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K 
t zdpaibOtal śticznq, 

l d i~w.'fl_c-;;)ANIĘ DYM-
, N w rolach tnpioto· 

wat11ch. tub ro::gryrna
swnych pan-iPnek, prze 
żywać musi nbPcilie 

zdziwienie. Wyclnrn.~Lnla, dnjrzala, 
zmieniła się. Czy ~rp~ztq lyp urody 
1 aparycja nie byty przez rllttgi rzas 
ograniczeniem jeJ mo~liwości aktor· 
si.:ich? 

- Gdyby nil" te warunki. nigdy 
nir za grałabym w filmie, tylko d7ię
ki nim dostałam się t.am jt>szc7e ja
ko 17-lt>tni<1 studPntka (Debiut: 
,.Diament radży", TV, 19iJJ. .• Takir 

~
dziecko - mówiono z rozrzPwniP
niem - Jakie szczere i naiwne! Ta
.ka symm1tyczna. j;ik się uśmiechnie. 
i taka sympatyerna, ja k się z!n<ci!". 
Z ezasl"m ta sytuacja stała ~ię wn:c1 
poni7.ająca: t11 upokarza, jeżPli o 
mnie jako aktorce mówi się tylko, 
że młodo i miłn \\'ygladam. 

- PrZPlom zari.ął się w momen
cie, gdy pn ra1 pierwszy zagrałam 
rolę prostytutki w tcłewi7yjnPj 
„Wysokiej sla\\TI"" - wbrew swe
mu typowi i wyobrażPniom n mnie. 
Była to dla mnie ważna próba. Po
tem zrobilam z'lstcnshvn jako Zo
sia w „D7.iadach" SwinarskirJ!;o, 
który da l mi na stępnie rolę Ofelii, 
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glębirj je rozumiem jak stai y "1lo
wiE'l~ Wu.yslko ~ti<łu ~ii: lak :;yuko, 
lak sit: 7.rni<'lli!o. ŻP <'7<1St'll1 nif' mo
i:c ~i~ p01nać Więcrj cl<weniam tr.· 
r:n w;.i rlośd. k trn v1·h k if'ch ś ni" rlo
str'7Pga łam. pntr;ifię 1'iPs1.vć się tym, 
r• rzf'g•i i~tniPniu przl"dtf'm nie wie
d7ial;im. 

- Czy j~stPm pracowita? Tak, i 
lt.bie tn rohić DawniPj było ina
l'Zf!j - fet lt bil" m rrnrmvać, ale 
nie mng};,m cf" PK'1Ć' sic prn~r•1tu 
dn rlotnu. cln mukh wjęć m ;1luję 
nbra7ki, miałam piękną h rJdnwlę 
kwiatów, g()tuję„. Pntem wszystko 
się zmif'nił•t 

MiPs~knniP·p•arou>n ia. pr:Pr<>bio
ne i 11mPl>lotcanP 11'/asrq;mi "<:~a
mi na stryd111 t"i.-lki,.,j. pnPrltl'O J ~n 
nPi kami~niru. spln11ęln: trzy mie
.~iąrP pn p..,:r1r:e zginął 1 rapirznit 
mąż An.1111 Dumnej WiPslnw, 
11·s.::i>rhstro1111iP vtnli>ntownny ptas
i yk, pnrfa i nktM. Przez rok •1it 
miała gd:'.iP mii>.~zkać 1 :aczęla ,1ę 
dwuL<,tnin ppnpPa rPmnntowa z u 
d ział Pm 7 ekip lwdowlnno-/J ydrauli
r::nych, o r:ym moalaby napisać 
wstr;;osnjncq powieść wspólc:::esnq„. 

- Gdyby niP tn, że jestem akt?r
ka. nie umiałabym pnkon;ić głupich 
mvśli.. . W teatrze byli cudowni ko
ledzy, praca stała się dla mnie ce-

Na posłuchaniu u Barbar~ Radziwiłł 
później zagrałam „Czajkę" - do
stawałam wii;c już ciekawsze role, 
włącznie z Barbarą Radziwiłłówną 
w telewizyjnym serialu o królowej 
BnMif' i filmie „Epita.fium", który 
wykorzysta materiały z tego seria
lu „Widok 1 mostu" w krakowskiej 
TV. Laura w warszawskim „Kor
dianie"„. R;n na rok, raz na dwa 
gram w NRD (ostatnio glówną rolę 
w filmie (!'lewizyjnym „Iwona " -
Francuzk ę ) Kie \\i działam nigdy 
tyrh filmów. bo nir mam czasu jeź
dzić na premit>ry. a myśm.v ich nie 
kupili. Duż r, jedna k więcej mam 
st ;i mtqd p ropozycji nii u n ::i s. 

Dostała taJ: :. e na Węgrzech rieka
u:u. zto::o •1q role, o jakie] marzllla· 
by każe/n nktorka - u Jancso, w 
.,Rapsodii 1ci;giersk iej" („Zapowia
dało się wspaniale - on robi taki!' 
filmy, jakiP. lubię, bo nie wszystko 
w nich rozumiem'") i w trzeci dzień 
zdjęrio11•y nnstapil bardzo groźny w 
skutkach Wl/padi>k samorhodowy. 
Uraz kręf}nslupa, ~cstr:ąs mó:::gu, 
s:pital, cl1Hantr11•c1le ll~czenie, rok 
przerwy w Pl'<L<'!I A potem znów 
pPrh: u1 piPrn:s~um dniu ::'?Ijęc' do 
.,l<rólowPJ Bony" sa n ie po niosl11 i 
Dymna 11c/1?rzyla • g/ou:q o dr:::ewo. 
T\olej n11 ""~tr:ns mó:::g11, s:::pitnl, LP· 
r::enie Była jerlnak rlosknnalq pa · 
cjentl..-n - im onr.~:µ stan fi:yc:::ny, 
tym leps:::e ~nmnpnc:uriP psycl1icz-
11e. I to nie rlo w iary, jak d:: i el n il', 
pngoclnie i nptymi.~t11rrnie opnwincla 
teraz o swych fern111yd1 perype-
tiach, po któruch pr:e:wyrię:erriu 
pracovmla „pelr1ą para", uc:::Pslni · 
czac iednorze.~nie w r~tererh spek 
ta kta~h, a to: „Noc T.istopodo ica", 
„Queen /\1nrl/", „Czajka" i „\Vitnio
u·y .~ad". 

- Po t rzech latach \vznowiliśmy 
„Wiśniowy sad". Trzeba było za
grać to idrntycznie. jak dawnie_i 
W czasie prób pnmy śl<dam sobie 
jednak· co ja \\· la ściwir ·grnm. <:zy 
potrafię grać tak fiamo. jak kied~·ś. 
skoro dziś j!' strm już prz!'cież cał
kiem inna? T <i k. je~tem' kimś zu
pelnie innym. prze fizlam na drugą 
stronę, niczego się j u ż nie boję, wil"· 
Je rzec7.y przyjmuję z: dystansem, 

Jem ~ojego życia, ucieczką w inne 
życie. W momencie, kiedy wchodzi
łam na scenę, mogłam już być kimś 
Innym i zapomnieć o tym, co sill 
stało. 

- A jak pracuję nad rolą? rie 
mam żadnego „sposobu", wszystko 
wleży od tego, z kim pracuję i z 
kim gram. Niektórzy reżyserzy dają 
wolną rękę bez wielkich analiz, 
zwłaszcza w filmie stawia się na 
spontaniczność - szczt>gólnie w ta
kich rolach, jakie dostawałam, a 
których już nie przyjmuję: wystar
czało, że byłam sobą, panienką w 
moim wieku, z moim naturalnym 
wyglądem, nikt nie wymagał ode 
mnie żadnych kreacji, były to role 
papierowe. mało znaczące, \•,:tedy ~ra 
się intuicyjnie. Inaczej jest w wię

kszych r olach, co najll"piej widać w 
teatrze. Bardzo lubię pracę w TV, 
ponieważ tam cala rola jest w mo
im ręku, mogę ją tworzyć. 

- W filmie wiele zależy od przy
padku: już trzeba kręcić, proszę się 
skupić. proszę zapłakać, dobrzE'. do 
widzrnia. Podczas realizacji które-

' ~oś z seriali reżyser po\\'iedzial do 
mnie: - Teraz się uśmiechnij! -
Dobrze - odpowiedziałam - ale po 
co. dlaC7ego. co tn ma oznaczać? :-
Mnir> tn potr 7Phne jPst do montazu 
- oświadczył na to reżyser„. 

- Dawniej wydawało mi się, ż~ 
jdli mam płakać. to trzeba rozpła
kać się naprawdę, i to wystarcz~; ; 
że j<'śli potraktuję rolę emoc:jon~l
nie, to wyjdzit> bardziej naturaln.1e. 
Tera1 dokladnit> już wit>m. że to nie
prawda. Rola musi być przetworzo
na. wykrPow<lna, • rolę trzeba kom
plikować. nie można od rnzu wgrać 
jej dosłownie. musi być w niej ja
kaś tajemnica. która dopiero pM
niej sii; ujawni. Trzeba umirĆ' c·n ~ 
uki: yć. aby potem roś wydoby ć, że
by wyszl::i pointa . Tnanej pos".C 7P 
gólne sceny mogą być 1npaniale. 81e 
c·a!o~ć nir będziP się komponować . 

~ Do!\wiRrlczenie war<ztato \'e je . t 
oczywi ście potru•bnP , :ile ja do k~ 7.
def nowPj roli mHm stosunrk dzie

(Dokońrumie na str. 10) 
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Na posłucba1ńu u Barba1 y Radziwiłł 
(Dokotic::rrnie ze slr. 6) I ry praktycznie n i ~ 1.na jeszcze tc;:i-

,,·iczy. jak do niespodzianki. Bo ob- tru i nie może połapać się w lej 
serwując niektórych aktorów zau- ' metodzie pracy. 
ważam · niebezpieczelistwo r i:1tyny, - Co do mnie. to we3 sc1e w. za
znajdowania sobie pewnego „sposo• wód miałam bezbolesne, bez rozdzia
bu" i nadui:ywania w rożnych ro- lu ' szkoły od teatru, co jest jedynie 
lach tych samych środków. A w za- słuszną drogą. Już jako studentka 
wodzie aktorskim trzeba być cor;:i.z lrafil;:im na sc<'nc;, grałam ze ~woi
mądrzejszym i dojrzalszym, ale za- mi pedagogami, i ~ram z nimi. do 
razem umieć przez cały czas zacho- dziś - w Starym Teatrze w Kra
wać wrażliwość dziecka . kowie: mieście. gdzie się uczyłam i 

- Teatr Stary ma tylu znakomi- wychowałam. Tylko urodziłam się 
tych reżyserów, a każdy z nich ina- w Legnicy, ale to przez czysty przy
czej pracuje. U Grzegorzewskiego padek„. 
ważna jest nie fabula, ale napięcie 
na scenie, najtrudniejszy to dla ak
tora teatr, po krótkim przedstawie
niu wszyscy jesteśmy zmordowani, 
niczr.go nie da się udawać, aktor 
musi być uczciwy w swej pracy. U 
Jarockiego natomiast wszystko jest 
bardzo precyzyjnie przygotowane, 
wyj;1śnione, i:apięle na ostatni gu· 
zik. Z kolei Wajda daje pełną swo
bodę: obserwuj!' , co aktor robi, co 
proponuje i potem dopiero ?ogłasza 
uwagi. Dezorientuje to młodego 
pl'zede wszy~tkim aktMa, h"ieżo u
pieci:oneg<> absolwenta :;i:koły , któ-

Rozmowę lspisanq jes:cze 1;; r. 
1980 dla prasµ zagran icznej, u has 
nie clrukow ana, . można by oczywi
ście uzupełnić obecnip o ak t ualne 
fakti1 i <lane, Lecz nie 1v11clajq się one' 
ani koniec zne. nni wa ~ niejsze nd tr
go mome ntu ::cstanowienia w: nad 
snba, i swoja, pr11ca. jakiemu p . 
Dym71a cla/(1 ta'k interrsujqc:o w yra;;: 
w wyu:iad zie - goclnym więc P'' · 
biikacj1 terf'I z, r ównolegle .:: jrj tr· 
lewizy,1nym wcif'leniem. sie 1v Bar
barę Rad:i wi/lown~) przeprowaci::tl: 

WLADTSŁA W CYBULSKI 


