
'~sami wydaje mi si•, ie mam sto lat. Tyle p~~ 
iyłam, tyle doświadczyłam i przecierpiałam. Teraz cie
szy mnie kaidy przeżyty dzień, choćby najzwyczajniej
szy. 

Mówi to kobieta, która dla wielu wydaje si• dziec
kiem szczęścia. Piękna, młoda, utalentowana, sławna. 
Mordercy z wieloletnimi wyrokami piszq z więzień, ie 
układajq dla niej wiersze. Ludzie ułomni i chorzy do· 
noszq, ie zdjęcie jej twarzy osładza im tycie. 

J AKA Jest naprawdę? $licz 
na I zgrabna nastolatko 
z „Nie ma mocnych", 

piękna kobieta z „Epitafium dla 
Barbary Radziwiłłówny'', aktor
ka Starego Teatru w Krakowie 
z 13-letnim już starem, ezyh 
Anno Dymna. 

Siedli w stylowym fotelu w 
remontowym rozgardiaszu I na 
tle świeżo pomalowanej własno
ręcznie ściany. Na uwagę, ie le 
piej było zarobić pieniądze no 
fachowców, twierdzi, :te przyjem 
ność )ej sprawia praca fizycz· 
na. Cieszy jq; gdy potrafi sa
ma coś dobrze zrobić, coś. eo 
jest bardziel wymierne niż lel 
role. 

W poplamionej emulsyjną far 
bą sukience, z włosami gładko 
ściągniętymi do tyłu, bez śladu 
makijażu, nie tak już szczupło 
jak w pierwszych filmach, nie 
tak wysoka, jak sobie wyobra
żałam, sprawia wrażenie - I 
stara się o to - zwyczajnej 
kobiety, dalekiej od wizerunku 
gwiazdy. Ale ludzie szukają ml 
łów, potrzebują Idoli tym bar
dziej, im bardzie) szare wydaje 
im się tycie. 

- Często dziwię się. ie ja, 
zwyczajny człowiek wzbudzam 
takie emocJe w innych ludziach. 

Dzwonek. za drzwiami stoi Io 
cet. Czerwienieje no ;eJ widok. 
z trudem formułuje zdania. „Je
stem pani ulubieńcem" - m6-
wl. co mo znaczyć „wielbicie
lem'" i prosi o zdjęcie. Po to 
przyjechał z odległej miejsco
woścL Nie chce zdradzić. jak 
zdobył je) adres. 

Strach o dekonspirację adre
su. W Szczecinie mieszka 1ch1-
zofrenik, który zapowiada. ie 
jq musi zabić, ponieważ ono 
odczytuje jego myśli, sterule n1 
mi. 

Udzieliła wywiadu oo urodze-

niu długo oczekiwanego dzie
cko. W parę tygodni później 
przyniesiono z poczty do teatru 
wielką pakę: z ubrankami dla 
dziecko, bluzeczkami dla niej, z 
milupami, innym; odzywkami. 
Odpisało do Pabianic, że jest 
zażenowana, chce zopłOGić„. Zo 
listem zobroniajqcym jakiejkol
wiek zapłaty, „bo nie 01en1ą
dze są najważniejsze" nade
szły dwie kolejne paczki. I ka
seta z nograri1om1 piosenek wy 
konanych przez 11-letnl11 na
dawczynię. 
Popularność daJQ film 1 tele

wizjo właśc1w1e bez względu no 
wartośct, jakie się prezentuje -
wystarczy dostatecznie czesto 
się pokazywać. Buntowało się 
przeciw temu, i:iostanowiło w 
pewnym okresie zaprzestać no 
wet granic N filmach. potem 
jednak zrozumiało, te nie mo ro 
cji. Popularność iest ważno. llT' 
więcej się zrobi. im więcej lu
dzi obejrzy aktoro, tym bordz•ei 
spełnia się on w zawodzie. 

- Mnie osobiście pomaga to 
I w teatrze - ludzie orzycho· 
dzą obejrzeć mnie żywą. A te
atr to moja miłość. 

A wcale miłością miał nie 
być. 17-letnio Anna Dziadyk zło 
tyła dokumenty no psychologię. 
aby utrzymać •i• w linii ro
dziny, w kt6ret nigdy aktora nie 
było. Ale był także Jan Niwiń· 
ski, w którego teatrzyku dlo 
dzie<:' .,Kocim Teatrze" grywało 
prMz kilko lat. sąsiad t tej se 
mel kamienicy. On namówił jq. 

teby zdawała takie do szkoły 
teatralnej. 

W „Kocim Teatrze" grywało 
wróżki, koty i główną rolę sie
rotki Marysi, ale i Puka ze 
„Snu nocy letniej" Szekspira. 
Nauczyła się tam recytować 
wielką poezję i zdobyło nagro
dy na konkursach recytator
skich. Zdało więc i egzamin 
wstępny do PWST i no psyche 
legię zdawać już nie musiała. 

do roli lal I Chochoła jednoczeł 
nie w swoim kontroweryajnym 
wówczas „Weselu" wystawio
nym w Teatrze Słowackiego. 
Dwa lata póżniej za~biutowa
ła w Starym Te.otrze w „Królu 
Mięsopuście" Aleksandra Rym
kiewicza, gdy więc skończyła 
szkołę, dyrektor Jan Paweł 
Gawlik uznał jakby ze natural
ne zaangażowanie jej do ze
społu. Pierwsza jej rola po an-

Gdyby patrzeć no jej l<orierę QdŻU to Kora w „Nocy listopa 
zawodową, rzeczywiście możne dowej" w reżyser« Andrzeja 

Wajdy. 
by ją nazwać dzieckiem . szczęś Miało szczęście wejść do ze 
c1a. No pierwszym roku iel stu· spotu wybitnych osobowości ok 
d1ów Lidio Zamkow wybf~skich i grać pod ki nkiem 
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wybitnych rełyser6w. Zdążyła 
zagra~ w przedstawieniach ·Kori 
rada Swinarskiego przed jego 
przedwczesnq. trogicznq śmier
cią. 

Jakby bagatelizuje własne ze 
sługi, podkreślając rolę innych, 
także szczęśliwych okoliczpości. 

- Gdy przyszłam do teatru, 
okropnie młodo wyglądałam. 
więc dawano mi role młodych 
dziewcząl Dlatego też tok du-

:to grałam w filmie, gdzie ról 
panienek jest zawsze pod do
statkiem. 

Ale Anna Polony, z którą roz 
mawiałam wcześnie~ znakomi
ta aktorka Starego i wykładow 
czyn• szkoły teatralnej narzeka
ła no brak utalentowanych mło 
dych aktorek. Zatem nie tylko 
samo młodość się liczy. 

Anno Dymne jakby czuła się 
111e do krńco usatysfakcjcncwa
na swoim• dckcnaniam• oktc r
sk1m1, Jakby cbaw1oło się, że 
obsadzana było 1 ceniono głów 
nie za urodę. Słuchając jej, po 
myślałam, że jeszcze nie nad
szedł czas, by mogło docenić 
i ten wielki dar losu, dawany 
tok nielicznym, choć powiada, 
ie przekroczyła pewien próg. 
Już nie może grać ról najmłod
szych, zmieniła się także fizycz 
nie po urodzeniu dziecka. 

Jednym z przedstawień, w 
których gra ostatnio, jest „Zem
sto" reżyser<"'wana przez Andrze 
jo Wa1dę. Odrzuc iło parę pro
pozyCji filmowych, bo po kilku
dziesięciu filmach, wie już cze
go grać nie powinna. Chociaż 
to też ryzyko - o<lrzuci dzie
sięć pozycji, o jedenastej może 
już nie być. 

- Jesteśmy tylko ludźmi do 
wynajęcia. 

Prosta linia zawodowo przy
niosło je1 nie tylko szaloną po 
pularność (w Łodzi powstał na
wet klub miłośników Anny bym 
nej) ale i Złoty Ekr 1983 

r. I nagro<lę państwowq w na 
stępnym. 

W cieniu tej prostei zwycięs 
kiej drogi, kryje się druga, peł
na załamań i dramatów. Na
wet tragedii. 

W 1970 r. spotkała Wiesła
wo Dymnego, poetę, plastyka, 
aktora, człowieka niekonwencjo 
nainego. Zagrało w filmie, Jdó
rego był współautorem „Pięć i 
pół Bladego Józko" (który nig
dy nie wszedł no ekrany), za
waliło trzeci rok studiów, ale zo 
stało wkrótce panią Dymną. To 
Wiesław urządzał ze strychu 
mieszkame, w którym dotych
czas mieszka. Wkrótce po jego 
urządzeniu wybuchł telewizor, 
rozwalił połowę ścian, cudem 
ocalał włośc1ciel, ale mieszka
nie się spaliło. Trzeba było za
czynać urządzanie o<l nowo. 

TQ był początek serii 
śmierć męża, jej trzy wypadki 
samochodowe. Po najpoważniej 
szym na Węgrzech, który prze
szkcdził jej w udziale w filmie 
Mikloso Jancso „Rapsodia wę
gierska" - pół roku leżało w 
szpitalu z uszkodzonym kręgo
słupem. Długo rekonwalescen
cjo. Udział w filmie, w którym 
pcmosły kr nie 1 cdncw1cno 
kontuzja. Miesiące walki o po
wrót do zdrowie, długo rehabi
litacja, w której pomagał jej 
obecny mąż. Potem równie u
parta walka o własne dziecko. 
I rzeczywiście zwyciężyła, kła
dąc wszakże na szali i przysz
łcść zawodową. 

Ma za sobą 35 lat. Przecięt
nie licząc połowę ludzkiego ży
cia. Zmieściło się w niej ponod
przeciętnie dużo dobrego i złe
go. Dla widzów jest dzieckiem 
szczęścia. Ona sama mówi o 
sobie trzeźwo i bez sentymen
tów. 

- Przeszłam pewien próg -
powtarza zdanie z początku roz 
mowy - w teatrze I w życiu. 

Myślę, że potrafię wykorzystać 

nie tylko dary losu, ole 1 do
świadczenia z Jego ciosów. 

Alicja Basta 


