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I Rozmowa z Anną -, Dymną 

- Jest piękny - powiedziałam I ciutko skośny wykrój oczek, dro
z pr zekonaniem, patrząc na ma- bny, ale wyrazisty nosek; dotknę
leńką twarzyczkę, oryginal.n.y, le- łam delikatnej bielutkiej rączki... 

„ 
' 

małe paluszki natychmiast zaci
snęły się na moim „ogromnym" 
i,tciuku. Michał, wykąpany i na
karmiony odpoczywał w ramio
nach swojej mamy. 

- Zbyszku, ;eszcze fiolet! -
woła męża Anna Dymna. 

- Pleśniawki? - domyśliłam 
się. 

- Tak. Zaraz będzie wyglądal 
jak wampir - śmieje się świeżo 
upieczona mama. Zabieg trwa mo
ment: Już „zniesmaczony" Michał 
wykrzywia fioletowe usteczka i 
- oczywiście głośno protestuje: 
„Łeeeee!" Ale po chwili, z poli
i:zkiem wtulonym w miękką pie
luszkę, przymyka oczka . oddycha 
równo, spokojnie„. Dzier:'ątko śpi. 

Anna Dymna popija • herbatę, 
mnie częstuje „drinkiem z wkład
ką"„. lodową: - Ja przecież kar
mię/ - tłumaczy swoją absty
p.encję. 

- Czy tak wyobrażała sobie 
Pani macierzyństwo? - pytam. 

- Dokladn.ie tak. To znaczy, 
wlaściwie myślalam, że będzie 
gorzej. Wiedzialam, że obowiązki, 
że kupa roboty, ale ja bardzo lu
bię się kimś opiekować. Spodzie
wam się, że polączenie praca -
dzieoko jest trudne. Ale„. wiem, 
że nie ma takiej sytuacji, w któ
rej nie dam sobie rady. Cieszy
lam się na macierzyństwo jako 
na przeżyci~ biologiczne, cieszy
łam się, że to takie zjednoczenie 
z naturą. Ale nie wiedziałam, że 
u.rodzenie dziecka, to przeżycie 
metafizyczne. Bardzo . piękne. Naj
piękniejsze! 

Mufka, kosmaty owczarek 
wzdycha, poprawia się przez sen; 

teraz śpi opierając grzbiet o no
gi swojej pani. Anna Dymna gła
szcze sukę, uśmiecha się. - W 
zeszlym roku Mufka miała szcze
nięta. Rodzila je tak pięknie! Ta
ką dobrą była matką.„ Trzeba 
było wynosić ją przemocą na 
podwórko, bo nie chciała ani na 
moment opuścić dzieci. Gderałam 
na nią wtedy. A dziś?.„ Wyszlam 
na 10 minut z domu, spotkałam 
znajomych i przylapalam się na 
tym, że nie słucham w ogóle co 
do mnie mówią. Byłam komple
tnie rozkojarzona, myślałam wy
lącznie co się dzieje z Michalem. 
Choć przecież wiedziałam, że on 
śpi smacznie pod opieką mojej 
mamy,_ A jak to będzie jak 
wrócę do pracy?! Mamy teraz 
kręcić „Pana Tadeusza", zaczną 
się więc wyjazdy to plen~ry_.. 

- Kogo będzie Pani grała.? 
- Telimenę. 

- Chwała Bogu. 
- Dlaczego? 
- Na.reszcie nie będzie Pani 

uciśnioną niewinnością! Kiedy 
parę lat temu zobaczyłam Panią 
pierwszy raz prywatnie, zaskoczy
ło mnie, że jest Pani aż ta.k inna 

·od postaci, które gra. Na scenie, 
a już zwłaszcza na ekra.nie była 
Pani eterycmym wróbelkiem~ la
leczką, mimozowatym dziewcząt
kiem, a w rzeczywistości.„ jest 
Pani„ czy ja wiem?„. rzeczową, 
energiczną „amazonką" Nawet 
głos ma Pani- inny, _niższy, nie 
tak szczebiotliwy .• , 

-Tak. 
- No oo: „tak"? 
- Zgadza się. Tak wlafoie jest. 
- No, ale to chyba coi nie w 

porządku?;„ 

-:- Proszę Pani, bo to buro tak. 
Ja zaczęlam grać baTdzo wcze
śnie. Wyglądałam wtedy jak 
dziewczynka. Zaczęli mnie obsa
dzać w takich rolach pokrzyw
dzonego niewiniątka. Utrwalił się 
stereotyp „sierotki Marysi"; po 
prostu wciąż i wciąż takie wla
§nie role mi próponowano. Zwła
szcza w filmie: serial „Sami swoi", 
„Barbara Radziwillówna", „Zna
chor''.„ 

- Ale reżyserzy pracujący w te
atrze mają okazję lepiej poznać 
Pani prawdziwą osobowość! 

- Tylko ~e i tak ktoś ' te 
dziewczynki musiał przecież grać„. 
Pamiętam, przed podaniem obsa
dy „Wesela" (robil je u nas 
Grzegorzewski przed paru laty), 
myślałam sobie: Jeżeli dostanę 
Zosię albo Haneczkę, to się zabi
ję. Przychodzę, czytam obsadę, no 
i ocz]/Wiście: ,,Zosia - Anna Dym
na". Grzegorzewski widząc moją 
minę powied~ial: „Jeśli wolisz, 
możesz grać Haneczkę.„" Ale w 
teatrze to jeszcze nie jest tak źle, 
każdą rolę można „przełamać", za
grać inaczej. Jest więcej czasu 'na 
stworzenie postaci. Praca nad ro
lą nieszczęsnej Zosi okazala się 
w praktyce frapująca. Co tu du
żo mówić zresztą. W teatrze jest 
dobra literatura i po prostu trze
ba umieć %1taleźć tajemnicę da
nej postaci. I jeżeli ta postać po
zostaje papierowa, to jest to wi
na aktora. No, reżysera jednak 
też - dodaje po chwili. 

- A co do glosu„. Już na stu
diach usilowano· „przerobić" mi 
głos. Buntowałam się, bolało 
mnie gardło od ćwiczeń - tortur, 
ale słyszałam takie argumenty: 
„Ja ci muszę dziecinko podwyż
szyć glos, bo co ty zrobisz z ta
kim niskim rejestrem do twoich 
warunków zewnętrznych„." -
aktorka milknie, popija herbatę, 
po chwili · kontynuuje z ożywie
niem: Najgorsze, że ludzie chcą 
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mieć mnie właśnie taką „sierot
kę"„. Po telewizyjnym spektak lu 
„Zaloba przystoi Elektrze" dosta
łam listy o takiej treści: „N iech 
Pani nie gra takich okropnych 
kobiet, przecież pam jest taka 
dobra" , albo: ,,Aneczko. nie gra3 
już nigdy morderczyń". Bo to jest 
stereotyp zakorzeniony i u reży
serów, i u publiczności. Ja na 
spotkaniach próbowalam mówić, 
że jestem inna. Tłumaczylam też: 
Ludzie, ja kiedyś będę stara i ob
wisła! „Niemożliwe" - powie
dział na to jakiś pan. - „Pani bę 
dzie zawsze taka jak teraz". A w 
ogóle to ja nie przepadam za ta
kimi spotkaniami. Nie Lub ię w y
wiad6w - żeby sob·ie to Pani 
wiedziala. A już najgorze3 mnie 
zlości jak ktoś postanawia zrobić 
program w telewizji z serii „zna
na aktorka prywatnie": Stój czlo
wieku przed kdmerą i żeby było 
spontanicznie i szczerze„. Ech! 
Przyjdą, nabrudzą, nabałaganią, 
prądu wypalą tymi swoimi reflek
torami... Ojej! Mle/co! Michal .się 
zaraz obudzi do jedzenia! - Anna 
Dymna zrywa się z fotela. 

- Czy Michał miał być chłop
cem? - pytam obserwując krzą
tającą się aktorkę. Jest w ślicZ
nym, jasnopopielatym kimono, 
włosy spięła w luźny kok i tyle 
jest teraz w jej płynnych ruchach 
wdzięku i delikatności, że trudno 
mi ukryć uśmiech, kiedy mówi, 
trochę do mnie, ale bardziej, zda
je się do siebie: 

- Zagrałabym jakqś perwersyj
ną babę. A jeśli już żnowu nie
winną, to żebym chociaż musiała 
wyjaśniać p o c o ona ;est niewin-

, na.„ Co, czy Michał miał być ::hlop
cem? - Powtarza moje pytanie -
Nieee, ja czekalam na dziewczyn
kę. Nawet mając 20 lat bylam 
przekonana, że urodzę kiedyś 
dziewczynkę - Joasię. Ale teraz 
oczywi.foie wiem, że wolę chłopca. 
I już nie umiem wyobrazić sobie 

(Dokończenie na str. 6) 

~ 

• 

I" 

Kolysl\a 
pod choinką 

(Dokończenie ze str. 3) 

życia bez niego. Wydaje mi się, 
że go mam od zawsze. Choć krót
ko się znamy, ale.„ dużośmy sobie 
już „powiedzieli" 

I właśnie w ' t:1ln momencie 
dzieciaczek w sąsiednim pokoju _ 
zaczyna kwilić. - Już będziesz 
jadł Szogunku! Nazywam go tak, 
bo w szpitalu sobie żartowali, że 
domagając się jedzenia krzyczy 
jak samuraj. I włoski układają 
mu się w taki czub„. - wyjaśnia 
młoda mama widząc moją zasko
czoną minę. Tymczasem Michał 
już je. 

- Za parę dni Whdlla- -
przerywam ciszę wypełnioną je
dynie pomrukiwaniem pijącego 
mleko dziecka. 

- Tu będzie staro choinka -
podejmuje temat Anna Dymna i 
ruchem głowy wskazuje niski 
stolik we wnęce okiennej. 
Obok kołyska Michała„. Zapalimy 
świeczki, dziecko będzie krzyczeć. 
Mufka przemówi ludzkim głosem, 
a my podzielimy się opłatkiem, 
zlożymy sobie życzenia i„. bę
dziemy szczęśliwi... - aktorka u
śmiecha się i gładzi nowo naro
dzonego syneczka po- policzku. 
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