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• Niervulko kontro"'ersyjnie odbiera- „
ny werdykt jury w pani przypadku był .
bezdyskusyjny. Nikt chyba tego · roku
"' Gdyni nie miał wątpliwości, te nagrodf iii główną rolę kobiecą powinna otrzymać

Jadwiga Jan/co)f!Ska-Cieślak.
- I to właśnie mnie bardzo 7.dziwiło, bo
nie biorę ostatnio ~ahi w tym tak zwa-·
nym świecie filmo\ivym. Ale i oczywiście
ucieszyło. Chciałam, żeby to co robię było profesjonalne i porządnie wykonane,
ale żeby zaraz te laury... .

ubrala je pani ""festiwtr
lu polskich jiJlłłÓ)fl f abularnyc/r po raz drllgi dopiero i to po dwlllhiestu Uztac/r.
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właśnie

- Rzeczywiście, tak dawno temu pojawił
na ekranach film Andrzeja Kostenki
"Sarn na sam", gdzie grałam rolę dziewczyny, która zachodzi w ciążę, cz.ego konsię

sekwencjąjest małżeństwo, bardzo zresztą
dramatycznie doświadczone. Ta sytuacja

wymaga, zwłasz.cza od niej, dojrzałej decyzji. Wydawał mi się wtedy ten film taki
trochę nie:-vażny, ku pokl'2.Cpieniu serc.
Uważałam zresztą, że były macznie lepsze
aktorki do tej nagrody, no ale skorci mnie
uhonorowano było to oczywiściĆ miłe.
Natomiast tym razem ucieszyłam się niezmiernie, bo sądziłam, że już o mnie zapomniano, że jestem osobą, która w tym zawodzie nic nie osiągnęła i jak gdyby nie
jest już do niczego potr7.ebna.
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W polskim kinie nie ma -m iejsca na problemy ludzi
dojrzałych, a kobiet wszczególności

Nie zaprzedać siebie
-

~~-

Rozmowa z :

Jadwigą Jankowskcł-Cieslak._ : ·.
wiście zaczął te poszukiwania na całym
świecie już u schyłlcu lat 70. Kiedy mnie

"dopadł" przymam uczciwie bardzo
mnie ta propozycja zafrapowała. Ogromnie chciałam zagrać postać bezkompromisowej dziennikarki, która spl'2.Cciwia
się zakłamaniu nie tylko w. warstwie politycmej, ale i obyczajowej. Nie ukrywam
również, ·że poczułam się nie najlepiej,
kiedy zaczął mnie sprawdzać zawodowo,
do licha - pomyślałam - jesu:ze jeden egzamin. Tę frustrację pogłębiała też świa
domość, że Grażyna Szapołowska miała
pozycję

stuprocentowej kandydatury, jako moja partnerka. Leciałam więc do te- ·
go Budapesztu z przeświadczeniem, · że
• A to jest absolutnie niepr""'da, bo mogę odpaść. Tymczasem po zdjęciach
pani sama po każdym sukcesie gdzieś próbnych okazało się, że moją osobę pourikala. Tak było od samego poczqJlcu,"od parł ktoś, kto pełnił wówczas w kinemablyskotlńł>ego debilllu "'flbnie Janustll
tografii węgierskiej funkcję dramaturga.
Morgensterna "Tneba "zabić ~ miłość" . " ~akk chyba początkowo nie był z tej de"' roku 1972.
cyzji zadowolony, ale poszło po tale zwa- Tylko, że wtedy był praktycznie poło- nej linii partyjnej.
żony szlaban na ten film. Nie wolno go
·• Poleln si( bez "'ątpienia pnekonal.
było wysyłać na żadne festiwale jako
Co było najtrllllniejsu "'tylrłjibniet
utworu ideologicznie podejrzanego, a po- Oczywiście sceny lesbijskie, zwłaszło o jakieś wybuchy, które 1'2.Ckomo
su:za ta, jak ją nazywam ostatnia, która
miały związ.ek z wystartowaniem amerynie zostawia wątpliwości co do charakteru
kańskiej rakiety na Księżyc. W ten sposób
związku koleżanek z pracy. Ten wątek
utopiono film, za którym stali · Głowacki wydawał się z.resztą szalenie pobocmy
jako scenarzysta, Morgenstern jako rcży- wobec głównego tematu - ro~nia
ser i Samosiuk jako operator, wszyscy się niektórych intelektualistów, wobec tramakomici. Ta decyzja najbardziej dotknę- gedii budapeszteńskiej z roku 1956. Makk ·
ła mnie - debiutantkę, która mogłaby · chytr7.e utrzymywał nas w przekonaniu,
gdzieś zaistnieć w innej roli niż piel~ że to jest - rm:zywiście wątelc pobocmy, skoro ma już taąn&grodę to niech sobie . tor, reżyser- przyp. red.) ija odpowiadagniarka czy też salowa. Do takiej Właśnie .ale ostatecmie ~ jednalc wykonaµia teraz pomilczy. ·
··
.
· .
my a wszystkich członków naizej rodzisndłac:łki wpakowano mnie tutaj. A ja te- · sceny, która miała obnażyć nasze stosun• Mllcunl.e jest /Hmoć dotuL Ale se- ny. ~e z kotami i psami. '
,
go nie chciałam. · ··
·
ki. J>rzerażenje opinęło wszystkich, jego "'1, tlhlgo.tD tnNlo1 ·· . „ - , .
' .• ~.>' t: tąo, te plllll 1'" pon• I "'*Io 1111 Ułllk protatll uciekl'1 $amego.także. Ale ostatecznie zrobiliśmy .- - To ~ety od punktu wicb;enia. Z moje- .. Ji,.$i4. w tycbi UwodoW)'llł . piupycJu,ć
panl u ·Prllltw, teby .,.,,. i ~ pro- · tę' ~ na zBsadzie pełnej iniprowizacji. .. : go niezbyt długo, zważywszy: rótrie. pery- lołdad... . · ·
·: .. , . ·
'IPtUlził teatr ~yt. . . .· · . · • N•· ełrtmU · wyptulłii c:ellljp, co pctie teatralne, a nie ubywam, te ż tca- Nie potrafię i nie chcię. Mnie to w tym
- To była odtrutlca na ~;. No · ·pewlłle ukzy ~ ł""1lru llktD- trem czuję się najbardziej ~- Zebr zawodzie nie interesuje. ~ie :in=ćsuje
mote trochę przewrotna; bo· tain się •
: '. rek l NtysmL Ta CM11aisb ugrodll jednak nie j,opaść w tonację martyrolo- to cOś. c.zegó repracntan~ był '.fąde~
czyliśmy rzeczywiStości . s<>Cjalist)remej, · ·ta.te i tD lei Wflpielda llWfllf'lU& Ale ,gfomą - bo tego nie chcę, mimo gol'7lcich Łomnicki. D~ mnie on stanąwi wymiicz:pomaliśmy jej kulisy. To ńam się msztą do · · whd11le, prrjwo~ )4 pcnl. Io Polski niekiedy doświadcml miałam taldc zu- · ·nik :zawodu, _absolutne mi~ ś\yia
niczego nie przydało. Ale było zabawnie:-- . l ouSw .~ .J)lacugot . . „ _ .· . . pełnie osobistąinotywację moi~h iicieczek . . ta.. Nieporównjwalny z' ni~im.„ no mo~
• Talrł Jllla.łnie odltalar.I.P""'4 "'fgier- . : Może wiedziałam jak trafić w dzie- i powrotów: Otóż iozrzut dziecięcy w mo- Chaplin, OrsOn Welles i jut. Dla mnie jest
ski ret,ysa Karoq Mdk, teb1 rollf Jll- . ·s~; czyli w stan wojC!'iny. Ale se_rio, na . ·. im ąiałżeństwić: j~ taJą. _te. prakty~e · to : wyznacmik, .a ró_wnocźeśnie mam
lfllie "llflle spo)rWaie" wpro1Hll:lć 1111 _lotnisku powitał mnie Gustaw Holoubek
okresach tych moich przestojów :za~ świadomość, że nigdy nie będę w stanie
gwillzdorskie podbun w Cenna, gtl:Je wielkim bukietem rót, a był wówcz.as dy- . dow}'ch ~Walam pc)tomka'. Jest icli"tro- mu dorównać, że nie mam w sobie takiej
w roku 1982 Jadwiga Ja11ko"'ska-Cierektorem mojego macierzystego Teatru je. A pielęgnacja ~lejnych maleństw zaj- psychomotoryki. JCS1jak światły ideał, do
.U~tld>:c!l/11 n„oą z;11.J1aj/qsY1__ro~
Dramatycmego, którego, dyrektorem ry- mowała mi. sporo czasu, bo nigdy ~e po- . którego ledwie mogę się zbliżyć. Nigdy
kobiecą't ·
.
chło być przestał. My też, aktorzy "poleWi.emlłani 5woich dzieci żadnym oj>ieJciin- _ się z nim nie ~ zawodowo, choć
- No chyba nie w Publwach, zwłasu:za cieliśmy" za nim. Mnie to nawet obSadza- . kom.. Dzięki temu m!'.>że ta.rodzinajest'na- . chwilami byliśmy bHsko, ale widocznie
że w tamtym dziesięcioleciu zagrałam
iio w rolach głównie epizodycznych i pra- prawdę nasza. Możemy się kłócić, slcalcać ' · mój instynkt wycofywał się ze współpra
kilka ról filmowych w Polsce. Ale rzeczy- wie niemych, pewnie w myśl zasady, że . sobie do oczu, ale oboje Piotr (Cieślak, ak- . cy. Pan Tadeusz osi1 igał bowiem ten naj-
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wy7.szy sz.acbcl wtajeaµllczcnia, ; który
jednak pociągał za sobą!koszty jakich ja
nie chcę ponosić. Bo pr7.Ć(:ict oddał życie
dla sztuki. Ale może ~go . pł!IO( tym
czym pł!IO(. Pojawiam siec i mikam. .
. • Czy teroZ urów plllłi gtkid urilcnle? ·
- Nie wiem, ale nie chciałabym, bo chyba tylko przyszłoby zaszyć siec w czterech
ścianach własnego domu. A może na to jesu:ze za wcz.cśnie, ponieważ czuj~ że
mogłabym coś jesu:ze z siebie wykrzesać.
• I to mówi osoba, łtói-ą nleodtolDwony Ald:stllłder Jacłlewlcz 111UWlll
w ksiqice vztytlllowaej "GwUwlo:biór"
dziewczy11ą ""~
. - Bo i byłam wtedy c:tziewczyną, dość
niepokorną, choć 111oże niekoniecznie
pewną siebie, ale nadrabiającą miną.
• Nie tyllco. Ptllłl chyba prulamyw11la stereotyp aktorki, ·łlór11 1111 ekrtllłie
wyglqda jllk gdyby dopiero wpzlll Z Stilonu pi~kności. Bo jllk to było : tym m11/cijatem?
- Pamiętam świetnie ten mój pierwszy
dzień zdj~iowy, panie charalctcryzatorki ~
były makomite, umalowały mnie wspaniale. W lustro patrzyłam zachwycona,
a potem poszłam do toalety i to wszystko
zmyłam dokładnie. Na planie nikt tego nie
zauważył, wobec czego codziennie powtarzałam ten proceder. I tak zostało.
Mnie ten makijaż po prostu przeszkadvił,
czułam si~ sztucznie, a tak bardzo chciałam być dobra na ekranie. Ja się zresztą
nie malujec na co dzień, choć bardzo chcia-
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łabym być ~piękna.

• Czy kobieta be: 1'111kijatu potkkla
pogllfd kold:llnek aktorek, te ~ CZllsu vnnJejsiJ, WllSU S:lllłSe, :wlasv:vJ 1111
ekrtllłie?
·.
.,
- Oczywiście, ja chyba nawet jestem
AS-~ że nigdy swojego wieku nic
i""""'_,......__,___
...."--_- · ~ nie chce ze DlJUt rozmawiać o problemach kobiet dorosłych, to
po prostu - mówią mi - nikogo nie interesuje. W polskim kinie, a to jest prawda
brutalna, nie ma miejsca na problemy ludzi dojrzałych, a·kobiet w su:zególności.
· Mecżczyma owszem ma szansę i jeżeli
aktor trzydziestoletni. cokolwiek osillgnie, zawsze pote.m będzie siec pillł
w górę. Aktorka dwudziestopicccioletnia
osiąga apogeum, potem jut tylko w dół.
Czyli nic. _
..
• Post«, łtórę pal pw w ft/Mk-.---·
roslawtl Danbbiskiego "We:waie'" jot
jedną '!S"i>4 •Jru4.
-, . . .
.. - To prawda, .~ w tym przypadJcu nic
' mogło być inaczej, skoro film nawiąząje
do sprawy autentY<:żńej, W)-manipulowancj
w zwią7.ku ze śinierci!l Gt7.Cgorza Przmtyka, która także nie została rozlicmna. Ta lekarka pogotowia oskar±ona o nadużycia
wobec pacjenta musiała być osobą dorosłą.
Film miał zi:esztą kłopoty natury fimnsowej, bo "kogo to interesuje" · - były takie
opinie. Ostatecmie poWstał w wariackim
tempie. Cieszcc siec.z tej roli•.bo nie była papierowa i z tej nagrody w Gdyni.
• Co dla plllłl jest lllljtł'llbliejsu7
- Rodzina przede wszystkim, ją stawiam na pierwszym miejscu. A potem żeby nic zapr7.edać siebie, nic pójść w takie układy, żeby byle co, byle jak, ale za
pieniądze. które w tym momencie mogą
rozwiązać jakiś konkretny problem mateńalny. Zimowa kurtka albo buty dla Antka. Wiece wtedy myślec sobie, że to jest
twoje ostatnie piccć minut, ale nie daj siec
zWariować. No f ~ siec nie dać, .choć
z alctolskich pen5yjek żyje siec licho. Nie
mówiec o kolegach nale:tących do tej piąt
ld czy szóstki 8kto~w polskich, kt9rzy
..
grajll bez pizenvy.
• Czy jest w tej ł,yciowej pro:le lllle}-

su 1111 llUll'Ullia?

- Naturalnie, choć
powe w alctorsldm

takie mało tyNigdy nie
chciałam być Julią, Ofelią czy lady Mak-bet, ale znalazłam chyba coś dla siebie.
Rodzina drwi, że od lat siec wikłam w ten
jeden tekst Nie powiem tytułu ani nazwiska autora, ale to jedno mnie fascynuje.
Chciałabym wystawić i zagrać. Bo to może właśnie marzenie życia. Bohaterlcąjest
kobieta, która przez wiele lat żyła w pół
ślepocie i kiedy proponująjcj operacyjne
przywrócCnie wzroku ona na to przystaje.
A potem kiedy już zobaczyła to, czego się
.jedynie domyślała za pomocą zmysłów
doznaje szoku, choć jej · wrażenia nie są
jednomacmie złe lub dobre.
Rozmawiała

może

poj~iu.

Malgorzata Dipont
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