
~b Mam ogromną chęć, aby jOk najwięcej pracować, 
' 

mam _zapas sił, który pozwala góry przenosić ... 
Mr•lę, że pod tym zdaniem 

Jadwigi Jankowskiej-Cieślak 
podpisałoby się oburącz wie
lu młodych aktorów, traktuj11-
eych poważnie swoją trudną 
profesję. Pragną mierzyf alę 
ze 1eeną, zbierać doświadc7.e
nla, aprawdr.af WłaSl'Mt m0fil1-
'9X1Kf w przyspieszonym tem
pie. Rzeczywist~ teatralna -
o Ironia loau ! - darowuje Im 
jednak najczę•ciej c:Mkanie. 
Dowodzi, że cierpli~ jest 
najpierwsUl cno~. Oltudr.a 
upały. Ile talentów 7l05tało w 
ten sposób zaprzepasz'czonych 
- pozostanie tajemnlcll-

Jadwigę Jankowslcą-Cieślak 
można by Mliczyć do wybrań
ców losu. W rok po studiach 
dołączyła do zespołu Teatru 
Dramatycznego w stolicy. Pub
liczność okla&kuje ją na tiej 
scenie d~ sezon. 

- Trafiłam na cieplamian.e 
warµn.ki. Zespół nie jest zbyt 
wielki, atmosfera sympatycz
na. Dyrektor Holoubek okazu
je życzliwość młodym akto
rom. Prowadzi, jak Się to mó
wi, teatr aktorski, co mi bar
dzo odpowiada. Niektóre kole
żanki opowiadały mi, jak trud
ne było ich wejście do teatru. 
Nie chdałab)'m zneletć się w 
ieh skórlll!. 

W pierwszym iiezonie 7.al!'a
łam dwie role: jedną tytuło-

Wił w „Elektrze" Giraudoux I 
mnlejUlł - Mańki w ,,Slubie" 
Gombrowicza. 

- Ciy ło .duło, cą malo'I 
- - Premier, jak ,to jest w 

naszym z'W)'czaju teatralnym, 
nie ma zbyt wiele. WszyPJCy, 
oo zrozumiałe, chcą grać. Wie
lu powied~ałoby, że dwie ta
kie role wystar'c:Zlł jak na Je
den seron. Ja chciałabym erać 
jednak więcej. 

Najciekawsza i najbardziej 
pouczająca dla mlódego akto
ra jest praca nad nową rollł . 
Próby I pierwsze przedstawie
nia - to jest twórcZość. Pow
tarzanie przez wiele wieczio
rów tej samej roli - to już 
tylko wykonywanie awodu. 

- Miała Pani nczęKle sełk
n,6 się od po~tku z wybit
nymi rei)'seramL 

- „Elektrę' reżyserował Ka
zimierz Dejmek, o którym się 
mówi, i.e jest wrażliwy na ak

. tora. Dla wykonawcy to naj
cenniejsza cecha reżyaera. 
Lubię, gdy czegoi się ode mnie 

wymaga, gdy się ze mn11 wal
czy. Im więcej się człowiek 
namęczy, tym większa satys
fakcja. Nie lubię, gdy się za 
bardzo na mnie polega. 

- Które więc przed1ławłe
nle przyniosło Pani najwlęk· 
11ze ndowolenle? 

- Pokaz dyplomowy „Ak· 
tów" w reżyserii Jerzego Ja
rockiego. Byłam studentką 
przeciętną, niczym się nie 
wyróżniając11; znajdowałam 
się raczej na szarym końcu. 
W „Aktach" (obejmujących 
utwory Wyspiańskiego, Mroż
ka, G<>mbrowicza i Witkiewi
cza) powierzono 'mi rGlę tytu
łow11 w „Matce" Witkace&o. 
Było to rzetelne, trudne zada
nie aktorskie. Wydawało mi 

Rola Elektry w ntuee Glraudou• I Mańki w „81uble" Gombrowicza a takte filmowe zwycięstwa , przy. 
niosły młodej aktorce, absolwentce warszawskiej PWST (dyplom z wyrótn~ntem) laur Jego Magnltl· 
cencjl rektora Tadeusza Lomnlck1e10, przyznawany wyrótnlaJącym się wychowankom tej uczelni po 
dwóch sezonach samodzielności scenicznej. Na zdji;clu: Jadwiga Jankowska-Cieślak z Andrzejem 
lzczepkowsk!m w acen!e z „Elektry". 

~ 

'C I CEJ 
„SM" rozmawia z Jadwigą Jankowską· Cieślak 

się ponad moje siły. Pracowa
łam z wielkim samozaparciem, 
z całą energią, na jaką było 
mnie stać . Najmilej tę pracę 
wspominam 

- Spotkała się_ Pani prze
cleł ponownie z .Jarockim w 
,.Slubie" Gombrowicza w Tea
trze Dramatycznym .•. 

- W ,szkole wyglądało to 
trochę inaczej. Profesorowie 
wymagali od studentów eoraz 
nowych propozycji. Mieli wię· 
cej czasu, aby zajmować aię 
każdym z osobna. 

Rola Mańki w „Slubie" nie 
należy do najważniejszych. 

R.eżyaer miał wiele problemów 
związanych z postaciami Hen
ryka, Ojca, Pijaka. 

Mnie samą · pociągają bar
dziej" postacie o skomplikowa
nej psychice, krętej drodze 
życiowej; stąd to upodobanie 
do Matkl. 

- A co • ElekSrll, o której 
krytycy wyrażałl się z takim 
uznaniem? 

- Jest to postać bardziej 
historyezna niż współczesna. 
Sarn utwór wydawał mi aię 
mocno przestarzały. 

- Miała Pani także propo· 

zycje weJAcla do innych tea
trów ... 

- Do Teatru Starego nie 
mogłam' pojechać W Warsza
wie mam dom, męża, córecz
kę_ Zosię. Nie dorobiliśmy się 
dotychczas, niestety, mieszka
nia. Siedzimy na głowie ro
dzicom. 

- Dotychczas mówimy tyl
ko o teatrze. A przecież znacz
nie więcej widzów zna Pani11 
z dużego I małego ekranu. 
Wszystko zaczęło się w czasie, 
gdy Pani była jeszcze stu· 
dentką, od filmu „Trzeba za. 
bić tę · miłość". Stworzyła tam 

Jadwiga JankowaJa-CleGak atworzyła znakomltlł . kreację w „Elektrze" Giraudoux. Dzięki niej l Gu
atawow! Holoubkowj w roll żebraka przedatawlenle wzbudziło tak wieVCJe zalntereaowanle. 

Pani bardzo sufeet)'WJUł po
stać młodej współczesnej 
dziewczyny, o kłórej bardzo 
wiele się mówiło. Otrzymała 
Pani za tę rolę ,,Zlotf! rrono" 
w r..arowłe. · 

- Tak, to był mój debiut. 
Przyznam, i.e tylko raz oglą
dałam ten film. I wbrew te
mu, że miał znakomitą prasę 
i pochlebnie oceniali go ludzie 
wybitni, których cenię, nie po
dzielałam ich zdania. Wynikało 
to trochę z młodzieńczej prze
kory i krytycyzmu. 
Współpraca z reżyserem 

Morgensternem była jednak 
dla mnie pasjonująca. Zresztą 
wtedy po raz pierwszy zetk
nęłam aię z filmem. Byłam 
zaszokowana samą machiną, 
dowiadywałam się dopiero, na 
czym polega kręcenie Cilmu. 
Mało myślałam o samej roli. 
Teraz moje samopoczucie psy
chiczne jest pod tym wzglę
dem lepsze. 

Jeszcze przed „Trzeba zabić 
tę miłość" miałam próbne 
zdjęcia do „Kolumbów". Mo
głam zagrać rolę Basi. Wy
dała mi się jednak mało cie
kawa. Nie odpowiadał mi sce
nariusz. Inne miałam wyobra
żenie o fiej powieści, którą 
czytałam jako · nastolatka 1 

· byłam nią zachwycona. 
- Chociaż tllm był w Pani 

życiu pierwszy, stawia go 
Pani ,na drugim miejscu .. .' 

- W teatrze w dużej mie
rze sam aktor ponosi odpo
wiedzialność za wszystko. W 
filmie reżyser tworzy postać. 
Oczywiście jestem zaintereso
wana spotkaniem na planie z 
takimi reżyserami jak Kutz, 
którego bardzo szanuję. 
Powierzył mi on rolę w re

alizowanym obecnie filmie wg 
powieści Ryszarda Kłysia 
„Znikąd donikąd". Jest to 
film o mężczyznach. Ja gram 
symboliczną postać kobiecą. 
Reżyser wymyślił dla tej je
dynaczki bardro frapujące za
dania aktorskie. 

Film, jeśli dobry, J>OWStaje 
jednak dla mnie tylko przygo
dą, a jeśli zły - pomyłką. 
Rozwój artystyczny zapewnia 
przede wszystkim scena. Gdy
by zapewniała więcej ról I 
Jeśli nie spełnia wszystkich 
nadziei, szuka się gdzie in
dziej. 

- Jest Pani ioną aktora, 
starszego kolegi z uczelni te
atralnej (Piotr Cieślak zwią
zał alę z Teatrem Powszech
nym I studiuje rdyserlę w 
PWST). Czy występujecie cza
sem razem? 

- Mamy oboje z mężem po
dobne poglądy na nasz zawód. 
Ufam Piotrowi, gdy ocenia 
moją pracę. Liczę się z jego 
zdaniem. Jestem w stosunku 
do niego surowym widzem. 
Unikamy jednak wspólnego 
działania na scenie. 

Nasz roczny pobyt w Puła
wach - pojechałam tam zarai 
po szkole, gdy on był już za
domowiony - w niekonwen
cjonalnym teatrze, który 
wzbudzał tyle dyskusji, zakoń
czył się powrotem do Warsza
wy. Nie odpowiadała mi idea 
tego teatru. Stwarzał za mało 
szans intensy.wn-ej pracy. 

Trudno byłoby nam być na 
jednej scenie, stojąc twarzą w 
twarz. Za wód aktorskl polega 
na oszustwie. Zbyt dobrze się 
znamy, aby cokolwiek udawać 
wobec siebie. Wydawaloby się 
to śmieszne. 
Sobą jestem w życiu pry

watnym i moja osoba nie in
teresuje mnie na scenie. Wy
bralam się na studia aktorskie 
z prrekonaniem, że umożliwią 
mi wczuwanie się w odmien
ne od mojej osobowości, 
zapewnią mi ciekawe, bogate, 
bo zwielokrotnione życie . 

Rozmawiała: 

BARBARA HENKEL 
Fot. Marek Holzma 


