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Objawienie się talentu ma 

w sobie coś z baśni. Złe 
czarownice robią wszystko, 
aby talent sUamsić i zniszczyć, 
dobre wróżki starają się mu 
pomóc. Dobro zWYcięża zło jak 
w każdej porządnej bajce. 
Opowieść o Jadwidze Jan

kowskiej-Cieślak dopiero się 
zaczyna i nie wiadomo, czy za
kończy się happy-endem.. Na 
razie zarówno dobre jak i złe 
wróżki pracują w pocie czoła. 

,,Nie recytowaJam wierszy
ków u cioci na imieninach, nie 
należałam do kółka żywego 
słowa, nie czułam w sobie żad
nego powołania. Po prostu 
przed maturą trzeba było WY
bierać. Zdecydowałam się na 
szkołę teatralną. Krążyły po
głoski, że egzaminatorzy nie 
WYmagają · konkretnej wiedzy, 
a ja całe- życie lubiłam coś 
zmyślać, coś sobie wyobrażać. 
ZdaJam, zostaJam przyjęta. W 
1972 roku zrobiłam dyplom". 

Nie można powiedzieć, aby 
Jankowska rozpieszczała 
dziennikarza nadmiarem słów i 
wdzięcznych opowieści o sobie. 
Na szczęście są jeszcze kryty
cy, reżyserzy, recenzje. 

Rocznik Jankowskiej, po 
śmierci opiekuna roku - Ma
riana Wyrzykowskiego - osą
dzony zostaJ jako najgorszy w 
historii warszawskiej szkoły i 
zostawiony trochę samopas. 
Dopiero po przedstawieniu dy
plomoWYm (,.Akty" w reży
serii Jerzego Jarockiego i 
„Cwiczenia z Szekspira", przy
gotowane przez Aleksandra 
Bardiniego) zmieniono nagle 
zdanie. Zwłaszcza entuzja
styczne recenzje przywiezione 
przez absolwentów szkoły z fe
stiwalu amerykańskich te
atrów studenckich utwierdziły 
opinię, że chodzi o rok wyjąt
koWY. 
Był zresztą ktoś, kto już 

cztery Iata wcześniej zwrócił 
uwagę na szczupłą szatynkę o 
wiecznie rozwichrzonych wło
sach, chłopięcą, a momentami 
szalenie miękką i kobiecą, po
zornie senną, o kocich ruchach, 
a która umie być wulkanem. 
Janusz Morgenstern, znany 
„łowca talentów" zapropono
waJ Jankowskiej rolę w „Ko
lumbach". („Odmówiłam, bo 
uważałam, że film się nie liczy, 
a aktorstwo to teatr"). Reżyser 
był uparty i zdołaJ ją namówić, 
by na IV roku zagrała jedną 
z ról w filmie „Trzeba zabić tę 
miłość". Jeszcze trwaJy zdję
cia, gdy z planu zaczęły prze
nikać wieści o rewelacyjnej 
aktorce, jaką okazaJa się Jad
wiga. Scenariusz Głowackiego, 
który dopisywał i rozszerzaJ 
dialogi „pod Magdę" gwaran
tował, iż będzie to kawałek ży
cia, pokazanego frapująco. 
Film nie wszedł do normalnego 
rozpowszechniania, a tylko do 
ograniczonej sieci kin studyj
nych. Historia: dwojga mło
dych szukających swej drogi 
życiowej, oraz podstarzałego 
Don Juana i pełnej tempera
mentu inżynierowej, nie za
sługiwałaby może na aż taką 
uwagę, gdyby nie ona, Jadwiga 
Jankowska-Cieślak. Najzłoś
liwszy z polskich krytyków, 
Zygmunt Kałużyński, pisał po 
wejściu na ekrany „Trzeba za
bić tę miłość": ... Jadwiga Jan
kowska, istne ,,zwierzę filmo
we", które żyje instynktownie 
przed obiektywem, wypadek 
rzadki na ekranie, reprezento
wany u nas przez Olbrychskie
go i nieboszczyka Cybulskiego. 
Opinię tę w sposób bardziej 

uczony, z powołaniem się n 
Irzykowskiego, potwierdza re 
cenzent „Kina" Aleksander Le-
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dóchowskL Sukces swoi za
wdzięcza Jankowska czemuś, 
co jest w zasadzie nieuchwytne 
i chyba nawet od niej niezależ
ne: owej psychofizycznej wła
ściwości, która czyni, że jej 
każde pojawienie się - choćby 
na dalszym planie - zapełnia 
ekran, przyciąga wzrok i za
interesowanie, pulsuje życiem 
i jest ona, jakby powiedział 
lrZJJkmoski, samą „nwterią ki
na". Ma w sobie to ,,,o.ktorskie" 
nasycenie i energię, dzięki cze
mu wszystko koncentruje się 
na niej, a postać jej uzyskuje 
przez to zwiększoną nośność 
treściową. Ten dar nieba otrzy
mało u nas niewiele aktorek; z 
nowych twarzy mają go tylko 

· Stanisława Celińska i Maja 
Komorowska... Dodatkowym 
atutem Jankowskiej jest jej 
intuicyjny sposób psycholo
gicznie prawidłowego zacho
wania się i reagowania. A tak
że - umiejętność wytwarzania 
sympatii do siebie i kreowanej 
postaci. 

W lutym 1973 r. w redakcji 
,,Ekranu" wręczono .Jankow
skiej nagrodę im. Zbyszka Cy
bulskiego, przyznawaną za naj
WYbitniejszą kreację filmową 
roku, stworzoną przez młodego 
aktora. Poprzednikami .Jan
kowskiej byli: Olbrychski, 
Opania, Lukaszewicz i Komo
rowska. 

Pierwszy film i wyróżnienie 
najwyższą nagrodą. Wbrew 
powszechnym opiniom, ani nie 
grała siebie, ani nie polubiła 
Magdy. O swej roli powiedzia
ła w WYwiadzie dla ,,Ekranu": 
,,Magda była i jest typem zu
pełnie mi obcym. Nie polubi
łam jej. Nie lubię siebie samej 
w tej roli. Wiąże się to z moim 
pojęciem o miłości, o sposobie 
JeJ przeżywania. Magda ze 
swoim maleńkim konformiz
mem reprezentuje to, co mnie 
w życiu najbardziej odpycha. 
Po ·prostu: miłość jest dla mnie 
zjawiskiem głębszym, bogat
szym, niemożliwym do rozmie
niania na drobne. W illmie 
„Trzeba zabić tę miłość", zgod
nie zresztą z założeniami auto
rów, mówi się albo o łóżku, 
albo o pieniądzach. Gdzież tu 
miłość?" 

Ma prawo mówić 'Y ten spo
sób. Po świetnym dyplomie, 
pozwalającym jej na wybiera
nie najciekawszych propozycji 
(„Ale to wcale nieprawda, że w 
mojej garderobie Uoczyli się 
Wajda, Axer, Jarecki i Dej
mek, a ja ich impertynencko 
odprawiałam. Po pierwsze i 
najważniejsze - jestem na to 
zbyt nieśmiała") spakowali 
wraz z mężem, aktorem, ma
natki i pojechali do Puław, do 
świeżo utworzonego Studium 
Teatralnego. Chcieli być razem. 
Oczekiwali dziecka. 
Zapowiadało się świetnie -

demokratyczne stosunki (wszy
scy robią wszystko, w tym 
również wykonują prace tech
niczne, porządkowe), nie obo
wiązuje żaden plan finansowy, 
a więc tylko pozycje ambitne, 
eksperymenty. Nie wystarczy 
jednak przejęcie jakiegoś ele
mentu teatru Grotowskiego. 
Trzeba talentu, indywidualno
ści i wiedzy o życiu, by w nie
zwykle trudnych warunkach 
stworzyć zespół i poprowadzić 
go do sukcesów. Puławy nie 
miały drugiego Grotowskiego 
a zespół Studium w tej chWili 
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właściwie już nie istnieje. Jad
wiga uważa jednak, że puław
skie doświadczenia były waż
ne nie tyle profesjonalnie, co 
dla jej małżeństwa, dla Zosi, 
która się tam urodziła, pierw
szych miesięcy jej życia, przyz
wyczajenia się rodziców do 
dziecka, słowem dla począt
ków, w pełnym tego słowa 
znaczeniu, ich życia rodzinne
go. 

W ostatnich tygodniach cią
ży (cała ekipa zaciskała kciu
ki, aby jeszcze zdołano nakrę
cić film do końca) zagrała w 
filmie Barbary Sass-Zdort 
„Ostatni liść", u boku Mai Ko
morowskiej, w lirycznym, na
strojowym utworze, rozgrywa
jącym się w ubiegłym wieku 
w środowisku artystycznej cy
ganerii. Reżyserka ta pozostała 
wierna Jankowskiej, która w 
następnym jej filmie (ukończo
nym jesienią tego roku) zagra
ła postać zwariowanej 
ZMP-ówki, igrającej zarówno 
z uczuciami swego cbłopea, jak 
i jego ojca. 

Zdortowa zDala Jadwigę ze 
szkoły, śledziła rozwój jej ta
lentu, wiedziała, gdzie jej szu
kać, gdy szkołę opuściła, ale 
jeden z zagranicznych reżyse
rów, który po obejrzeniu 
„Trzeba zabić tę miłość" przy
jechał do Polski, by zaangażo
wać .Jankowską do głównej ro
li, miał poważne kłopoty w do
tarciu do niej. Powołane do 
propagowania filmu polskiego 
i aktorów instytucje nie umia
ły (nie chce się wierzyć, aby nie 
chciały) odpowiedzieć na pyta
nie: gdzie jest Jankowska. 

Odnalazł ją wreszcie, zapro
sił na próbne zdjęcia, które 
wypadły świetnie, a .Jadwiga ... 
odmówiła. Odmówiła,. bo w 
międzyczasie powróciła do 
WarszaWY~ została zaangażo
wana do Dramatycznego, Piotr 
Cieślak do Teatru studio i roz
poczęła pierwsze próby. W 
,,.Elektrze" Giraudoux. w reży
serii Kazimierza Dejmka. 

- Nie żałuje pani straconej 
okazji? Kręcenia w dobrych 
warunkach, w cudownych ple
nerach, filmu, który ma pow
stawać w kilku krajach, filmu 
o ciekawym scenariuszu? -
pytam .Jankowską. 

- Oczywiście, żałuję, ale nie 
można mieć wszystkiego na 
raz. Teatr i debiut w jednym 
z najciekawszych polskich te
atrów były o wiele ważniejsze. 
Chociaż nie ukrywam, że ho
norarium za tę rolę postawiło
by nas na nogi, może pozwoli
łoby jakoś rozwiązać sprawę 

mieszkania. W tej chwili ma
my w perspektywie osiem, a 
może, jak dobrze pójdzie, pięć 
lat czekania w spółdzielni. Do
piero wtedy będziemy mogli 
opuścić pokoik przy rodzinie, 

, który zajmujemy, i rozpocząć 
samodzielne życie. 

Chyba miała rację. Premiera 
,,Elektry" okazała się sukce
sem, a propozycje dalszych ról 
otrzymała od najciekawszych 
bodaj reżyserów. Epizod w fil
mie ,,Szpital nieznanego żoł
nierza" Jana Lomnickiego 
(,,gram tam pielęgniarkę - jak 
zwykle") również oceniono 
bardzo wysoko. 

Gdy pytam ją o plany na 
przystlość, mówi: „Chciałabym 
grać dużo, w ciekaWYch sztu
kach, u ciekawych reżyserów. 
Jeżeli nie wyjdzie ... mam dom, 
męża, dziecko. Czyż koniecznie 
muszę być aktorką?" 

Kiedy w scenie finałowej na 
pytanie, co jej zostało, Elektra 
odpowiada: „Zostało mi sumie
nie, został Orestes, sprawiedli
wość, wszystko" nikt ze 

· znajdujących się . na sali nie 

.lako Macda w filmie „ __ 
Morgenstenaa „Tl'ftk DMć tę 

miloU". 8ela PrQ'niosla jej -
grodę im. ~ ~„ 

Nie przyjęta na studia medyez
ne Magda piraeuje w s:apltahl jalEo 
salowa. zaloty clokłora (W. Jto
waJskl) pny~u,je z dySłaDSelD-

.lank-saa jalEo zwariewana 
chiewczyD&-pęd:slwiatr w telewizyj
aym filmie rUyserii Barbary Sas&
Zdort ,.Dziewcąaa i gelęlŃe". 

.Jadwiga .Jankowslla-Cłełlak i 
Maja Jtomorowska, dwie laureatki 
nagrody im. Zbyszlla Cybulskiego 
w scenie z filmu „Ostatni lłU". 

W ostatnim filmie „Szpltal nie
znanego łolnłerza" n*yserU .I. 
l.omnlckiego zn6w jest pielęgDJar
klll- Na zdJęelu z IL Saysaeberem. 

miał wątpliwości. Miejsce Jan
kowskiej jest na scenie. 
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