nie stoi w mlejtlcu, ucugólnle 
die 8ktortd. 

- I bardzo dobrze. Cieszę się z tegO 
powodu. 

• W tym zewodzle nie mote być mowy 
o sukcesllch mpótnlonych. 

- Prawda. Nie wiem, czy je miałam. 
Myślę, że jak będę stara, to o tym 
opowiem. 

e Tu tek lak w sporcie -~ się ZW'/
c:lęstwe. 

- Nic podobnego, aktorstwo w Pol-
sce nie ma nicws~lnego ze sportem. 

e Azc:zym? 

- Z kamieniarstwem. 

• Swoim posteclont tllmowym przelui
zuje Penl ~stk4 własnej oeobowo6cl, czy 
mote~ siebie? . 

- Cząstkę. Udawajmy, że tak jest. 

• Czy tek jest w fllrnle „Inne spojrze
nie"? 

- Reżyser KAroly Makk przygoto
wał scenariusz z myślą o Cannes. Pra
cuje dwadzieścia lat wtym fachu, za
wsze tylko ocierając się o zwycięstwo. 
Skompletował znakomitą obsadę, za
angażował świetnego operatora, ale 
nie mógł na Węgrzech .znaleźć odpo
wiedniej aktorki w średnim wieku do 
głównej roli. Polscy aktorzy mają tam 
dobrą renomę. W międzyczasie Makk 
znalazł Grażynę Szapołowską. Ja wy
dawałam mu się początkowo za mło
da. Długo nie dawał odpowiedzi. Do 
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pierwszego dnia zdjęciowego nie . był 
OS!atecznie zdecyćlowany. W sumie 
rezyser niewiele o nas wiedział, jed
nak ~ryzykował. .,Złotą Palmę", 
o które1 marzył, zdobyłam ja Praca 
była bardzo ciężka, wymagania 
og.romne, reżyser pracował na arcy
dzieło. Lubię taką pracę. Trwała pół 
roku. W kraju wydarzenia polityczne, 
a my odcięte od rodzin. Praca wyda
wała się nam katorgą: Filmowcy wę
gierscy mają jedną wadę: nie cenią 
czasu, liczy się dla nich tylko efekt. 
Rola, jaką otrzymałam, zdarza się raz 
wżyciu. 

• Zegrałe Pani ~ bez - ne 
uzy9kanle,utysfakcjl w zewoclzle I w efe
rze uczuć. Czy Pani rozumlllla ew.t. czyl9ł 
była ąne w s-i trmgedll zupełni. Piini 
obca? 

- Wydawało mi się, że ją rozumiem, 
ale wcale nie jestem tego pewna, bo 
do pełnego zrozumienia trzeba byłoby 
to wszystko przeżyć, a ja takich sytua-
cji nie przeżywałam. • 

e Nie bylo to Pani .,._ spolbnlil 
z zagranicznym fllmern? 

- Nie, ale pierwsze z inną kinema
tografią 50Gjalistyczną. W RFN grałam 
u Edwarda Zebrowskiego w „Miłosier
dziu płatnym z góry" obok Elisabeth 
~rgner: wielkiej gwiazdy t~o kina, 
w1ększe1 od Marleny Dietrich. Spotka
nie z nią na planie było fascynujące. 
Moje zadanie aktorskie nie było trud
ne. Grałam w języku niemieckim. Film 
„Wyjście nr 7" produkcji holender
sko-belgijskiej to niepowodzenie, pla
ma na moim życiorysie. Grałam zbla
zowaną emigrantkę prowadzącą bu
tik. Była to główna rola kobieca, z uzy
skanego honorarium żyłam w kraju 
dwa lata Pracowałam tam tylko trzy 
tygodnie. 

e W lcnlłu Penl popul..-no6ć WDoełlt po 
roll „Mgleld" w -'81u lV ,,Jan Serce". 
Lubi Pani tę postać? . · 

- Miałam tylko dwa dni zdjęciowe 
i nie zdążyłam się do niej przyzwy
czaić. 

• Co obecnie gra Pani w lllmle? 

- Nic, w telewizji też nic. W teatrze 
gram Judytę w „Księdzu Marku" i żo
nę w „ Koriolanie". 

• ,,Jeśli łut nesłlU>I próg moich możll
wo6c:ł, chcłałabym po proebl umieć 

oclejjt" . Tak mówiła Penlpodebluc:lewfll.. 
mle. Ne i11k1m etapie IHł Piini obecnie? 

- Niewiem. 

• Z netury JeSt Penl optymletk4? 
- Wyłącznie! 

Rozmawiał 
BOHDAN 

GADOMSKI 
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Poczet klubów polskich 

Od kilku tygodni prezentujemy Czylelnlkomdorobek nie
których Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Sezon 1982183 
dobiega końca i więlcszośt klubów zawiesza działalność na 
czas wakacji. I my zawieszamy ten cykl ao jesieni. Na 
zakończenie • . 

KLUBOWI 
WYDA.WCY 
W 

iele było w minionym sezo
nie interesujących semina
riów, przeglądów i mini-fes
tiwali klubowych; o najcie- · 

kawszych infonnowaliśmy Czytelni
ków na bieżąco. Mniej natomiast uwa
gi poświęciliśmy jeszcze jednej z dzie
dzin pracy klubowej: wydawnictwom. 

Publikacje DKF-ów są często jedy
nym źródłem informacji o aktualnych 
zagadnieniach filmu, realizatorach 
polskich i zagranicznych, filmach in
teresujących kluby. 

Choć sezon był trudny, zebraliśmy 
wiele publikacji świadczących o wy
sokim poziomie autorów i sprawności 
wydawców. Nie tylko tak zasłużonych 
jak warszawski „ Kwant", którego bro~ 
szury poświęcone filmowemu dorob
kowi Marka Hłaski czy nowemu filmo
wi węgierskiemu warto mieć pod ręką, 
czy też krakowskie Studenckie Cen
trum F~lmowe „Rotunda", któremu 
udało się utrzymać i rozwinąć w nie
mal regularny kwartalnik czasopismo 
„Powiększenie", mające zadatki na 
poważne pismo teoretyczne. 

Także z zupełnie małych ośrodków 
otrzymujemy od czasu do czasu publi
kacje, budzące uznanie dla ambicji 
i sprawności działania klubów. Dwie 
z nich były wyjątkowo interesujące. 
Wprawdzie ich wydawcy do „małych" 
i „ nieznanych" nie należą. ale też po
ziom tych wydawnictw wybiega ponad 
przeciętną. • 

Znany krakowski DKF „Kinemato
graf" zorganizował z okazji swego 
1 O-lecia sesję filmową „Prawda i le
-geoda Dzikiego Zachodu". obdarza
jąc jej uczestników piękną książeczką 
z tekstami na ten właśnie temat, ilus
trowaną doskonałymi reprodukcjami 
amerykańskich- obrazów o tematyce 
„westernowej" . To chyba "dowód, że 
dla klubowych entuzjastów w zasa
dzie nie ma rzeczy niemożliwych. Pro
gram ten opracowali Maciej Mroż
lsowski i Leszek Sosnowski. 

Nakładem Łódzkiego Domu Kultury 
wydana została z okazji DKF-owskiej 

sesji poświęconej Wojciechowi Wisz
niewskiemu broszura Macieja Łukow
skiegc, „ Wojciech Wiszniewski - zapis 
faktów podstawowych" . O ile wiem, 
jest to pierwsza publikacja monografi
czna o tym wybitnym artyście. Napisał 
ją człowiek znający Wiszniewskiego 
doskonale, jeden z nielicznych, którzy 
realnie mu pomogli w ciernistej dro
dze do zawodu reżyserskiego. Czuje 
się to w tekście tej niewielkiej pracy, 
pełnej nieznanych nikomu informacji 
i wyważonych ocen. Wydana w zaled
wie 250 egz. książeczka Łukowskiego 
zasługuje na jak najszybszy przedruk, 
bowiem filmy Wiszniewskiego wciąż 
krążą i krążyć będą nadal po klubach . . 

Mam nadzieję, że wydawcy klubowi, 
których tu pominąłem, nie obrażą się, 
ale szybko zapakują w koperty opubli
kowane przez siebie broszury. progra
my i przyślą je do mojej kolekcji. Któż 
nas bowiem pochwali, jeśli nie będzie.
my chwalić się sami? Zrewanżuję się 
na jesieni. 

OSKAR 
SOBAŃSKI 


