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·Z dala od filmu; z dala ·od TV 
Rozmowa·z Jadwigą Jank~Yfską_:Cieś_,ak 

- Pani picnvszy występ po 
powrocie do Tcatn1 Drama
tycznego ·rozczarował publicz
ność. Po Elektrze, l.\J edei. •Ro
zalindzie rola Niamh Kinno
re \v słabej farsie.„ Czy ak
torka, zwłaszcza laureatka 
Złotej Palmy w Cannes, nie 
ma prawa wyboru roll w 
teatrze? 

- Aktor nie tyle moie wy
bierać, co może odmówić za
grania jakiejś .roli. Ale sy
tuacja by la dość specyficzna, 
teatr· si<:· dopiero rozkręca) . 
Nie mogłam na pier\vszą pro
pozycje odpowiedzieć: nie. Nie 
chciala•l) się ustawiać na po

<~ycji kapryszącej gwiazdy, ale . 
członka zespołu. Nie wiem, 
czy było to słuszne posunięcie, 
może trzeba było się zacho
wać · jak rozkapryszona gwia
zda. „Motel" był pozycją prze
graną z tego powodu, · że nic 
się przedtem w teatrze nie do
konało .. Miał to hyć przeryw
nik między wielkimi, wspania
łymi pozycjami inscenizacyj
nymi czy dramaturgicznymi I 
tylko jako taki miał pr11wo 
bytu. Odpowiedzialność, któ
ra spada na nu za to nieu
dane . przedsięwzięcie jest tym 
bardziej przykra, że rozpatru
je się naa _jakby w kategor!I 
„Motelu", a nie motłlwolcl ja
kimi dysponujemy. Ale jest 
to ryzyko zawodowe, które 
trzeba podejmować jeśli sii: 
nie chce . kompletnie przepaść. 
A ·ja już dość mialam siedze
nia z · zaloż:pnyml ręka.ml i 
bardzo chcialam zacz-ć co.ii:oi
wiek . robić, te by to koło za
częło ·stę kręcić. 
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- Tak. Na razie mierne Il\ 
lego rezulbty. ale ja si~ tym 
nie załamuj~. poniewat akoro 
jest kołem, może znowu 1ię od-
wróci. · 
~ Do tej pory pobyt w Tea

trze Dramatyo&nym dawał pani 
bardziej korsyłcl towarzysll:.it 
anlteU zawodowe. 

- No, tak, ale to tet mA 
•woje dobre strony, bo jak 1ię 
sied7.i parę lat w domu, Jest to 
polem bardzo mlłA odmianft. 
Żałują ly\ko odejści a z teatru 
K1·:· ··s1!0Ca Zaleskie40, Piotra 
Fro-::d~wskiego, Marka Kondra-
la. . 

- Ale nie myśli pani • . edeJ
łciu z DramatycznesoT 

- Nie. To moje miotanie .11, 
ml~dzy teatrami w ostatnich la
tach nic nie dało. Myślę, ;\e mo
·je miejsce°' je1t w Dramatycz-
nym. · . 

- Zdaje Hltle pani •prawtt 
• tero, ł.e odbudowanie pHl•
lnu i pozycJl jall:.11- miał tell te
atr przed laty mob potrwał 
Jeszcz11 klika tezonów. 

- Myślę, ie . to . pokolenia m11-
n11 . na to :r:apracować. Zreut, . 
dyrektorstwo Zbynka ,Zapasie
wicz" · trwa na ur.ie H•zon I, 

, wydaje mi lńtt. udowadnia h: 
lezę, ie nie jest to kwHti, 
trzech lat, pięciu •Y dsi•ittclu. · 
Na to trzeba dużo, duio wittc•j 
cu1u I m,drej, Jll'Hmńlanel 
d:r:lałaln°'ci, ·. pi-zede w•y1tlldm 
dyrek,tor1klej. A · na ·Il• j..t ta
ka dzlałalnoś~ moiijwa I kto 
byłby_ w 1tanl• tak• dsiałalno•~ 
prowad:lć - to. ja nie wiem . 

- IUed:or byłam .na •remlerH 
dwt\ck Jednoall:.t6wek · Artua 
Mlllera. w których era pani 

· Właśclclelll:.'ł 1klep11 I A111elę, 
1wlancsa w roll An,.Ił Wyesu
walam wf'łMj ..,,.kalll:ulewaJl.la 
anlłell -HJI, 'Osy .,. . tylu. la
taell 11rae:r w 1a we4tle n~ 
pnewała6 helnlłliał 

- Nie, · ale. Ale ~ 'ee . ~1'11 
1116wi 1-ł. prawd,, hat M lnre- · 

~la zgrania się · z partnerem. 
Premiera jest pierwszą konfron
tttcią między tym co sie · wy
qrabowalo a publlcznośclą. A 
ponieważ nie byłam pewna wie
lu · spraw, więc pokrywałam to 
umiejętnościami warsztatu. Te
r~;i: Już wiem, rd:tie leży ·pies 
P;b.rrzebany I o~zywiście z kai
dym przed1taw1enlem 11ra na
biera wla~cip.iych kształtów . My
ślę; że przy jakimś dziesl11tym 
przedstawieniu będzie to Już 
ntrlitj więcP.j ten rezultat, o 
k, óry ml chodziło . 
· - · Był ' to dla pani ·„llusty" 
•er.on. . Po1.a 1ccn11 macierr.yst" 
był ;,Baal" w Teatrze Pow
·~chnym, ' „Raj eskimo.,ów" w 
Teatrze Now:orm, w \ealrze TV 
„Portret .podwójny" Hartosa. 
Ale tllae1~so nie sra . pani nlo 
w (1Jmlll1 ' · • 

- Cale lzczę6ele. Ja 81~ :i: te-
10 ·tylko I wył,01tnle clentt. ·Nie 
chciałabym pracować w tej 
chwili w tllmle, dlate10 te tam 
je1t • 1ytuacja katastrofalna. 
S:r:koda na to czasu, pieniędzy 
I zdrowia. To tylką zapale1icy , 
11lbo ludzie młodd nie wiedzą
cy co to jest; "' w stanie w 
tsj chwlll pracować ·w tilmiti. 
To ńaprawd• Jest .Jedna wielka 
udręka. Nie mówl,c j~i .nic na 
tem-.t futru "TV. 
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.azoraJ 'nasrałam trzy 1oeny. 
w .,Pr.1abudz.-ilu wloeny", prze
d1tawlanlu, 

1
które mól md Piotr· 

ret11.erował. W tyelu nie lfJ)ot
. ka._lil. •h1 11. ł!lklm bała1an•m· 
Tam nie ma ani jednej kompe
tentne! 01oby na 1wolm miejscu. 
tm. wył,erih.bym z tero ludr.l, 
którzy 1& tachowcaml jak np. 
kamerzyści.~ reallzetorzy. Nato
miut cała· rffzta jak orsanlza
aja I te w:lsystkie 1łutby po
mQtmloze to ~at jedna wielka 
pal'aJtflja. 'i'y8111ce ludzt do 111-
CHfe nie przydatnych, kr~11-
eyełl ' mlc. -przeukad:r:al11cych, nie-· 

. kompetentny~h. Te trzy 1ceny. 
·lrłó" narrrwalUm7 · rozłotone 

Fot. Julluu' llfultarzytukl 

byty na trzy dni. a te produk-
. cja była taka a nie inna i plan 
sie zawalił , trzeba było· je na
i;:rać w ciągu jednego dnia. My
śmy pracowali ponad 12 godzin 
w takich nerwach i W · takim 
rozi:ardiaszu, że to się l\ie da 
opisać. Wszystko Inne si'I liczy
ło. tylko nie t.O. te trzeba dobrze 
zagrać. Za.l(rać. byleby to 1koń-· 
czyć. Takie z daleka od TV 
i z daleka od kina. Tam .wszyst
ko się liczy, tylko nie aprawy 
artystyczne. Najl(otzej opłacany 
jest aktor. najgorzej opłacany 
jest reżyser. Co z te,l(o może 

· wyniknąć? . 
· - Po •dobyciu Złotej Palmy 
w Cannes, o Ironio losu, nie 
irra pani w filmie. Czy Jest to 
kwestia brali.a odpowiednich ' 
ról, c1y moie teso, h ni• ·tkwi 
panl w układaoll.?. · 

- Nit. s- dla mnie role. :Po
za tym Jestem w odpowiednich 
układach. Ale nie ma na mnie 
zapotn:ebowanla, ni• zawsze lń11 
ono zble1a s oczekiwaniami pu
bllcr.noścl. Nikt tego nie po-

.· trzeb uje. nikt tero nie chce pro
dukować, nikt tego nie chce 
reżyserować. A ja nie będę 
pn:y katdej okazji .namawiać, te 
trzeba zt mn11 i że koniecznie. 

. A Jeżeli chod:r.I o rynek zachod-
ni to bardzo hłuję, te nie u-· 
Istniałam na nim, bo taka oka
zja zdan:a 1h1 ru n• ty11-11. 
Al• wtedy był 1tan wojenny 1 
1zan1t· miałab711l jedynie po 

wybraniu \zw. wolności. Po pro~ 
stu, ieby móc odpowiedzieć na 
propozycje, odbyć próbne zdję
cia I zasrać. A ja w żadnym 
wypf,dku nie mogłam zostawić 
mi;ia i dzieci dla kariery. Ni-· 
gdy ml ni• zależało na · robie
niu kariary za wszelki\ cenę. 
P.oza tym, przecież tutaj w na
szych . polskich warunk~ch. mam 
liczący się dorobek w . teatrze 
i w filmie. 

- Krątą opinie. te reiyse
rzy boją się pani zbytniej sa
modzlelnojcl, a równocz~nle 
podkreśla pani zawsze, że wo
li się podporządll:.owa6 reżyse
ro1vl. Czy · nie ma w łym 
8przccznoicł? 

- Ja nie widzę w tym ta~ ;,; 
dnej sprzeczności. Koncepcja 
reiysera jest dla mnie naj- ·, 
ważniejsza , ja ją mogę tylko 
dopełnić. Jest coś w tym, że 
się mnie boją. Niedawno na 
planie Piotr powiedzial,.że je
atem trudna dla reżysera. My
ślę,· że wynika to z tego, te 
jestem na prl>bach zawsze nie
pewna tego, jak ma wygll\dać 
.moja rola i pokrywam to 
drwiną. Koledzy często odbie
rają ją · jako 'szyderstwo l od
noszą do swojej osoby: A 

1 jestem bardzo nieśmiała l kie
dy na próbach kotlu.le si~ . 
wszystko we mnie, bo prze
cie't czerpie się z siebie, to · 
dochodzi do takiej koncentra- · 
cjl, ie· wytwArzam tak11 1ko
ru~ przeli któr, trudno •i' 
prHblć. 

Taka forma 111moo.brci-
ny • 

Tall:. Myjlę, te tall:. 
Wobee tero · Jest pani aa 

dyktatur, w teatneT 

- Zdecydowanie. Demokra
cja w teatrze nie przynosi nic 
dobnio. Dowiodła tego tra
dycjL Teatr mu1I mleć przy
w6d04 duchowego. 

R.ozmawlala 
FWA GAŁĄZKA 


