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ANNA DYMNA 
• Czy Pa.ni Jes& kra· 

kowlanką? 
- Oczywiście. Chociaż 

dopiero od drugiego ty
godnia zycia. Tak się 
dożyło, że moja mama, 
pochodząca zresztą i.pod 
Lwowa, wyjechała na 
wakacje do Legnicy i tam 
właśnie ujrzałam świat. 
Rodzice zamies.lJkali po 
WOJnQe w Krakowie, 
fd•zie s.lę wych<>Walam i 
w 1973 r. ukończyłam 
szkołę teatralną. Od tego 
czasu nieorzerwanie pra
cuję w Starym Teatrze. 

• Więc te już dzieslę
cioleeic? 

- A nawet więcej, 
gdyż pierwszą rolę tea
tralną otrzymałam jesz
cze jako studentka pierw
SZP'!O roku studiów. 

• Niemal Jako cudow
ne dziecko„. 

- Raczej jako d.z·iew-
czę pnysposobione do 
z3u1odu. 

• Związała Pani sw<1,ie 
fosy z Krakowem. Jak 
się w nim żyje, jak pra· 
cuje? 

- To Jest miasto ma
giczne. ChocLaż sootkały 
mnie w nim także ba·r· 
dzo smutne I tragiczne 
nawet przeżycia, chociaż 
nagle nraclłam dom i 
b!i5ką ml osobę, to Jed· 
nak wszystko jakoś prze- stklm wstrząsnęła Pa- wa. Znowu uległam wy
trzymałam, gdyż w Kr.a- ni widzami całego kraju padkowi. ""'nieważ oogle 
kowie czu .lę się Jakoś "". 
bezpiec?Jniej, pewniej. - Wolę nie dyskuto- ooniosły k=ie. 
Dla~ego też ba.rdzo przy. wać tych wstrząsów • Wiele słysułem e 
l'!'llebia mnie świadomość. Za.wsze mam świadomość tych Pani wypadkach I 
że to miasto oowoli za- że część widizów mnie k1>ntuzjach. 
m!enfa s!e w ruinę. że lubi, część jest ml nie- - Zastanawiam się, e:zy 
Planty, które przed woj- chętna. nie jest to jakieś ostrze-
na były wspa.niałym. ko.. • I co Pani w6wozu żenie, z którego należy 
lorowym ()!(rodem, są czuje? wyciągnąć wnioski, za
dziś śmletni•kiem. na któ- - że wszystko jes~ w nim będizle za późno. 
rym buszują pijacy; że oe>rządku . Mówię sobie, że to chy
powiet!"Ze zatruwane }est • Te wstrzlłSy to rea- ba sam Pa.x: Bóg co6 
do te,,, stopnia, że cza- keja na Pa.ni kreacje chce ode mnie I daje mi 
sem n~e można na.wet postaci historycznych znaki. Tylko nie wiem 
otwonyć okna w mil!IS'l- cnemu zawsze towa.rzy. ciągle, o co chodzi. Ale 
kaniu. Gdybym mogła szit dyskusje, kontrower· ostatnio - wbrew zale
zrobić coś dla swojego sje I pytania: czy ona ceniom - T.nowu wsiad
miasta, nie zawahałabym się do tego nada.ie? Aktor lam na konia w filmie 
się anł przez chwilę. chyba sam staje przed „Ostrze na ostrze" w reż. 
Niiiidzie w Polsce nie ma trudnym wyborem, prr.w· Tadeus.z.a Ju.nruka. 
przecież cudowniejs.zel daT • Aktorstwo jest więc 
atmosfery dla aktora niż - Kiedy obrzymała.m zawodem nie tylko trud· 
w l{rakowle. propozycję zagrania Bar· nym, ale I niebezpiecz· 

• Dla mnie, mieszku~- bary Radziwiłłówny, nym ... 
ca stolicy, cały Kraków myślałam, że to głupi - To za.wód p!"'l!ed.zilw
jest teatrem... d·owctp. Zawsze wydawa- ny, bo WS1Pruniały i jed-

- Wys.tepowanie przed Io mi Slię, choć nqe wiem nocześnie niewdzdęcMy . 
publicznością tego mia- czemu, że Barbara była Pot.rafi calkowicl.e wch!o
sta jest roz;koszą. Tutaj wysoką blondynką, czyli nąć cizłowieka. Poświę
widz przychodzi do tea- akurat moim przecl·wień- cam mu się z radością: 
tru z wła&nej, nleprzy- stwem. Propozycja oka- w dz.isiejszych smutnych 
muszonej wolL nie mus.i zała się iedillak powaina czasach jest to i;ajęcie, 
by/. siłą zaclal?al!ly. I chociaż rola nie da.wa- dz.i~i któremu można 

e W całym dzlesleclo- ła wielkich moż!Lwości przenieść się w inillą rze-
lech1 sweo aktorstwa aktorskich, gdyż była cizywis·tość i inny czas. 
bar1ho wiele si" Pani nieco upiros.zczona, to Taka ucieczka jest czę-
przydanylo. Pnedc wszy- przyjełam la z ciekawoś- sto koniecMa dla zdTo-

cią. Klle>pot był tylko z wia Pl>Ychfovn~o. Inni 
' tym, że byłam właśnie !Udizie tej sZ>8Jllsy nłe ma
rekonwalP.scl!'lltką po nlie- ją. 
dawnym powa.imym wy- e Mają. Widzowie, któ
padku I bałam się scen rzy przychodu do tea
kaskaderskfoh. Miało icb tru, aby znaleźć w nim 

rapili ]:)6ychic:z.nej dla ak
torów i dla widzów. 

• Czy w związku • 
tym sw~e osobiste iy· 
cit: spycha Pani na mar
gines? 

- Ależ skąd! Jest ono 
dlla llli!lie tak samo waż
ne. Lubię dom, gotowa
nie, malowwie obrazków, 
wyoieczki za miasto. Nie
stety', nie mam dizieol, 
ale mam nadizi!eję, że 
będę je miała. Na raziie 
utrzymuję kudłatego psa 
Mufkę I hoduje dużo 
kwiatów. Aha, mam 
jeszcze wspBi!liałego mę
ża ... 

• Kt6ry Jest a.kłc.remT 
- Nie. On IP!ę ujmu

je r<'habllitacją powy'Pad
kową. 

• Jednak łroehę sscz,ęl
cla Pani ma. 

- R.zectzywlścle. Mój 
mąż jest prawdizlrwym 
cudotwórcą w tej d'2Jie-
dlz·i,nie. 

• W czym ostatnio J"a. 
ni występuje? 

- W teatrze rram .,, 
spektaklach starszych, jak 
„Noc listooadowa", „0-
resteja", „Zwierzenia clo
wna". Osta.tni.o więcej 
cza9\l poświęciłam pracy 
w filmie. Zagrałam mło
dą Zydówkę. uciekinier
kę z getta. w filmie Je
M:e$!0 Hoffma.na „Musisz 
żyć". Osobiście nie lubię 
fi.lmów ~iennych, ale 
ta rola wyda.je ml się 
bardzo ciekawa. Wys.tą
oilam także w debiucie 
ftlmowyro Jacka Kopro
wicza „Pneznaczenie", 
gdzie J?ram Góralkę, wiel
ka miłość Tetmajera. 

• Naleł:v wlę;, OC"Le'tl
wać lnteresuJl\CYCh kre
acji .•• 

- Krytycy nl~dy mnie 
nie rozpieszczali. 'Pisali 
co najwyżej: „Pani Dym
na wvdądała wdizlęcz.nie, 
byłia szczera I skromna". 
To z·aczyna być dla mnie 
niepokojące. edyż Jesl 0 'll 
kobietą dojrzałą. Gd:V 
była.ro młodsza. e·rała 'l1 
jak zwierzątko: kazano 
ml się śmiać. to ~iE' ~mia
łam, płakać - płakałam. 
być poważną - to nll! 
byłam. Ale przez lata 
doświadczeń zrozumia
łam, że najważniejsze są 
osobowość i umiejęłnośd 
aktorskie, jednym sło
wem tzw. wnętrze. A 
praca na.d sobą pole!!'a 
na tym, aby uroda nie 
u.TY1niejstZ1Bła aktorstwa. 

• W tej sytuacji Bie 
imiem Pani prawl6 kom· 
nleml!'lltów, choclał nr. 
koniec wynadałoby. a 
pOQ:a tym byłbym na• 
nrawdę szczery. ' Dsię
ku.ję sa rozmowę. 

Rozmawiał1 
jednak nie być, pom Jed- zapomnienie. KAZIMD:RZ 
na Jedyną - z pedizą- - Wobec tego n.aleźy SOBOLEWSKI 
cymi saniami. Właśnie ta stwierdzić, że teaitr jest 
Sćena okazała się pecho- najleJJ6zym sposobem te- Fot. MACIEJ SOCHOK 
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