Irma Nie
gromnej satysfakcji dostarcza śledzenie
kariery artystycznej Anny Dymnej, aktorki, któreJ talent był ozdobą wielu filmów, między innymi„Tylko strach" Barbary
Sass czy „Pestki" Krystyny Jandy. Galerię niezwykle barwną i fćlSC)'nUJącą tworzą postacie
wykreowane przez aktorkę w licznych spektal<lach Teatru TV i na deskach scenicznych.
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- Odpowiem an..Mntą. Kiedyś
facet na ulicy na mÓj~ok i.bladł
i krzyknął: ,,Na miłość boską, co
pani w nocy robiła?". Nie wiedziałam, o co mu chodzi, był trochę na
gazie. „Pneci~dr wcwraj
widziałem!".
w telewizji
wiecwrern ,,Nie ma mocnych"
/ąci~ się moim ~rannym wy~
. Wołał: „Boże, co paru
w nocy robiła, że aż tak się zmieniła?". I nie mógł pojąć, że od Ani

Absolwentka PWST w Krakowie. Największą popularność
jako młodziutka aktorka zdobyła rolą Ani w komedii Sylwestra Ch~cińskiego .Nie ma
mocnych ('74). Jako dojrzała
aktorka otrzymała najwyższą
nagrodę aktorską za kreację
w lilmie .Tylko strach" r93)
Barbary Sass. Na co dzien akto.rka St~rego !eatru w.Kr~k~
w1e, zap1safa się wpam1ęc1 widzów między innymi w takich
spektaklach jak .Wesele", "10
portretów z .Czajką" w tle",
.Zemsta", .śmierc Iwana Iljicza". Ma także w dorobku sukcesy w Teatrze Telewizji. Za
udział w spektaklu .Palec boży" została nagrodzona podczas li Festiwalu Polskiej
Twórczości TV. Jest laureatką
Złotej Kaczki, a także ZłoteJ
Maski w plebiscycie .Gazety
Krakowskiej".

w „Nie ma mocnych" do teraźniej
szości minęło 25 lat Niedawno do-

stałam list od szesnastoletniego
chlopca, który pisze, że mnie kocha, że jestem jego ideałem. Nie
wiem, co oglądał? My, aktorzy poruszamy się w czasie osobnym. Ludzie nie wiecl7.ą, ile my naprawdę
mam1Ia:t
- {liyba nie w K:mkowie...
- No tak, bo tu mnie spotykają
na ulicy, więc wiecl7.ą, że ja jestem
ja, mam 48 lat, jei.di.ę na rowei:re,
no i ciągle ~ żyję. Bo niektóiym się wydaje, że jestem pI7.edwojenną aktorką. F"tlmy, w których
kiedyś grałam, ciągle jes7.CZe idą,
tylko„. to są jakby moje dzieci. To
już nie jestem ja
Każdy aktor ma warunki psychofizyczne dane przez Pana Boga
i ma jes?.CZe własną naturę. Nigdy
nie występuję wbrew natune. Zwykle grywałam ofiary, nie katów.
Tak b}iło. A potem, kiedy już nie
byłam młoda ani śfu:ma, ani wzruS7.ająca, mczęłam grać inne kobiety
i te zredukowane przez życie, złe
w pewnym sensie. Ale mwsze staram się pokai.ać, że człowiek często
robi źle, bo nie umie poradzić sobie
z tragedią, bólem, kompleksem.
Przez wszystko, co gram chcę pnekonać siebie i widzów, że w każ-

wolno iyC wbrew sobie
mamy trudniej - [:~Y zmuszani do myś · przede
wseystkim o sobie, bo musimy
być mądrzy, ładni, zgrabni, mieć
gładkie cerv•..

- Mu8icie w og6le być. Bo ła

two jest mi1mąC.

dym istnieje potr7.eba dobra. Bo to
jest prawda, strasznie ludziom potr7.ebna. Zwłaszcza teraz. Na przykład... zrobiłam „Siedlisko", 7.eby
pokazać, 7.e jak się ma koło pięć
dziesiątki, niekoniecznie musisz
być kulą pełną nienawiści i złości.
Masz prawo do miłości, radości
i choć młodość minęła, kręgosłup
„daje w kość", mąż siwieje, wnuk
zamęcza - to życie nadal mo7.e być
piękne. I w du7.ej mierze od nas to

- No tak. I ten strach powoduje, że niektórzy 7JICZYll3ją się zajmować tylko i wyłącmie sobą.
- A Pani, nie miała Pani takich momentim?
- Wie pani co„. nie miałam.
Bo mnie się bardzo dziwnie ży
cie plotło. Ja na wszystko strasznie ciężko pracowałam, a na dodatek co chwileczkę byłam w sytuacji, kiedy mi to było odbierane.
I dlatego umiem się cieszyć ka7.dym
drob~em. Jak zagram małą rólkę, też Slę cies?.ę. Jedno tylko wiem,
c:ugo zresztą nauC°lyli mnie mądrzy
ludzie: nie wolno nicr.ego robić, je7.eli się do tego nie ma pnekonania.
Nie wolno. Ani żyć nie wolno
wbrew sobie, ani pracować niewolno. Wtedy człowiek jest b7.cz.ęŚliwy.
- To, że młode Alic2ne dziewcą
ny stają się pięknymi kobietami,
jest nmmaJne: Ale i1mie amantki
stają się potem iwietnymi aktorlm-

:\vseyscy 'P!łnl„ lubią, pubb

;m,-;-~niebmej jest dane.

W„Epitafium dla Barbary Radziwf.
fówny" Janusza Majews/ciego.

zal .

DOŚĆ 1wclJa. Me~ to Pani

w jakimś sensie?

- Jedni nas lubią, inni nie. A jeśli komuś preyniosę chwilę zadumy, radość wzruszenia, staję się

!W;nś b~, to jestem b7.Cl.ęŚliwa
1 Cles1.ę się.

- Dymna'? Sy~ uczynna, życ1Jiwa, pmcowita.„ tak mówią .lroledzy.
- Staram się, choć cr.asem mi się
nie udaje. Ja miałam mamę... nie
żyje już dwa lata. .. która była promieniem słońca. 'hlwrrre marzyłam,
7.ebym chociaż w cz.ęści potrafiła
być taka jak ona Nigdy nie myślała
o sobie i coś takiego z niej emanowało, że ludzie przy niej dobrze ·
c:zuli. Ja dziś też uważam, że życie
t,tko wtedy ma sens, kiedy zajmujemy się inn ·. Ale my aktorzy

- ~~

A stało się Pani udziałem.
- Powiem pani szczerze. Kiedy
ptzez dlugi czas byłam aktorką
wziętą. .. bardzo, miałam koło Siebie mądrych ludzi. I nigdy nie zwariowałam. Nie poszłam do Warszawy, nie izuciłam S~o Teatru,
nie smkałam po świeCie kariery,
nie poczułam się lep57.ą od innych
i nie uderzyła mi do głowy woda sodowa. Taki mam po prostu charakter. Pnez długi czas byłam trakto-

ślicme zwieaątko, sympatycme, naturalne, wdzięcme. Jakie ja miałam recenzje? ,,Ania

wana jak

Dymna
ślicmie
wyglądała
i wdzięcmie poruszała się po ~
nie". Potem paeżyłam straszny
okres w życiu. Nagle wydorośla
łam, postanałam się o sto lat Cią
gle wyglądałam jak dziecko, ale byłam już kimś innym. I wtedy zaczę
ło to mnie okropnie boleć. Mój Boże, jak to jest? Pnecież ja się staram
pć coś ważnego, pokazywać swo1e uC'LUcia, a wi;i;yscy wichą nadal
tylko ślicmą rozkoszną dziewczynkę. Potem urodziłam Michała, przestałam być wiotka, eteryczna i cx:L'jwiście okropnie się siebie wstydziłam. I wtedy spotkałam Kazia
Kutza. On mi powiedział: ,,Jesteś ~ba baba, taka jesteś
i komec". Czas jest nieubła-

gany dla wszystkich. Ocey-·~-~~
tr7.eba dbać o sie- •
bie. Więc codziennie rano ćwicz.ę, jeżdżę na rowene, uprawiam sporty
w miarę roz.sądku i moż
liwości. Ale nie daję się
zwairować. Pnez to, że
mam syna życie mi się przewiście

wartościowało, nabrało

in-

nych sensów.
- No i ciągle Pani gm.
- I jestem z tego powodu szczęśliwa. Ale mam też spokój. Pizyszły
takie rzisy, że pieniądz stał się
wsrechwładny. Ja się z tym nie zgadzam. Bywało, że traciłam wszystko i wiem, że mateńalne rze<:L'f nie
są najważniejsze. Więc ja się pienią
dzom nie oddam i dlatego nie ma
mnie w reklamach ani w telenowelach... w tym wseystkim, co daje
„fortunę". Nie myślę źle o kolegach, którzy to robią, bo zaWS7.e jest
coś za coś. I może taka już zostanę.
Teraz wybudowałam dom ... nastarość. .. z Krzysiem...
- Własne siedlisko?
- Tak. Jeszcze tam nie mieszkam, powolutku go robię, nie biorę
pożyczek, bo wychowuję sama syna, więc nagle gdyby mnie szlag
trafił, to on by spłacał moje długi.
Nie buduję pałacu na pokaz, ale
wygodny domek, parterowy, bez
pięter. Gdybym już nie mogła biegać po schodach, to nawet na wózku można się tu poruszać. No
i mam ogród i najpiękniejszy widok
m Kraków i okolice.
.
- C2JJje się Pani SZCIJCŚliWB?
- Człowiek C"LUje się szczęśliwy,
·
jest potr7.ebny. W pracy
· w życiu. Ja nie miałam nigdy takiego okresu, żebym się C'LUła
niepotr7.ebna. MóJ syn ma dopiero 14 lat, więc na razie mnie
potr7.ebuje. Teraz matmę z nim
bię ... ciągle pamiętam i jeszcze
m w tym niezła. Poza tym
·
· pracuję w ogrodzie,
różne roślinki, małe, duże

odkrywam w tym nowe uroki

nulości.
Rozmawiała Bożena

Winnicka

