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A cimben jelzett jelenidejiiseg, 
csaknem mwt idejii fogalmazast ko
vetelt. Ig.az, akkor nem egy interju 
kereteben es nemcsak f.Oldrajzi erte
lemben lett volna sziikseges módosi
tanl. Anna Dymna, a Krakkói Stary 
Teatr n:iuvesznóje ugyanis autóbal
esetet szenv.edett. Jancsó Miklós Ele
tilnket es verilnket cimii filmjenek 
egyik ·fószerepet eljatszani tartott Ma
gyarorszagra, a ,gepkocsivezetó az ej
szakai. hosszu es faraszitó litem egy 
pillanatra elaludt a volannśł, s azon
nal bekovetkezett a szerencsetlenseg. 
Csodas veleUen, hogy tragedia nem 
toiitent. s azt mar nemcsak az ujsag
iró, hanem az orvosok is bamulatos
nak tartjak, hogy jó .tiz nappa! az 
esemenyit kovetóen Anna Dymna 
egeszsegesen, keszen alit a munkara. 
Torekeny alkat, de hihetetleniil szivós 
szervezet, mondtak az orvosdk. S ez 
bizonyara nemcsak adottsag, hanem 
az elmelyiilt szaJQmai igenyesseggel es 
folyamatos munkśvał is magyarazha
tó; Anna Dymna elve, hogy egy sze
repre, az esteli elóadasokra nemcsak 
lelekben lkelil lk.esziilni, hanem a fizi
kum is keszenletet igenyel. 

S az erós szervezeti kondició ked
vet, bensó itartasat is megóvta ; komo
lyan, 1111askor jatekos deriivel beszel 
eleteról es palyajaról. 

- Krakkóban vegeztem szinmuve
szeti tanulmanyaimat, s meglehetó
sen koran, 18 eves koromban jatszot
tam elószor filmen Jakubowska egyik 
munkajaban. A film rossz volt, de 
nekem nagyon tanulsagos, mert meg
ismerkedtem a mesterseg alapelemęi
vel. Szerencsesnek tartom ezt a ma
gam eleteben azert is, mert sokan 
kollegaim befejezik tanulmanyaikat 
ugy, hogy nem is tudjók mi a film. 
Marpedig manapsag a szinesz ugy 
teljes erteku, ha nemcsak a szfnMzi 
feladatokra kesz, hanem a filmes es a 
televiziós munka tOrvenyszerusegeit 
is megtanulja. 

III. eves fóiskolas voltam, amikor a 
Stary Teatr-ban egy Slowacki-dara·b 
fószerepet eljatszhattam, s ettól kezd
ve legnagyobb vagyam az volt, hogy 
ebbe a szinhazba keri.iljek. 

- Nalunk bevallott, vagy titkolt 
ambfció Budapest ... Egy lengyel szi
nesznónek nem Varsó? 
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- Kiveteles garda dolgozik Krak
kóban. A szinhaznak nemcsak nagy 
tradiciója hanem komoly eletu je
lenideje is van, tehat ide bekerillni a 
legnagyobbb kituntetes. Talan ezert 
nem veletlen, hogy Andrzej Wajda is 
ugy nyilatkozik, hogy szinhazi rende7. 
zókent iU erzi jól magat igazan. Ez
zel is magyarazható, hogy rend
szeresen visszater hozzank dolgozni. 
Tavaly egy Dosztojevszkij adaptóciót 
keszitett, amelynek mar a prób<iin 
reszt vehetett a kozonseg. Wajda pró
ba1'ól pról>Ó1'o, majd elóadasról eló
adasra ozt merte, hOfltł a szinpadi fe
szuitseg hogyan hat a kozonseore, a 
drama bensó tarlalma, a jdłiłc alla
pota meddig es mikent feszłti a ne
zót es ez hogyan hat vissza a szinesz
re. A most zóruit evadban egy nyolc
óras szinpadi muiiet mutattunk be 
Wajda rendezeseben, Az evek mulasa
val, a napok mulasaval cfmmel. 
Krak~6 tortenelmenek reszletei ele
venednek meg benne, val6jaban tor
tenelmi darabok fuzere. HetkOzben, 
szerda, csiitortok, penteken, haram 
este folya.matosan jatsszuk, szon.ibatról 
vasarnapra virradó ejje.l pedig egy
ben a t.eljes nyolcórós elóadóst. Waj
da azt mondta: ezt a darabot csak ve
Wnk tudta megcsinalni. 

- Miben van ez a kiza·rólagossag? 
- A szineszek nem azt nezik, hogy 

hany 6ra van, hanem dolgoznak. Dol
goznak kozosen, egy akarattal, hittel 
a rendezóben, Mttel az elóadas sike
reben. 

- Ęgy szinhazat bizonyara nem
csak egy kiveteles szemely tesz nel
kiilozhetetlenne ... 

- Emlekezeites volt szamomra Ja
roczkyval egyutt dolgozni Csehov 
Cseresnyeskertjeben, amelyben An
nat jatszottam, aztan Jerzy Grzegor
zewskival Wyspianski Menyegzóje
ben. Zosd.t aŁakit-Ottam a Swinarski 
rendezte Miczkiewicz ósokjeben. 
(Swinarski annak a repiilógep-szeren
csetlensegnek volt tragikus aldozata, 
amelynek Vujicsics T.ihamer is. - A. 
L .) Zosa kis szerep, de szamomra so
sem a szerep terjedelme a fontós, ha
nem maga a szinpadra lepes tenye. 

- K. Dejmek egy helyiitt azt irja a 
lengyel szinhaz feladart:aról, hogy leg~ 
fontosabb killdetese megmutatni: mi-

lyen volt óseink szinhaza. Jatszani 
tehśt meg a toredekes dramai anya
gokat ~s .. . 

- Lengyelorszagban elek es dol
gozom, tehat a lengyeleknek csina
lunk szinhazat. Onmaguk kozossegi 
eletet es kozerze'C.et próbóljuk megfo
galmazni es megteremteni. De egy fe
ledhetetlen emleket hadd idezzek 
fOl arra vonatkozóan, hogy akar
menn1fire nemzeti fogantatasu egy 
szinhazi elóadós, ha igazan jó, az az 
egyetemes emberi erzesek rigiójliba 
hatol. Miczkiewicz Osokjet jćtszottuk 
Londoaban. Na1111on nehiz dróma 
mig a lengyełeknek is. Negerek, 01ł
QOlok illtek a nezóteren. s az elóadaat 
nem tolmacsoltak. Furcsa volt, hogy 
az elóadas vegen az emberek sirtak 
es meg voltak ha.t6dva. A n11elvi so
rompót sikeriilt attornunk, s bizonyci
ra sok reszletet nem ertettek meg az 
elóadasnak, de az EGESZ hatassal 
volt. Megteremtódott 'tehót az a kap
csolat, ami a szinhaz eredendó lenye
ge, s nekunk szineszekneik ez hatal
mas erzes volt tavol hazanktól, egy 
nagy vilagvarosban. 

- Swinarski ugy tanitotta, hogy 
ezek a dramak valamikor megtarten
·tek, de ma is lejatszódhatnak. A koze
litesen mulik minden: nem kegyeleti 
anyagkent kell kezelni óket, es nem 
is tortenelmi jatekok ezek. Emberi 
termeszetiikból kell kiindulni. Azt 
kell megvizsgalni, hogy a darab sze
rerplóinek milyen hibóik, milyen ere
nyeik vannak, s ezeket az emberi tu
lajdonsagokait kell megmutatni. Ami 
pedig a legfontosabb, hogy nincsenek 
kizarólagosan jó vagy rossz emberek. 
Ha nagyon rossznak mutatkozik egy 
alak, meg kell ta1alni azokat a ponto
kat, amelyekben megvedhetók, a ió
ban pedig megkereshetóek az ellen
szenves jellegzetessegek is. S igy eb
ben a teljessegben kell a szinesznek 
megszeretni es a szfnpadi eletet meg
elni. 
· - Filmen, J;incsó MiokJós munka

módszere nem egeszen ebben a gon
dolatkoi:iben jellemezhet6 . .. 

- Tudom, mindenre fel vagyok ke
szillve . .. 
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