
Epatowanie nienawiścią i plucie 
na siebie donikąd nie prowadzi 
Jak radzić sobie z napastliwymi mediami, jak pomagać innym 

Rozmowa 
z Anną Dymną* 

„ Dziś w Gdańsku odbędzie się pro
mocja książki Anny Dymnej i Woj
ciecha Szczawińskiego "Warto mimo 
wszystko". To zapis rozmowy o ży
ciu popularnej aktorki, o jej życio
wych dramatach i sposobach radze
nia sobie z nimi, a także o tym, co dziś 
najbardziej zajmuje Annę Dymną-o 
pomaganiu chorymi niepełnospraw
nym. Spotkanie odbędzie się w Nad
baltyckim Centrum Kultury(Ratusz 
Staromiejski, Gdańsk, ul. Korzenna 
33/35) o godz.18. Poprowadzije Pa
weł Huelle. 

W Pani fyclu zawodowym, we wszyst
kich sprawach, którymi się Pani zaj
muje, pojawia się kwestia otwarte
go okazywania swoich skrywanych 
uczuć I Intymnych spraw, o których 
się zwykle nie mówi. Gdzie, Pani zda
niem, !efy granica między szczerą roz
mową na trudne tematy a żerowa
niem na czyichś odczuciach? 
- W moim życiu ta sprawa nie poja
wiła się nagle, mialam czas, żeby się 
przygotować. Od35 lat uprawiam za
wód publiczny, więc mogłam się stop
niowo uczyć tego, jak żyć pod ciągłą 

obserwacją. Aktorstwo wymaga 
ogromnej odwagi, ale jednocześnie 
pomaga mi stawiać sobie granice do
puszczenia mediów, żerujących na 
ludzkiej intymności, do mojego pry
watnego życia. Dokładnie wiem, co 
chcę ujawnić, a czego nie. 
Czy taka postawa mediów oznacza, że 
ludzie sławni powinni przed nimi "ucie
kać? Pani sama raczej nie ukrywa wie
lu bolesnych faktów ze swojego fycla. 
- Nie boję się mówić o pewnych spra
wach, nawet o rzeczach trudnych, 
zwłaszcza jeśli wiem, że moja wypo
wiedź może pomóc komuś, kto ma po
dobne problemy. Mam wrażenie, że 
powiedzenie o pewnychsprawachgloś
no i publicznie zdejmie z nich społecz
ne odium. Pamiętam jeszcze z daw
nych czasów aktorów, którzy stali na 
stanowisku, że publiczność powinna 
wiedzieć o nich tylko tyle, ile pokazu
ją na scenie, znać ich życie tylko na ty
le, na ile wynika ono z granych przez 
nich ról. Dziś to w zasadzie niemożli
we-mediażyjądzięki takiej "pozasce
nicznej" wiedzy. Ale nie chcę przez to 
powiedzieć, że sławni ludzie powinni 
unikać mediów i ukrywać się przed ni
mi. Myślę, że możliwa jest rozsądna 
współpraca między tymi dwoma świa
tami. 
Na jakich zasadach powinna być opar
ta? 
-Przede wszystkim wzajemnej życzli
wości i dobrej woli. Epatowanie niena
wiścią, zlymi uczuciami, plucie rui sie
bie nic nie daje i donikąd nie prowadzi. 
Dziennikarzeniepowinnizadawaćpy
tań poniżej pasa, grzebać w życiu pry
watnym, robić krzywdy swoim roz
mówcom. Z drugiej strony bardzo do-

brze wiem, jak wielką silę mają media 
i w jakim stopniu mogą pomóc zmie
niać rzeczywistość na lepsze. 
Prowadząc w telewll,jl program "Spot
kajmy się", Pani sama staje w roll oso
by zadającej pytania osobom chorym 
I doświadczonym przez los. Jak w prak
tyce stosuje Pani te zasady? 

-Jeszcze przed nagraniem pytam, 
o jakich sprawach moi goście nie chcą 
rozmawiać. Kiedy zaczynamy mówić 
o najbardziej delikatnych sprawach, 
nie naciskam, nie drążę szczególowy
mi pytaniami. Potem, podczas mon
tażu, moi rozmówcy mają możliwość 
wycięcia pewnych fragmentów roz
mowy. Muszę zresztą dodać, że pra
wie nigdy tak się nie dzieje. Moi goście 
bardzo często mówią mi, że ten pro
gram dal im silę, pozbawil wstydu mó
wienia o swojej chorobie, pozwolił na 
nowo odnaleźć miejsce w spoleczeń
stwie. 
Skąd czerpie Pani siłę do tak aktyw
nej działalności na rzecz osób potrze
bujących pomocy? 
- Nie jestem do końca pewna, czy rze
czywiście mamjej aż tak wiele. Bar
dzo często zdarza mi się usiąść i zala
mać ręce na skalą problemów i nie
możliwości. Silę dają mi ludzie, któ
rym pomagam. Kiedy widzę na ich 
twarzach radość z tego, że coś się uda
ło, od razu biorę się do roboty. 

ROZMAWIAŁ PRZEMYSŁAW GULDA 

* Anna Dymna jest jedną 
z najpopularniejszych polskich 
aktorek. Dziś grę na sc;enle I pracę 
dydaktyczną w szkole aktorskiej 
łączy z powodzeniem z działalnością 
charytatywną w fundacji „Mimo 
wszystko". 


