
Nasza rozmowa. Aktorka Anna Dymna mówi o „Starej baśni" 

Na stos bym nie poszła 
- Pani jest chyba jedną 

z ulubionych aktorek Hoff
mana. „ Trędowata" i ..zna
chor" to tylko niektóre z je
go filmów, w których pani 
zagrała. 

- Z Jurkiem pracuję 
właściwie całe życie. Naj
bardziej utkwił mi w pa
mięci nasz film „Do kiwi 
ostatniej". Kręciliśmy go, 
gdy byłam w najcięższym 
okresie mojego życia, tuż 
po śmierci mojego męża 
Wiesława. Hoffman i jego 
ekipa bardzo mi wtedy po
mogli i od tego czasu jest 
między nami bardzo silna 
więź, wręcz na śmierć i ży
cie. Lubię go za jego szacu
nek i miłość do ludzi. Mimo 
że nie widujemy się często, 
to jedna z najbliższych mi 
osób. Te kilka dni pracy 
przy „Starej baśni" były dla 
mnie podróżą sentymental
ną, powrotem do wspo
mnień. 

- Jaka jest Jaga, żona 
Wisza w pani kreacji? 

- To rola epizodyczna. 
W czasach, w któiych dzieje 
się akcja „Starej baśni", 
kształtowała się państwo
wość i grupy społeczne. Bar
dzo ważna była rodzina. Po
stać Jagi wpisuje się w ten 
klimat. Była to dla mnie 
dziwna rola, bo się z nią 
kompletnie nie zgadzam! 
Wierzę w wielką miłość, ale 
nie lubię bezsensownych 
ofiar, więc nie poszłabym 
z miłości na stos tak jak Ja
ga. Co to za ofiara, skoro na 
świecie zostają dzieci, które 
trzeba wykarmić?! Tu baba 
była potrzebna gdzie indziej, 
na pewno nie na stosie. Za
grałam ją po prostu wbrew 
swoim przekonaniom. 
-A jak się pani podoba 

ujęcie Hoffmana „Starej 
baśni", z jej klimatem, ale 
dodatkowo uzupełnione 
o mity i legendy? 

Anna Dymna W ,,Słarei Baśni" gra rolę Jagi Fot. PAP/Jacek Bednarczyk 

- Scenariusz bardzo mi dzianka. Ale Jurek ciągle 
się podobał, ale samego fil- się uśmiecha, a to znaczy, 
mu jeszcze nie widziałam. że jest zadowolony. 
To będzie dla mnie niespo- Radosław Paździo1Xo 


