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ROBOTNICZY

Czasami wydaje mi si<(,

~wiadczyłam i ·przecierpiałam.
choćby najzwyczajniejszy.

że

mam sto lat. Tyle przeżyłam. tyle cło
Teraz cieszy mnie każdy prze7yty dzień,

Mówi to kobieta, która dla wielu wydaje się dzieckiem szczęscxa. Pię
kna, młoda, utalentowana, sławna. Mordercy z wieloletnimi wyrokami
piszą z więzień, że układają dla niej wiersze. Ludzie ułomni i chorzy
donoszą, że zdjęcie jej twarzy osładza im życie.
Jaka jest naprawdę? Sliczna
i zgrabna nastolatk:i z „Nie ma
mocnych" piękna kobieta
l
„Epitafium dla Barbary Radziwillówny", aktorka Starego Teatru z Krakowa z 13-letnim jui.
stażem, czyli Anna Dymna.
Siedzi w 11tylowym fotelu w
remontowanym rozgardiaszu I
n& tle $wieżo pomalowanej wła
snoręcznie ściany.
Na uwagę,
że lepiej bylo zarobić pieniĄdze
na fachowców,
twierdzi,
że
przyjemno.ść jej sprawia praca
fizyczna. Cieszy Ją, gdy potrafi sama coś dobrr.e zrobi<:, coś,
co jest bardziej wymierne niż
jej role.

.

W poplamionej emulsyjną farbą sukience, z włosami gładko
ści11gni-:tymi do iyłn, bez śladu
makijażu. nie tak już szczupła
jak w p~~wszvch tilmach, nie

tak 1•:ysoka. j3k sobie wyobraŻlł!tm, sprawia wrażenie I
5ta~a się o to zwyczajnej
kobiety, d11.lekiej od wizerunku
11wlv:dy. Ale ludzie szukali\ m!tłn'1, potrzebują idoli tym barrlz'.ej. Im bardziej 1r.are wydaje
Lm b:ę tycie.
Częgto dziwię si~. te ja,
7.wycujny człowiek v.·zbudza.m
t•lde emocje
w innych ludziach.
Dzwonek, za drzwiami stoi
facet. Czerwienieje na Jej widok, z trudem formułuje zdania. „Jestem pani ulu·bieńcem"
- mówi, co ma znaczyć „wielbicielem" i prosi o zdjęcie. Po
to przyjechał z odległej miejscowości. Nie chce zdradzić. jak
zdobył jej adres.
~

Strach o dekonspirację adresu. W Szczecinie mieszka schizofrenik. który zapowiada, ie
ją musi zabić. ponieważ
ona
e-d.czytuje jego myśli, steruje
nimi.
Udzieliła wywiadu po urodZeniu dlugo oczekiwanego dziecka. W parę tygodni
później
przyniesiono z poczty do teatru wieiką pakę: z ubrankami
dla · dziecka, bluzeczkami
dla
niej, z mvlupami, innymi odży
wkami Odpisała do Pabianic,
że jest zażenowana, chce zapła
cić.„ Za listem zabraniaiącym
jakiejkplwiek zapłaty „bo nie
pieniąd'l;e są najważniejsze". nadeszły dwie kolejne p:i.czki. I
kaseta z nagraniami piocsenek
wykonanych przez 11-letnią nadawczynię.

Popularność dają

ttlm

wizje..
Mnie osobiście pomaga to
w teatrze - ludzie przychodu,
obejrzeć mni~ żywą.
A teatr
to moja miłość.

urodę. Słuchając jej. pomyślalam, że jeszcze nie nadszedł czas, by
mogla docenić

A wcale miłości" miał
nie
17-letnia Anna Dziadyk
dok u me n ty na psycholog ie:. aby u.trzymać się w linii
rodziny, w której nigdy aktora nie było. Ale był także Jan
Niwiński, w którego teatrzyku
dla dzieci „Kocim Teatrze" grywała przez kilka lat, sa,siad z
tej samej kamienicy. On na-

nie za

mówił ją,
szkoły

Odrzuciła parę propozycji hlmowych, bo po kilkudtiesięciu
filmach wie już czego arać nie
powinna. Chociaż to też ryzyko
- odrzucić dziesięć propozycji,
a jedenastej może jut nie być.

być.
złożyła

do

żeby

zdawała

t&'kże

teatralnej.

\V „KocLm Teatrze" &rywal.a

wróżki,

koty ! 1lówn11 rolę aieMarysi, ale I Puka n
nocy letniej" Szekspira.
Nauczyła się tam
recytować
wie1ką poezję i zdcbyla nagrody na ~onkursach
recytatorski~h. Zdała więc
i egzamin
w.c;tępny do PWST i na p.sycholo.glę zdawać już. nie musiała.
rotki
„Snu

Gdyby patrzeć na jej karierę
zawodow11. rzeczywiście moi.na
by Jl\ nazwać dzieckiem szczi:ścia. Na pierwszym roku id
studiów Lidia Zamkow wybrala
ją do roli Tsi i Chochola jednocześnie w swoim
kontrowersyjnym wówczas „\Veselu"
wystawionym w Teatrze Słowa
ckiego. Dwa lata później tad'ebiutowała w
Starym Teatrze
w „Królu Mięsopuście"
Aleksandra Rymkiewicza. gdy wii:c
skończyła szkołę, dyrektor Jan
Paweł Gawlik uznał jakby za
naturalne zaangażowanie jej do
zespołu. Pierwsza jej rola po
angażu to Kora v.• „Nocy Lis'topadowej" w reżyserii
Andrzeja Wajdy.
Yliała szczęście wejść do zespołu wybitnych osobowości aktorskich i arać pod kierunkiem
wybitnych reżyserów. Zda7.yła
zagrać w przedstawieniach Kon-

rada ' Swinarskiego przed Jego
przedwczesna, tragiczną śmier
,ci11.
Jakby bagatelizuje własne zasfogi, podkreślając rok innych,
także szczęśliwych okoliczności.

- Gdy prz:vszlam do teatru.
okropnie młodo
wyglądałam ,
więc dawano mi role młody-eh
dziewcząt. Dlatel(o· też tak dużo grałam w filmie, gdzie ról
panienek jest zawsze pod dostatkiem,~•

t

Ale " 'Anna

,

Polony.:' z

rozmawiałam wcześnie.i.

,

którą
znako-

mita aktorka Starei:o i wykła
dowczyni szkoły te1tralnei narzekała na brak
utalentowanych młodych aktorek. Zatem
nie tylko sama młodość się 11czy.
•

I

Anna Dymna jakby czuła się
ni& do końca usatysfakcjonowana swoimi dokonaniami aktor'ml, jakby obawiała się, że
obsa ana była I ceniona głów-

i ten wielki dar losu dawa.nv
tak nicli~znym, choć powiada,
że przekroczyła
pewien próg.
Już nie może grać ról najmło
dszych, zmieniła się takżJ> Cizyczni~ po urodzeniu dziecka.

- Jesteśmy
wynajęcia.

tylko

ludźmi

do

Prosta linia. zawodowa przyniosła jej ni~ tylko szalona, popularność (w Łodzi powstał nawet klub miłośników
Annv

Dvmnej). ale i Złoty Ekran

\V

19113 r. i nagrodę państwową w
n~stępnym.

cieniu tej prostej, r.wydrogi, kn·je się drul(a,
pełn:i załunań i dramatów. Nawet tragedii.
W 1970 r. apotkala Wiesława
Dymnego. poetę, plastyka, aktora, człowieka niekonwencjonalnego. Zagrala w rnmie, którego był współautorem „Pii:ć
i pół Bladego Józka" (który n'gdy nie wszedł n.a ekr:my), zawaliła trzeci rok stUJdiów, ale
zbstała. wkrótce pania Dymna.
To Wiesław urzadzał ze stn·chu mie.,zkania, w którym doh·chczas mieszka. Wkrótce po
jego urządzeniu wybuchl telcwir.or'. rozwalił połowę ścian,
cudem ocalał \\'łaściciel.
ale
mieszk1nie się spalilo. Trzeb;i
bylo zaczynać urządzanie
od
nowa.
To był początek serii - śmierć
męża. jej trzy wypadki samochodową. Po najpowai.niejszym
na Węgrzech, który przeszkodził
jej w udziale w filmie Miklosa Jancso „Raosodia węgierska"
- pół r<>ku leżała w szpitalu
z uszkodzonym
kręgosłupem.
Dlu.e:a rekonwalescencja. Ud'Ział
w filmie. w którym poniosły
konie i" odnowiona
kontuzja.
Miesiace walki o powrót
do
r.drowia. dług& rehabi.litacja, w
której pomagał jej obecny mąż.
Połem równie uparta walka o
własne dzi1tcko. I n:ectvwiście
W

c~kiej

zwycleżyła, kładąc wszalkże
przyszłość zawodową.

na

szali i

3:5 lat. Przeci~nie
ludzkiego życia
Zmieścilo się w meJ
ponadP eciętnie dużo dobre&o i złe
go. Dla widzów jest dzieckiem
111.zc .kia. Ona 11ama.
sobi trzeźv.•o I bez
tów.
Ma za

licząc

sobą

połowę

