Rozmowa z Anna PYmna
Póżniej miałam męża,

który, gdy
kobieta, utrwalił we mnie to przekonanie. Pamię
tam, powiedziałam kiedyś Wieśko
wi: "Jak będę sławna, tonie będę
stać przy garach, jak moja mama,
tylko będę sobie
chodzić
do
restauracji. ..".
Jak
on
już zaczynałam być

szczególnie starych aktorów. Zawód, który wykonujemy jest przerażająco trudny. Całe życie trzeba
się uczyć i całe życie człowiek
chce być najlepszy. I jeśli zdarzy
się niepowodzenie, to człowieko
wi jest szalenie trudno. I wtedy
najważniejsze jest zachować siebie w tym wszystkim. Z tym aktor
boryka się przez cale życie,
Ja na szczęście nie
miałam z tym kło
potów. Ale jaki
to jest stres!

szalenie niezwykłym. Podobnie
jest z muzyką. Niestety nie nauczyłam się grać na żadnym instrumencie. Jednak ciągną mnie artystyczne zawody. To prawda, że
artyści są wybrańcami Boga... Ale
najbardziej chciałabym być psy-

Coś w tym jest,

gdy mó
ką podfruwajką. Tak rad
starym rynkiem nie ma
które ona tak lub~ żeby
uwielbienia i szacunku pę
stuje wybornym trunkie
wie„. -wzdycha Anna i j
wę z przyjaciółm~ na ro
wstać, choc'by po to, żeby

chologlem. Kiedyś nie marzyłam o aktorstwie. Składałam papieły na Uniwersytet Jagielloński,
na psychologię właśnie. Myślałam
o pracy z upośledzonymi dziećmi.
W og01e chciałabym pomagać
ludziom. Wydaje mi się, że muszę
mieć jakieś predyspozycje w tym
kierunku, bo dostaję masę listów
od nie znanych mi osób. Z całej
Polski. Proszą o pomoc. Finansową także, niestety. Ale nie tylko.
Bardzo często potrzebują po prostu fyciowejporady. Dziwna spr•
wa, przyciągam też ludzi chorych
psychl~nie, samotnych, nieazćzfśłlwyc~ T(> jest dla mnie
bardzQ '1że obciążenie.

-~-pani. dlaczeqlp tak ' " do . . ,
~•Wydaje mł słfp, że to ,rynika
z Igi, które gram. ZaWsze byty fD
pokrzywdzone, szlachetne posta-

cie. A fa katdej, w którą łiQ wcie-

lam, bronię . Może dlatego, iż
wiem, że nie ma złych ludzi.
- A gdyby miała pani zrobić
coś tylko dla siebie ...
- Zostałabym ogrodnikiem.
- Rozumiem. Dom z ogródkiem, dzieci, psy, koty„.
- Własny dom to zawsze było
moje marzenie. I buduję go. Na
pochylej skale. Znawcy powiedzieli mi, że nic przed nim nie wyrośnie. A tymczasem kwitną już
ierwsze drzewa„. Posadziłam
;;h sto! Obłożona jestem książka
mi o kwiatach , ogrodach , pieiegnacji drzew. Strasznie mnie to
wszystko interesuje ! Zaczynam

po własnej trawie! To nieprawdopodobnie cudowne!
- Jak ktoś marzy o tym, żeby
położyć się na trawie, to jest to objaw wielkiego wyczerpania...
- To musi być ze mną bardzo
źle, bo o niczym innym nie marzę ,
jak tylko o leżeniu w zieleni. „
- Jaką jest pani matką dla swojego syna?
- Urodziłam go mając 34 lata.
Myślę, że dzieci dojrzałych matek
mają dobrze. To dojrzałe matki
mają gorzej, bo brakuje im sił fizycznych. Dojrzała matka jest cierpliwa. A poza tym tak się wyszalałam w życiu , że dziecko było dla

brym momencie. Co prawda przy30 kilo, ale„. nie ma tego
złego„ . Okazato się , że nagle
otworzyły się przede mną nowe
możliwości zawodowe. Zaczęto
mnie obsadzać w innych rolach,
których jako szczuplutka dziewczyna nie zagrałabym prawdopodobnie nigcty„ . Co prawda słyszę ,
gdy ludzie zaczepiają mnie na ulicy: "Ojej, jaka pani gruba! To pani
jeszcze żyje?! ". Ale trudno„. Niech
sobie mówią„.
- Szczęście, że nie przyszło pani do głowy zrezygnować z zawodu„. Wielu szalonym matkom wydaje się, że jak już mają dziecko,
tyłam

ą, że dojrzała kobieta jest jeszcze piękniejsza niż kiedy była młodziut

'nie piękną jest Anna Dymna - krakowska aktorka. Gdy przechodzi
, wy, żeby krakowski sprzedawca kwiatów nie obsypał ją chabrami,
~wręczył pąsowej róży, do której wydaje się podobna. Z dowodami
zi do niej krakowski dorożkarz, barman z krakowskiej kawiarni, czę
takim specjalnym. Tylko dla niej. -Jak dobrze być aktorką w Krakopędzi po zakupy, i do syna, i do teatru, i jeszcze ma czas na rozmo-~ nami.„ Cłwć jest wcześnie rano, zawsze twierdz~ że wart.o
miecnnąć się do słońca.

mówił. Mogę najwyżej postać przy
mamie. Nie jestem małpą. To moja mama jest aktorką! ".
- Więcej wygrała pani w życiu

czy straciła?
- Chcąc zachować dla siebie
szacunek muszę mówić, że każdy
rok był zyskiem. Tragedie w życiu
przeżywałam okropne. Mogłam
od tego zwariować, popełnić samobójstwo, albo wyciągnąć z tego jakieś nauki. Dzisiaj uważam
się za najszczęśliwszą osobę na
świecie. Tragedie nauczyły mnie
najwięcej . Leżąc w wielu szpitalach przez bardzo długi czas nauczyłam się najważniejszych rzeczy. Napatrzyłam się na kalekich
ludzi... Jacy oni są promienni! Ile
mają siły! Pomyślałam wtedy, że
my zdrowi zachowujemy się
strasznie. Wyjdzie na plan aktorka i marudzi, że ją głowa boli „ .
A co to kogo obchodzi?! Stałam
się bardzo wymagająca wobec
siebie. Nauczyłam się szanować
ludzi.
- Czas pomówić o mężczy
znach„.
- Właśnie dzisiaj powiedziałam mojemu mężowi , że nie ma
już prawdziwych mężczyzn„.
Chociaż nie wiem „. Nie przemyślałam tej kwestii do końca„.

