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Ewa Skibińska - odtwó.rczyni głównej roli w filmie 

„Wszystko, co najważniejsze", nagrodzonym .11Złotymi 
lwami" na festiw~lu. w G_dyni. Aktorka Teatru Pols~ie-
go we Wrocławiu. · . . · . 

__ Jak pani czuje się po sukcesie, który odniósł film? 
- Słowo sukces kojarzy m.i się z gazetką „Sukces~', naprawdę nie 

potrafiQ siQ do tego ustosunkować. Dla mnie był to etap zawodowy. 
Bardzo chciałam zagrać rolę Oli Watowej, wprost oszalałam na ptll14 

kcie scenariusza i samej książki. Czułam, że jest to dla nrnie. J udalo 
się .. 

- Parę słów o samym filmie. 
- Fabuła opartajest na atltob.iogra-

fii Oli Watowej, w której opisuje swe 
ją podróż na Wschód za mężem -
znanym poetą okresu międzywojen
.neg6 wywiezionym w czasie ostat- '. 
niej wojny. Ale nie jest to film mar- . 
tyrologiczny, tło historyczne zostało 
zredukowane do minimum. Chcieli
śn-. . ·-.krQCić opowieść o ludziach, o 
miłośei, samotności, o tym, że żyje 
się dla kogoś. O prawdziwej istocie · 
człowieka. To film dfa ludzi. Słysza
łam na pokazach placzące osoby. My
ślę, że nam siQ udało. 

·Jakie ma pani wspoinnie·nia z -
planu? . · . . 

, . ·Kręciliśmy w Warszawie i Kazachstanie.. Warszawa grala rol~ 
Lwowa·- miejsca pobytu Watów przed zcsłanici:n. Kazachstan -·to 
step, który był wielką niewiadomą, gdyż nie wiedzieliśmy, jak bę· 
dzie sic układać ·praca z Kazachami. Ale okazało siQ, że da si<: tam 
zro~ić film, że można skłonić ich do pracy. 
_ W stepie było bardzo ciężko. Nic byliśmy zi.1pełnic przygotowani , 

do starcia z dziką prqrodą. Okazało się, że jesteśmy słabi, delikatni. 
Zmorą był piach, który wciskal się wszQ<lzie. Lektura książki. nic da· 
je pełnego \vyobrażeaia o tym, co Ola przeżył<1, co musi,ala przejść. 
Gwałtowne zmiany pogody, temperatury, poczucie małości wobec 
wszech!>'Wiata, samotność, oddalenie od kraju, rodziny. To nas otwo
rzyło. Zawiązywały się miQdzy nami przyjaźnie, byliśmy skłonni do 
wylewności, opowi,1cl<lnia o sobie. Nagle, jakbyśmy znaleźli sii: na in
nej planecie. Pojawiły ~ię też animozje, wiajemnc prctcn~je, nienawi
ści. Reakcja 11.l ekstremaln;:i sytuacji;. 
· ·Czy pi!mięć zsyłek, wojny, trwa tilm w jakiś sposób? 

- Bardzo ~!,:bo. \V filmie statystow.-ili potomkowie Niemców. Dzi
wili się bard zn: „To l'obków lei'. zsyłano?" Próbowctli śmy rozma
wiać z dziećmi pubkkh zesl,uiców. Ale oni bali siQ. Z.-ibr;iniali mgry· 
wać, filmować. To lud zie, którzy kompletnie zagubili siebie. Nic ist
nieje tam Polonia, nic m.i n.nwt cht;>ci do wspólnego l.1czenia się, kul
tywowania trady..:ji . Tr.1filiśmy do krewniaczki Emilii l'btcr, Stefanii. 
Ma sicdcmdzicsi<1t p.-ir~ lat, jest spracowan;:i, potwnrnie zmQ..:zoną 
kobict<J. Dorabia du renty w fabryce cukicrkciw. 

- Jak doszło do powst;inia tego filmu? 
- Jest to rc.1liz.1cja prywatn.1 . Producent, Marek Nowl1wicjsk.i znał 

usobiś..:ie Ole Watow.1 . Jq.;o żL1n.1 n.1pisala scenariusz. Oboje wybr.ali 
reżysera, Roberta Gli1bkiegl\ mieli duży wpływ na obsad~. Po raz 
picrw~zy w l\1bcc film pu1,·stal w ten sposób. Ok.1zuje si~, że można 
i t,1k. Dystrybu.:j.1 z,1jmujc sit,' najlepszy w kraju specjalista w tej br.111-
Ż)~ pan Gutek. Jc~t już zainkrL'~ow.rnie filmem na Zaclwdzil'. 

- Dziękuj<; z.:i rozmowę. 
ROMAN PRASZYŃSKI 
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