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•.• istotnych w Pani życiu zawodowym.
Czyli o ludziach, bo mężczyźni czasami, jak się okazuje, też nimi są. Dobrze, zróbmy sobie Dzień Mężczyzny.
Zacznijmy od Jana Njwińskiego. To on,
gdy chciała Pani zdawać na psychologię, zrobił Pani awanturę, wykrzykując, że nie po to tyle lat się Panią zajmował, aby zmarnowała Pani talent
Wychowywałam się z siedmioma chło
pakami, bo żadnej dziewczynki w naszej
kamienicy nie było. I choć byłam typową dziewczynką, chciałam być taka jak
oni. Lepiej od nich chodziłam po drzewach. Biłam się z nimi i nawet czasem
wygrywałam. Strzelałam z procy. O tak,
dawali mi w kość ci moi dwaj bracia i ich
koledzy. I tak od dzieciństwa mężczyź
ni odgrywali ważną rolę w moim życiu.
Pierwszym z nich, poza tatą, był Jan
Niwiński - mój duchowy ojciec. Nigdy
później nie spotkałam tak dziwnego czło
wieka. Gdy byłam mała, myślałam, że to
diabeł. Ten stary, emerytowany aktor
mieszkał piętro niżej i często podgląda
liśmy go, gdy, na przykład, pracował
z Anią Polony i strasznie na nią krzyczał. Ale mimo uczucia nie było sielanki.
Konrad Swinarski, Jerzy Jar ocki••.•
Śmialiśmy się z nich. Później zaczęłam
Był ode mnie 15 lat starszy. I nie wiem,
Swinarski nauczył mnie, że w pracę
chodzić do jego teatrzyku. Grałam tam
skąd miałam siłę, by to wszystko przejść.
trzeba włożyć miłość. Bo jeśli kochasz to,
najpiękniejsze role w życiu. Moim przeDymny to postać tragiczna. Miotał się co robisz, rosną ci skrzydła. I dlatego mam
bojem była Sierotka Marysia. Śpiewałam między tym, co w nim kołatało, a tym, na tyle siły do pracy, bo robię to, co kocham.
tańczyłam, gąski pasłam, a Jaś Frycz grał
co pozwalała komuna. Mówiono mu, że A Jarocki uświadomił mi, że w tym zakróla. Jasio Niwiński spod swojej ręki wy- to, co pisze, jest świetne, ale może lepiej wodzie trzeba umieć myśleć. Był moim
puścił wielu wybitnych aktorów.
byłoby, gdyby pisał o Hucie Katowice.
profesorem i kochałam go za to, że był
Ale Pani nie chciała być aktorką?
I dlatego pił. Gdy odprowadzał mnie do potworem perfekcji. Potwornie wymagaPoszłam na egzamin, bo krzyczał, że
teatru, a robił to zawsze i rano, i wieczo- jącym. Byłam zafascynowana, gdy kazal
mnie zabije. Byłam nieśmiała. Poprosze- rem, czy był trzeźwy, czy nie, wciąż go mi się czołgać po scenie, choć widział, że
nie w sklepie o cukier było dla mnie prze- ktoś zaczepiał i ciągnął na wódkę. Dlate- wbijają mi się drzazgi w policzki. Płaka
życiem. Byłam zaprzeczeniem kogoś, kto
go nigdy nie piłam alkoholu, bo ktoś mu- łam, ale czułam, że jestem ważna, bo inachciałby stać na scesiał go pilnować. A on
czej tak by mnie nie torturował. I na konie. I egzamin też był
DYMNY POWIEDZIAŁ Ml
to wpadał pod cięża- niec pojawił się Kazimierz Kutz, dzięki
okr?pny. ~aż~łam ~ ŻE MAM ŚMIECI SAMA WYR~UCAĆ r?wk~, .a. ~o go ~ili któremu zrozumiałam, że uczciwie wykg 1 w białej suk.ie•
' CJanc1 b1h 1wlekh pod konywana praca sprawia radość. r choć
neczcemini,uczesana SAMA PORADZIC SOBIE Z ZATKANĄ drzwi domu. Nigdy rola Berty w „Wygnańcach" Joyce' a czy
w koński ogon wygląTOALETĄ. BO JAK ZOBACZY,
nie wiedziałam, co za- Anity w ,,Antygonie w Nowym Jorku"
była ogromnym wysiłkiem, to dzięki Kadałam jak 12-latka.
ŻE JESTEM GWIAZDĄ,
stanę po powrocie.
Mówiłam teksty SioTO MNIE ZABIJE
A potem całe miesią- ziowi praca była radością. Z nim mogę
wackiego i Gałczyńce było wszystko do- mieć 20 godzin nagrania, on może na plaskiego, a komisja
brze. Życie z alkoho- nie ze mnie kpić, obśmiewać, bo czasem
umierała ze śmiechu. Nic przyjemnego.
likiem jest piekłem i chyba musiałam go i takich metod używa. Może wymagać
Później kazali mi się śmiać, a mnie się
bardzo kochać, skoro umiałam to wytrzy- ode mnie rzeczy niemożliwych. I warto
chciało płakać. Potem miałam płakać
mać. Miesiąc po ślubie myślałam, że nie
mu udowodnić, że się jeszcze coś potrai strasznie się rozryczałam. I po tym dam rady, ale po roku wiedziałam, że fi. Nie tylko ja, wielu kolegów dla Kazia
wszystkim musiałam parodiować Karin zniosę wszystko. Bo gdy nie pił godzinę, zrobiłoby wszystko.
Stanek. I taka zasmarkana śpiewałam zapominałam,codziałosięprzeztydzień. Po urodzeniu syna, gdy przybyło Pani
,,Rudego rydza". A oni znów się ze mnie On nauczył mnie rzeczy, które do dziś sporo kilogramów, wydawało się, że
śmiali.
pozwalają mi przetrwać najgorsze. I Wieto koniec kariery. Wtedy Kazimierz
Mimo takich początków już na pier- siek wciąż mi pomaga. Był obok w naj- Kutz zaproponował rol ę w „Opowiewszym roku zagrała Pani Isię w „ We- niebezpieczniejszym dla mnie okresie. ś ci ach Hollywoodu" Hamptona.
se lu" w spektaklu Lidii Zamkow.
Stawałam się znaną aktorką. Może nigdy
I oswoił Panią z sobą nową.
To był mój pierwszy ważny reżyser. by mi się w głowie nie przewróciło, ale,
Kutz nigdy nie pracował ze mną, gdy
Nauczyła mnie, że nie mogę nigdy zacholera wie, co by było, gdybym miała byłam młodziutką, piękną dziewczynką.
grać ot coś tak, dlatego uwielbiam prakogoś głupiego przy sobie? On mnie uleTo prawda, że pozwolił mi przejść najtrudcować z wymagającymi reżyserami. A są
pił. Mężczyźni, których później spotkaniejszy etap w życiu, bo gdyby nie on, pewj tacy- to nieszczęście aktorów- którym
łam,jeśli coś we mnie wbaczyli, to dzięnie nie wróciłabym do zawodu. Wszystjest obojętne,jak gramy, bylebyśmy mie- ki Wiesiowi. Powiedział mi kiedyś, że kie najlepsze role zagrałam właśnie po uroli nazwisko. Ostatnio ktoś taki mnie za- mam być normalnym
dzeniu syna. Choć
angażował. I choć to była tylko bajka,
człowiekiem. Śmieci
wydawało mi się, że
NAJLEPSZA JEST BABA,
wymyśhlam sobie różne rzeczy i straszsama wyrzucać, sama
nie zmieszczę się na
CO NICZEGO NIE ROBI.
nie zapalona mu to opowiadałam. A on poradzić sobie z zalkascenie. że ludzie nie
PRZY TAKIEJ MĘŻCZYZNA
mi na to, żebym grała, co chcę, bo jemu ną toaletą. Bo jak wbabędą chcieli na mnie
CZUJE SIĘ JAK BOHATER
i tak jest wszystko jedno. Miałam ocho- czy, że jestem gwiazdą,
patrzeć. Miałam jatę go zabić! Co to za praca, kiedy reżyto mnie zabije.
kieś bez<iensowne poserowi jest wszystko jedno?
To j u ż drugi mężczyzna, który groził czucie winy. Gdy Kazio zaproponował mi
Już na studiach zaczęła Pani grać
Pani śmiercią.
rolę w „Opowieściach Hollywoodu", byw filmie. I wtedy pojawił się chyba
O tak, mężczyźni dobrze mnie wycho- łam pewna, że umrę ze wstydu. Na piernajważniejszy mężczyzna w Pani żywywali. Dzięki Wiesiowi udało mi się wszej próbie nie wiedziałam, jak się mam
ciu - Wiesław Dymny.
zachować normalność. A to wysiłek. Pozachować. Wszyscy się na mnie gapili.
Wiesia poznałam na planie mojego pulamość to stres, bo wszystkie sukcesy I wtedy usłyszałam od Kutza: ,,No, Anpierwszego filmu „ 150 kilometrów na i porażki dzieją się publicznie. Starzeje- ka, teraz to jest z ciebie prawdziwa baba".
godzinę" Wandy Jakubowskiej. Wtedy
my się, brzydniemy w światłach reflek- Poczułam się taka zawstydzona! A po
wydał mi się potworem. Ze spuchniętą
torów. Aby zachować normalność, mu- chwili krzyknął na całe studio: ,,Stara, grutwarzą bardziej podobną do chińskiej
simy mieć na początku tej drogi mądrych ba Żydówa na plan!" i zachichotał. To
maski niż ludzkiego oblicza. A tak na- ludzi. Bo gdy nagle zaczynają cię trakto- mnie wołał! I nagle się okazało, że mój
prawdę spotkaliśmy się, gdy grałam swować jak boga, łatwo dać się przekonać,
wygląd nie ma żadnego znaczenia, bo co
ją drugą rolę w filmie Henryka Kluby
że jest się kimś niezwykłym. A popularinnego jest ważne. On nas nie oszczędza,
„5,5 bladego Józka". Dymny był scena- ność mija, przechodzi na kogoś innego. ale jemu wolno. I choć traktuje nas obcerzystą. Dużo pil i budził we mnie lęk.
Tu trzeba dystansu, a o to trudno młode- sowo, jednak nie sprawia nam przykrości.
Unikałam go. A nasza miłość zaczęła mu człowiekowi. Jednak to nie tylko To jeden z nielicznych reżyserów, który
się od uderzenia w twarz. Dymny był
Dymny, najważniejszy, bo najbliższy, był wie jak trudny jest nasz zawód. On chyba
mężczyzną, jakiego można tylko raz
moim nauczycielem. Już w szkole po- kocha aktorów i dlatego nas rozumie.
w życiu spotkać. Niezwykły człowiek. znałam wielu wybitnychreżyserów,któ- Gra Pani teraz w Starym Teatrze u KaNiezwykły artysta.
rzy pokazali mi, co jest w życiu ważne.
zimierza Kutza w „Spaghetti i mie-
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nosi butelkę piwa i tak sobie razem patrzymy na Kraków, a skowronki nad nami latają. I wtedy myślę sobie, że pięk
ne jest to życie .
Sama, bez pomocy ogrodnika, sadzi
Pani drzewa, strzyże trawnik .••
No pewnie, ale po takiej pracy okropnie boli kręgosłup. z.aczyna się wiosna,
więc muszę przerżnąć i napowietrzyć trawę. Potem tę darń zgrabić, a będzie tego
ze dwie tony, wepchnąć do worów
i zwieźć. I nawieźć. Ajakby tego było mało, za domem rosną mlecze, które potwornie się rozsiewają, i muszę je. wyciągać
szpikuJcami, bo wyrwać się tego nie da.
Co myśli Pani mąż, gdy widzi tę walkę z mleczami?
Pewnie czasem chciałby mieć taką
gwiazdę, co to w długiej sukni i rękawi
czkach chodzi, bo wówczas nie miałby
wyrzutów sumienia. A tak, biedny, musi czasem mi pomagać. Bo najlepsza jest
baba, co niczego nie robi. Przy takiej
mężczyzna czuje się jak bohater. A z taką pracowitą jest dużo gorzej. r moi
chłopcy chyba nie mają lekko ze mną,
bo wymagam ogromnie dużo nie tylko
od siebie, ale i od nich.
Są też inni mężczyźni w Pani życiu.
Są moi koledzy aktorzy, których, choć
czu". Znajoma oglądała ten spektakl nimi są, nie traktuję jak zwykłych męż
i była zażenowana, że Dymna paradu- czyzn. Kiedyś w Australii, na plaży, poje po scenie w kostiumie kąpielowym. czułam czyjąś rękę na ramieniu. KrzykJeśli Kazio uzna, że powinnam się ronęłam, aJe gdy zobaczyłam, że to Mazebrać, to robię to. Wierzę mu i nie zariusz Benoit, a nie jakiś obcy facet,
stanawiam się, jak wyglądam. Jestem machnęłam tylko ręką, powiedziałam
po prostu aktorką, a w tym zawodzie uspokojona: „Ach to ty!" i odwróciłam
niezbędna jest odwaga. Choć mniej jej
się na plecy. Mariusz był obruszony, że
potrzeba, by w moim wieku i przy mo- nie traktuję go jak mężczyzny. No i mujej tuszy rozebrać się do kostiumu ką siałam jemu, Jankowi Englertowi
pielowego niż wtedy, gdy muszę poka- i Krzysiowi Kolbergerpwi tłumaczyć,
że są kolegami - aktorami, więc czymś
zywać na scenie emocje. Kazio nauczył
mnie tej odwagi i być może niektórzy więcej niż mężczyznami. Innym gatunmówią: „Ależ ona wygląda!". Ale inni
kiem. Są wśród nich tacy.jak Jurek Trela, Jurek Bińczycki i Jaś Nowicki, któmoże pomyślą: „Taka fajna aktorka odrzy mieli wpływ na całe moje życie,
ważyła się rozebrać, więc może i ja
w tym roku odważę się wyjść na pla- choć podejrzewam, że nawet o tym nie
żę". Pewnie w „Spaghetti i mieczu"
wiedzą. Którzy zawsze byli przy mnie,
gdy ich potrzebowałam. Trudno opokompromituję się, ale guzik mnie to obchodzi.
wiedzieć,jakie są te
związki między akTrudniej pokazać
PEWNEJ GRANICY NIGDY
torami. Bardzo się
emocje niż ciało, bo
do siebie zbliżamy,
każdy chowa się za jaNIE PRZEKROCZĘ,
gdy pracując, obnakąś szybą. W „Nocy
BO NIE WSZYSTKO JEST
żamy przed sobą
Walpurgii" JerofiejeNA SPRZEDAŻ.
wa jest scena, gdy
swoje dusze. Bez zaKTOŚ POWIEDZIAŁ Ml,
ufania nie byłoby to
Pani wyje z rozpaczy.
możliwe. To jest taTo jest tak prawdziŻE NIGDY NIE BĘDĘ WIELKĄ
ka bliskość, jakiej
we, że aż nie do znieAKTORKĄ,
nie ma ani w rodzisienia.
BO MAM TĘ BARIERĘ
nie, ani małżeńNie boję się pokazać
stwie. Ludzie pewagresji czy rozpaczy.
nie będą mówić: „Głupoty opowiada.
Choć czasem, tak jak w ,,Nocy Walpurgii", nieświadomie przekraczam granice. Przecież aktorzy się nienawidzą''. Ale
Nie wiedziałam, jak można zagrać tak dla takich kolegów można zrobić tyle,
ile dla ojca, brata czy syna.
straszliwą rozpacz, i gdy ruszyła kamera,
Ale to syn jest najważniejszym męż
zaczęłam krzyczeć, płakać i myślałam, że
chyba mi dobrze idzie, bo łzy są prawdzi- czyzną w P ani życiu .
Dziecko daje dystans. Czasem, by je
wie. A gdy skończyłam, Kazio stwierdził,
mieć, warto postawić wszystko na jedże wszystko dobrze, ale mam to zagrać
raz jeszcze tak, jakbym była wichrem wy- ną kartę. I nie trzeba z niczego rezygnować. Choć to wymaga siły. Traciłam
jącym nad stepami Ukrainy. I zrobiłam,
co kazał, choć nie wiem jak. Nie pamię przytomność ze zmęczenia, gdy trzy
miesiące po porodzie zaczęłam grać
tam, co się ze mną działo. Choć pewnej
granicy nigdy nie przekroczę, bo nie w filmie i teatrze. Ale się opłaciło. Bo
wszystko jest na sprzedaż. Ktoś powie- tak naprawdę nie role, lecz syn pozostanie po mnie. A przecież o mały włos
dział mi kiedyś, że nigdy nie będę wielw ogóle bym go nie miała. I choć to nie
ką aktorką, bo mam tę barierę. To prawda. To wydobywanie emocji i te akty od- jego zasługa, ten mój najmłodszy męż
wagi tyleż nas wyczerpują, co wzmacnia- czyzna jest najważniejszy. Bo inni męż
cz.yźni to rzecz nabyta. Przychodzą. Odją. To swoista psychoterapia. W jakimś
sensie jesteśmy i dla siebie, i dla widzów. chodzą. Choć tak naprawdę chciałabym
Arystoteles pisał o katharsis, o oczysz- mieć całe życie jednego i mam nadzieję, że nie grozi mi już żadna zmiana ani
czeniu przez teatr.
Po to chyba ludzie chodzą do teatru. samotność. Ale syn, czy tego chce, czy
Ale też i nas on uspokaja. To dzięki pra- nie, jest na zawsze mój.
Rovnawiała
cy przetrwałam po śmierci Dymnego. Nie
BEATA MATKOWSKA-ŚWIĘS
potrzebowałam psychologa, bo miałam
W 1 TVP w niedzielę o 00:05 Anna
teatr. I tak jest do dziś. Bez względu na
Dymna w filmie Janusza Majewskiego
to, co się dzieje w życiu, muszę się prze„Epitafium dla Barbary Rad;:.iwiłłówny"
malować i wejść na scenę. To moja prywatna terapia.
Pewnie terapią jest też ogród.
: : : Najciekawsze wywiady „Gazety
To mój świat. Obok mieszka Andrzej
Sikorowski. Rzadko się widujemy, bo ••• Telewizyjnej" w internetowym
portalu „Gazety":
dużo pracujemy, ale raz na pół roku stawww.gazeta.pl/tv
jemy sobie przy płocie. Andrzej przy-

