
( 

- Ma pani za sobą 25 lat ka
riery aktorskiej. Czy pamięta 
pani, jak to się zaczęło? 

- Chciałam studiować psy
chologię, ponieważ zawsze się 
zastanawiałam, dlaczego ludzie 
w takich samych sytuacjach 
różnie się zachowują. Ale 
w mojej kamienicy mieszkał 
emerytowany aktor Jan Niwiń
ski. Jako dziecko chodziłam do 
teatrzyku, który prowldził. 
Kiedy się dowiedział, że chcę 
zdawać na psychologię, złapał 
mnie na korytarzu i powiedział: 
„ Ty gówniaro jedna, nie po to 
z tobą tyle lat pracowałem!" No 
i zdałam do szkoły teatralnej. 
Nie miałam )eszcze siedemna
stu lat, wyglądałam na czterna
ście. Wyglądałam jak dziecko, 
a takie dzieci są potrzebne 
i w filmie, i w telewizji, i w te
atrze. Na pierwszym roku za
grałam w „Weselu" lsię i Cho
choła. Podczas studiów zrobi
łam dziesięć filmów. W ten spo
sób, nigdy nie podejmując ta
kiej decyzji, stałam się aktorką. 
A po czasie zorientowałam się, 
że niczego innego nie chcę ro
bić. Moje marzenia się spełniły, 
ponieważ jeśli się ten zawód 
traktuje poważnie, trzeba być 
dobrym psychologiem. 

- Jak udało się pani pogodzić 
macierzyństwo z pracą? 

- Przed wojną aktorka wła
ściwie nie mogła mieć dzieci. 
Kiedy zachodziła w ciążę - wy
rzucano ją z teatru. Chyba że 
była żoną dyrektora. Aktorstwo 
wymaga nieprawdopodobnego 
poświęcenia. Kiedy pracuję, nie 
ma mnie dzień i noc w domu. 
Wiele aktorek mówi: „Na dziec
ko jeszcze za wcześnie, naj
pierw zrobię karierę." Mija 
trzydziestka, trzydzieści pięć ... 
P. ~m jest za póżno. Kariera 

ie przychodzi, albo rozbłyśnie 
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na chwilę - i zostają samotne, 
zgorzkniałe kobiety. Ja zaryzy
kowałam. Kiedy urodziłam sy
na. przytyłam 32 kilo, myśla
łam, że już nie wrócę na ekran, 
wstydziłam się. Potem to 
wszystko przełamałam, trochę 
schudłam i nauczyłam się spo
koju. Aktorstwo to tylko za
wód. -M• pani 43 lata. To wiek, 
w którym można pokusić się 
o pewien bilans życiowy. Czy 
jest pani szczęśliwa? 

- To nie jest żaden bilans. Je
stem bardzo szczęśliwa. Na
uczyłam się tego. Kiedy byłam 

. młodziutli;a, zgrabniutka, zdro
wa, w ogóle nie wiedziałam, że 
jestem szczęśliwa. Potem prze
żyłam różne chwile, bardzo 
dramatyczne, miałam wypadki 
samochodowe, leżałam w szpi
talach ... był taki moment, kiedy 
straciłam wszystko i nauczyłam 
się cieszyć rzeczami drobnymi: 
tym, że mam dwie ręce i dwie 
nogi. Tą jest wielkie szczęście, 
bo mogłam ich nie mieć. Jestem 
szczęśl*-" a, bo jestem potrzeb
na. Mo być jeszcze potrzebna 
rok, dw lata ... Każda moja ro
la możefbyć ostatnią, bo to nie 
od nas, ktorów, zależy. My je
steśmy ylko do wynajęcia. To 
okrutny i niewdzięczny zawód. 
W każdtj chwili może człowie
kowi powiedzieć: jesteś już nie
potrzebny. 

- Marysię Wilczurównę ze 
„Znachora" od „Antygony 
w Nowym Jorku" czy Katarzy
ny w filmie „Tylko strach" 
dzieli prawdziwa przepaść. Jak 
widzowie reagują, kiedy gra 
pani koł,>iety złe, zdemoralizo
wane? 

- Zawsze grałam umierające, 
nieszczęśliwe, niewinne i naiw
ne. Wresj!:cie s ł,iie myślę: „Boże 
święt , cz ci ludzie we mnie 

nic więcej nie widzą?" W tej 
chwili nie odczuwam już groź
by zaszufladkowania. Antygo
na była rolą drastyczną. Ale to 
jest sztuka o bardzo pięknych 

ludziach, o ludziach wolnych. 
Tak Kazimierz Kutz to reżyse
rował. A postać, którą grałam, 
jest kobietą, która żyje tylko 
wtedy, gdy kocha. Ona walczy-

1 
ła o miłość i godność człowieka 

Dostaję listy od publiczności: 
„Aniu, słoneczko, ty nie możesz 
grać takich ról". W filmie „Tyl
ko strac)l" gram obrzydliwą al
koholiczkę, kobietę ogarniętą 

. Fot. Wł. Morawski 
straszliwą, nieuleczalną choro
bą. Chodziło o to, aby pokazać, 
że nawet ludzi dobrych, inteli
gentnych, szlachetnych może ta 
choroba dotknąć. 

- Z której swojej roli jest pa
ni najbardziej zadowolona? ' 

- Kiedy robimy film, a potem 
go oglądamy, zawsze wydaje 
nam się, że mogliśmy zagrać le
piej. Aktor nigdy nie jest do 
końca zadowolony z roli. Czy 
mogę być zadowolona z tych 
ról, które najbardziej się podo
bały publiczności? Nie, bo z pu
blicznością to jest tak, że jedne
mu się podoba, a drugi mówi, że 
to jest okropne. Jak grałam 
Barbarę Radziwiłłównę, to do
kładnie pięćdziesiąt procent lu
dzi mówiło: „Ach, jak pięknie 
gra! To jest Barbara, wł · ·e 
tak ją sobie obr · em'', 

a drugie pięćdziesiąt procent 
mówiło: „Co ta krowa robi na 
tym ekranie?" Takie reakcje są 
normalne. Kiedy grałam 
w „Znachorze" Marysię, rów
nocześnie robiłam film Konwic
kiego „Dolina lssy". Grałam 
tam Magdalenę. To był arty
styczny film, ta rola była dla 
mnie wielkim przeżyciem. Na
tomiast „Znachor", jak napisał 
Kałużyński, to było gówienko 
lukrowane i film dla kucharek. 
Ale „Znachor" przyniósł mi 
wielką popularność, a „Dolina 
Tssy" ... w Krakowie na pokazie 
połowa ludzi wyszła z kina i za
ledwie parę osób oglądało ten 
film. 
f"="" Czy po tylu latach pracy 
Odczuwa pani jeszcze tremę? 

- Kiedy się zbliża premiera 
w teatrze, chodzę ulicami i po
wtarzam tekst ... żyję w napię
ciu, mam utrudniony kontakt 
z domownikami. Moje dziecko 
mówi do mnie sto razy, a ja nie 
słyszę. Nie śpię, nie jem. Trzęsą 
mi się ręce i nogi. Siku mi się co 
chwila chce, bo mam nerwicę 
pęcherza. Słabo mi się robi 
i ziewam na dodatek, bo mam 
nerwicę układu krwionośnego. 
Ale taki zespół tremy musi wy
stępować. Tak jest tylko przed 
premierą. ~ 

- Co Plfi'li planuje na najbliż
szą przyszłość? 

- Niestety, świat jest tak 
okrutny, że ja nic nie rńogę pla
nować. Jestem człowiekiem na 
zaw9łanie. Pani Dymna albo 
jeszcze coś zagra, albo nie za
gra. Teraz grałam w filmie 
„Pestka" Krystyny Jandy. Gra
łam tam żonę Daniela Olbrych
skiego. To niezbyt duża rola, 
ale cieszyłam się, bo wreszcie 
się z nimi po wielu latach spo
tkałam. Skończyłam już zdję
cia, mam jeszcze jakieś dokręt
ki. Dostałam propozycję zagra
nia w pewnym filmie, ale nie 
wiem, czy uda mi się to pogo
dzić z pracą w teatrze. Jeszcze 
parę lat może pogram. Ale ja 
nic nie planuję. To za mnie pla
nują. 

- Czy konkurencja w tym za
wodzie jest bardzo ostra? 

- Ja się nigdy w życiu o nic 
nie biję. Jeżeli moja koleżanka 
ma dużą rolę, a ja małą, to się 
cieszę, że ona ma dużą. Nie ma 
we mnie żadnej pazerności.- Ja 
niczego nie muszę mieć. Ja po
czeka , am czas. 


