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aż siedmiu żołnierzy dobrowolnie, z radością, z miłością, tę
krew oddało. Jestem im bardzo
wdzięczna, chociaż nawet nie
znam ich nazwisk. Chciałam poza
tym opowiedzieć tę historię, ponieważ wtedy pierwszy raz poczułam, na własnej skórze że może znów przyszły czasy, gdy czło
wiek w zagrożeniu, będzie mógł
liczyć na pomoc wojska. To
wspaniale.

•

A pani ma na swym koncie

rolę „żołnierki"

w filmie „Do

krwi ostatniej".
- To był ciężki film, a temat w
nim poruszony - bardzo niewygodny. Ingerencja cenzury była
ogromna, mimo starań reżysera
Jerzego Hoffmana. Pamiętam do
dziś, jak jeździłam na udźwięko
wienie „poprawiać" dialogi. Bo
na przykład cenzura stwierdziła,
ie nie może ani razu paść słowo
lwów. Wobec tego kwestię „Czy
nie tęsknisz za Lwowem", trzeba
było zmieniać na „Czy nie tę
sknisz za domem". Pierwszy raz w
polskim filmie była tam mowd o
Katyniu, ale oczywiście też trzeba
było to złagodzić. Być może nie
należało wtedy brać udzialu w
takich filmach? Były dwie szkoły
- jedni twierdzili, że w ogóle nie
ma sensu poruszać takich tematów, jeżeli mają być potem przekłamywane, inni że trzeba
chociaż cokolwiek powiedzieć.
Ale bitwa pod Lenino, ofiara Polaków, została pokazana jako
jedna wielka rzeź - i tego nikt
nie wyrzucił...

- Mniej ostatnio gram w filmie fabularnym, ale za to dużo w
telewizji. Zdecydowanie wolę
grać w telewizji niż w filmie . Najbardziej, oczywiście, kocham
teatr, jak każdy aktor. I tylko w
teatrze czuję się prawdziwą artyst. ką. Nie ul<rywajmy jednak, że
by aktor był w pełni usatysfakcjonowany musi grać i w telewizji, i
w filmie. Tylko wtedy zdobywa
popularność i czuje się naprawdę
spelniony w zawodzie . . Praca w
filmie ma, rliestety, jedyną ogromną wadę - wielki chaos, który
jej towarzyszy. Z nim wiąże się
ten ogromny wysiłek . fizyczny, jakiego się od nas wymaga. O aktorskiej kreacji czasami nie ma w
ogóle mowy, bo jak tu mówić o
kreacji, kiedy się pada na twarz„.
Telewizja jest natomiast idealnym
miejscem dla aktora.
Po pierwsze, daje większą widownię, a po drugie , jest to praca
w miarę spokojna i jednak znacznie krótsza, niż w filmie, mniej
męc1.ąca.

Wreszcie ważne jest i to, że dla
kobiet w moim wieku nie ma ról
w filmach . W filmie „Tylko
strach" miałam rolę, jaką dostaje
jedna aktorka na tysiąc i raz na
dzie;ięć lat. Mam po prostu
szczęście. Po tym, jak się zmieniłam po urodzeniu dziecka, mogłam w ogqle odejść, zniknąć.
Ale nagle zaczęłam grać najciekawsze swoje role. Dawnej reży
serzy traktowali mnie jak laleczkę, maskotkę. Teraz inne kobiety
ozt:,bi~ją ekran, a ja muszę grać .
I gram. Lata po urodzeniu dziecka by ły najpiękniejsze w moim
Napatrzyłam się wtedy na żołnie
życiu. I w całej mojej karierze
rzy przez parę miesięcy. Zdjęcia
zawodowej. Zapewne kiedyś się
kręciliśmy na poligonie w Orzyto skończy. dobra fala odpłynie ,
szu, statystami byli żołnierze z
· ·ale teraz się cieszę, że mój wysi karnej kompanii. Najpierw ciełek wsta ł wynagrodzony.
szyli się, że wystąpią w filmie. Po
.
"
jednym dniu, kiedy w upały mu• Wychowywać dziecko i jedsieli w pełnym umundurowaniu
nocześnie tak ciężko pracować
przedzierać się przez zasieki i
- czy Io da się pogodzićł
kilkakrotnie powtarzać te same
- Byłam już o krok od tego,
ujęcia - buntowali się. Stwierdziżeby zrezygnować . Gruba , zmę
li, że film jest tysiąc razy gorszy,
czona ...L myślałam sobie „koniż jakiekolwiek inne zajęcia. Ja
cham dziecko, nienawidzę aktorteż się wtedy bałam. Strzelali,
stwJ ! ". Ale warto było się przewybuchały granaty - koszmar!
móc. Dziś zapewne plułabym sobie w brodę i mialabym prE'tensje
• Z tej perspektywy zawód akdo syna. A za chwilę on by potora nie wydaje się taki atrakcyjwiedział - „Po co się poświęca
ny!
łaW

.

(Fol. PAP)

Z -!'NNĄ DYMNĄ
rozmawia iMarzenna Wiśniewska
• Trudno umówić się z panią
n., rozmow~ ...
- Rtt'\ 1vw1<u{', ost Jtnio 1wy~1, . ud1u,1w 1.,\ln. Nie LP zlośliw o<c i
.u y kJpry5ow, ale rozmów ·tych
liv l" ju/ rak dużo. Z panią się

spotkałam , pnieważ chciałabym
za pośrednictwem „Polski Zbrojnej" podziękować żołnierzom .
Ze strony wojska spotkało mnie
bowiem coś naprawę wspaniałe
go i_wzruszającego. Dwa lata te-

była operowana moja matka i
potrzebowała krwi - dużo, kilka
litrów. Okazało się wtedy, że nie
ma dawców, ale ktoś mi poradził,
żeby pójść do jednostki wojskowej. I proszę sobie wyobra.zić, że

mu

- Bo to jest 'niebezpieczny
zawód, często dochodzi do wypadków na planie, tylko że o tym
się nie mówi. Po co? I w ogóle
jest to ciężki zawód. Żeby być aktorem, trzeba mieć przede
wszystkim żelazne zdrowie i
potworną, naprawdę potworną
siłę. Często pracuje się po dwadzieścia godzin na dobę, nieraz
człowiek ma grypę, gorączkę nikt wtedy nie przerwie zdjęć,

prawda?

_

• Czy dlatego ostatnio rzadko
··,widujemy pani4 na ekranieł

e

Mówi pani,

że

jest prawdzi-

wą aktorką. Co Io znaczył
- Ja właściwie nie chciałam
być aktorką. Zostałam nią przE'z
przypadek, ale kiedy już zaczę
łam studiować
szkole teatralnej, byłam prowadzona przez lu-

w

jest większe. Jak się akto r pomyli.
to mu się zdaje, że się skończył
świat. Z boku patrząc , to śmie
szne, kiedy na przykład koleżan
ka, absolutna profesjonalistka ,
potrafi godzinę z prawdziwą rozpaczą mówić o tym, że na scenię
pomylila krok czy słowo: cho{·
oczywiście na widowni nikt t~gó
nie mógł zauważyć .
Ale ten zawód tylko wtedy ma
sens, kiedy go tak traktujemy. Dla
mniE' teatr zawsze będzie czymś
niezwykłym, jakąś świętośCią. I to
jest wspaniałe, że main pracę.
która tak wiele dla mnie znaczy.
To jest największe szczęście, jakie
mniE' w życiu mogło spotkać .
• NieklQfZY pani koledzy
jednak, że aktorstwo to
zawód, jak każdy inny.
- To jest zawód nie zwy kły
przez n,1pięcie , które we mnie
tworzy. Natomiat w innyin sensie
nie ma w nim nic niezwy,kłego .
Wit>m , o co chodzi moim kolegom. Ten zawód przewraca w
głowie wiE'lu ludziom, ki edy nJglE' stają się obiektem powszt>chnego zainteresowani<1 . Mnie nigdy to nie groziło, poniewJŻ ro dzirr, w szczególności mama t,ik
mnil' wychowała, żebym się ni1::dy nie czuła lepsza od innych lu d.zi . Pot<'~ .to sar:io w_k!Jdał mi d~
głowy mOJ mąz. nl<'LYMCY JUZ
Wit•sio Dymny. Nigdy nie Lapomn\' jego wścieklości , gdy będqc po kilku filmach, gdy poj,1wiły się już na okładkJ c h czasopism moje zdjęcia , wywi,1dy wyp.1 1iłam kiedy ś, że ja będę żyć
in,iue j niż moja matka, będę
chodzić po restauracjach i w do mu niCLE'go nie będę robić. Dost.ił. po· prostu, furii . Krzyczał :
„Je~li nie będziesz norm.ilną kobiPt.), nie będziesz norn1dlnie gotow.H' i s1.yć, zostaniesL nikim, nic
z ciebie nie będzie" . Cóż, byl ode
mnil' 15 lat st.uszy i 15 J;it mąd 
rzejszy. Dopit•ro pote m to aozurniałam. Kontakt z rzenywisto~ci~ jest mi potrzC'bny, Ll'by
byi· normalnym człowiekiem. Bo
tylko nim będ;1c. mogę b yi· ,iktorką . Ni e wyobrażam sobie. że
jestem gwiazdą, jeżdżę s,11nochodJmi, a nic tramwajami, nil'
kupuj\' na targu . Z czego bym
czerpJla inspiracji,' do prJcy?
twierdzą

• Więc
gwiazdą?

nie czuje

się

pani

- Czuj!;' się - Jlc tylko w
pewnym sPsie, w dobrym tego
słowa zn acze niu , kiedy dost aję
kwiaty od pań na rynku i wid z\'
ogromn4 sympatię w ilh orL,1ch,
kiedy ludzie na ulicy Qlnil' pozn,1ją i mówi ą mi dobre rzeczy. I czuję , że mni e kochJj ą. Tu, w Krakowil' ludzie cieszą się, fr j1•stl'm
;iktork.1.

dzi, dla których teatr jest wszystkim . Oni wpoili mi przekonanie,
że teatr to jest coś, co wyznacza
rytm życia aktora, jest jego stylem
życia.
Prawdziwy aktor, gdy
O Z Krakowem wydaje się pani
wchodzi na scenę, poddany jest
związana tak mocno, że nie spopotwornemu napięciu. A im dłu  . . sób -sobie- pani wyobrazić w inżej jest się aktorem, tym napięcie
nym mieście .•.

To jest moje mil'jsce, zresz"l mil'jsce świetne dla aktorów i
w ogóle artystów .. Nip wyobraż,im sobiE' życia gdzie indziej. Co
pr.iwda niektórzy mówią o mniP ,
i:l' jestem „cio tką spod Wieli cLki ", że powif")nam była zrobić kari e r.,. nJ Zachodzie. Gdzież tam!
Nigdy bym swojego życia tutaj
nil• z,1mieniła na żadne Hollywoorły rzy Berliny. Miałam parę
razy możliwość wyjdzdu , ale z
pn•mcd y tacją nie skorzystJlam.
NJwet podpisałam raz umowę z
wytwórnią zachodnioniemiecką,
tyl<• że palcem nie kiwnęldm, że
by to s ię zrealizowało. W glf,'bi
ducha wiedzialam, że nie mJm t,i m

nir nikomu do powiedzeni,1. Wopowolutku razem z
tym miastem i w jE'go rytmi<'. A
n.ijwiększą radość sprawia mi.
gdy któryś z moich świetnych kolegów, Jurek Trela na przykład,
powie. że świetnie zagrałam. To
jest dli! mnie zawodowy sukres.
lę stJrl eć się

• Nie każdy może panią oglą
na scenie. W jakim repertuarze czuje się pani najlepiejł
- l.ubię grać wszystkie role ,
pod w.minkiem , ie pracuj\ z dobrymi rl•iyse rami . Można dostJlrol\' H;11nleta u złego reżyser.i. i
to będlie męka. A wielkim przeżycie m m oże być- zagranil' epiwdu. Dla mniE' rolą przełomową
1 w t<'atrze było zastępstwu w
„Dtiadi!ch " Konrdda Swiniarskil'go - zagralam Dziewicę Ził
)ciJSi\' Żółkowską , liyłam nJ scenil' 5 minut. a wspominJfll to jako
ogromne przężycie. Nagle dowiedzi.ilam się , że jest we mni e
co;, c-LegQ. dotych czas nie uddło
się ujawni{ . Coś, o czym w ogól<'
nit' wiedziałam .
dać

• Czy przepadły pani jakieś
role, które bardzo chciała pani
zagraćł

- OCL yw iście . Ale ja si\' z tego, p.11 adok sa lnie, cieszę. Gdybym, jako młoda dzi ewCLy na ,
uleglJ ndmowom i· p<>kusom, i
przt•niosla się do Warszawy.
prawdopodobnie gralabym znacrnie wi ęce j i prawdopodobnie
dJwno już bym się prze1 to
„skończyła" . D zię ki temu, że
mie szka łam w Krak owie, wil'le
ról mnie ominęło, ale to prz e dłu 
żyło mi artystyczny żywot. Teatr
StJry mi go przedlużył. Również
to , żP jJ nigdy jeszcze nil' zrezyg nowa łam z teatru dla filmu.
e To, co uderza w pani postawie, to pełna akceptacja swojego
życia, siebie samej, świata, łudzi.
- A lzy jest inne wyjście?

e

Miała

pani trudne życie,
tragicznych, bolesnych
przeżyć. Skąd w pani tyle pogody
ducha?
- Wł ,1 ś nie stąd, że tyle przeży
łam . Kiedyś ni e byłam tak-ł optymistk~ . )<
1k był;1m ml odziu tka,
zd rowJ i ślirzn:i. to nie wicdzi.1 łam po .prostu , co to zn,iczy. Ni e
wiedzi,1łam , co
mam. Te ra z
pełne

wiem. czego ni e mam, ale staram
s ię ni e przejmować i cieszę się
t)'m, co mi jeszcze zosta ło . Uw.iż,1m, że w życiu nie wolno się
szJrpać-. Trzeba walczyć, owSZt'm , ;ile pozytywnie. WJlczyć o
coś, ,1 ni e z czymś . Na przykład ze
starością . Starość i tak przyjdzil',
tylko można się z tym pogodzi ć i
by ć uroczą staruszką, albo udawal: kogoś, kim się nil' jest. Jes t
napisane w Bilblii, że „ K;iżd.i
rzecz ma swój czas i każde przedsięwzięcie ma swój czas pod ni ebem ". Wiesio Dymny mnie teg o
uczyl. ciągle mi to powtarz,11. A
po rn wal cz yć z innymi ludźmi?
Jeśli mnie ktoś nie akceptuj e, niE'
c hcę - usuwam się . A ludzie wo l.1 się nienawidzić. Nienawiś ć to
jest roś, co niszczy nasze czasy.
Gdy patrzę na polityków, myślę ,
że nienawiść zniszczy naszą oj,
czyznf,'. Spójrzmy na młodych lu dzi. Mówi s ię o nich wiele złego,
,ile to my, starzy, zniszczyliśmy
autorytety , podeptaliśmy świę
tości, nie pozostawiamy · im niczego dobrego w spadku . Siu-·
chJn1 du żo muzyki rockowPj i
stwierdzJm, że wszystkie piose n-"
ki , s~ o samotności i lf;'Sknocie ta
milnki~ . Tylko o tym . Młud1i 1'i
jes t zagubiona , bo widzi wokr'>I
siebie tylko nienawi;ć. Warto
pomy ś lt>C:· o tym przy ok,1zji świ~1t.
e Co by pani, która tak wiele
w życiu przeżyła i dobrego, i
zlego, powiedziała ludziom ni<'szczęśłiwymł
- Powit>dzi a łabym . ie w i ycil.J
k.ii:d<•go człowieka jest jaki ś 1„u1•
wód do radości. Tylko trzeba go
LOb ,1uyć. Zawsze jest po co żyć·.
A cói: dopiero, gdy <ię m,, dwir

dwie nogi . cały kręgoslup
- to już jes t prawdLiwe szrZf,'Ś
cil'. s~ ludzie . kt ó rzy tego nip m,1k Wi c lP miesięcy spędziłam w
sz pit.11.Kh ortopedycznych, po~ 
ród kJIPk i ludzi skaza ny ch n.1
śmi!'rć. J jedn,1k widzialam w
nich rJdośr życia . Wię c jeśli ktoś
mówi, ie ni e chce żyć, to zna czy,
że jest glupi. Trzeba cieszyć się
k,1żd .) sy tu.Kj ą, każdą c hwilę . Nie
wrac,i ć do pr zes,zło śc i, je ś li jest
bolesna. Wraca ć t)•lko do dobrych wspomnień. To buduje.
s~ taki e momenty , a potem taki!' wspom ni e ni a, z których przc•z
t.ill' życ i e czerpie się siłę . Pcwrw
tradycje, właśnie święta . Święta są
po to, aby się spotkać- przy stole z
bliskimi. przepr os i ć się . Żeb y
pomyśler o tych, których ni<' ma .
ŚwiętJ to mom en t do reflek sji
nad Lyciem, do zastanowi enia
· się co robi ć, by z życid niP 'uczyni{ piC'kl,1. nie zniszczyć go. Świę1,1 '•! po to, by się opamięta<" .
Usi,1ś ć pod drLPwkil'm i pomyś 
l eć. s~ takie domy. w których się
mówi - a drll'wko , po lO
drLt•wko. tylko szpilki się sypią .
NiP! Tr w b,1 rniC'ć dr1Pwko . ga łą zkę. tr zeb a i ść z gałązką nJ
cmi•nt,1rz do ludzi, któryd' ju ż
· ··ni<' ma z nami. To jest najwa żni e~
szc .. Nie wiem dla czego, alC' jest.
, f\'C P,

