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Rozmowa z EWĄ SKIBIŃSKĄ, odtwórczynią głównej 
roll w filmie „Wszystko, co najważniejsze". 

• Domyślam się, że 
przed rozpoczęciem zdjęć 

przeczytała pani wspom
nienia Oli Watowej. 

- Tak, zanim jeszcze 
przysłano mi scenariusz. 
Bardzo je przeżyłam , wzru
szyłam się , popłakałam . To 
historia bardzo bogata w 
przemyślenia, mądra i 
wstrząsająca. Smutne. że w 
filmie nie można było za
wrzeć całej treści , ale takie 
są już prawa scenariusza. 
Postać Oli od początku była 
mi bardzo bliska; podobnie 
jak ona jestem drobna, mam 
dziecko i nawet jestem żoną 
poety. Chociaż chyba nie 
taką, jak ona; o Oli Watowej 
mawiano, że jest jedną z naj
bardziej interesujących żon 

poetów. Nie musiałam poko
nywać żadnych barier psy
chicznych. by zidentyf1ko
wac się z rolą, a jednocześ

nie reżyser nie miał zamiaru 
upodabniać mnie fizycznie 

·do mojej bohaterki. Mogłam 
więc byc sobą. 

Do tej pory właściwie nie 
miałam szczęścia do filmów. 
Te, w których zagrałam prze
szły bez echa, a jednej, przy
puszczalnie bardzo interesu

_ jącej roli nie mogtam przyjąć 
z powodu podpisanej 
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wcześniej umowy na inny 
film. 

• Więcej gra pani w 
teatrze niż w klnie. Mimo to 
Olę Watową zagrała pani w 
sposób bardzo filmowy, 
oszczędnie korzystaJl!c ze 
środków aktorskich. Nowe 
doświadczenie? 

- W teatrze też uchodzę 

za aktorkę „kameralną" . W 
czasie zdjęć usłyszałam opi
nię , którą odebrałam jak 
wielki komplement. Nasza 
kostiumolożka powiedziała 

mi : „Grasz jak Meryl 
Streep". Chciałam pokazać 
życie wewnętrzne kobiety, 
która żyje w zamknięciu, na 
ciasnej przestrzeni, pozba
wiona nawet możliwości ru
chu. To poczucie niesamo
witego ograniczenia udzieli 
ło się zresztą całej ekipie. 
Zakutani po uszy, musieli
śmy chronić się przed pia
chem, wiatrem, zimnem. 
Szybko poczuliśmy się bar
dzo mali wobec dzikiej , po
tężnej przyrody. Dopiero 
przebywając kilka tygodni w 
stepie, zaczęłam sobie u
świadamiać, co to zńaczy 
żyt z dala od domu, w obcej 
kulturze, w samotności . 

Reakcja Oli na życie w Kac 

zachstanie też była dośc zło
żona : oprócz rozpaczy i po
czucia osaczenia, s tłamsze

nia, przeżywała zachwyt nad 
tą wspaniałą, dziką przyrodą. 

I przez cały czas nie traciła 
nadziei na spotkanie z mę
żem . 

• W Oli właściwie nie 
ma nienawiści, próbuje zro
zumieć racje drugiej stro
ny. Czym by pani to wytłu
maczyła? 

- Myślę , że w duży.m 

stopniu wiązało się to z jej 
duchowym arystokratyz
mem. Była też zbyt inteli
gentna, by nienawidzić. A · 
zresztą - kogo? Nie wszyscy 
obcy, którzy otaczali zesłań
ców, byli źli. Jednym z boha
terów filmu jest młody Ka
zach. Film dyskretnie su"ge
ruje, że między nim a Olą 
coś się wydarzyło , zrodziło 

się jakieś uczucie. 
• Czy jest pani zado

wolona z lllmu I swojej 
roll? 

- Myślę , że pewne rzeczy 
zagrałabym teraz inaczej, ale 

tak jest zawsze. Genera;lnie -
wiem, .że taka rola trafia się 
raz na wiele lat. 
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