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rze ł•OO filmu, nie powiedziałem tego, eo chciakm
powiedzieć.' A chclcłem potoiedzicć, .te
to nie 1eenariwz i nie reaUZ<1cja, ale AM4 Dimina
zrobiła
;ej film, Póhraicj tUł11uałem w
TV 1D1'10tad s Barbarą Sa„,
która - me.te "'- t11mt 1amvmi
1łowamt, nie tak drcut1tcznie 1<1ma ioyraztła bardJ:o podobn4
uwagę. Pani ~
natomias.t
powiedziała mł ładnie: HNq tale,
aLe 0114 dała mi 1Z<1n1ę!„.". Obie
1potkał11 1ię na pLa-nie emitowanego ntedaumo ipektaklu telewizyjnego „Siostrz11Czki", to kt6r11m Anna Dvmna zagrała jedną
z 13 postaci, b11 .zaraz potem ob;ąć czołową partie
ui
filmie
„Tylko strach".
W rezultacie
u.ma114 została
za najLepszq M polskim ekranie
aktorkę roku 1993. W Ziście do
jury gdyńskiego Fe1tiwalu 114pisaia:
„Ta rota '"4 wprawdzie
m-0je ciało, ale serce i duszę
wielu osób", a w jedne;, Jr pra-

tlO Ob11Czai prezntowanW.
ftie1kazi.klnej urod11 gwiazdorskiej
łl/Pic ,,Qlamour"
i
Dymna-4ktcrka taku nie bacz11 na to,
cz11 jej WJlglqd
jest korz11atn11
cl1a kobiet11. Nawet zresztq w
1cenach desperacji i depresji Wll·
czuwa się, że mamy do czynienia z bohaterką irtteligentnq o
1ilnej osobowości. Gdyby nie tak
w11grane cech11 charakterologiczne, film byłb1,1 demonstracją alkoholizmu „samego w sobie", i
to w manierze telewizyjno-public11styczno-interwencyjnej, byŁ
bv jedynie zewnętrznym opisem
zjawiska -- o miLe odleglym od
takiego studium, jakie stanowil
amerykański „StracoTty weekend".
czy u nas Hlaskowa „Pętla"
Bo Barbara Sass nie stwarza
to swoim - słabym, niestet11 scenariuszu dostatecznego
,,zaplecza" dla osobistego dramatu,
który przybiera na sile wraz :z
Mdmiernie już przyspieszonym
r11tmem pachŁaniania zawartości
kolejnych kieliszków. Gdzie§ w
tie pojawiają się 1tr11jki robotników i dysku.sje panów polityków, którymi karmić się ma
środowisko dziennikarskie,
ale
dokladnie nie wiadomo,
czy i
jaki wplyw na to, ie bohaterka
pije od lat, wywierać by mogly
napięcia zawodowe. A może „ma
to we krwi?". A może przyczyną są przeżycia prywatne? Oba1
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s0wych wypowiedzi stunerditła:
„Sama nigdy nie mi<l.l{lm kłopo
tów z uzależnieniem, ale alkoholizm byl kiedyś
problemem
mojega życia". Kto pamięta, to
rn.mieta, kto wie. tQ wfe... Boh~terka filmu jest zalkoholizowaną dziennikarką TV, a „T11lko
strach"
powstal jako produkt
t~lewizji. „To widać, to słychać,
to czuć" - nie tylko dlatego, że
pojawiają się tu sylwetki znan(
z mafogo ekranu (Resich-Modl;ft.
ska, Dowbor, Gugała), ale zdrac1:a to równie:t $posób realizacji,
jak i powierżchowność obrazu.
Duże zbliżenia: flaszka., kiezts:::0k, ręce, oczy, twarz. Jak pod
m i kroskopem
• ciekawy dla
badacza przypadek, ok.az ludzki
rx>ddany obserwacji. Kamera rej~struje każdy ż etapów 'd egrar a::ji alkoholowej, niertuil fizjolo1icZ'llA! procesy przemian bohat :?rk i , wszystkie ;e; stany i za•
chowania. Lęk przed samotno§cią
i ootrzeba
za'aluszenia stresu,
p.okusa i sklbo§ć, watka z nało
gi em · i porażka, foz)iacz granicząca z histeria. Te emodo„a7'tą
rozpiętość zawarła w sobie krea·
cja Anny Dumne;. Mów! się, że
tea.tr daje najlepsze motliwofri
rozwinięcia postaci · to pewnie prawda, aktorka ara ic/t. teraz wiele na scenie .....: ale tylko
f!lm udokumentawa~ mógł' w
skondensowanej
formie
skalę
j ej §rodków wyrazu: od uśmie
chu „eq:zalto-wanej panienki" po
wyn iosłość; placz i krzyk.
J-est piękna ! okromur. W
nie światowym minąl jut
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stali tak pobieżnie i pŁytko zarysowani, że pp. Krzysztof Globisz i Jerzy Trela zdobyć się
mogli zaledwie na zasugerou;a.
nie
intencji swego postępowa
nia.
3arbar11 Sass odci11a sie zaWsze od etykietki „kina kobiece'10", choć „rowem nie do vrzebycia" określa sposób myślenia
mężczyzn
(usiłowala nawet zaloiyć kolo kobiet pracując1rch w
f:lmie jako aktywistka
Stowarzyszenia Filmowców).
Łatw:ej
utożsamia się z kobietami, które
zna i rozumie. ; o n'ch - bohaterkach stale z czymś walczących
- opowiada. Po nieudanej próbie rozrywko1m1ch „Pajęczarek"
wrócila teraz do dramatu, a za
najmocniejszą stronę swej reży
sersk}ej dziablności uważa pracę
z .aktorem.
T-0.k. ale aktorowi
trzeba dać material do arania,
aby potem nie P<Itrzeć, jak rozdygotana Dorota Seada (świeża
laureatka na1Jrod11 miesięcmib
„Teatr") męczy się nie tyllro ::
nieodfacznym r.opierosem.. ale i
niekompletnym
umotywowaniem postaci.
'
Zupelnie
ni.eprzekonujc{co
przedstawiany zost:i:i klub Arionimowyc'h Alkoholików z jego psychot"raneut11c1n11mi
sean1>11m' i
publicznymi wyznaniami. Nie daje on tu (wbrew t~mu. co mówią autentyczni c::fonkow'!!. taJeich klubów>
roc:mcia h~r..11ie
cze1istwa w trzeźwej wspólnocie
i szansy na powrót do równowagi
mimo opiekuńczych
~tarań aktorskich Dor<>tv Pomykaiy. którn zbyt rzadko grywa w
kinie, i Cezarego Pazury, który
występu.ie w każdym filmie tJolsk!m.
To prawda, że problem
jest rozległy soolecznie i powikta.nu
induwidualnie.
nie rto
udźwignięcia prze.r
tak wątlą
treścio·wo i forwalnie konstrukcję filmową.
Przypomina ona
budowle 1m11artą na jednym fi·
la.rze.
..Tylko strach"? Tylko
· Anna Dym11a dla niej . więc
podziękov.Y.:'n!a. gratulacje i pozdro-wi."nia.
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