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1 ~ Zamkow re-
na 1Cenle 

Teatru n JuMUSL8. Sło
wackiego w Krakowie „We
aele" Stainhslawa Wyspiailskie
go. Idąc na premierę, zasta
nawiałem się, jaik z.naikomita 
reżyserka wybrnie :r. proble
mu obsadzenia roU Is!. Prze
ważnie grywały tę rolę dz.le
ci, ałe nie zawu..e im b> wy
choda.lło. Isia, w r:r.eczyw'l.
atoścl córka Włodrlmier:r.a 
Tetmajera, mały. ałe rezoJ.ut
ny brzdąc. potrafiła w sr.er
mierce ało'Wlnej wygrać :r. wy
trawnym4 gadułami, rilpostu
jąc ciętym dowciipem. Było 
to dziecko ruchliwe, świata 
ciekawe 1 odwame i nie bee 
ko:r.ery l)Oeta Pl"Z y ~1 'PO'InO
cy wyganiał Chochoła :r. izby. 
Ciekaw wi~ byłean tell rołl 
m:zeg6lnie. I oto zagrała ją 
młodziut!ka aktoreozilta. niedu
ża, drobna dziewczyna o du
żych oczach. A słynny „Ku
ba" :r. „Wesela" jedyny wów
C'taJS żyjący pierwowzór bo
haterów „Wesela" - Jakub 
M~kołajceyk, 17.ąlfll\ł :r.ach
wyoony: 

- Sak ~ecz.ywilcł.e wy
lltldała lala!" 
~ na 1Cenie była 9łludent

ka Państwowej Wytsz.ej 
S?lkoły Teatrall!lej w IU-ako
wie - Anna Dymna. 

Tera& Anna Dymna )est 
1ław~ aktorką, !)Okazującą 
się często na ekranach kin 1 
telewla.jl a także na deekach 
1cen.icmych w Teatrze Sta
rym imienia Heleny Modrze
jewsJdej w Krakowie, bo
wiem nie wyjechała :r. ~ 
miasta. które uwata :r.a ro
dz.imle. Urodrziła 1ię wpraw
dzie w Legnicy. ałe - jak 
twierdzi - pnypadldem. 1)0-
nieważ akura·t jej matka wy
jechała tam z Krakowa na 
wakacje. W każdym razie :r. 
Krakowem czu}e się ?JWią:r.a
na mocino I }ak oświadczyła 
w jed.nym :r. wyw\ad6w - dla 
tel(o m!a-sta 2lt'Obiłaby wsrz.yet
lro .• 

Rola bi była jej debi'\ltem 
na zawodowej scenie. ale nie 
debiutem aktorskim. grała 

Rola 
bowlem jeszcze jako dziecko 
w teatr.ze a.matorSlkim pro
wadzonym przez. Jana Niwiń-
1klego. Wkirbtce po premie
rze „Wesela" odbył się jej 
debiu·t !Umowy w „150 k~ 
.metr6w na 1(0dz.inę" w reży
se-ril Wandy Jakubowskiej. 

Ukońc.z.ywm,r PWST ~ 
dz.lesięclu laty Anna Dymna 
została przyjęta do Teatru 
Starego i oierwsz.ą rolę po
wierz.ono jej w „Nocy LiMo
padowej". gdzie grała Korę. 
Potem :r.ostała Zosią w „Dzia
dach" reżyserowanych prrzez. 
Konrada Swtnarsk·iego, ~lą 
w • Wiśniowym Sadz.le". i A
nia w ,;Warszawiance", by 
znO'W'U :r.agrać w „Wesew". 
tym razem }ut nie jako Isla, 
leci jako Zosia. Wszystkie 
'!'Ole r.agrane znakomicie. :r. 
dużym wdziękiem. natural
nokią i prostotą.. 

No i film, który .ftał 1lę 
jej drugą pasją. Pamiętamy 
Annę Dymną w takich obra
:r.ach. jak: „Kochaj albo rzuć" 
Sylwestra Chęcińsddego. „Do 
krwi os.tatnlej" i „Znachor" 
Jerzego Hoffmanna ... ,Królowa 
Bona'' i .Epitafium dla Bar
bery" Janusza Majewskieg~. 

miarę Oskara 
&r.czegóJ.nle tywo wspom1-

na ona rolę królowej Ba.rba
ry Radziwiłłówny. Trud·llJl t.o 
rola. Gdy :r.apr~owaino ~j 
tę rolę . sądziała. że re±yser 
iartuje. Miała r.;uipełn.ie inne 
wyobratenie o tej oostaci hi
storycznej, tak pr7..ecież kont
rowersyjnej w opisach kroni
karzy i współeze&nych jej 
ludz.i. Barba·ra Radziiwiłł6w
na - demoniczna blondynka, 
piękność, rzucająca na kola
na wszystkich mężcz.)'7.Tl, któ
rzy 1ię jej podobali. a jed'™>
cześnle rzucająca :r.lowrogl 
cień na dzieje dY1J18stii Je.
gielloo.ów. No tak. Barbara 
Radl'J!wiłłbwna miała szczęś
cie do mężcz.ym. ale nie mia
la s?.CZęścia, by po?.0$Ławić 
'!)O sobie dobrą pa.mi~. 

A więc rola skomplikowa
na, choć nie dająca dużych 
moiliwośd aktorskich. Ta 
królowa :r.awsze była w cle
nilu wielkich wydarz.eń l)Oli
tycznych. pn:eciwn.ie ni% jej 
teki.owa. kir6lowa Bona. Cóż 
my wiemy o Barbarze Ra
d'Liwilłbwnle? Tyle tylko te 
kochała ZygmU1J1ta Augusta, 
cboć i to c:r.asem bywa pod
wataine. bowiem nlektórey 
twlerd'Zą. że była p.anędzlem 
w rękach ambłtnych braci, 
dążących prz.y jej p0mocy do 
najwyżazych godn<*:i w pań-
1twie. 

Anna Dymna pr:r.ywródła 
część tej l)Ostacl, udowodniła 
sw0ją grą aktorską, że Ba'!'
bara Radzlwił16W111a kochała 
Zygm'Ull'lta Augusta, nie dla
tego. !e był królem. ale po 
'l)rosbu dlatego. że wz.budoz.lł 
w niej prawdziwą miło~ć. 
Byla wl~ z;wykłą kobietą, 
której uroda dotychczas nie 
prz.Yl'paTz.ała sz.cz.ęścia, a gdy 
to s?.CZęścle wreszcie 'PI'ZY
s:r.ło, okuip!ła je cięiJko . · ood
ł<>ść l'\ld'?Jta Jej nie <>szczędzi
ła. Nie trwało ono jednak 
długo, bowiem chOToba c:z.y
ntła nieodwracalne !)()Stępy.„ 

Tutaj właśnie u•jaWl!lił .S<lę 
niepospolity kulnWJt ald:orsld 

Anny Dymnej, potrafL!a bo
wiem wykor7..ystać naturaln 
przymioty swego chara:kteru 
dobroć, łagodność i ak'l'om 
ność . aby pomóc tej nleszczęś 
llwej kobiecie na tronie od 
zyskać syimpa.tię l)Otomnych. 

Na.turalno.ść - to 
wiście najważinlejs.:r.a cec 
jej osobowości. Wszystko c 
robL Jest naturalne. Sp0ty 
kam ją nieraz na ulicac 
miasta. czasem na Plantach i: 
ukochanym oieskiem Mufką. 
albo jadącą rowerem przea. 
krakowski Rynek. obserwuję 
jej reakcje i stwierdzam zdu
miony. że sławna ~ć i: 
ekranu nie stara się być 
gwiazdą. ale 1)0 oroe-tu zacho
wuje tak normalny. rwY'kłv 
przechodzień. wtapia się w 
otoczenie, stając się jego 
cząstką. Niilct nie oodbi~a 
nie narzuca się :r. prośbą o 
a\l't.ograf. nie robi się wokbł 
niej tłoku. Nie maC2.Y to, aby 
krakowianie jej nie d<>rlr:r.e
gaM. ale po or<ntu sza•n'llją 
jej prywatność. jej ez.as. kt6-
'!'el(O nie ma pn.ecie-i u W>ie
łe. 

A.nnę Dymną r.obec:r.ymv 
WkT6tce w filmie Jerzego 
Hoffman.na „Musisz. tyć" w 
roll Żyd6'W'k:I. która uciekła z. 
fteitta i dla odmiany - w 
tllmie .Prze?Jnac-z.enie" reży
se>rowanym przez Jacka K0p
Towicz.a. id-z.ie gra córalkę. u
kochaną Tetmajera. Zapewne 
:r.agra jak zwykle ciekawie i 
będą to jej kole)ne sukcesy. 
Ale 1 drugiej strony 1ąd11:ę. 
te pra·wdz.iwie wielka rola 
jell.O?.e cz.eka na nia. Tvm 
wlękna dla nM, wlellbicieli 
jej talentu. orz.y1emność. je-
.s.t.6my bowiem orzek<>nml. 
że nie ookazała wszystkich 
swoich możliwości aktorskich. 
te kiedyś :r.abłyśnle na ekra
nie tak. ła8t tego ~ekuje
my, rola na miare Oskl\ra 

RYSZARD DZIESZV~SKI 


