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C zasami my~lę, że wykonuję naj- : . . lentu powinien mieć także szczęście. 
o~rutniejszy zawód świata, s.l ·: Jadwiga Jankowska-'Cieślak mu

nawpt takie dni, kiedy wydaje i si ała urodzić się pod złą gwiazdą. Nie 
mi się,:~ w ogóle nie mam zawodJJ .. : .popełniła żadnego błędu, nie straciła 
~. już' ~i~ . „skończyłam" i nie jes~1~:· talent u, ·n ie .popadia, co często kia
w ·stanie sklecić jednego sensownego· · dzie aktqrów, w żaden nałóg, po pro
zdania. Pptem, kiedy to mija, nie · po-
trafię j uż sobie siebie takiej wyobra-
zić . Pustej \v środku, zrezygnowanej. · 
Wszystko jednak zależy ode mnie\ .od 
tego czy jestem w ·sta'n'ie· ,Prżel a'.mlić · 
wewn_ę trzny opór. Niemoc. Nie· myślę 
nigdy, czy to, co ' robię, znajdzie na-

· Swoją drogą · 

biety, jaką w życil.t ·wi<lzi ałalń . I już 
nie potrafiła grać „wszystkim". Od
dala nam do dyspoz~rcji swoj:1 twarz 
i swoje ciało. Gra dobrze m ocne ch:1-
raktery, . ale, gdy tylko kreuj~ rolę 
kobiety silnej przez swoj ą s labośt, . 

MARIA NUROWSKA 

ile t aśma si ę zachowa ł a. Niechby 
.obej rzała je Kr~·styna J anda i niech
byśmy my je obcjrzdL Może wte?Y 
wszvscv zt·ozumiemv, ze .musi . ona 
ptH'i ró~ić clo ,poc'zą tku . d rogi, j eżeli 
chce podbi ć ·Zachód. Ma tafq szansę; 
zctobyla ważną n agrodę, pew nie 

otrzyma różne propozycje. A ja jej 
rad zę zacząć od .Junusża Zaorskiego,. 

· któ ry potrafi · wydobyć z ·aktorki du~ 
:-;zę, . żeby nie wiem jak si ę ppiera~ 
b ... . . . 

bywcę, ·czy będzie się podobało. Po " 
prostu piszę. I pomimo wszystkich 
niepewnoś ci, szarpaniny, lęków, 
które składają si ę na koszty .pisania, 
myś·lę, że jednak jestem w lepszej . 
sytuacji n iż 'tak· zwani odtwórcy. Oni 
potrzebują '.sztabu ludzi, Móry wydo
będzie z nich tę niepowtarzalną war
tość . Myślę o aktorach. Zawsze im 
się przyglądam z de~awością, stano-. 
wią dla mnie materiał llteracki i nie 
przypadkiem bohaterka mojej ostat 
niej książki „Hiszpańskie oczy" jest 
aktorką. Interesowali mnie już wte
dy, gdy jeszcze mi się nie śniło, że 
będę pisarką. Miałam swoje sy111pa
tie 1 antypatie, a nawet fascynacje 
trwające latami. że wspomnę tu na- : 
zwisko Marlona .Brando. Z pew.no
ścią odegrał · znaczną rolę w .moim 
życiu. n ie wiedząc o tym, niestety. · 
Ale chcę .pisać o fascynacjach z na
szego podwórka, zastrzegając się, ~e 
są to wyłącznie moje opinie i mqgę . 
się mylić. · 

Ja i aktorzy· 
· Bogusław Linda. Za uważy ł am go 
w ·takim sobie serialu. ·zdaj e się wla-

• ś nie .J anusza · Zaorslder,o, ty tułu n io 
pam iętam. Powiedzialam wtedy ko~ 
muś, że to będzie aktorska wie lkość . I 
kil.ka ról Bogusław Linda mi ał 
wspan ial~·ch , a le ostatnio zepsuł mi 
„Crimen". według powie~ ci Józefa 
l1ena. Może za bardzo w siebie 
uwi erzył , a może talent nt iał w e wio" 
!<ach . Ogolenie głowy · nic prze
szkodz i ło innem11 . mojemu ulubio
nemu · a k torowi Georgc'owi C. · Scot
towi. tak uc:zlowieczyć Mussoliniego, 
że · musialal/l s i ę p i1 11 01vać, żeby go 

Jadwiia · Jankowska-Cieślak. Wi-: . 
działam ją jeszcze w st.kolnym · 
.przedstawieniu „Matki" · Witkacego. · 
Grala matkę. Patrząc na jej grę, · 
chlonąc ją- czułam, że oto .na .polską ; 
scenę ·wchodzi wielka aktorka. Nie 
.pomyliłam się, nie przewidziałam · 

. tylko jednego, że akt()r oprócz tn- : 

stu prze_grala z losem, a moźe tylko z 
ludźmi, z ich małością i zawiścią. 
Najlepsze lata dla aktorki · przesie
działa w d omu, nikt już jej ich nie 
zwróci. Pisarz zyskuje z wiekiem jak 

. dobre wino, aktor_traci, staje się wi
nem skwaśniałym. 
· Krystyna Janda. Ją też zauważy-

· łam jako studentkę w „Trzecą sid
strach" w reżyserii Aleksandra Bar
dini~go. Jej ·Masża była jak żywcem 
wyjęta spod pióra Czechowa. Janda 
grała całą sobą: twarzą, ciałem i du
szą. Grala tak .pięknie, że patrzyłam 
na· nią przez łty. Przedtem wzruszyć 
mnie do łez potrafiła tylko jedna ak
torka: ' Betty Davies. A potem stało 
się nieszczęście, Krystyna · Janda 
spotkała Andrzeja Wajdę. Kazał jej 
włożyć portki i być jakimś .babusem, 
który 'wali · mężczyzn kolanem. w . 
przyrodzenie, mówi z cht•ypką i su
nie do i.przodu jak walec drogowy. 
Taką dostała rolę i zagrała dobrze, 
ale potem nie potrafiła się już · wy
zwoHć . od tej najmniej kobiecej ·~o-

ponosi klęskę. •rragicznie niedobra 
była w „Dyrygencie", u Zanussiego, 
w pierwszych odcinkach „Modrze
jew~kiej ". Od czasów Maszy w idzia
łam jq w dwu wielkich rolach. W 
„Przesłuchaniu" · i w sztuce węgier
skiego dramaturga „Hymn'~ w reży
sęrii Rober.ta Glii'1skiego. Ale nic 
znalazł się reżyse1· poza Bardinim, 

· który umiałby wydobyć ~ z niej tę 
miękkość i tę bezradność. A może to 
cie1\ ·Andrzeja Wajdy, który mimo że 
zrobił piękny film „Panny z Wilka", 
kompletnie nie · rozumie kobiet. 
Wiem jedno, .patrząc na Jandę prze
czuwam nie ujawnione zdolności ak
torskie i tęsknię za Betty Davies, za 
jej bezwzględnością, która w se
kundę zmienia się w -bezradność, za
gubienie. Betty Davies jak żadna tlo
t.1d aktorka, pokazała prawdziwe 
wnętrze kobiety. Czuję, że mogłaby 
to zrobić także Krystyna Janda. Mo
że .poprosić Jerzego Koeniga, żeby . 
nam pokazał w teatr.ze telewizji , 
tamto przedstawienie Bardiniego, o 

„za 'bardzo nic rozumieć'". · 

Osta tnio ols n i ł mnie swoją gr<i 
Marek Bargiełowski, którego ,;prze
gapiłam". Myślę o jego roli w serialu 
„Modrzejewska". W kilku pierw
szych . odcinkach jego wie1ki · talent 
· przyćmił. Krystynę Jandę i właści :.v ie· 

· był to dla mnie serial o Modrze jew
skim. I jestem szczęśliwa; Nagle zna
lazłam · aktora, który mógłby zagrać 
Jerzego w serialu, jaki piszę na pod~ 
stawie „Hiszpańskich oczu". Jeżeli 
tylko akto1· się zgodzi, skończę · ten . 
serial bardzo szybko, ·bo; jak ito się 
·mówi, nagle dostałam skrzydeł. Rolę · 
Anny mogłoby zai:rać· kilka al~torek, 
ale ·Jerzego tylko :fyJ:arek Barg1ełow
s~i... 


