
IELBIAM 
KONWENCJĘ, 

ALE„. -w „ULISSESIE" 

Z JADWIGĄ JANKOWSKĄ-CIEŚLAK, 

rozmawia Krystyna Nastulanka 

N.: Pani jest trzeci ·rok na sci<nie? 

J. : Czwarty. 

N.: Ile pani zagrnla ról w teatrze? 

J. : Trzy : Elektrę w .sztuce Girau-
doux, Mańkę w „ślubie", potem dwie 
rólki w „Anegdotach prowincjonal
nych" ... 

N.: No i w znakomitym „Wieczo
r ze Trzech Króli" w Starej Prochow
ni. 

J.: Tak. ale to już poza macierzy-
stym Teatrem Dramatycznym. 

N.: Czy to w sumie dużo czy malo? 

J .: Ba rdzo mało. 

N .: A koledzy z pani rocznika grali 
więcej? 

J .: Kilka osób. Ci, którzy zaanga
żowali się na prowincji. 

N.: To znaczy. że s zansę mlodemu 
aktorowi daje raczej teatr w mniej
szym mieście? 

J. : I tak i nie. Na prowincji ma 
się jednak mniejszą szansę pr:z.ebi
cia, wyplynięcia na szersze wody. 
Nie mówiąc o tym, że jest się wte-
dy po~a zasięgiem telewizji. . 

N.: A jak wyglądają pani kantak
- ry z feiewizfą7 -

J .: Nieźle. Muszę sobie przypom
nieć w czym to ja grałam ... W „Pik
niku", „Aktorze", „Pogrążyć się w 
mroku", „Mieszczanach" ... 

N.: Jest to już poważny dorobek 
dla tak młodziutkiej aktorki. A 
przecież grywala pani także w fil
mach. Z sµkcesem zresztą. 

J.: Rzeczywiście po „ Trze ba zabić 
tę miłość" krytyka oceniła mnie ży
czliwie. Nazbyt życzliwie. Grałam też 
u Kutza, Lomnickiego. 

N.: Kończycie szkolę tewllralną, a 
potem najmniej gracie w teatrze ... 
Czy szkoła przygotowuje • was do te 
lewizji, filmu? 

J.: Nie, a p rzynajmniej nie przy
gotowywala w tych latach , kiedy ja 
studiowalam. 

N .: Mimo tych rozmaicie uklada
iących się proporcji czuje się pan.i 
przede wszystkim aktorką teatralną? 

J.: Tak, teatr jest dla mnie naj
ważniejszą sprawą. jak dla większo
ści· naszych aktorów. 

N.: Często bywa pa-ni w teatrze, 
iako widz? 

J.: Bardzo rzadko. Chodzę albo na 
znakomite spektakle, albo gdy wiem, 

·że znakomity aktor „wylożył się" na 
roli. 

N.: To panią bawi? 

J.: Jako zaskoczenie, j3ko sensacja. 

N.: A jaki teatr pani lubi? 

J ,: Konwencjonalny. W ogóle 
uwielbiam wszelką konwencję. Oczy
wiście - dobrą. 

N.: Dobrą, to znaczy jaką? 

J.: Lubię teatr aktorski, rzemieśl
niczy. 

N.: A jaki repertuar? 

J .: Niestety, nie miałam jeszcze 
możliwości sprawdzić lego. Ale do
brze się czuję zarówno w grotesce, 
jak w Szekspirze. 

N.: Z ja.kimi reżyserami najlepiej 
się pani pracuje? 

J.: Pracowałam z dwoma najwy
bitniejszymi chyba. Z Dejmkiem i z 
Jarockim i bardzo mi to odpowia
dato: obydwaj mają ogromną wie
dzę, doświadczenie i troszczą się o 
młodego aktora. 

N.: A z młodymi? 

J.: Nie za dobrze. Wolę mieć do 
czynienia z ludźmi, którym mo<i:ę 
uia.ć, którzy~ _ pe1ni.odpowiedzial
ni za całość przedstawienia i za mnie 
także. 

N.: Jeśli reżyser i krytyka Śq 
z pani zadowoleni, pani jest także 

z siebie zad-Owolona? 

J.: Nie. Po „Elektrze" dobrze o 
mnie pisano, a wcale nie byłam z 
siebie zadowolona. Moja Elektra by
ła żadna. Podobała się , bo hylam 
młoda, nie kulawa, udawałam , ż~ coś 
przeżywam. Oczywiście, mile mi by
ło, że dobrze o mnie pisali, ale nie
dosyt pozo.stal. Dotychczas moim naj
większym przeżyciem aktorskim by
ła „Matka" Witkacego. 

N .: Robiliście to jeszcze w szkole? 
Z Jarockim? 

J.: Tak. Choć była to rola przeciw 
moLm warunkom, przeciw wiekowi. 
Choć r;nusiałam pokonać tyle trud
ności i zdobyć się na ogromny wysi 
łek, żeby uprawdopÓdobnić tę po
stać. 

N.: Podniecają pa-nią takie ka·rko
lomne zadania? 

J.: Wyłącznie takie. A naprawdę 
męczy mnie tylko bezczynność. W 
cztery lata po dyplomie aktor powi 
nien się już przynajmniej w przy
bliżeniu orientować w swoich moż
liwościach i wiedzieć, czy potrafi w 
te klocki grać. 

, 

N.: Czyżby pani miala u:ątp!iu.:o
ści? 

J .: Oczywiśc i e, za malo gram. 

N.: Idąc do s::koly wyobrażala so
bie pani inaczej los mlodej ahtor !..:i ? 

J.: Nie, ocenialam sytuac j ę t rzeź
wo, chociaż byłam całkowitym cy
wilem w tym zawodzie. 

N.: Jak wszyscy chyba, przystqpu
jący do egzaminu? 

J .: No, nie. Mam na mv~li to, że 
nikt w mojej rod zi nie nie m 'a t n· ~ 

wspólnego z teatrem. 

N.: A jak pani trafiła do PWST? 

J.: Calkiem przypad 1rn\1·n. Nie 11·1· 

padalo P<YJrzes tać na maturze, 11•;-;-c 
zac7.ę'am 'ię zastanawiać, gdzie zda
wać. gdzie nailatw 'Pi szy e~zam ' n 
wstępny . I doszłam do wn io•k u, że 
wtaśn'e w szlrnle teatrnlnej. 

N.: Rzeczywiści e ? Przy tak ogro
mnei ilości l;andyd.::itów, tc ysokich 
wyma7aniach? 

J .: Przecież len evamin pole'!.'! w 
gruncie rzeczy na udawaniu, robie
niu min. nauczeniu się na pamieć 
kilku tekstów a w zakresie przed
miotów teoretycznych wymap:ana 
wiedza mieści się wła~ciw i e w gra
nicach hobby. A ponieważ w okre
,;e dojrzewania dos··tam do wn 'o
sku. że inteliEZenlny. kulturalny czlo
wiek powinien się !ntere"owa" t 
trem. czylalam troche na ten t 2m ~ t. 
Lubiłam f'lk7.e C 7Vl"ć rlr:>m~tv. l'fo 
i naturalnie chodz'łam do teatru. 

N.: Co się pani wtedy podobalo? 

J.: Wszystko. A chod ziłam na ogól 
na bardzo niedobre przedstawien ia . 
Bez wyboru Dooiero w 62 roku moi 
rodzice przenieśli się do Warszawy 
z Gdańska. J estem więc z prowincj i. 

N .: La,dna prowincja! 

· J .: Wtedy Gdańsk by! jeszcze pro
wincją. 

N .: Przed przystąpieniem do egza
minu brala Pa'ni chyba lekcj e dyk
cji, recytacji, czy występowala na ja 
kichś przedstawienia.eh szkolnych? 

J .: Nigdy w życiu. Pamiętam tylko 
jeden mój W)'!3tęp na lekcji polskie
go. Nasza pani kazała nam się nau
czyć na pamięć jakiegoś fragmentu 
z „Pana Tadeusza". Zostałam wywo
łana do odpowiedzi i nagle przyszło 
mi na myśl, żeby to powiedzieć tak, 
jakby powiedział aktor. Efekt był 
piorunujący. Moi koledzy \vyli , tur
lali się, płakali ze ~iechu. Trzeba 
dodać, że byłam wtedy okropnie gru
ba, a ponadto nikt się nie spod ziewa!, 
że „odstawię" taki teatr. 

N.: A czy dzisiaj z tej maleńkie j 
perspektywy kilku lat. umial~h11 nr
ni już powiedzieć, co zawdzięcza 
szkole? 



J'v ;e,,,torzy mou;,ą, ze Jestem dziwac:;;Ką, invze ! 3este m ~·ot. Tadeusz POZNlAK 

J .: P ierwszy szlif, a zarazem 
p ierwsze razy. Bo w tej sz'.rnle do 
k tórej przychodzą lud zie_ raczej 
wrażliwi, a na pewno pełni zapalu 
i przekonani, że będą s!c; p awić w 
sztuce przez duże S - człowiek tr;:ik
towany jes t d ość bezceremon'ci'nie. 
żeby nie powied zieć - brutalnie. 
I ja też dos lahm c ic;~i. Zresztą stu
diowałam w dość niedobrym okre
s!e. Przeżyłam w szkole śmierć Jana 
Kreczmara, potem krótką kadencję 
W'advsła wa K rasnowiec!,ie~o . Ro':J l
lam dyp'om. 'kiedy re 'dorem b"ł już 
T~42 1: ..... ~~ Ło'i·p1~ck i. k~ó!·y wn:ó:;ł w te 
mury z:ic.trzy'.< nowc30. 

N .: W tego typu sz lrnle, jak szlrnla 
akto;·s.'~a, n a w :ą-:u ·;e się cl1?1bn s.zcze
gólne poczucie wspóln a'. !) wśród st!.t 
dento u:? 

J.: Tak. Właściwie żyło si~ szkolą 
24 go:izinv na c'ło be. Bv':i n"' n;E'
wie'ka gal"stkci Zac'<?lo ~turli1 28 
osób, skończyło 18. Po pierws7.ym ro
ku je0 t z'! wsze bardzo surowa 5e'e'<
cia. 7„•;<my w:i:;-c \\' tei f!r0m ~ "l7;E' 

i n ic mi wtedy riie by!o potrze'Jne 
oo~a ko'.e~:i.mi Wy-:Jrowarłc.''lm ~ię 
nawet z domu. Zarabiałam na życie 
pisaniem na maszynie. Nie chciała m 
być na utrzymaniu rod ziców, z któ
rymi, byłam o tym głęboko prze'rn
nana, nic mnie nie łączyło, bo gd7 ie 
im tam do .mnie, artystki. Trwało to 
jed nak bflrdzo krótko i niezmiern ie 
7 ~7ęś!il••a wróciłam na Jiw o rodziny. 

N.: Czii ro~ z tych pani studenc
k ich przyjaźni przetrwalo? 

J .: Raczej niewiele. 

N.: Startowala pani przec1n w 
podziwianej, nonkonformistyczne.i 
grupie teatralnej w Pula11.:ach? 
Wszystko się rozsypalo wraz z roz
wiązaniem tej sceny? 

J .: Każdy z nas poszedł inną dro
gą. Zresztą byli to ludzie starsj ode 
mnie. 

N.: I nie chcialaby pani wraz ze 
swoimi róumolClitkami, mlodymi ak
to rami, mlodym dyrektorem i reży 
ser.em robić m'todego teatru? 

J.: Ow~zem, ale ja wciąż jestem na 
tym e tapie, kiedy człowiek nie jest 
pewien własnych możliwości. Poza 
tym mam głębokie przekonanie, że 
aby robić nowy teatr, trzeba dobrze 
znać stary. A co do młodych reży
serów - chciałabym bardzo praco
wać z J erzym Grzegorzewskim. I on 
też by zresztą tego chciał, ale stule 
się jakoś mijamy. Jego przedstawie
nie „Ulissesa" w Ateneum uważam 
za jedno z największych osiągnięć 
dzisiejszego teatru polskiego. W tvm 
prz~dstawieniu aktorstwo Walczew
skiego wchodzi. jakby w inny. piąty 
\Vymiar. To j uż nieomal metafizyka, 
otwarcie drzwi w przyszłość . Wal
czew~ ki ma to, co mają aktorzy a me
rykańscy: n iby zwyczajnie chodzą, 

porus7ają się, mow1ą, a wszystko to 
więcej lnaczy, niż zwykle chodzenie, 
mówi.cnie. Ma lo z;-esz lą tak.i;e lrena 
Eichlerówna„. Boję się tylko,. żeby 
moment, w którym mnie le sprawy 
fascyn ują, nie minął po prcx;tu ... 

N .: A prvzcież wbrew temu, co pa 
ni powiedziala, teatr Grzegorzew
skiego nie jes t teatrem konwencjo
na!nym? 

J .: Jeśli można mówić o złych i do
brych konwencjach, można także o 
1.lej o dobrej n : ekonwencjonalności. 
To. co prn::ionuje Grzegorze w~;'.< i -
z'.!c:1wyca mnie. fo co proponuje Gro
tows'.d - odrzuca. 

N.: Czemu? 

J. : Po prostu te praktyki, z dep
tan iem chleba, tańcami wokół ognia, 
n iczym na pustyni itd„ itp . to są dla 
mnie rzeczy nie do przyj ęcia. 

N.: Nazywa się j e powro tem do 
ż;·ódzl? 

J .: Zdaje się Jak gdyby można by
ło w ·ogóle, a zwt;r;1.cza w ten spo
sób, wstrzymać b ieg świata. 

N.: A czy chciałaby pani kręcić ja
kiś film za graniicą? 

J.: Oczywiście. J uż tego nawet' 
spróbowałam. Krzysztof Zanussi 
i Edward Żebrowski robi li w RFN 
fi'm telewizyjny ze s!yriną r,i;„a '1elh 
Bargner. Grałam dru;tą rolg kobie
cą. Nawia~em mówiąc na!uęci l iśmy 

ten [ilm w c i ągu trzech tyGodni. A 
. cala sprawa była dla mn ie o tyle 

ciekawa, że po raz pierwszy zetknę
łam się z aktorką z generacj i Mar
leny Dietrich. Miałam wrażeni e, że 
przeniesiono mnie w inny św i a t . 

N.: Ile ona ma lat? 

J.: Przyznawała się do 78. J a nie 
znam dobrze języka niem ieckiego, a 
ona go za pomniala. Jest z pochod7e
nia Znlówką z Drohobycza, wyemi
growała do Wiednia, potem pracowa
ła w Berlinie z Berloltem Brechtem, 
nast<;pnie spędziła długie Jata w 
Ameryce i w Anglii. Cóż to za po
stać! Co za biografia! J ej ' kocha n
kiem by! sam Ei nstein! K lasyczne 
bóstwo, gwiazda, nosw na na rękach 
i do dziś wożona nieomal złotą ka
rocą. 

N.: Na czym polega różnica j ej ak
torstwa i pani? 

J. : Na innym &posobie utożsamia
nia się z postacią. J ej aktorstwo wi
dać już w sposobie bycia. Różnica 
między życiem w aktorstwie a ak
torstwem w życiu jest prawie nie
dostr2egalna. 

N.: U pani te dwie plaszczyzny eg-
zystencji są całkowicie niezależn e , 
odrębne? 

J.: Mam nadzieję. Poza tym Eli 
sabeth Bergner dyspon uje· środkami 

aktorskimi, których nie mam i nigdy 
mieć ni e będę. 

N.: N au:et mając 78 l at? · 

J. : Tak. bo nigdy nie będę miała 
takich szans. jak ona. Po prost u tam 
człowiek . p rzydatny jest eksploa
towany. 

N.: U nas - nie? 

J .: Nie zawsze. 

N. : Nie widzi więc pani mcżliwo
ści zostania gwiazdą w naszym krfl. 
ju? 

J .: Nie. u nas łatwiej zostać gwiaz
dą sportu, niż teatru. A poza tym 
lrleba jeszcze umieć być gwi azd ą. 
Gdy ty mczasem dla mnie jes t · j uż 
męl'ą wyjść na estradę i odebrać ja
kąś nag rodę. czy leż w ogóle poka
zywać się publicznie . 

N.: .To dziwne - aktorzy mają na 
ogól latwość znajdowania s i ę w ta
kich sytuacjach. 

J .: Ja to też wykonuję z pozorną 
łatwości ą , ale ogromnie dużo mnie 
to kos7ltuje. Niektórzy mówią, że je
stem d zi waczką . Może i jestem, a 
może po prmtu w ro li dziwaczki czu
ję si ę bezpiecznie.i. 

N.: Pani jest już matką, prawda? 

J. : Tak, mam cz teroletnią córecz
kę. Wyszlam za mąz na drugim roku 
studi ów. 

N .: l w niczym to pani nie prze
szk.odzUo? 

J .: Przeci wnie. Studia skończyłam 
w terminie. A kiedy zaczęłam praco- # 
wać, mi ałam JUŻ prawdziwą rodzi nę, 
własny dom. Maciei-z:vństwo nie 
przeszkodziło mi więc w starcie za 
wodowym. 

N.: 11 czy chcialaby paiii, że by pani 
córka uyla aktorką? 

/ J .: Chcialabym, żeby jako dziecko 
nie miała nic wspólnego an i z tea
trem, ani z filmem. W przeciwień
stwie do w ielu moic:h kolegów. A po
tem - jak zechce. Człowiek musi 
przeżyć życie wedle własnego gustu. 
Reżyser: „Papierowego księżyca" po
wi e-dział o dziewczynce, która za rol ę 
w tym filmie otrzymała Oska ra, że 
to 13-letnie dz.iec'rn lo już stara, 
trzydzies toletnia kobieta bez zludzeń. 

N.: Czyżby ten zawód, czy też śro -
dowisko m ialy tak destrukcyjny 
w plyw na psychikę? 

J . : Na psychikę dziecka na pewno. 
A może me tyll~o dzi ecka. 

N.: Tak krótk i staż zau·odowy i ty
le goryczy - skąd to? Chyba nie z 
wlasnych do3u;iadczeii? 

J .: Z własnych. Choć może wyni
kają one nie tyle z okoliczności, co 
z mojej psychiki i moich własnych 
wad i ułomnośc i i mojego s tosunku 
do świata. A poza tym - pew nie 
się starzeję. Właśc iwie wszystko 
orawie mam już za ·sobą , i czasem 
marzę iuż tylko o emervturze. o tym, 
żehy córkę ia · .ruijprędzei [Y- ' za 
mąż i zamieszkać w cichym domku 
z ogródkiem. · 

N.: No tak, 25 lat to poważny wiek 
i sprzyjajq,cy tego typu refleksjom 
i m arzeniom. ale iak na osobę obar
czoną ciężkimi kompleksami wieku 
- wykazala pani sporo zapału w 
swoim braw•1 r01vym W)}stęvie cyr
kowym. A proszę powied?ieć. te 
umie iętno.~ci akrobatyczne wyniosła 
pani ze szkoły? 

J. : A skąd' Przecież ja się tych 
ewol·ucji uczyłam prze7. trzy miesią
ce codziennie luh co drugi dzień, 
ćwicząc pod okiem trenera. A pierw
sze moje jazdy na jednokolowym ro
werku wyglądały tak, że umierając 

ze strachu, wisiałam po prostu na 
szyi t r enera. 

N .: Wykonala je pani, jak rasowa, 
wytrawna akrobatka! 

N.: Podobno. ale cóż z tego ! P rze
cież te nabyte z trud em jednak 
umieiętnooci na nic się już nigdy nie 
przydad zą . Nikt w teatrze nie po
my3li. aby je wykorzystać.. Choc iaż 
- może przydad7ą się mnie samej -
bo po skończonej imprezie za propo
nowano mi kontrakt w cyrk u. Serio ! 
Więc iak mni e ju ż \\'"· 7 Ys tko za w ie
dzie - mam jeP<'.' 'e i~rlnfl wielką 
szansę - pracę na are nie, gd .,,i e liczą 
się autentyczr!e i W.}mie1 ne umie
j ętności. 


