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„·co SiĘ WYDAJE

„Nie pozwolił mi .
być gwiazdą"
- Dobrze, i.e mam tę
książkę; będzie mnie

chronić

przed pytaniami dziennikarzy
- mówiła Anna
Dymna na Festiwalu -Gwiazd w Mię
dzyzdrojach, gdzie
była jedną z najbardziej obleganych aktorek. „Ona to ja" należy do
modnego gatunku monografii
gwiazd, które ogląda się jale prywatny album, a czyta jale gawędę
(,,story'').

Ten gatunek moi.e wydać się ła
odkąd wszelkie granice tego,
co się uważa za intymne, wstały
przekrocwne: celebruje się poufałość, o wszystko wolno spytać,
twy,

woz.yscy są re wszystkimi na ty. Takie ksiąili spisuje się dzisiaj wprost -

z taśmy.
Tu jest inaczej. Elżbieta Baniewic;z nie udaje wścibskiej dziennikarki, powstaje krytykiem teatralnym. Ze swadą opowiada o aktorce, którą obseiwuje od lat („poznałam swoją bohaterkę prywatnie i nie
· rozczarowałam się"). Jej bohaterka jest postacią szczególną: choć
wygrywała plebiscyty popularności, „nigdy nie została gwiazdą".
Nie wytworzyła się wokół niej bariera nieprzystępności. ,)est zawśze
sobą" - mówią o niej ludzie teatru,
ceniąc w niej ,Jntuicyjną wiedzę
o tym,
.„ co jest własne, a co na sprzedaz.
Wjej życiu są rozdziały, l1óre same układają się w sensacyjny romans. Czy legendarne małi.eństwo
z Wiesławem Dymnym nie dałoby
się opisać jako wariant baśni o Pięk-

GAZETA WYBORCZA Środa 6sierpnia1997

nej i Bestii? Czy seria tragicznych
katastrof, jalcie przeżyła w latach
70., nie dałaby się zinterpretować
magicznie lub psychoanalitycznie?
Baniewicz nie układa ,,romansu",
zachowuje dyskrecję. Tajemrucą
aktorki okazuje się rzadka umiejęt
ność zachowania równowagi mię
dzy życiem sztuką, znalezienia

a

przekładni między osobowością
a rolą, „wewnętrzna wiarygodność", o J...1órej ładnie mówi dawny
dyrektor Starego Teatru Jan Paweł

Gawlik. W tym momencie musi
pojawić się postać Dymnego już nie

jaleo „besili", trudnego człowieka
· i wrażliwego artysty, ale jaleo mistrza, l-'tóry nauczył ją być sobą i zabronił bycia gwiazdą.
TADEUSZ SoBOLEWSKI
Elżbieta

Baniewicz:
„AIUUl Dymna - O/Ul IO ja ",
~daw11ictwo KsiqiJ;owe
„Twój Styl", s. 159

