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Dziewczyna dla mistrza 
Tak prz11wvkliśm11 do naj

dowania w hi.uorii pollldcoo 
~ina war otci id~ow71ch, u .aa
pomnieli.~mu niemal zupchłic 
o „drugie; •tronie obra.iu", 
czyli o hi!torii piękna. O two
rzeniu kryteriów piękna, o no
wet mimowolnym kutałcc11łK 
fl"'Stu odbiorców. W tej dzie
dzinH• kino ma tei 1woje e>-

I siagnięc•a. 

est na pewno jednlł 
z najpiękniejszych 
polskich aktorek. 
Pięknością naturaln,, 
jakby ,,z wod11" -
niezależną od czasu, 

~po.jci kostiumu, sytuacji drama
turgicznej i 016b towarzys._cych 
na planie lub na scenie. 

Jest wiecznym typem 1'0Ekwt
tłej dziewczęcości, który apraw
dza się uwsze. Dlatego może by4 
zarówno „kr6lewaka" (,,Królowa 
Bo ·•. „Epitalium dla Barbar1 
R ziwiłłówny"), jak i ,,ludowa" 
. 'ie ma mocnych" .• ,Kochaj albo 

rzuć"). Mote wychodzić wprost s 

ANNA DYMNA ~a się zawsze 

hiatorll (,,Pasja") eo ł a hw•nd:r 
(,,Dolina lisy"). Wspaniale a.pełnia 
•Ms zarówno w teatne (a ll'a w 
najl~;rm ł najgłomiejM7m, 
a7U w Staeym), jak i w telewbJł 
(np. fa1C7Du{ ca Małtrarzata w 
„Mt.tnu ł Mał1onacte" Bułhako
wa-Wojt71Ui). 

Kiedy„ pne4 aty, llOlltała o
lc:reg}Qtla jako „ÓnMrUa Mutł 
Wschod11w; Europ1f". Potem jui 
wuyscy aponmteli o tym porów
naniu s wł<>Hlł rwtaw" i pozo
stała po pro.tu Anna Dymna -
wcią:t ogromnie popularna, uw:iel
blia:na, taka, co to nłMnajomi lu
dzie uśmiechaj" si. do niej na u
licy. 

Niera.1 ustanawiałam się, co 
je1t najbardziej pocr11uiająceco w 
jej ~tactr l my•lę, ie to „col• 
tkwi w jej odnieitieniu do wła
anej... biiOlogt~ Pa~tam, , 
jak około 7 lat temu wróciła do " 
teatru wprost po modzeniu 1y

dy. Wajda znakomicie wyczuł 
„nowość chwili" i obsadził ją w 
roli.. Podstoliny. Była to dosko
nała, ale i najdziwniejsza Pod
stolina, jaką można sobie wy
obrazić: filuterr„v komentan do 
..rozłożystej" biologiczności. 

na. Była jea11CU jakby ,..1b11t du- •d tego czasu minęło kilka lat. 
.fa", miała w IObłe ł,&kid „bfolo- Znowu jest zgrabną, wspaniał" 
głc.mc ro.iłcfthołetdc • Z te10 &da· kobietlł. Ale ów „filuterny ko
rzenia, UCZ4~l!weto t lronlcreitne- men.tan" pozostał. Moł.e właśnie 
IO. trama odra.u na •.. ,,ze~!r I ~st znakiem dojrzałości? Bo 
J'redry w ftl!yMrH Andneja ~Clko się sdana aktorka. 

gwiazda, kt6ra w spoeób ta.Ir n.. 
turalny potrafi każdą fazę 1wej 
biologii zadenwnatrować, r6wn0" 
cxeśl)ie odnosząc li• do niej a.. 
rados.nym dystansom. 

I pomyilleć, t.e ,,uledwte• IG lał 
minęło od czasu, 1dy sadebfuto
wała (1972) w niedobrym, ni• 
stroniącym od kiczu filmie An· 
drzeja J. Plotrowakiego - „Sze• 
rokiej drogi, kochanie". Jeszce 
dziś „widzę", jak młodziutka. 
wiotka i delikatna Anna Dziadylc 
(pod panieńskim na.zwl.akiem, 
przed małżeństwem z Wiesławem 
Dymnym) staje na brzegu (mo
rza? jeziora?) w momencie, gdy 
wschodti słońce, a barwy kłiid• 
się takie, :te trudno sobie wyobra
zić większe skondens()wanie ki· 
czu. A jednak poz-OStała w parni~ 
ci, jakby w całości nale:tąc do te· 
go .,wstającego" dopiero kraj
obrazu, chociat ona była tzw. 
świeiym porankiem, a krajobraa 
w 1umie es~etycznle podejrzany. 

Od aamego więc początku za
znaczyła się wyższość „autentyz.o 
mu" nad wszelką sztucznością l 
nieprawdą obrazu. Mote to )est~ / 
atotna cechą tej postaci? / 


