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Czuję się Smokiem 
Wawelskim 

Z ANNĄ DYMNĄ rozma
wia Andrzej Leśniewski 

Czy wyobrażenie o zawodzie ak
torki, o pracy w filmie, w teatrze 
wytrL;ymało u Pani zdcr.i;cnic z r.i;c
czywistością? 

U mnie wytrzymało. Dlatego, 
że ja nigdy nic chciałam być gwia
zdą a nawet aktorką. Kiedy byłam 
młodą dziewczyną wydawało mi sir,:, 
że to jest najcir,:ższy zawód na świe
cie. Nigdy nic pociągało mnie to, 
żeby być w punkcie zainteresowania, 
żeby sir,: ludzie na mnie gapili, żeby 
myśleli, że jestem wspaniała i pir,:k
na. Byłam zawsze bardzo wstydliwa 
i wydawało mi sir,:, że gdybym mu
siała tak zdawać cgauniny przed ludź
mi i to codziennie na scenic, to bym 
zwariowała. Kiedy zostałam już tą 
aktorką i zaczr,:łam sir,: mierzyć z 
tym wszystkim, to bardzo mile sir,: 
rozczarowałam. 

Czy trudno jest Pani nosić br.i;cmir,: 
osoby publicznie znanej? 

Już w tej chwili nic sprawia mi 
to wic,:kszcj trudności, jakkolwiek ma 
to różne strony i oblicza. W pew
nym momencie dowiadujemy sir,:, że 
taka popularność nic ma żadnej praw
dziwej warrości. Nauczyłam sir,: z rym 
żyć i nic zważać na to, że ludzie na 
ulicy sir,: na mnie 1?;apią, że mówią o 
nas nieprawdopodobne rzeczy, ja 
już to wszystko wiem i mam do te
go zdrowy dystans. Środki masowe
go pr.i;ckazu są niesprawiedliwe, dzicn
n ikarzc wobec nas zachowują .sir,: 
okropnie, żerując na naszym życiu i 
pisząc o nas głupoty. Mam tak<! na
turr,:, że zawsze sir,: uśmiecham i 
niczemu nic zapr.i;cczam, staram 
si<,: unikać rozmów z Wampi
rami i tym podobnymi 
„dzicnnikar.i;ami", bo uwa
żam, że to jest poniżej god
ności ludzkiej. Zapełnia-
nie takich potw.:b w postaci 
omawiania plotek, albo za
dawaniu kłamu jakimś idio
tycznym pomówieniom 
kompletnie mnie nic interesuje. 
Ludzie i tak bc,:dą sobie mówić, 
co chcą. Człowiek nic lubi patrzeć 
na własne życic, wir,:c lubi sir,: ba
brać w innych i sobie coś wymy
ślać. Popularność również łączy sir,: 
z innymi obciążeniami z różnymi 
funkcjami społecznymi. Sam fakt, 
że jestem osobą popularną, mog9 
na przykład wykorzystywać w do
brym celu, aby czasem ludziom 
pomóc bardziej niż człowiek mniej 
znany. Niektórzy złośliwi ludzie 
mówią: o wszr,:dzic si<,: pcha, zbie
ra te pieniądze, a ja odpowiadam: 
pr.i;ccicż ty też możesz postać sobie 
i też pozbierać. Nic przcjmujr,: si<,: i 
dalej robic,: swoje. Ogromnym ob
ch1żcnicm są też listy od widzów, 
którzy coraz śmielej piszą o swoich 
problcma<.:h. 

Otr.i;ymuje Pani setki listów, nawet 
Pani mąż nazwał Panią zjawiskiem 
socjologicznym. 

Tak. Tc listy są niezwykle cie
kawe dla socjologa, bo one jak gdy
by są obrazem naszego społeczeń
stwa. Ludzie piszą w nich o tym co 
<.:zują, jak sobie nic radzą w nowej 
r.i;cczywistości. Dostajr,: setki listów z 
prośbą o pomoc picnir,:żną wrr,:cz szan
tażujących mnie, że mam natychmiast 
zapłacić trzy, cztery tysiące za prąd, 
kupić jedzenie, kurtki, futro to jest 
na porządku dziennym, ale piszą 
też ludzie bezradni. W tej chwili, po
głc,:bia sic,: różnica mir,:dzy stanem po
siadania ludzi w Polsce. Nicktór.i;y 
lpdzic są kompletnie zagubieni, bo 
nic wiedzą do kogo mają sir,: udać. 
Nic wiedzą kto może im pomóc i 
nawet piszą listy bez adresów zwrot
nych. Są to ludzie chor.i;y, c-.i;r,:sto śmier
telnie, któr.i;y myślą, że ja mogr,: im 

pomóc i to jest dla mnie okropnym 
obciążeniem. 

Dostajr,: listy od Judzi z wir,:zicń, 
którą nic mają do kogo napisać. Mo
ja przyjaciółka psycholog mówi „ty 
tego w ogóle nic czytaj, bo zwariu
jesz", no ale jeśli jest coś do mnie na
pisane, to jak mam nic czytać. Tak 
wir,:c z tą popularnością łączy sir,: stra
sznie dużo dziwnych zjawisk, z który
mi my musimy sobie na co dzień ra
dzić. 

Kiedy idr,: ulicą przez Kraków, w 
którym mnie chyba lubią, bo br,:dąc 
aktorką z tr.i;ydzicstołctnim stażem 
czujr,: sir,: już takim Smokiem Wawel
skim to slyszr,:: że jestem gruba, że 
jestem chuda, że dobr.i;c wyglądam, 
że źle wyglądam, jestem świetnie lub 
źle ubrana itd. Trzeba mieć cło tego 
absolutny dystans. 

Po reakcjach ludzi na ulicy do
wiadujr,: si<,: na pr.i;ykład jaki film z mo
im udziałem właśnie jest emitowany, 
bo słysz<,:: „z pani to tylko głos zo
stał" - to znaczy, że „Znachor". Lu
dzie są wobec aktorów okrutni, ale to 
z kolei jest równoważne z tymi miły
mi oznakami kiedy dostanr,: kwiatka, 
albo ktoś sir,: uśmiechnie, albo popro
si o autograf. icktór.i;y nic wiedzą na
wet jak sir,: nazywam, ale mnie znają. 

Napisano o Pani, że jest Pani gwia
zdą, którą można spotkać w tram
waju, w sklepie... · 

Ponieważ jestem zupeł-
nie normalnym czlowic
ldcm, dlatego mogr,: 
ten zawód upra
wiać. ie mam 
w sobie 

gwiazdy i nic znoszr,: sytuacji kiedy fa
cet w banku nic może zrozumieć, że 
ja nic chcr,: być specjalnie obsługiwa
na, bo ja lubi<,: sobie postać w kolej
ce, bo wtedy obscrwujr,: ludzi. Lubie,: 
czasem wsiąść do tramwaju i zobaczyć 
co tam słychać, lubir,: jeździć na ro
wcr.i;c, iść do sklepu, żeby zobaczyć 
gdzie żyjr,: i wśród jakich ludzi żyj<,:. 

W swoim życiu doświadczyła Pa
ni wiciu cierpień zarówno psychicz
nych, jak i fizycznych, czy ogólnie 
jednak los był dla Pani łaskawy? 

Mam dwie rc,:cc, dwie nogi i cią
gle gram mimo swoich łat. Ciągle 
sic,: uśmiecham, wir,:c mog9 sir,: po
czuć najszcz9śliwszym człowiekiem 
na świecie. Osiągnr,:łam pewną har
moni<,:, równowag<,: psychiczną i mam 
dziecko c-.i;yli najważniejsze, co chcia
łam mieć. Umiem to dostrzec i my
śl<,:, że jest wiciu tak szczr,:śliwych lu
dzi jak ja tylko nic chcą tego zauważyć. 
Równic dobr.i;c mogłabym w sobie 
znaleźć same nicszczr,:ścia i mogła
bym panu powiedzieć wrc,:cz odwrot
nie o swoim życiu, ale ja tego nic chcr,: 
widzieć, chcr,: widzieć to dobre. Kie
dy mamy odwrotny stosunek do ży
cia to wszystko jest niedobre, wszy-

stkicgo sir,: nienawidzi, deszcz pada 
to jest okropnie, słońce świeci to 
jest też okropnie. Są tacy ludzie, nie
stety my sir,: tym charakteryzujemy, 
w ogóle nasz naród na wszystko na
r.i;cka, nic sir,: nic podoba, wszystko 
sir,: opluwa. Wtedy jak człowieka 
naprawdr,: spotka nicszczr,:ścic, to 
sir,: załamuje. 

Podobno syn Michał bardzo odmie
nił Pani życic. 

Odmienił, bo życic zaczyna mieć 
dopiero wtedy sens kiedy zaczyna sir,: 
żyć dla kogoś innego. Michał uspo
koił mnie, czujr,: si<,: naprawdr,: po
trzebna, nic mam poczuĆia zagroże
nia, które miałam wcześniej . Mimo 
że nigdy nic histeryzowałam, ale 
ten zawód jest taki, że w każdej chwi
li można stać si<,: zupełnie nicpotr.i;cb
nym i samotnym. Takich przypad
ków jest tysiące, a dziecku pr.i;cz jakiś 
czas na pewno br,:dr,: potrzebna, a 
potem jak mi sir,: uda być jeszcze je
go pr.i;yjaciclcm, a nic tylko matką, 
to br,:dr,: mu potncbna całe życic. 

Podobno nic lubi Pani hywać. 
Nic mam na to siły, poza tym to 

jest kompletnie nic interesujące. Mój 
mąż odkąd jest dyrektorem teatru, 
również jest w podobnej sytuacji. Do
stajemy setki zaproszeń na wernisa
że, promocje, otwarcia itd. Mogliby
śmy nic nic kupować, tylko jeść i 
pić i w ogóle żyć za darmo, ale to 
nic ma żadnej wartości. Ow~-.i;cm cza-

sem zdarza sir,: spotkać kogoś bar
dzo miłego, ale zwykle to jest tak, 
że stojr,: na środku sali, pod
chodzą do mnie setki osób, za-
dają mi pytanie i nikt nic cze

ka na odpowiedź. Ja tak z 
otwartymi ustami stojr,: zdzi
wiona, che<,: odpowiedzieć, ale 
ten ktoś już poszedł komuś in-
nemu zadać pytanie. lam by
waj<! zwykle ci sami ludzie. 
Takie spotkania kompletnie 
mnie nic intcrcsujq, bo jak 

"' chcr,: sobie z kimś porozma
wiać, to na pewno nic mbiry tego 
na bankietach tego typu, tylko go 
zapraszam do domu, albo idr,: 
do niego. Na takich bywanych 
uroczystościach jest czr,:sto głu
pio i nudno. 

Podobno to, że ma Pani tak 
oryginalną urodr,: ma źródło 
w tym, że ma Pani ormiań
sko-I i tcwsku-wr,: gi c rs kich 
przodków, czy tak? 

Moja prababka była 
Ormianką, a pradziadek był 

Wr,:grcm. Pamir,:tam, że kiedy si<,: zło
ścił to mówił w okropnie dziwnym 
jc,:zyku. Kiedy pojechałam na Wr,:
gry do Mi klosza Janczo robić filmy to 
okazało sir,:, że mam naprawdr,: zdol
ności jc;zykowc, bo zaczr,:łam mówić 
po wr,:gicrsku po dwóch tygodniach. 

Podobno buduje sobie Pani wła
:my domek, tak? 

Od pi<,:ciu łat budujr,: domek, pod 
Krakowem, na takim wzgór.i;u, skąd 
widać cały Kraków. Jest tam pir,:k
nic jak w bajce. Domek już stoi i 
powoli go ur.i;ądzamy. Najwir,:kszq mo
ją radością jest ogród, chociaż na ska
le dość trudno uprawia sic; rośliny.Już 
rosną dziesiątki drzewek, krzewów i 
bylin. Tam jest moje miejsce na 
ziemi. Nic chcr,: tam wpuszc-.i;ać dzicn
nikar.i;y, bo nic wszystko jest na spr.i;c
daż. Pomcbujr,: mieć takie swoje miej
sce, gdzie nikt z kamerą jeszcze nic 
był. Pr.i;ychodzą czasami dzicnnika
r.i;c z różnych mediów i mówią: „Niech 
Pani pokaże pani stół, sypialnir,:, to
alctr,:, muszlr,: klozctowq" itd. Rozu
miem ciekawość ludzi, ale to br,:
dzic moje miejsce na świecie i ja 
tam nikogo nic wpuszczr,:. 

Czy ogląda sir,: Pani za siebie? 
Tak, żeby nic popełniać błr,:dów. 

Mam za czym sir,: oglądać. 
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