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P 
rzyczyny kincmatograficz
no-gcograficznc powoduji1 
sytuację. w której aktorom 
warszawskim. łódzkim czy 
wrocławskim o wicie łat

wiej jest dostać rolę w filmie nii 
aktorom krakowskim. Tak się bo
wiem złożyło, iż wytwórnie filmowe 
zosta ł y zlokalizowane \I łaś nic w War
s7awie, Lod7i i Wrocławiu . Z kolei 
najlep~zy w Polsce teatr od niepamiętny ;;! : 

czasów stoi w Krakowie. 
Tak więc aktorzy krakowscy maj<! do 

wyboru <lwic drogi: miłość do zawodu tak 
wielk:1 . że 7wycii;ża w konfrontacji z miłoś
ciami innymi -jak w przypadku Wojciecha 
l' s/.llniaka , alho manifestacyjne o<lwr(><.:c
nic się od wielkiego świata. troskliwe upra
wianie własnego ogródka - jak w przypad
ku fana Nowickiego. 

i\nna Dymna wybrała tę 

drugą drogę. Co więcej- wy
d<tjc się. iż myśli o karierze 
nawiedzały ją raC?ej rzadko 
luh w ogóle. Z pierwszej roli 
- w „C udzie w J\labamic" 
- ktćm1 miała rngrać jes7czc 
jako <l7.iccko - zrc7ygnowala 
w nmian za obiecany przez 
0j1:a rower. Debiutowa la do
piero w „Weselu " w reżyserii 
Lidii Zamkow. 

Niech<;ć do „wyścigu 

szo:urów'' pielęgnował 
w niej niewątpliwie Wiesław Dymny. 
postać - jak się dziś mówi - kultowa. 
Poeta, prozaik. scenarzysta, aktor. 
a pr7cde wszystkim osobowość - za nic 
miał błyskotki. Dymny cenił ciężką 
prnci;. Mieszkał na strychu , z którego 
ra7c111 z żorn1 zrobi li dom. A potem 
wszystko się spaliło. 

i\nna często wraca we wspomnie
niach do tego małżeństwa. Twierdzi, iż 
to właśnie m;iż nauczył ją żyć . 

Wydaje się , że Dymna i kino mieli do 
siebie podobny, nieufny stosunek . An
na l)ziadyk (takie jest bowiem panidts-
kic nazwisko aktorki) widziała w wyna
lazku braci Lumiere przede wszystkim 
zabawki;:. reżyserzy fotografowali głó
wnie ladn ;1 buzię . W filmie .,Nic ma 
mocnych" grała córkę Pawlaków i Kar
gulów, mlod<1 dziewczynę śmiało pre
zentującą eksportowe wdzięki na tle 
ro snącej w siłę drugiej Polski. a w ostat
niej części trylogii za tytułowanej ,.Ko
chaj albo rn1ć" - żyła dostatniej dzi<;ki 
pracy na czarno w Stanach Zjednoczo
nych . W „Sekrecie" Romana Zału<;

kicgo była uwiedzioną przez profesora
crotomana studcntb! . Nic wielkiego. 
ale w Krak owie nic ma pr7ccic7. 11·y
tw(irni filmowej. 

Mówi;1e bardzo na wyrost: J\nna 
Dymna była doktorem Jekyllem i pa
nem I lydc. W teatrze grała w .,Nocy 
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fi<;topadnwcj " i\ndr7cja Wajdy i „Dzia- „ Tylko strach" 

<lach" Konrada Swinarskiego. Przez 
ekran przesuwała się jako atrakcyjna 
dziewczyna. Owszem, była, mówiła, 
ruszała się i podobała, ale to wszyst
ko. N11jambitnicjszą do niedawna ro
l ą była Harhara Radziwiłłówna w fil
mie i serialu telewizyjnym w reżyserii 
Janusza Majewskiego. Ale i tu histo
rią kierowali mężczyźni, ona zaś mia
ła za zadanie ładnie się zakochać 

„Znachor" 

i szybciutko umrzeć. Na tyle 
szybko, by w finale wybrzmiał 
zza kadru „Walc" Miłosza, 

nijak nic 111aj<1cy się do treści 
obrazu. 

Piszę o tc<ttrzc, a przecież za 
teatrem nic przepadam. Dra
żni mnie nic tyle konwcncj<t 
- do niej można s ię wszak 
przyzwyczaić - co zupełnie 

prozaiczne skrzypienie desek 
(które właśnie są na przykład 
trawą) i przybrudzone stroje 
postaci. Kiedy jednak ogląda
łem „Wiśniowy sad'' reżysero
wany przez Jerzego Jarockie-
go, i Dymm1 grającą J\nię, nie 
slys7alem żadnego skrzypienia 
i nic rozpraszały mnie kostiu
my drugiej świeżości. 

Dt:kada sukcesu - cokol
wiek o niej mówić - zmieniła 

jednak bardzo wicie. Ówczes
ny szef Radiokomitetu - co
kolwiek o nim pisać - wpro-
wadził do polskiego życia no
W<! jakość. Telewizję. Niemal-

na 
czyli kolejność 

/cz dnia na dzie1i film przestał 
być najważniejszą ze sztuk. 
Lokalizacja wytwórni przesta
ła decydować o popularności 
aktora. 

Największe kreacje J\nny 
Dymnej to kreacje w Teatrze 
Telewizji. W spektaklach kra
kowskiego OTV zagrała Kla
wdię w „Czarodziejskiej gó
r7c" i Bertę w „Emigrantach" 
.Joycc'a. 

Było to zaledwie parę lat 
temu . Dymna zmieniła zupeł
nie wygl :1d. Przytyła. Jej deli
katne rysy pogrubiały, straciła 
wicie z dziewczycości. Już na 
pewno nic mogła wystąpić 

„ Jak daleko stąd, jak blisko" 

w jakiejś kontynuacji „Samych swoich". 
I wtedy właśnie stani;:la przed zadaniem 

najtrudniejszym w całej jej - niech mi 
wybaczy słowo - karierze. J\ktorzy marzą 
o Hamlecie, aktorki - o Ofelii. A jednak 
istnieje w światowej literaturze roła równic 
wielka, choć nic w dramacie. 

Kiedy dowiedziałem się, że Maciej Woj
tyszko pracuje nad telewizyjną wersją „Mi
strza i Małgorzaty", pomyślałem, iż będzie 
to spektakularna porażka. Filmy J\ndrzeja 
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Wajdy i Alek
sandra Pctro
vicia, których 
podstawą jest 
powieść Buł -

hakowa, nic 
okazały się 

przecież- mówiąc delikatnie - arcydzieła
mi. Poza tym, zupełnie niezależnie od trud
ności adaptacyjnych, do realizacji opowie
ści o diabelskiej ekipie lądującej w środku 
wczcsno„talinowskiej Moskwy oprócz wy
jątkowo starannie dobranej ekipy aktors
kiej konieczny jest wielki wysiłek sceno
graficzno-kostiumologiczny, no i aparatu
ra do efektów specjalnych, a nią Telewizja 
Polska roku 1987 nic mogła dysponować. 

I było to wyraźnie widać. Wieżowce 
„I ntraco ·•wchodziły w kadr podczas pano
ramy, Wisła w :7..aden sposób nic mogła 
uchodzić za rzekę Moskwę, bal u Wolanda 
był wyjątkowo kameralny, a o locie na 
miotle wolę nie pisać . Za to tylko Gustaw 
Holoubek mógł tak sugestywnie wcielić się 
w postać znużonego szatana czyni<1cego 

dobro, Zbigniew Zapasiewicz tak praw
dziwie zapytać „Co to jest prawda?", a Ta
deusz Bradrcki tak po prostu na to pytanie 
odpowied zieć. Nic wyobra7.am sobie Mist
rza innego niż ten zagrany przez Włady
sława Kowa lskiego - Mistrza znerwicowa
nego, pozbawionego nadziei, gimicego 
w oczach. A jednocześnie pełnego godno
ści. Wielkie aktorstwo. 

Dymna w roli Małgorzaty„. Z początku 
wydawało mi się, iż J\nna Dymna może być 
Bułhakowowską bohaterką przed posma
rowaniem się maścią . Na ekranie zobaczy
łem jednak kogoś zupełnie nowego: praw
dziw11 kobietę, miękką, pamiętającą nieda
wną zalotność . J\ przede wszystkim bardzo 
piękm1 i zdecydowaną na wszystko. byle 
tylko uratować ukochanego mę7.czyzni;:. 

Taką, która pójdzie do samego piek ła, 

jeżeli będzie go mogla w ten sposób ocalić . 
Lecz przecież uratuje też Fricdę . 

W scenic balu u szatana Małgorzata 
dowiaduje s i ę, że nigdy nic wolno nikogo 
o nic prosić. Fragment ten nie był do tej 
pory dla mnie zupełnie jasny. Dopiero 
dzięki Annie Dymnej zrozumiałem, iż jest 
to klucz do postaci ~iora , <t ściślej - jego 
stosunku do władzy - despotycznej , okrut
nej , niemo7Jiwej do racjonalnego ujęcia . 
Władzy, przed którą nałci.y się ukorzyć. 
I nigdy nic prosić, w oczekiwaniu na 
okruch łaski. Malgorrnta Dymnej przyj
muje tę zdumiewającą prawdę jako oczywi
stość , niczemu sii;: nic dziwi i nic próbuje 
dochodzić swego, tj . wycg7ck wowania 
obietnicy. Wie, że ci potężniejsi, „ sarni 
zaproponują, sami wszystko dadzą " . W to 

właśnie wierzył konajiicy Bułhakow 
w oczekiwaniu na telefon z Kremla. 

Trochi; wbrew Jerofiejewowi, kobieca. 
ciepła i radosna okazała się Natalia w ,.No
cy Walpurgii" w reżyserii Kazimierza Ku
tza. To też 7asluga Dymnej . 

I wreszcie nagrodzona na gdyiiskim fes
tiwalu w roku 1993 rola Katarzyny w filmie 
Barbary Sass „Tylko strach" to publicys
tyka i nie należy dziwić s i ę uproszczonemu 
obrazowi świata. gdzie na Woronicza pra
cują ojcowscy abstynenci i siostrzane abs
tynentki , a bohaterka jest rozpijana tylko 
w czasie kręcenia reportaży w terenie (teren 
to wszystko. co nie jest Wars7awą). Po
znajemy j<] w klubie Anonimowych Al
koholików. gd1ic - po rocznej terapii - ma 
7aj ;1ć się dzicwC?yni1 jcs7c1c bardziej chor:i 
od siebie. J\lc - podobnie jak w autorskiej 
wersji .,Straconego weekendu" - z kor
kociągu nic mo7.na wyjść . Katarzyna miota 
się jak ćma - i jak ćma dąży do samoznisz
C"'.cnia. Dymna wygląda strasznie - otył a , 
z przetłuszczonymi włosami. zlana potem. 
I jest prawdziwa , przerażaj;ico prawdziwa . 

Wbrew logice -ale po to. by dać nadzieję 
uzależnionym - „Strach'' ma szczęśliwe 
zakończenie. D oskonale rozumiem reży
se rkę i aktorkę . To dobrze, że ludzie kina 
myślą o sobie jak o kimś, kto nic puwinicn 
S7 kodzić . Życic jes t wa żniejs ze od artys
lycrnego efektu. 

Anna Dymna spaceruje po Plantach 
z ośmioletnim chłopcem . Nigdy już nic 
zagra Joanny 7. „Luku tryumfalnego" i chy
ba s ię tym tak bardrn nic przejmuje. Życic 
jest ważniejsze od najważniejszej roli . • 
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