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66. c,ADWIGA JANKOWSKA-CIESLAK - aldorq wansawskiero Teałna 
1~/o_;amałycmero - ósmy 1non na scenie. siedem lał prac)' w filmie. Na kon

cie klika ZD&ezłłcych ról łeałraln1clt I ldlkanUeie flimow1cb. . 

W środowlaku teatralno-filmowym mówi się o llłeJ 1 uwilłnym uznaniem: 
„Tak, rzeczywiście jesł dobra, ale iak mlędą umL..'' 

Nie lubi udzielać wywiaclów: 

- Mam Ju:i dosyć łych samych pytań: dlaaero .tawalam ctO szkoły akłor
skiej? oo ~zę o zawodzie? jab Jeet rólnlm mlęd:ą filmem 'a teatrem? oo 
robię aktualnie I Jakle mam plany? A pou ł1m, iK naprawdę, me mam 
wiele do powiedzenia. 

EDWARD ROSŁANOWSKI 
Swego czasu bardzo Pani zbulwer
sowa;a teatromanów.„ 

JADWIGA JANKOWstA-CIESLAK 
- Czym? 

e Przejściem z Teatru Dramat11cz
nego ·do Narodowego . i z powrotem. 

J ADWIGA JANKOWSKA - CIE.S
LAK - Po prostu się zniechęciłam. 
Nie chciało mi się dłużej siedzieć w 
Dramatycznym i nic nie robić, a w 
Narodowym Adąm Hanuszkiewicz 
proponowal mi trzy, cztery role. 

e A Pani wrażenia z Narodowe
go? St11l prac11 - różnie się o t11m 
mówi.„ 

JADWIGA JANKOWSKA - CIE$
LAK - To dosyć specyficzny styl 
pracy, polegający na magii, uroku, 
czarze Hanuszkiewicza. Bardzo mi 
się to na początku podobało, bo on 
rzeczywiście uwodzi, jest taki wspa
niały - a każdy lubi być uwodzony, 
pieszczony, na rękach noszony.„ 

e Czy odpowiadalo Pani spec11fi
czne dla Narodowego granie jednego 
spektaklu niemal bez przerw11? 

JADWIGA JANKOWSKA - CIE.S
LAK - Taki jest system teg!l tea
tru, że tygodniami się gra. Ja tego 
psychicznie nie znoszę. 

Nie 
e ,.4 w ilu spektaklach „Męża i 

i on11" Pani zagr_ala? 

JADWIGA JANKOWSKA - CIES
LAK - Zbliżałam się do osiemdzie
siątki. Ale już po 25 miałam dosyć. 
Lubię grać, i jest to w "Ogóle przy
jemne zajęcie , ale nie trzy tygodnie 
ciągle ten sam Fredro. I 

JADWIGA JANKOWSKA • CIES
LAK - Nie, ja wiem, są takie wy
znaczniki kariery, które każda ambi
tna aktorka powinna „zaliczyć". No, 
powiedzmy, Ofelię czy Balladynę. 
Ale z kolei, kiedy Gruza zapropono
wał mi granie Julii - zrezygnowa
łam. 

e Dlaczego? 

JADWIGA JANKOWSKA - CIEŚ
LAK - Bo jui wtedy byłam, moim 
zdaniem, za stara. Miałam chyba ze 
24 lata i czułam się po prostu trochę 
mądrzejsza od tego, co tam można 
było zagrać. A jeszcze w dodatku 
parę lat wcześniej widziałam film 
Zefirellego. Po prostu nie wydawało 
mi się możliwe, żeby cokolwiek le
piej albo inaczej zagrać. A powta
rzać? 

e Więc rzecz11wiście re·zygnujc 
Pani z t11ch s%tandarow11ch ról? 

J,ADWIGĄ JANKOWSKA - CIEŚ
LAK - Tak, jakcś wymiguję ,się 
od nich. 

e Czyżb11 kompleksy? 

JADWIGA JANKOWSKA • CIF.$
LAK - Raczej wręcz przeciwnie. 
Zadufanie w sobie. 

e Cz11li inną drogą niż wsz11sc11? 

JADWIGA JANKOWSKA • CIEŚ
LAK - Po prostu swoją. 

e Na „n»ojq" zgoda; ale też ' i in
ną. W końcu każd11 ma nib11 tę swoją 
drogę, ale dztwnvm zbiegiem okoli
czności są one bliźniacze. Więc chy
ba jednak indywidualistka? 

' JADWIGA JANKOWSKA - CIES-
• Po t ych bojach „Medea" jut LAK - A może to jut nie są czasy, 

dla Pani wytchnieni em: gra ią Pani żeby się babrać w klasyce? Właści
.::nacznie rzadzie j. wie nikogo to nie interesuje. A z ko
J ADWIG A JANKOWSKA - CIES- lei nie ma dobrej współc.zesnej lite
LAK - Na szczęście. Ale tak się ratury :- ani dramatycznej, ani fil. 
normalnie grywa. „Medeę" - w clą- mowej. 
gu dwóch sezonów ,zagraliśmy tylko e Obierwujqc Panł grę, mam 
60 razy. A w dodatku mam takie wrażenie, że coraz bardziej odchodzi 
szczęście, że na• ogół , gram w sztu-
kach, które są 7 niezbYt cliodliwe i Pani od kameralno.łci. 
rzadk.o V.:YS~a\via~e: ~?za -~Y1!1. ,grai;i . JĄpWIGA ·JA~OW,&KA . - .CIES
. przec1ętn~e. Jedną rolę ha dwa sho- · . LAK - Chyba tak„. Jak byłam miod
ny. Czyli . 3:1~ festem tu w Dr~m8:'7 , ..sz~, bardzo, :Iuoilam, tę kameralność, 
tyc~nym J.uz piąt:,;;sezo~, to za~r?!,amy;„,~ebechy" n.ą wierzch 7"1!YCł-flgać, ,,Ale 

,moze dwie, trey role. "'Ni~ jl?St to to . już mi się nie podoba . . ·. . 
' dużo, ale tez ' i · nie ża mało: mnie · · • 
wystarcza. e Dlaczego? 

• I naprawdę nie czuje Pani nie- JADWIGA JANKOWSKA - CIES-
dosytu? LAK - Dojrzewa człowiek, gusty 
JADWIGA JANKOWSKA - CIE$- się z wiekiem zmieniają. Teraz nie-
LAK - Troszkę. Mam taki lekki nawidzę wewnętrznego obnażania 
żal, bo niby jestem silniejsza i mam się. • 
więcej energii. Ale czy trzeba konie
c;;nie każdą rol~ „kosić"„. 

· e Przecież nie chodzi o to, 
Pani grała ka ż dą rolę. 

1~--~l - -

e Obnażanie się? W11da;e mi się, 
że t o jest raczej warsztat ' i chyba 
nic to nte ma wspólnęgo z psychi
czn11m ekshibicjonizmem. Na tym w 

złud 
końcu przecież polega sztuka aktor
ska. 
JADWIGA JANKOWSKA - CIES
LAK - W zasadzie tak, ale najczęś
ciej wspiera się jednak na swoich in
tym,nych sprawach, bo tak najłat
wiej i najproście j. Można to ubrać, 
jak się ma „warstat", ale mimo 
wszystko właśnie w psychice jest 
:fródło i to jest najbardziej eksploa
towane. Ono niby ma określać wy
miar roboty. 

e A więc, upraszczając, t ym lep
szy aktor, im bogatsze ma życie 
wewnętrzne? 
JADWIGA JANKOWSKA - CIEŚ
LAK - Chyba nie„. czy ja wiem„. 
Czasem to bardzo przeszkadza," byli 
tacy, co zwariowali na skutek boga-

' tego życia .wewnętrznego . 

e Pani ; est jednak zdania, ze 
.~ajprósts.zq i najskuteczniejszą me
todą jest wyciqg,anie materia.lu a~-. 
torskiego z czeluści psychiki. 

JADWIGA JANKOWSKA - CIEŚ
LAK - Każdy to stosuje, na tym 
między innymi opiera się nasz za
wód. 

e Zgoda, ale z t ego w ynika rów
nież, że aktor psychicznie splycony 
nie znajdzie w sobie tego materialu. 

JADWIGA JANKOWSKA - CIES
LAK - Ludzie potrafią tak niepra
wdopodobnie udawać.„ 
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en ••• 

możliwe, fizycznie 
Wręcz przeciwnie; nie 
'spektakli identycznych, 

· podobnych. 

niemożliwę, 
ma dwóch 
czy nawet 

. e Czy Panj ut.vciża, że w miarę 
upływu czasu do.!konali, cyzeluje 
swo;q kreację? 

JADWIGA JANKOWSKA - CIFś,
LAK - Tak, do pewnego momentu, 
ale potem przestaję. Na przykład w 
„Medei" moja rola rozwijała się tak 
m niej więcej do 25, no góra do 40 
pr zedstawienia. WiedziałaI!I, że coś 
osiągnęłam i tego nie przeskoczę. 

e Czy Pani jako aktorka woli być 
prowadzona w pewnych- ryzach, czy 
też traktuje je Pani jako zlo konie
czne t stara się z nich wyzwolić -
-przeforsować wlasne, ·odmienne kon
c_epcje? 
JADWIGA JANKOWSKA - . CIES
LAK - Wolę być prowadzona, ale w 
tych narzucon ych, sztywnych ramach 
zawsze staram się zrobić coś swo-
jegc>. • 

e Jest w Pani sporo tak zwanej 
pokory w obec zawodu. Czy jednak 
nigdy ni e miala Pant ambicj i zrobie
nia czego§ naprawdę wielkiego, czy 
n ie widzi Pani tb sobie potencjalne
go materia !u na realizację takich za
mierzeń? 

JADWIGA J ANKOWSKA - CIES
LAK - Tak, bardzo bym chciala 
kied y! zrobić coś w ielkiego, a le ciąg
le czuje:, że jeszcze nie pora, że jesz
cze mam czas. To znaczy, musi. się 
znaleźć rężyser, k tóry będzie miał 
jakąś rewelacyjną propozycję i ~y
myśli sobie, że właśnie nie kogo in
nego a mnie do tego potrzebuje. A to 
wszystkll musi się jeszcze w dodatku 
zdarzyG w momencie, kiedy będę do
brze usposobiona do tej roboty. Ale 
w ydaje m i sie, że jeszcze nie przy
szedł czas na to, że muszę się jeszcze 
w iele naucz ć . Być może, że taki 
m oment n adejdzie, ale czy na pe\Y
no? P rawdopodobnie nie, bo t ak.ie 
m arzenia zazwyczaj się nie ziszczają. 

• Mówł Pani bardzo skromnie. 
Czy napraw d i: nie czuje Pani 1P so
bie wewnętrznej .~ iły, którą wystar
czyłoby uruchomić i... 

• Skoro więc Pani sankcj onuje JADWIGA JANKOWSKA - CIES-
metodę pozytywnego oszustwa, nie LAK - Kiedyś się t ak czułam, w te j 
musiala Pani z 'n iczego rezygnować, chwili już nie. Kiedyś tak„. Bardzo 
by uniknąć t ale zwanych bebechów. nawet. Ale wszystko tak jakoś 

\ 
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tracę , że jednak coś swojego gdzieś 
i am w kąciku tkam i to m i kiedyś 
.będzie procentoy;ało. 

• I z tego czerpi e Pani satysfau
cję ? . , , . 

·JADWIGA JANKOWSKA CIES
LAK - Ja mam olbrzymie własne 
satysfakcje! Choćby z tego, że po
stępuję według jakichś t am swoich 
reguł i nie żdarzyło m i się jeszcze do 
tej pory, żebym tak naprawdę sprze
niewierzyła się samej sobie. · 

e A ambi cje? 

JADWIGA JANKOWSKA - CIES
LAK - Ambicje mam ogromne. Po
tw orne! Ale poczekam z nimi. 

e Czy to n ie jest przypadkiem od
kladanie? 

JADWIGA JANKOWSKA - CIES
LAK - Może, k to to wie„. 

e Trudno t o chyba Pani pogodzić: 
z . jednej st rony brak drapieżności, z 
drugi ej ogromne ambi cje? 

JADWIGA J ANK'oWSK A - CIES
LAK - Ambicje„. Zawsze chciałam 
coś takiego zrobić, że fiuuuuu, panie, 
mucl;J a IJie usiądzie. Z tym, że czasa
mi różne rzeczy uniemożliwiaj ą rea
lizację . Ale te ambiCje nie sprowa
dzają się do tego, że zaraz muszę 
wszystkich rzucić na klęczki przede 
mną. 

• · Czy .::darzylo ' s ię Pani : a biegać 
o jakąś rolę ? . , 

J ADWIGA JANKOWSKA - CIES
LAK - Nie. Chyba nie było takiej 
sytuacji, żebym mi.;siała zabiegać,· 
albo grałam, bo m n.ie obsadzili, albo 
nie. Marzyłam o rolach w jakichś 
tam filmach. Ale nigdy nie chodzi
łam i nie prosiłam, żeby mnie obsa
dzili. Zresztą wstydziłabym się. 

O A nie czuje się Pani nie doce
ni ana? 

JADWIGA JANKOWSKA - CIFś
LAK - Nie, broń Boże, uważam się 
raczej za przecenianą. Naprawdę n ie 
uważam się za nie docenianą. . 

e Czy wobec t ego uważa Pani, że 
ro le, o k tórych Pani marzyla, a. któ
·rych Pani nie powierzono - byly 
poza zasięgiem Pani możliwości? 

' JADWIGA JANKOWSKA - CIEŚ
LAK - Nie były poza zasięgiem. Ale 
są tak różne dziwne sprawy, m ody 
itd. Trudno mi mówić. Ale, w ie 
pan , czasem naprawdę się cieszy
łam , że w czymś nie brałam udzia
łu. 

J ADWIGA JANKOWSKA _ CIFś- przeszło mi między rekoqw„. Chyba 
LAK - Warunki mnie do tego zmu- kiedyś popełniłam jakiś bł~d, ale n ie 
siły. Grając Elektrę plułam, charcza- wiem jaki. Był taki okres, byłam 
łam, na szyi taką żyłę miałam wtedy chyba t rzeci sezon na scenie, 
i było wspaniale. A teraz t ak że waliły się na mnie dziesiątki róż
bym nie zagrała ! ~ialam wtedy 22 nych prooozycji. I naDrawdę wystar
lata i wydawało mi się, 'że na scenie czyło wtedy tylko dobrze wybrać. 
istotna jest tylko pr awda, przeżycie Tak mi się wydawało - że pójdę za 

Cl·ose· m · z'e J'ak wówc a p b ' e Szczerze si0 Pani cieszyła? Nie autentyczne - więc przeżywałam . • z s owy 1eram. " 
to Wszystko SI·,,_ uło ' y • z'e d 'tl d b "ło to oszukiwan ie siebie same3' ..... A teraz wiem , że n ie - że to jest „. z , OJ ę o " 

groźne, n ieprzyjemne i nieestetycz- tego, do czego chci ałam ; że zrobię t.i: d la higieny psuchic;ine;? 
ne. I że trzeba się t ego wystrzegać. ro~ę jedną jedyną , a pot.em już bę?ę 'JADWIGA . JANKOWSK~ - CIEś-
Zresztą, kiedy się w ykonuje ten ~b1e:ała t ylko Ia1;1ry. No. 1 okaza~o się, t AK N' r. b . w· 
stras.zny, niehigieniczny zawód, cza- 71e me:. Że albo me pr;;)'.1ęłam teJ pro- "" - ie, c ·Y a me. ie pan , w 
sami nie s tać nas na to żeby być POZYCJl, która Wpraw1labv W ruch m?im~ ?1°~wa.t.~~c.h·t.:ci~ za;sze poja -

S"czorvm" i· pr·awdz1'wym"' en m echanizm, albo że ~ie jestem t"viaJmki .si_ępk;:i.,,łyd mia~ r e ompensv ~ " "' ...... „ ··r " ·· ; · • · , - i · a .a ie(> u . il: y cos na czym m1 
.J!Ig_ecież tego c.hi;ba, · ikJ... rul JlO , pl'OStu tych osób, CO to ffi USJ;-1„. zależy .._:: 1:e zrb~i~, j~· bomba'. l na t.-

was nie wymaga. , e Jest Pani zla na siebfe. te n ie· . l~ nic Il tego nie •'l.Vy,chodzI, a le wtr -
JADWrGA JANKOWSKA _. ·'.OIES- • iąy:1corzysta,a okazji ny uważa Pan'i , • ·dy! t'łieoczeki'Wlm~.-• mam taki j<łk 

' 'Li\'.K"~ Czasem wymagają t ego r e- :ie t o !Jyl Pech, zrządzooie · losu? ~y:ey~ ~~v."1-n_!l' ·~I:iy czas_. _Bo in•-
guły gry. .JADWIGA . JANKOWSKA - crn:;;- czeJ SI~ Z?'Je, k1edy ·s1ę prac~.i e - na 

e Ale czy w ogól e można napraw- LAK - Ani jedno, ani drugie. To z~pelme. mnych ?bro~ac~, mz w.ted:y, 
l·est takie, w,·dai·e mi' si'e, zdro"'e kiedy m e ma s1ę m e oo zrolJLenlf'. 

dę przeżywać szczer ze ten sam, setki J " J t d b d 
razy powtar zany spektak l ? Czy to rozgoryczenie. Nie mam już żadnych .. . en ,a~owan~ ~za~ ywa praw zi-
pewnym momencie przedstawienie złudzeń, co do m ojego zawodu. Prze- wym b.o„osła wiepstwem. 
nie upodobnia się pod tym względem stałlm się już wściekać, że są t akie • Zyczę Pani ;jedn'ak naj mniej 
do f ilmu - nie staje się formą zamk- a nie inn e układy, że coś się dzie je zdobytego u; ten sposób w olnego 
niętą, czymś, co się już tylko mecha- a coś nie. Wydaje m i się, że to nie czasu. 
niczni e odtwarza„. ma sensu, że m am jeszcze bard zo du-

· żo czasu. Nie przejmuję się t ym, że 
- CIES- wiek st11ka swoje na liczniku. Wydn
jest nie- je mi się, że mimo ws~ nic nie lDWARD RO 


