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W1arto być .aktorem
dla jedliego listu
Z
•

Anną Dymną
Przyzwycuiła

Pani wi-

dzów do jednego typu ról, poCZJltkowo ilicznych naiwnych

panienek w typie Ani Pawlekówny czy Marysi Wilczur,
później dojrzałych, pifknych
kobiet jak Berbera Radziwił
łówna czy Małgorzata w ekranizacji „Mistrza i Małgorza
ty" Bułhakowa. Ne ostatnim
festiwalu w Gdyni otrzymała
Pani negrodt ektonlut ze film
Berbery S• „Tylko strach"",
gdzie gra Pani alkoholiczk9,
kobiett upadł~ ...
- Jakli upad~? Cboq, a nie
upada.I Katarzyna jest inteligentna, atrakcyjna i dramatycznie walczy z tit potworlllł chorobt. A że
w alkoholizmie zdarzajlt 1ię 1taoy
potwornych upadków, to już inna
spmwL Nie, Katarzyna nie powinna budzić wstrętu. Ma pomóc
w zrozumieniu cierpienia, jakie
stało się udziałem ludzi uzależnio
nych.

• Niemniej jednak przyjfcie takiej roli wymagało od
Pani sporej odwagi ...
- W ogóle aktorstwo wymaga
odwagi. W każdej roli, zwłuzcza
takiej, trzeba aię w jakii llpOIÓb
psychicznie obnażyć, wywołać
w IObie mtremalne niekiedy napięcie, jak choćby w semie ataku
delirium. Ale nie zutanawiahun aię
· ani chwili czy przyj~ tę rolę, o takich rolach IJllU'2' przecież wazya-cy. Narcazcie nie musiałam zastanawiać się jak wygi.tam, nareazcie
nikomu nie zależało na tym, bym
była wiotka i iliczna, na azczęicie
już nie. Przez tyle lat to właioie
byli> dla J"CŻ)'llCJÓW najiatotniejmze.
a tCnlZ wiadomo, że takie role muai
gmć kto8 inny. ja mogę narazcic
zagrać a>i innego.

• Przez kilka lat nie
Pani na ekranie ...
-

Tak,

Zaczęłam

było

miałam 1poq przerwę.
gmć w filmach jako

17-latb i przez długi cr.a1 obadzaoo mnie wy~e w takich rolach,
o jakich Pan mówił. A gdy 1ię
zmieniłam fizycznie, dojrzałam,·
przekroczyłam 40 lat, tę magi~
dla aktorki barierę, to zaczęło dla
mnie brakować ról. Na azczęicie,
bo takie role się kocha, ale w końcu
się z nich wyrasta. Zaczęłam grać
sporo w teatrze i w telewizji, właś
ciwie mogę powiedzieć, że dopiero
wtedy zaczęłam grać naprawdę.
A film? W filmie jeat bardzo mało
ról dla dojrzałych kobiet. Zwykle
aktorka muli bYć szczupła i zgra~
na, bo acenarzysta zaplanował jedłóżkow~ acmę. No i wtedy
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rozmawia
moa odpada. W

życiu

Włodzimierz
aktorów za-

wsze nadchodzi ten nudny i przykry moment, kiedy trzeba ludziom
uświadomić, że dla na1 też er.aa
mija, że i my 1ię zmieniamy. Ja
mam do tego dy1t1111 i właściwie
mnie to nie boli, ale zdarzlljlt mi 1ię
takie 1ytWltje, gdy na ulicy zatrzymuje mnie jakii młody chłopak
i mówi: ,Jezua Mańa, ale aię Pani
poatarzała". Ja wtedy staję, nawet
już nie jest mi przykro, choć dawniej to aię zdarzało, i odpowiadam:
„Człowieku, ale ile ty muz lat?''.
„Siedemnaście" -mówi. „ To poczekaj jak będzieaz miał 42, tak jak
ja". Wiem, że straciłam częlić awej
widowni, tych, którzy kochajlt to,
a> młode i piękne, ale zdobywam
tcraz ~ widownię. ~ ludzie,
którzy mó~: ,,No, wreszcie zaczęłaś grać, nareazcie jestei aktor~„. A przecież to nic moja wina, że
,,nie byłam akto~", że zawaze
piaaoo: ,,A Dymna ładniewy~
ła". Teraz podobam się lub nie
z zupełnie innych względów.
• Wynika z tego, że akcep-

tuje Pani ten nieuchronny
upływ cz•u. Ne Z.chodzie
aktorki broni- sit przed staro6ci- czy nawet dojrzeło6ci~
wyprawiaj~ prawdziwe cuda
ze swym ciałem.
- Taka walka o młodoić i tak
zakończy się klęaq, wazyatko na
świecie ma awój cza1. Oczywiicie
nie wolno aię zaniedbywać, ttzeba
dbać o kondycję i zdrowie, ale nie
mogę stać godzin•mi przed lustran~c się;-.~.

Ja tę energię muszę poświęcić na
roi zupełnie innego. A poza tym
dziś nie potrafiłabym już Z8p'llĆ
dwudzieatolatki ze względów psychicznych. Sztucznie odmladnne
pięćdzieaięciolatki nie ~ młodymi
dziewczynami, lecz wypreparowanymi lalkami. I ja na ooi takiego
miałabym polwięcić życie? To, że
cza1 mija, jest piękne, nabiera 1ię
dyataoau do wielu apraw, także
zawodowych. Trzeba umieć pły
~ WnlZ z cr.aaem, akceptować
samego siebie takim, jakim się jest.

• Uliczne zaczepki, jakich
zecqli6my mówić, dow~
Pani populemo6ci. Podejrzewam, ie me one mrdzo różne
strony?
- To rzeczywiście niezwykłe
zjawiako - jak ludziom potrzebny
jeat mit aktom, jak wiele o ma
~jak wiele~ wiedzieć. Ja
od lat udaję, że tego nie dostrzegam, ale wiem, że gdy idę uliat.
ludzie aię o~daj~ komcntu~ wypłu~ głupoty. Gdy pocałuję na

Jurasz

ulicy ojca, na drugi dzień ały1zę, że
mam starego kochanka. Ludzie
zwykle wiedzit o nas więcej niż my
sami. Gdy byłam w~. już na
mies~ przed rozwi11Z&Diem ludzie
telefooowali do mnie z gmtulacjami. Odpowiadałam, że jeacze
nie urodziłam, a rozmówca na to:
,,A a> mi Pani mówi, ja wiem
lepiej, bo wujek ma znajomego
w azpitalu". Takie plotki, a ludzie
opowiadaj, czuem okropne rzeczy, niekiedy bo~. Nauczyłam 1ię
jednak od Wieśka Dymnego nie
zwracać na to uwagi. On zawaze
mówił - ,,Nie aluchaj, co o tobie
~. patrz, byś sama nie miała
IObie nic do zarzucenia". Swego
czaau poczta umieiciła w ~e
telefooicznej mój zaatrzeżony numer a:lefoou. No i zaczęło się-te
lefony od zboczeńców z niedwuznacznymi propozycjami itp., ale
również propozycje małżeóltWL
Dostaję też moóltwo listów, cr.aaem bardzo pięknych. Naprawdę
warto być aktoran dla takiego jednego listu. Najwięcej przychodziło
po prognmie telewizyjnym, w którym mówiłam o twoim życiu. Ludziom jest potrzebna iwiadomoić,
że ktoi tak popularny też ma swoje
kłopoty, problemy, tragedie, to pozwala im zachować psych~ rc>wnowagę we włuoych ni~
ciach. Często ~ do mnie ludzie
biedni, samotni, nieazczęiliwi, myi~c, że aktor jest wazecbmocny.
A cóż ja mogę pomóc pani akarŻllCCj się na męża alkoholika i dziewięcioro też pij~ch dzieci? Inna
pani chciała dostać ode mnie wózek
dla dziecka, dwa fotele i jeszac
zamnżarłtę, ktoi inny poprosił
o załatwienie pracy. Parę mzy starałam się pomóc, robiłam jakieś
akcje, ale przecież jestem bezradna,

Fot. B. Piotr G„ nda
pytać, miałam dwie możliwoici
- mówić o IObie lub nic. jednej
atrooy aktor może powinien być
tajemniczy, pokazywać się tylko
przez role. Z drugiej, choć jeatem
przeciwna wywlekaniu włuoych
trqedii ku ucieaze gawiedzi za pie-

z

m.tze, pomyilałam,

że może bę

dzie lepiej, gdy ludzie dowiedZll •ię
czcaoi bezpoirednio ode mnie,
•Die z plotek. Gdy opowiem o 1obie aama, przed kameq, gdy ludzie

~mnie ~ć, będzie to miało

czuem

inny amat. Wian,

jestem aktor~. Często Die wiem co
robić-nie odpisywać głupio, jeili

łam wtedy~ barierę intymoolci, ale atoro 1ię już zdecydowałam, nie chciałam mówić o IObie
zdawkowo. Uważam, że nie bylo
" tym nic złego, mimo •iż wielu

wręcz myilę, że zwariuję,
tyle ludzkiego nieazczęjcia wchodzi w moje życie tylko dlatego, że

odpiszę,

to a> z tego wyniknie?

tylko kuteczltę,
dzięku~ za liat, ltal'llj~ 1fę autora
liatu weaprzcć psychicznie, bo a>ż
więcej mogę zrobić? Z drugiej am>ny jest mi bardzo miło, gdy ludzie
przyayłaj' mi na przykład grzyby

Czuem

wysyłam

na Święta (dostałam nawet puę
aloików z przetworami) i ~ że
dzięki mojemu filmowi CX>i 1ię
w ich życiu zmieniło na lepaze, że
uwierzyli w człowieka. Cóż, aktor
jeat dla ludzi, dzięki takim reakcjom czuje aię bardziej apełniooy.
Może właśnie dlatego chętnie cr.aaem odgrywam rolę amoka wawelakiego... Kiedyi biegnę spóźniona
na próbę, a tu jakai wycieczka
- ,,Pani Aniu, mamy już zdjęcie
z Sukiennicami, mamy z Wawelem, może teraz zP~?''. I uim~
cham się, przyataję na chwilę.

• .Jest Pani jedn- z niewielu polskich aktorek chftnie
mówi~h publicznie o swoim życiu prywatnym. Pemittem teki program telewizyjny
sprzed let nagrany u P1111I
w domu.
- Kiedy już wpuiciłam kamery
do domu i wiedziałam o a>

że

przekroczy-

kolegów miało mi to za zie. Ale gdy
dziennikarze próbuM podcm wywiadów zadawać mi drutyczne pytania to po proatu nie odpowiadam.
~ aprawy, których aprzedaw.ć nie
wolno.

• Gdy próbowałem umósit z Pani- na rozmow9,
bardzo trudno było Pani znaletć wolny termin. Jak udaje
sit Pani pogodzić .uleń~
oetetnio aktywno6ć zawodoz życiem rodzinnym?
wić

w-

- Ostatnio rzeczywiicic lpOf'O
pmcuję, zwłuzcza w teatrze i telewizji, w filmie zagrałam po ru
pierwszy od kilku lat. Problem polep na tym, że mam normalny

dom, dziecko, męża, czego nie da
się pogodzić z częstymi wyjazdami.
Czaaem wpadam z dalcb na 2-3
godziny. by mbaczyć się z Michałem (1yn ma już 9 lat), 1prawdzić a>
dzieje lię w aztole, ugotować domowy obiad. Czaaem nawet myilę,
że może -warto by zrezygnować
z jakieji roli, poświęcić więcej czasu dziecku, ale z druaiej atrooy
weazłam teraz w dobry
ta

to dla aktora najlepszy wiek, już a>i
umiem, jcazcze mam 1iły, za parę
mogę ltnlcić tę IZllDlę. Na
azczęicie Michał jeat dla mamy
wyrozumiały, wie, że muai być aamodzielny. Często go to dużo koaztuje, gdy wyjeżdżam na dłużej 1toi
blady, ja ryczę, on mnie uapobja,

lat

mówi, że będzie arzccmy, że przecież wrócę jak tylko skończę tę
,,bajkę dla dorollych". Może takie
rozstania ~ dobre dla obojga, nigdy nie jestem 1yncm udręczooa,
nie marzę, jak wiele kobiet, by
wynnć 1ię z domu choć na chwilę.
A mój ~ jest rcżyacrau teatralnym, wiena czym polep aktont'wo
i potrafi być wyrazumiały, aam też
często wyjeżdża~ CzalCID oczywiicie ma mi za złe ten nadmiar pracy,
mężczyzna chce przecież, by kobieta 1ię nim zajęła. I gdy wpadam
do domu po puu dniach, dochodzi
do dantejatich aa:n, dwóch face- i...
tów mówi do mnie l'ÓWDoCZClillie, (i"\
jeden mi aiedzi na kolanach, drugi O'I
O'I
trzyma za rękę, do tego dzwoni
teJefDD, ja prawie wariuję, ale jest
to ogromnie miłe i ogromnie imie-
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• Jak sptdzi Pani Świtte7
-

mam

Po ru pierwszy w tym roku
parę

dni wolnych i

chcę

gdzieś wyjechać, spędzić Święta
w oioicżonym laie, z daleka od

ludzi, tylko z najbliżazymi. Ale
Wigilia muai być w domu, z ~
~inaczej tobie tego dnia nie
wyobrażam.
Zrobię
pof24dki,
ubierzemy choinkę, bę~ prezenty
od Aniołka, bo Michał w~ jeszcze w niego wierzy. Co będzie na
atole? To mno co zawwze w moim
rodzinnym domu. POlltny, gotowany na rybie banzcz z grzybkami,
uazb jak najmniejsze, bo to naaz
punkt honoru, pierogi ze ~
kapuaq, karp w plara:ie i karp
amażooy, chrzan z jajkiem, kutia,
któq robię ZllWIZC Z ~ podyvt~ ze Wacbodu, bratowa jak
zwykle przynieaic ilcdz:ie. A w piennzy lub w drugi dzień ś...
wyjedziemy w py i tam też •pę
dzimy aylwatn. Nie będriemy Ilię
bawić, bo mamy w domu żałobę,
ale przynajmniej tych parę dni lpę
dzimy w innej atmosferze, w innym otoc:zmiu, tam, gdzie nie jestem c:zlowiekicm publicznym.
·
zaprzyjaźojeni górale już
zwyczaili, że jCltaD
~akto

zwy~
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