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Boną to Ja"'• .r- ·llraetaa. wa.
łka, zwlędJllcła w aledo,tnało•
el dslewCSJDA. bes WJ'rdayC:b 
„wod6w cle bota. Dzlowcąaa, 
kł6ra jeuoH •I• Die ebadslla • 
letarP dsleeleotwa. kł6ra Die 
uadnll4• ~1...• 

- Smiasno. 
- cą to PaDIT Tab ,_ Pa-„ ptTWałaloT 
- Mt>h. 
- Nie ~ PaDI alblaT 
,- W pewnych 1prawadl 

tak. Jeśli coł polttlmowi'- potra
ftę tef(> dosnił~ C.7 to łwiadczy 
o sile? ChWl.lowo moto tak. Po
tem bowtem ei.-to otuul• 11„ 
M ·to oo aroblłam, weato n e było 
lluano. 
, - Młwl . llt · o Paal Jak• o 
~lebwneJ akłweo mled.••• 
pokol~ ·.J ...... „„ -„o 
sdaDla I ... akąwam · moJe•o 
podziwu dla. P.-L Pron• . W7-
llacą4 ply~ • łyell 116w pro
tekcJoaalDJ' łon, ale JOl.ł Pani 
dla małe likłed:" ....-Ua~ 
11e. ale ''°*" w ml•JH11 w 
przeelwldńwlo do wielu r6-
wleśalk6w. Wni.u aa to. le 
reali~ . Paał - Jakb:r rola aa 
rol" - 1w'J akłenld P.laa. 

- Plan? Jak moa. planowa!! 
rolo, 1koro nie ja •I• w nlch 
obsadzam f Ow11,m, mam jeden 
cel w pracy. Polesa on na tym, 
że nie bior• ról, o których wiem. 
te niewiele "' dla mnie war
te, ie nle ' w nich 1 1leb!e nie 
dam. Nie podejmuj• •I• 'zadania, 
dO k·tóre10 nie Jestem przekona-
na:· · , 
. - To ._ lattro 4MPJeT · 

- Bardzo k'Udne. Wiąłlł li• 
bowiem 1 · ftnaruiaml. Gdybym 
srała 'łńąltko, eo .ml propono
wano, byłabym w tej chw.ill 
banblo balat&.. A Ja po prootu 
czuatnl 11• nie sprzedaJfO. Nie 
wydaje ml li• bym 111• roswija-
ła. . 

·-Amale...,..wai.11„łoi;na 
PaDI ~ metod• prac;r, po-
1tępowaała. mełedł nalbowanla 
1lę, dsłęld iUrel - mimo ros-
maH:rell nła~eb •Jłu
aeJI, naa6w, llkład6w uwodo
wyeb, orpDlae:rJa:rela - IUlo 
Pani aapnid.. , 

- Wie pan aa CSJD1 ml naj
włęceJ uletJT Na uc:zclwokl 
wobec liebio nmej, wobec łu
dzi, wobec zawodu. 

- .Jak poke1111Je Pual łrudno
lleł? Proaq powledlllM, Jak od
•aJduJo ... Paal w llslllelląm 
hrleełeT 

~u ~-* ;'• ·• 
mym ..:.: s. Mald-. • Matik-, • 
Elelctrlł. Skoco eh~ bym ~e 
powielała, ·.wślalaJD, wldócsnt• 
nU: więcej ode mnie ni' poine
bul•· Trzeba wl41C _ saJ!łĆ •1• 
czymł Innym . . Czym T Zydem 
pryw.al!nym. , Ale ~- .płytllo. 
la nie Q108' ni• pr,~~„ I 
cSzill&j mcSw rp~m , pe;mo , IDU5-

Uwołc1. , . 
- JakloT , , 
- Jerzy · GiiefOl'MWlłd prą-

Je:lldta do Waruawy. W Drwń•· 
tycznym bęc:bae robił „CzaJk•• 
Czecho~a: Ze , mn• w , roll tytu-
k>wej. . . · 

.:... Cz:r bywa .U,' lo ' fl'll1Jm~· 
Jit Panł aadaDłe, kt6n Blłl ._
powiada .JoJ predysposJ"eJom. 
sklo-9'olom, śa_patr;rwaale.m. 
pr.aekonaaal- UJ' MW)'komT· 
. :.... Nie potrafiłabym tego 'ro

bić. Mogłoby 1ię jedriak 10 
zdarzył! 1dyby zaproponowano 
mi coś,' co :wpełnie · nie p'asowa
łoby do mnie. Podjęłabym' tł 
rol• z clekawokl. żon• w „M.
ru i tonie'• Fredry tet zagra
łam na „ warlacltlch "papieraclt0 „. 
Nikomu do atowy by: nie prtr
azło, to ja· - · pół-chlopak, . pól
dziewczy-na, Jak si• · fn!1i.e ~e
śla, rozwichrzona; n1edojrnta 
mog• grać wspaniał• hrabińę; w 
komedil I to w dodatku Fredry. 
A jednak. 

- C:a;r 8'• Jeit ~k,' to ka?Ala 
blejDa ritla łeatraln&, ·. ktjra 
daJo Palli eóras · b9Sałne . •-
świadczenie akłor11ile, zam'uł 
sbllW do •1t11, do .„.„. -
oddala od niep? ·· · .. ; 

- Z katd~ rollł jl!flt aupeblle 
eo Innego. Generalnie. Kaida 
poprzednia jest zamlqii4'ta, ńie
lstotna, nieważna . . Liczy się tyl
Jro . ta następna.·· 

JADWIGA JANKOWSKA-CIEŚLAK 

Dosyć nlam 
dzierlatkowatości 

- .lakT CM llWll .PMU po- _ llndko? ne "lo ftlm6w a przewartościować, wejśc! w 1W6J A 'm · wl~ej · cram, wh~feJ 
.-todlfiec!f '%9 wio e rzecz;r ml- Pani" Jest widnie aa ekra- nowy etap. Przy tym trybie Wiem o tej kuchni scenicznej, 
nęło ' dla mnie be&powrotnieT aaeb?- pracy, ja.ki jMt moim ud.dałem poztia1' coru to nowe środ,k.i 
Otu1• '°· I nło mam jut ta- _ Film _, sawne przypadek. łatwiej jest ten moment prze- akt.or1kie. · I CŻuj" przy kolej,-
lticb ambicji, teby wa1Cl1t, teby Wydawało ml się, te będę wię- widzieć. Ja mam więcej czasu, nej roli - te ja jut to r;r:uun, 
smien!ac!, ni• traktuj• mojego cej trać w teatrze. Dlatego więcej tet może odporności. tamto, owamto. · Ale c:zas~i 
sawodu Jako powołanie. To zmieniłam teatr. Dyrektor Holo- I kiedy ów moment do mnie jest przykro,_ że wjęCej i: slel:!ie 
bzdura: · ubek po prostu mnie ukrywaL przyjdzie, to chyba bes wilSksae- ju~ nie mogę wycląg;nąc ... • Ąle 

- BzdaraT - 1 wraca Pani do niego? go załamania. wszystko co zaw,odowe, · potem 
- Ja wyloonuję iawód. To • _ Puścił mnie do Hanuszkle- Tak myślę i chcalabym, teby blaknie. Poz~taje wiedza. o 

eza$em przychodzi. Na J>Oc:Zlłtku wicza tylko na jeden sezon. się to wreszcie stało. Dosyd człowieku. · · · 
myślałam - to zagram tak, tu Wróciłam z nadzieją. Widzi pan, mam tej dzierlatkowato•d, nie- - S•dsę, to w pra~:r ,aktora 
mrugn,ę, tu uczyni• 1est L„ Uu- wyobra:l:enia, które się ma w winnoścl, niedojrzałości. To nie Jest taki o.k~es, .ltled,y , pn:est.a-
my klękaj-. Zba*1am ludzi. A 1Zkole zupełnie nie przystajlł jest nic zabawnego. I wcale je , &'O Interesować WJdownła. 
to jest sawÓd jak katdy i.rnly. do n:eozywlstoścl. I rozczarowa- mnie to nie podnieca. naJez~cleJ anonimowa,· nleele-
I tylko więcej ma pnykrych nia często są śmieszne. Jak roz- - Czy myślała Pani o '7111. M kawa, a1'1'n:rw11a, -ie aktor •a-
ltron. Na tym poletra ta jego czarowania pierwszoklasisty, by- człowiek powinien robić w t1- czyaa· łt'a6 tylko dla '1lebie, tlla 
odmiennbść. , lego przedszkolaka. życia trze- cłu wiele rzeczy, próbować własnej połrieby wypowladallla 

- l'nJ'ltro · •łroa:rT .JakleT ba się uczyć, nie zu :l:yć wyo- wci•ł czegoai nowel'o? Ze coł 1lę. Jak poeła, ktory w ..-uaeło 
- ·Mam na myśli obctlłtenle bra:l:eniamL trzeba kończy6, a coł ACZJ'lla~ rz~, pisze do ab1tr~kc:rJaep, 

piychlczne. Aktor n!JdY nie nawet jeśli to plerwslle •o nie ałekonkretnel'o ;odblore;r. . . 
jest . anonimowy. -1 · mu11 obnosić - Czego aauc27ło Panllł tycb znudziło? Po prostu dla równo- -, 'Nigdy w tyciu nic dla 11.e-
•i• 1 tym JflZYlt.ltim co lntym- plerwszyeb 5 lat pracy? Opty- wagi psycblczneJ. ble nie robiłam. · A poza tym ja 
ne, co . najbardziej oeobiste. A mlzmu? Dał)' wiaro w siebie? _ Myślałam 

0 
tym_ nię mam tej ,1.irhlejęthoicl, k~rlł 

lud.zie c~ jfllllCZO więcej o - To, ie mam półroczne dziury dysponują koledzy ..=: ,onr "wle-
n1m· Wled.zi~ jaki Jeat : napraw- w pracy - ni~ gram wcale l/.lbo . - Jeśli aktorstwo u roli, ·• dzą aa kałdym ratem, jaka 
dę, &aj~ -weń, jilcby miał na gram tylko wieczorami - ozna- dwa, za pię6 przesłanie Pani" jest widownia. Wi<hą -konl«eł-
1obie nie wiem U. powłok. cza z drugiej strony, że mam pociuać, co wtedy? OdeJtlńo nych ludzi. ·Ja ni~. WięC. ·eram 
Trzeba szalonego taktu, szalonej więcej czasu dla siebie. Są ko- Pani z teatru? , dla ·moich partnerów. BQdąc •10-

,. tyi::zliWoścl do ludzi, teby się w ledzy, którzy grają ' non-stop. - Każdy powinien •I• 1 tym jalna wobec nich, jeatem lojal-
tym znaletć, teby pytającemu Nie zazdroszczę im. Nie mają liczyć. Z ró:!lnych powodów. Po na w stosun)ru do -yvldiiów. , , 

.#P<>_wl~~1~ ., co9. ,1en90wnego. I kiedy zebrać myśli. Mają Złu- co egzystować przez naście · hlt ~ .Na ęztm ~ł••a . ta: l•Jal-
ze. apokójem. dzenie, że życie toczy się wart- w teatrze i brać tylko penaję, a aołć? , · ' · · . , 

- .J.eeł Paal 5 lał aa aceale, ko. A ja przypuszczam, że w potem przejść na .emeryturę? ' ..;:;. Staram 11,. ' koleiom ql9 
na planie fllmoW)'m. Prossę Po- tym wartkim nurcie traci się - Rok temu powledżlala Pa- przeszk1ldzać, ' pomigać. · Je§U 
włeddŃ eo · w · poŃwuaDlu • cząstkę siebie, wiele ze swojej ni w wywiadzie: właściwi• więc mam · fatalny dzleil, boli 
Palli oeseldwanlaml s okro1u delikatności, wrażliwości, bezin- wszystko •prawie · mam Jut za mnie iłowa„ tle· 114 czuj„ ·na.t0-
1łndl6w, wyobrateDlaml e pn:J'- teresownoścl. Bezpowrotnie. I sob• I czasami manę tylko • mia.tł kt.oś jest bardro dobr_y, 
1zl:rm , awodsle . połwterd:dło niezauważenie. To nie jest do- tym, teby córkę Jak naJprędHJ nsuwa naimiód, , w1panłale sra, 
się? Co Panllł .~wale. eo bre. Aktor ma w swoim życiu wydaó za mąt l zamieszkać w działam tak, ieby on coł se 
•lt. 111elnllo 1lę? wiele kryzysów. Przychodzi taki cichym domku z urodklem". mnie mtal. Jeśli J>l)trzebne jest 

- Mogę powiedzled, ie moja moment - niby nagle, kiedy Prawie wszystko. Co załem mu jakaś moja reakcja, to mu 
marzenia w d'u:l:ym 1topnlu apel- jego predyspozycje zatracają się, Jeszcze Pani zostaloT I n:r łe 11ł daję. Na ile mnie o/lko, s~a'ć. 
nUy się. Moje _nazwisko n~e jest środki którymi dysponował, pesymizm czy reallzmT 
jut ludz.l.om obce, co oznacza, :l:e których używał nie n dają się - Wtedy tak mtślalam. Za- Rozmawiał; 
mogę być jencM komuł po- jut. Aktor się starzeje. To jest grałam wuystko co mi zapro- o · 'DAN Mo•o 
trzebna, przydatn•; Wydawało straszliwy szok dla nie o, to ponowano - ~tr, film, tol11wi- B .G . . &.. 
ml li• jednak :l:e b•d• wi..,.ej cz"•to kończy si• tra cznia: zja, nawet · k, A ludzie, któ-" . „ „ „- .... „ h dzi11 rot. RE. NATA 
F'ala. A ja .-am . rzallldkolll.lllliliik!leldyliitirzeiibiaiiii•1•i•~iiliiilpmrsmesiiii~w~i~ii::.;.n..,.y~po.:;;;;;tP.~-~-d-o-.;uin;;;;;;<l~e~p~r~zy ... c•o----..,---------:......~~~--~c-------~ •
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