
- es„ • łak1t vodlł '7Je a1, 
łatwiej? Słowem, esy 11roda, po
pularn°'6, pomaca na o. d.zfeńT 

- Niedawno miałam bardzo 
poważny wypadek 1amochodo
wy. Kiedy pogotowie przywiozło 
mnie do szpitala trudno było 
mnie rcnpoznać. Twarz zapuch.. 
nięta, zalana krwią, przykryta 
włosami. Nie rozpoznano mnie I 
przez półtorej godziny trakto
wana byłam k06zmarnle. Powie
dziano ml „pani stoi". I musia
łam tak stać pod drzwiami I 
czekać, a przeclet nie było wia
domo czy nie ma wstrząsu móz
gu, złamanego kręgosłupa czy 
czegoś tam jeszcze. Dotychczaa 
znałam służbę zdrowia od naj
lepszej strony. Bywałam w naj
lepszych szpitalach, uśmiechano 
się do mnie - często i tyczlf. 
wie. Nie było żadnych łapówek, 
żadnego rzucania basenem. A tu
taj, dopiero kiedy podałam do
wód osobisty. natychmiast zna
lazły się nosze, od razu prze
wieziono mnie na reanimację. 
Słowem jak z.a dotknięciem róż
dż-ki czarodzie.lskiej wszystko się 
zmieniło. A gdybym nie nazy
wała się Dymna lecz np. Kowal
ska to mogłabym umrzeć pod 
tymi drzwiami. Przecież to jest 
obrzydliwe. 
Różnie z bl popularnością by

wa. Kiedyś wulgarnie zaczepił 
mnie - wracający z teatru -
mężczyzna. Bijąc po plecach 
krzyczał: „ty k„. dwa razy ma
chniesz d„. I jesteś milionerką, a 
ja muszę ciężko pracować"'. 

- Ale - na szczęście - nie 
często chyba zdarzają sill łacy 
„wielbiciele". 

- Więcej jest tych uśmiecha
jących się ciepło. 

- Trudno slę dslwló, naJC1:ę• 
icieJ grywała Pani Istoty słabe, 
kruchoroilinne, niewinne i po
krzywlłzone przez los. Jak więc 
można by się nie uimiechnl\Ó 
ciepło do takiej np. sierotki Ma
rysi w „Znachorse", ezy Barba
ry Radziwiłłówny, która „była 
bardzo piękna l musiała vm
rzeó.„". 

- Lecz: np. Ania s „Nie ma 
mocnych" nie była &ni „kru
choroślinn.a" ani te:t nie mu
siała umrzeć. 

- Ale za to miała sympaty
cznych dziadków. 

- I myśli pani, te to jest 
główny powód tych uśmiechów. 

- Owszem. Przy pominięciu 
Innych (powodów). Mołna rów
nie! si~ do Pani uśmiechać jako 
do snajomej po doskonałej kre
acji w Teatrze Telewizji ,,2ało
ba nie przystoi Elektrze". Albo 
td do znajomej ze scenv w ma
cierzystym teatrze, C1:Yli królo
wej EUbiety w „Don Carlosie". 
Na te dwie ostatnie role, jakże 
Inne od pozostałych, przyszło 
Pani długo cz ać, chociat nie 
ma powodu do narzekail, bo 
11rzeeleż nie zna Pani kłopotów, 
niepokojów zwllłzanych z zaan
gażowaniem się w teatrze, 1 
P.'.rani„m, słowem 1 prac11 w za
wodzie. 

- To prawda. Miałam wiel
kie szczęście, nie musiałam 
przeżywać tzw. progu - przej
ścia ze szkoły teatralnej do tea
tru, bowiem przez cały okres 
studiów grałam w filmach, tea
trach. Moi profesorowie pozwa
lali ml na to. A ja nic nie tra
ciłam, jedynie więcej praco
wałam. Po raz pierwszy na sce
nie profesjonalnej w Teatrze im. 
.J Słowackiego w Krakowie za
grałam na I roku 1tudi6w. ~dac 
zaś na ITI roku zagrałam dużą 
rolę w Teatrze Starym Marzy
łam o tym aby być aktorka tego 
teatru I kiedy robiłam dyplom 
dyr. Gawllk uznał n rzecz zu
pełnie naturalrui, że powinnam 
być w Teatrze Starym. W tym 
teatrze byli mol koledzy. profe
sorowie i zostałam tutaj wspa
n iale przyjęta . Zresztą :!est to 
teatr. który stwarza warunki dla 
rozwoju młodych aktorów 
pięknie Ich przyjmuje. Start w 
tym teatrze jest rozkoszą dla 
aktorów. 

- Tak się szczęłllwle słotyło, 
:te zagrała Pani u najlepszych re
żyserów, bo I u Swinarskiego, I 
u Wajdy, i 11 Jaroeklego. A to 
dla młodego aktora Jest chyba 
najważniejsze. Czy Jednak, po
przez pryzmat własnej szezęłll
woścl potrafi Pani dojrzeć losy 
swoich koleżanek, kolegów 1 ro
kuT Wszak nie kałdemu udaje 
•ie błysnąć na samym pocz11tku. 
Niektórym trzeba lat. 

- Nie śledzę Ich kariery ale 
wiem, że wielu z nich gdzleł 
przepadło. Nic o nich nie sły
chać. Wiem tot, że inni pracuj11 
w teatrach prowincjonalnych. 

- Csy ma Pani Ideał czl•
wleka, kt6ry aldy Pani za wzo
rzec moralny! 

- Chciałabym być kledyA ta
ka jak pani Zofia Jaroszewska. 
Nie mówię o aktorstwie, bo 
&dzież ml się porównywać. Mó
wię o kobiecie, człowieku. U 
starych aktorek często pojawia 
się zgorzknienie (często na slcu
tek niespdnlenla w zawodzie, 
niezagranie wymarzonych ról) a 
nawet zawiść w stosunku do 
młodych. A pani Zofia jest ży
czliwa, dowcipna, pełna humoru, 
otwarta dla Innych. 

- Istnieje więc włr6d mło
dych aktorów potneba autory
tetu. 

- Oczywiście. Zawsze. Jakkol
wiek dz:lslaj wszystkie autory~ 
ty dewaluują llę l ta biedna 
młodzie:!: w nic już nie wierzy. 
Ale w moim zawodzie jest wie-
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.tailo. z aatroczem• B1em.L 
Kiedy6, ł)UlSiętłlll. Zllolty Ekran 
bvł naj'W:sipanLalau nacroda dla 
aktora. A t«u - nles~ty -
wszystkie nagrody się u!ewalu
ow!lły. Mimo wszystko cieszy
lun •ię z te1ro Bkra.nu ja.li( dz!~ 
cko. A do Wa.rsz.awv Jechałam 
cała tJrzestraszo.na. Bo dzisiaj 
tak Idę d05hje na~ to od 
raru uczvnaja się kombi'Ilecje: 
dlacz"'° dostała tl!'tl Złot"f Ek
ran? Na pewno na1e:1y do no
wveh zwla:z'ków. A1'bo d.o t>U'ldl.. 

- A D&lełyT 

- Nie. Załotylam swoJ.. ory-
waitną J>arlię. DomOIW!l. 

- M6~ o Pan! ,,kua do
mowa". Dot~ myilalam. te ta
b ,,kura" wygl~a inaczeJ. A 
mote to tylko taki nowy, ,.k11• 
rzaaty" rodzaj reklamy'? 

- Lulbię być kiura domow,, 
aJe tylko dlat~. że mam nie
wiele czasu aby n:ia być napra
wdę. Bo itdvbym musiał.a ale
dzieć w domu i &otO'Wać co
dziennie 0 b iady to nienawidziła
bym tego z całego serca. Bar· 
dro wa.ina sprawą dla mnie Jest 
m6j zaw6d i mój dom. Bo to sa 
jak J!Uyby dwie wartości usta
w:imle na dwóch rómlych b'e
irunach. I to }est cale moje ży
cie: praca. która jest n:iezwnle 
męczą.ca i którą ba.rd:zo kocham, 
I dom, w którvm odpoczywam I 
kt6ry teł bardoo kocham I w 
którym lubię coś J'.)Odlubać. za-

o nas 
jedyni 
klatka fil owa.~. 

lu wspaniałych ludzi. Zazwyczaj 
ci wielcy aktorzy to bardzo 
skromni ludzie. Cieszę się, że 
mogę pracować w tym zawodzie 
otwarta dla innych. 

- Z wielklł miłości~ I szacun
kiem mówi Pani o hodowl.sku. 
Sk11d W:d!łł &ię mit (tak to naz
wlJmy) przedstawiaJ11cy aktora 
Jako człowieka „trunkoweco", 
a bnesata, ltd. 

- Często zdarza się, że ludzie 
czuj.ą się niepotrzebn! Jako ak
torzy. A w tym zawodzie to 
jest pra.w~e tak jakby brakowa
ło tlenu. Są aktorzy, którzy 
przez całe życie nie zagrali ani 
w fi.lmle aoni w TV a w teatrze, 
graj4 od czasu do czasu i to 
same ogony. Trudno wiA:c Im się 
dziwić. że zachowują się czasem 
trochę wdziiwn.ie". 

- Jak rozumie Pani moral
noić w zawodzie aktorskim? 

- Rolę, którą nam powierzo
no należy zurać najlepiej Jale ' 
to tylko Potrafimy. Musimy w 
nią włoż.yć wszystkie siły psy
chiczne I fizyczne. Cz.asami tT<:h 
sił nie ma I wtedy przeżvwamy 
załam11tnLa. A konkurencja w 
·tym zawod'Zie }est duża, prze
cież Polska ma wspaniałych 
aktorów 

- To dlaczego mówi ę o 
fatalnym stan.Je polskiego ak
torstwa'? 

- Kto to mówi? Na. Zacho
dzie 'PC)lscy aktorzy są ocenia
n i bardzo wysoko. Tylko, te u 
nas nie ma tak rozwinięteiio 
przemysłu reklamowego jak 
tam. U nkh z aktora, u kt6re
I(<> zauważa się tale'Tlt, szybko 
robi się JtWiazdę . U nas nild 
się tym nie za.jmuje, nikogo to 
ruie Interesuje. 

- Wróćmy do pojęcia moral
ności zawodowej. Ograniczvła 
Je Pani do rzetelneir;o wyko
nawst wa. I to wszystko? 

- Nie. Jeżeli np. itram rolę 
prostytutki, czy itestapowca, to 
muszę wiedzieć czemu służy ta 
PCllitać. Mogę zatrać nawet Hl.t
lera. ale 1>0 to. bv pokazać całe 
zło faszyz.mu . Nie powinnam 
icrać przeciwko własnej moral
ności. Jeieli w !em. te przedsta
wienie ma służyć czemuś niedo
bremu, ma J>Opierać przekona
nia. które nde sa moLm! i stoją 
w sprzeczno9cl z moją moral
nością to nie pOWinnam w tym 
brać ud'lliaru, nie JXYWin'I!am 
'PI"Z:Vlm.ować takich r61. Skoro. 
bowiem, rola Jest przeciwko 
mmle, to nie jestem w stanie 
da~ w mej z sleoble wsz~t:ko. 
Słowem nie potrafię tel(<> u
itrać dobrze, a to co za~am nie 
będzie prawdą. Użvwa się nas 
często jako trvbun ooli vcznvch. 
Do furii mnie to d<>Prowadza. 
Bo jciell chcę dzla-łać np. na 
rzecz ochronv środowiska czv 
psów rasowvch, to sama rozrwl
tam sztandar .l>O'Pieraloie ll&V 
raSOO'We, Mu~ld" I pokaizu·lę go 
w telewlrz.jl. I nie trzeba mnie 

do tego namSJWlać. Ale kiedy 
n ie chcę to z.naczy że nie chcę. 

- l\lówl Pani 0 uozciwości i 
netelnoici w budowaniu roll. 
Ale tworzenie postaoi, awłass
oza w dramacie współczesnym, 
wymaga wiedzy o rzeezywistoś
cl. A Pani żvJe Jakby „pod klo
szem". Co Pani wie np. o oo• 
d:denności pozateatralnej. o za
tłoczonych autobusach w poru 
szczytu, o kJlometrowych koleJ
kach „po szarość", o ciężkich 
siatkach itd„ ltd.? 

- Zyję normalnie. Styk.am 
się z ludźmi z różnych warstw 
społecznych. Na ulicy, w 
tramwaju czy w kolej.kach. Oo
dz.iennie 0itlą.dam te afery w 
sklepach, bo sama robię zaiku
PY i .eotuję obiady. Jeżdżę au
tobusami, tramwajami lub ca 
rowerku. 

- A nie le"PleJ samoehodemT . 
. ~Nie mam. 

- Dlacze1:0? 
- Ja.k by tu 'PoWiedz.le~ . Za.: 

brzmi to być może nletPrawd<>
Jl'(ldobn!e. ale nie miałam pie
niędzy Spaliło mi się mienka
nie. musLa·łam Je remO'Iltować. 
Zresz.ta sama Pani widz.I jak tu 
wygląda i ile Jeszcze trzeba 
wło.ż:vć w to pieniedzy. Poza 
tym te trzy wypadki samocho
dowe sprawiły, że nle·nawidzi
łam tego 1>0Jazdu. Chociaż teru 
ba·rdT.O bv mi się przydal. Ale 
ceny na l(ńełdzle S4 bardzo wv
sokle, a my znowu n ie Zll'.l"'abia
my aż tak wiele. 

- .Jakit ma Pa.ni ratę w łea
tr:ze? 

- 8.800 zł Z tym, że od n1e
d11twna w moim teatrze za kai
dy spektakl, w którym !(ramy 
otrzymujemy wynaitrod.zenie. 
Stawkę przyznaje dyrektor. Ja 
otrzymuję 700 zł od nrzedsta
wienia. Oczywiśc ie, nie każdT 
aktor itra codz.lenn.ie. U nM w 
repertuarże Jest wiele sztuk. 
które Ida na zmianę Nie we 
wszvstlkich się l(ra. Tak ie w 
sumie w teatrze przecie-tnie za
rabiam ok. 16, 17 tys. zł. mie
sięcznie. A więc z .samego teat
ru samochodu jeszcze długo n ie 
kupię. 

- Ale z tełewfdl I kina (I 
to nie tylko polskiego) Juł. chy
ba tak. Wszak propozycji ma 
Pani wiele. 

Po tych kllkudmesięciu 
filmach, w których wystą.piłam . 
przyzna.no ml najwyższa staw
kę, tZIIl. 5 tys. zł za jeden dzień 
zdjęciowy. Zaz,wycz.aJ rola wy
m.aga o.le. 20 dni zdjęciowych, a 
taki film przeciętnie reallzruJe 
się na przestrzeni całego roku. 
W telewiz,Ji zaś za duża ro.le 
otrzymuje się od 25 do 30 tya. 
uotych. 

- Posypały się na Panl11 na.-
lft"ody: nairroda państwowa, 
Zioły Elr:ran". 

- Ntitdy nie otn:ymywałam 
n.aitr6d. Ostatllllio tak jakoś Ile 

sadzić kwiatki, zrobi& jak1d 
krzesło, sweter na drutach t:z.y 
uszyć spodn.le mężowL 

- Z Jednej atrony lu Jall 
cdyby Pani11 hołubił: dał urodę, 
obdarował sukcesami •awodo
wymJ. Z drugiej ui - tej In• 
tymnej, prywatnej - doić bo
leśnie doiwiadc1yh wypadki. 
croiba ukaty możliwości wy
konywania ZllWildU, imłeró mę
ża, spalenie się mieszkania ltd„ 
ltd. Osy te duwiadczenla mlie
niły Pan.iJlT 

- Dzięki temu, te mi lię 
świat parę ra.zy walił dz.!sial 
potra!lę cieszyć się drobl.az.gaml. 
Widii! pani, zrobiłam .oble tu. 
tal ogródki skalne. Codziennie 
obserwuję jak to rośnie. Cie
sze się kiedv u.kwitnie mi kwLa
tek. Zobaczyłam ile pięknvch 
rzeez.y Jei;t dookoł.a. których 1>0-
przedn.io nie zauwualam, bo 
żyłam 110bie lak promyczek 
sto~a. Byl• drobia:z,a, m le nie
?Q:Wodz~nle ;doociło. Teraz sta
łam się baro.z.lej toleranc:'l"jna. 
Wszystko to J>QWoduje, że cza
s.am! mam UC'DUcle j.a4cbym tyła 
już ato la·t. · 

- Słowem uozucl• abrołcl. 
Nie boi &lę Pani starołcł, która 
przeeiei kledy6 nadejdzie f •a
bieue wiele z tero · co dzf.siaJ 
5prawia Pani radoici? 

- Nie myjlę o ndej. Podoba 
mi Ilię każdy nast~pny dzień. I 
nigdy nie chciałabym wracać. 
Jes-t tylko jedna rzecz w prze-
1złoścl do której wr6ciła·bym. 
Ale o tym nie POWiem. 

- Co dla Pani słanowf war• 
ło'6 trwał11, taklł naJwainłeJ
s.z11? 

- Wyda}. ml a!ę. te dzieci sa 
taką wartością. Dziec!, które 
pozoctaJ4 1>0 nas I które sipra
wiaj-. te !>8Jt!"Z4c na nie notra
:t:imy być szczęśliwi nawet wte
dy kiedy dookoła nie jest r;byit 
optymistycznie. 

- Ma Pani blee!T 
- Nie. Ale ba.rdzo eheę. I 

będę miała Tylko muszę zd•
tyć. bo lata jut mi.jaj-._ 

- De Pani ma lałT 

- 3ł. St.airzy aktorzy m6whs, 
te teatr jest dkroimie zuxl.roa
ny o wszystko. Kied:Vś w tym 
zawodzie nie wolno bvło mieć 
dzieci. Dvrektorz:v wy·rzucali z 
teatrów aktorki. które zachodzi· 
ły w ci~ę S1>0ro Jest dziś .ac
t.orek stacych i bard:r.o samot
nych. Tych. które uważały, te 
teatrowi trze-ba oddać wszvstko. 
Nawet życie prywatne. Nie 
wolno przeoozvć nam takt>.t. j.a. 
kim jest urodze'I!le dziecka. Bo 
1ztuka t>rzemtla. ~tanie 'PO nas 
najwyżej jakaś klatka fHmo-
wa„. 

~ozmawk>ła : 
TEMIDA 

I. STANKIEWICZOWNA 


