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Dymna: Otwieram drzwi
i jestem w raju
- Film daje pieniądze, sławę.„ Ale jest jak
chimeryczny kochanek - porzuca, gdy widzi
atrakcyjniejsze i młodsze. A teatr to mąż.
Czasem może i zdradzi, ale wraca i jest
przyznaje Anna Dymna, aktorka.
- Jaki kolor ma Wielkanoc
Anny Dymnej?
-

Ma wszystkie kolory,
z przewagą zieleni i slońca.

botę Ś\\;ęcimy

koszyczki pod

kościołem Mariackim i rozdajemy zawsze święcone

chlebl<l i jaja krakowianom.

lekcja. Nigdy w życi u nie powiem: ja już wszystko potrafię. W tym zawodzie nie
umie s ię wszystkiego,
zmieniają się style, kody

bo

ogarnia mnie

święta! W le dni
jakaś we-

A w Wielkanoc robię śniada
nie i zapraszam rodzinę.

wnętrzna radość. Dostaję niezwyklego napędu i sily - zupełnie jak roślinki w moim

Otwieram drzwi do ogrodu,

dóstaję nową rolę, czuję się

siedzimy sobie, gadamy, spożywamy i mamy CZ..'\S, aby popatrzyć

jak dziecko, które nic nie
wie ... i uczę się od nowa! Na
sce nie jestem naprawdę
szczęś li wa. To przestrzeó,
w którą weszłam w wieku 18

nawet wyciągniemy roweiy, napompujemy kola i JX>-

lat i jestem już w niej 41 lat.
Nigdy w życiu bym nie pomyślal a, że bycie aktorką to
tak wielkie szczęście. I zdaję

Kocham le

ogrodzie. Z ziemi jakby na
do słońca
tulipany, krokusy, przebiś
niegi. Z godziny na godzinę
świat staje się coraz bardziej
"Tścigi pchają się

kolorowy. Wciąż od nowa
mnie to zadziwia i zachwyca.

sobie w oczy. Potem
idziemy na spacer. Pod Krakowem są tak piękne miejsca,
dolinki, magiczne kościólki.
Może

jedziemy przed siebie.

Przyroda z ogromną si lą budzi się do życia, niezmierrnie
i nicuchron~ie. A we mnie budzą s i ę nowe nadzieje i ener-

gia. Moje koty
szaleć,

też zaczynają

nawet czternastoletnia

rnda Cza.cza co chwilę wykonuje radosny galop z podsko-

sobie z tego

- Wielkanoc pned nami,

nie złożył.
- Bo w naszej rzeczywisto-

Chodzi o to, że tradycja ginie.

ogromną

- A moie nie potnebujemy jużteatru?
-

Potrzebujemy! Zawsze

i coraz bardziej! Im trndniejszy wokół świat, tym bardziej
lecial. To znak, że już idą ludzie potrzebują teatru święta Otwieram sobie drzwi - aby coś oswoil, coś wyjaśnił,
do ogrodu i znów wydaje mi o czyrnś pozwo lił zapomnieć,
się, że jestem w raju . Lubię się
w czi1nś pomógł. Z kolegami
wto bawić„.
przed spektaklem . Król umiera ·w garderobie olsztyńskie
- W takim świecie aż chce
go teatru złożyliśmy sobie ży
się świętował„. ·
czenia, a już o świcie za- W Wielki Czwartek ma- dzwonił do mnie mąż, który
luję pisanl<l i l epię baranl<l
j es t dyrektorem Teatrn im.
z masy solnej. W Wiciki Pią Słowackiego w Krakowie - i
tek jadę na Drogę Krz)iową symbolicznie uścisnęliśmy się
wet jakiś zaspany motyl prze-

do Radwanowic , do moich
podopiecznych niepełno
sprawnych intelektualnie.
Z nikim nie przeżywam t-ych

dtwil tak glęboko. A potem
idę na cmentarze, aby wszyscy moi oddaJeni bliscy mieli
też kolorowo. Później rzucam
s ię w \\ir przyziemnych przy-

gotowaii. Mój syn jest wspanialym pomocnikiem.„ Ma
to po matce! U\\iclbiam z nim
robić sałatki , ż urek, jajeczka
z chrzanem i pieczenie. ';y so-

z okazji naszego

święta.

- Kocha pani teatr. „
- Kocham! Dla mnie teatr
to moje niezwykle miejsce
na ziemi. 1 to nie jest tylko

praca. Gdyby tak bylo, może
mówiłabym o tym zawodzie
zupe lnie co innego. Dla mnie
teatr to po pierwsze dom,
a po drugie wieczna szkoła.
Bo ja cały czas wla.~nie tu
uCZ4i s i ~ aktorstwa. Każda

próba to dla nrnic kolejna

Fot. Piotr Guzik/Fotorzepa

tak na-

-

Przez te wszystkie lata
w Teatrze Starym i zawsze miałam wraże
nie, że uprawiam najważ
pracowałam

mysz. Kilka dni temu, po za-

ze studentami, sadzilam w skrzynkach na plotach
kolorowe bratki. Pomagaly
mi cztery koty, ptaki gwizdaly, szczebiotaly, ćwierkaly, muchy i pszczoly brzęczały. Na-

sprawę

dopiero teraz.

-Dopiera?

Teatru za nami. Podobno

z tej okazji nikt pani życzeń

jęciach

z ·blysl<lem w oku

prawdę

a Międzynarodowy Dzień

Ś!'i ludzie nie hołdują tradycji.
I pomyśl eć, ie kiedyś odbierałam mnóstwo telefonów.
A teraz? Nie chodzi o to, że się
starzeję i zapominają o nu1ie.

kami , a Haszysz w pierwszy
dzień wiosny podarował mi

po·

rozurniewania. Zawsze, gdy .

niejszy i najpiękniejszy zawód na świecie. Cz.ulam się
też aktorką potrzebną. Zna-

- I ja tego pani życzę„ .

- Katharsis?
- Tak. Teatr to dla mnie
najlepsza terapia. Może dlatego nie wiem, co to depres-

ja i doly psychiczne.

Choć

praca na scenie jest czasem
katorżnicza, męcząca

fizycz-

swoje miejsce - cieszy-

nie i psychicznie. Przecież
musimy wyrywać z siebie
ogromn e emocje, panować
nad nimi, koncentrować s i ę

lam s ię i z malych, i z dużych
ról. Wszystko zawsze podporząclkowywal am teatrowi.
Rezygnowalam z wielu fil.

maksymalnie, krzesać z siebie
ogromną energię, nerwy poddawać strasznym próbom to jednak po spektaklu, cho-

mów, żeby grać wł aśnie na
scenie i teraz wiem na pew-

ciaż

ł am

no, że to byl sl uszny wybór.
To prawda, ie film daje pieniądze, s lawę„. Ale jest jak
chini_eryczny kochanek pot1uca, gdy widzi atrakcyjniejsze i mlodsze. A teatr to
mąż.

Czasem może i zdradzi,
ale wraca i jest. Dzięki niemu
nadal czuję s ię potrzebna

i

ważna.

mokra i prawie „na czworakach", wracam do domu,
jakby ocz.Yszczona z napięć,
ze z ł a, które mnie dotyka
w tej prawdziwej przestrzeni
życia. Zresztą mam dużo ta·

kich miejsc, w których .lapię
pion" i dzięki którym uciekam. Prowadzę Salony Poezji , mam swoich studentów w Państwowej Wyższej

Od kilku lat wesz-

Szkole Teatralnej, od sied-

ł am jeszcze w inną prze-

miu lat mam swój autorski
program
w
te lewi-zj i.
Wszystkie przestrzenie się

strzeń działania. Stykam się
na co dzień z prawdziwym
cierpieniem i ludzką bezradno śc ią. Zalożylam Fun-

dację . Mimo Wszystko" i od
sześciu lat pomagam żyć lu -

dziom nie pelnosprawnym,
przede wszystk im niepe lnosprawnym intelektualni e

i walczę o ich godność.
W teatrze odpoczywam od
cierpieil i tragedii naszej co·
dzi e nności. Wracam do niego jak do azylu, miejsca bezpiecznego, w którym panuję
nad emocjami i cierpieniem.

dopelniają , ale jednak
szczęś liwsza jestem na

wykopuje i mówi .do widzejesteś już

są pelni za.palu, a inni
jak zarabiać dobry szmal. Zgadza się, dziś co-

zdecydować, gdzie iść, trudniej odnaleźć swoje miejsce
w życiu. Młodym ludziom

miejsce wyjątkowe, magiczne.
To coś, co dzieje się naprawdę. Dlatego jestem o teatr
spokojna.

- Ale coraz częściej biega·
my, nie mamy aasu na
sztukę . Zwłaszcza młodzi„ .

- Mlodzi ludzie są zawsze
tacy sami -jedni są bardziej
Jedni

kombinują,

raz więcej mówi się o

dzach. A
się

kiedyś

nie

pienią
mówiło

o nich prawie wcale. One

kiedyś

niewiele znaczyly. Za

komuny siedz i e li ś my w teat·

rze, zarabia.lam ok. 1700 z!, co
ledwo starczalo na chleb. Ale
za to byliśmy kimś - nieomal

dużo

trudniej jest

znaleźć

szczęśc ie. Świat jest tak migotliwy - tu b ł yszczy, tam
blyszczy.. . A my w ciemności
mieliśmy teatr i jedno świat
ło. Wiedzieliśmy, że chcemy
grać i to byla nasza winda do

nieba.

Anna Dymna

naj-

scenie. Pomimo że teatr to bardzo niewdzięczny i okrutny
zawód. Bo raz wymaga peł
nego poświęcenia i abso lut·
nej miłości, a innym razem
nia ,

utalentowani, inni mniej.

kapłanami, którzy przemycają ogieit prawdy przez
ciemności komuny. Teraz
wszystko się przewartościo
wało, zmieniło, stało się normalne. Teraz jak ktoś ma pieniądze, może zwiedzać świat,
może kupić sobie wszystko,
więegoni za tymi pieniędzmi.
A kiedyś ży ł o się bardziej
w gląb. Kiedyś to ezlowiek byl
ważny, a nie to, co wokół niego. Teatr był miejscem, dzię
ki któremu byliśmy wyróż
nieni. A teraz jest tak dużo atrakcji, że naprawdę trudniej

- Teatr - bez względu na
to, co s ię wydarzy - będzie
zawsze potrzebny. Nic nie zastąpi żywego teatru. Bo to

niepotrzeb·

na·. Aja chcialabym być caly
czas potrzebna - tak długo ,
dopóki mam s i1y chodzić
i m ówić. Ale to jest chyba
marzenie każdego aktora.

Aktorka teatralna i filmowa, założyci el ka i prezes Fundacji
„Mimo Wszystko", członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu . Jest pomysłodawczynią Ogólnopolskiego
Przeglądu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełno ·
sprawnych „Albertiana" oraz Festiwalu Zaczarowanej Pio·
senki im. Marka Grechuty dla uzdolnionych wokalnie osób
niepełnosprawnych . Zainicjowała odbywający się w nie·
dzielne przedpołudnia Krakowski Salon Poezji w Teatrze im .
Juliusza Słowackiego. Prowadzi cykliczny program „Anna

Dymna - Spotkajmy się ". Porusza w nim tematy miłości,
samotności, szczęścia, wiary i nadziei. Gośćmi audycji są osoby niepe ł nosprawne oraz ciężko chore.
akceptacji,

