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, Jestem matka 

Z Anną Dymną wiersze czytał Mariusz Wojciechowski 
FOT. JACEK KOZIOŁ 

By dostać zaproszenie. trzeba było dzień . 
wcześniej stać na mrozie w długiej koleje~ 
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Ten Salon jest dla nas„ . 
wszystkim - mówiły żarli

wie :fy{ieczysława i Agnieszka 
Budzyń, mama i córka, które 
przyszły wczoraj posłuchać po
ezji do Teatru Słowackiego. ' 

Pani Mieczysława już parę 
minut po ósmej ustawiła się 
w sobotę po wejściówki. Całe 
szczęście bo zniknęły w pioru
nującym. tempie. 

- Byłyśmy na pierwszym Sa
lonie cztery lata temu i odtąd, po
za małą przerwą, chodzimy re
gularnie. Tu jest inaczej niż w te
atrze - mówi pani Mieczysława 

Wczoraj rano we foyer Te
atru im. Słowackiego roz
brzmiało spontaniczne i głośne 
„Sto lat!". Później, podobnie jak 
za pierwszym razem, publicz
ność usłyszała poezję ks. Jana 
Twardowskiego. Anna Dymna 
rozpoczęła wierszem „Trud
no". Dalej byłyutwory o kapłań
stwie, miłości, życiu i śmierci. 

Wyboru utworów dokonała 
sama Anna Dymna, a przepla
tały je fragmenty muzyczne 
w wykonaniu Ryszarda Sta
rzyckiego, wirtuoza fletu. 

Krakowski Salon Poezji po
wstałwstyczniu 2002 z inicjaty
wy Anny Dymnej. Co niedzielę 
o 10.30 aktorzy czytają swoje 
ulubione wiersze przeplatane 
muzyką na żywo. Do tej pory 
wystąpili m. in. Maja Ostaszew- 1 
ska, Jerzy Trela, Gustaw Holo
ubek, Jan Nowicki i wielu in
nych znanych wybitnych akt<>; 
rów. Wejściówki są rozdawane 
bezpłatnie. Śladem · Krakowa 
poszłyinnemiasta W następną 
niedzielę powstanie jedenasty 
już salon w Gnieźnie. W kolejce 
czekają Szczecin i Warszawa. To 1 

fenomen, który trwa i się roz
przestrzenia. Jak powiedziała 
wczoraj Anna Dymna, „nikt ni
czego nie sprzedaje, a jednak 
każdy coś zyskuje". {ZIELAK) · 

chrzestna DymnaJ 
wsze jest pełno bez względu na 
porę roku, dnia i to, kto czyta. 

M Kto przychodzi? 
- Połowa sali to są nasi stali 

bywalcy. Ludzie, którym „Sa
lon" zmienił życie. Pewna pani 
powiedziała mi coś wstrząsają
cego: „Czy pani wie? Ja myśla

..., łam, że tę sukienkę, to włożę 
o . . 
§ dopiero do trumny. Nie mia-
~ łam po co wychodzić z domu, 
~ bo nie mam pieniędzy i jestem 
~ samotna. A tu przychodzę co 

:.--...lllC...-.., ~ tydzień i mam przyjaciół" . 

ROZMAWIAMY 
Z ANNĄ DYMNĄ ..ł. 

AKTORKĄ STAREGO TEATRU . 
I ZAlOŻVCIELKĄ KRAKOWSKIEGO 

SALONU POEZJI. 
KTÓRY ODBYŁ SIĘ PO-RAZ 150. 

M Skąd pomysł na czytanie 
poezji? 
- Zmieniło się tempo życia, 

a w sztuce nastąpiło przewar
tościowanie. Wszystko jest ta
kie spazmatyczne i nerwowe. 
I wszystko jest na sprzedaż. 
Tak strasznie brakowało mi te
go, żeby po prostu usiąść i po
czytać wiersze. Pomyślałam, 
że skoro ja tak czuję, to inni też. 
A bezpośrednim powodem był 
sen. Raz przed zaśnięciem ze 
zgrozą oglądałam Big Brothe
ra. Później śniło mi się pełno 
kamer w okrągłym białym po
koju. Jakiś fotel, a ja trzymam 
w ręku Szekspira i zaczynam 
go <;zytać. To czytanie mnie 
uspokoiło i obudziłam się. 
Podczas niedzielnego śniada
nia opowiedziałam sen mężo
wi. A on ma taką piękną salę, 
foyer w Teatrze Słowackiego .... 
Jakby tak usiąść i czytać wier
sze? Józef Opalski i Bronisław 
Maj zareagowali entuzjastycz
nie. Postariowiliśmy, że będzie
my tak zwyczajnie ciytać po
ezję: Bo wtedy zupełnie inaczej 
brzmi, niż recytowana, gdzie 
forma czasem zabija wiersz. 
Pomys1ałam, że musi to być cy
kliczne i bezpłatne. Na pierw
szy salon przyszły tłumy. I za-

M Salon ludzi nie onieśmie
la? 
-To piękne miejsce, ale gdy

by zamiast tego była stodoła al
bo piwnica to by się nazywała 
stodoła albo piwnica poezji. 
Tyle tylko, że czytamy -tu wiel
ką poezję. I robią to aktorzy al
bo wybitni artyści, bo dbamy 
o pog;iom. W tym momencie 
salonów jest już jedenaście. 
Aja jestem „matka chrzestna 
Dymna" - jeżdżę po Polsce 
i chrzczę . Tym samym zesta
wem wierszy Twardowskiego 
co za pierwszym razem. Ktoś 
mi ostatnio tłumaczył, co to 
jest franczyza (licencja na na
zwę i formułę działalności biz
nesow.ej - przyp: red). Mówił: 
„pani to robi!" Aja na to: „Jak 
to? Takie wstętne słowo?". Tyl
ko, że to jedyna franczyza na 
świecie, z której nikt nie czer
pie pieniędzy tylko zupełnie 
inne wartości. 
ROZMAWIAŁA ANNA ZIELIŃSKA 


