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Anna Reynolds w swoim stosun
kowo krótkim życiu - urodziła się w 
1969 - sięgnęła już, jak sama ok
reśliła to w którymś z wywiadów, 
„dna rozpaczy". Jako jedenastolat
ka straciła ojca - zmarł na atak 
serca po gwałtownej kłótni z córką. 
Silne poczucie winy, podsycane 
wyrzutami matki, doprowadziło ją 
do dwukrotnych prób samobój
czych. Kiedy miała szesnaście lat 
postanowiła zajść w ciążę. Pragnę
ła mieć kogoś bliskiego i kocha
nego. Ukrywając swój stan opuś
ciła rodzinny dom. Jednak brak fi
nansowego zaplecza wymusił prze
kazanie narodzonego syna do adop
cji. Matka, poznawszy prawdę, nie 
szczędziła jej i tym razem obelg i os
karżeń. W silnym szoku, niespełna 
osiemnastoletnia Anna Reynolds 
zatłukła swą matkę młotkiem. Wy
rokiem sądu została skazana na 
dożywocie. Na skutek apelacji 
trafiła jednak na obserwację do 
więziennego szpitala psychiatrycz
nego. Po przeprowadzeniu kom
pleksowych badań, które pozwoliły 
stwierdzić poważne zaburzenia 
hormonalne, została po dwóch la
tach uwolniona. Już w więzieniu, 
traktując to jako swoistą ~ut'i 
terapię, zajęła się pisaniem/ 
Jej autobiog.rafia, m_~jV 
ca wyiasn1c synowy 
przyczyny ich roz-/ 

Ot her sins only speak: murder shrieks ma 
The element ofwarer mmstens the earth, 

Bur hlood flies upwards, and hedews rhe heavens. dzielenia, zain- / 
teresowała 
wydaw-
ców. 

Cover her face. Mine eyes dazzle: 
She di'd young 

John Webster The Duchess o/Ma/fi 
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Tam też poczyniła obserwacje i szki
ce do swoich sztuk, które przyniosły 
jej rozgłos i uznanie, początkowo w 
Anglii (prestiżowe nagrody Writers 
Guild i Time Oun, teraz już i w Eu
ropie, i w Stanach Zjednoczonych. 
Nie interesuje jej pisanie o tzw. 
zwyklych ludziach, gdyż jak twier
dzi „w swym życiu poznałam zbyt 
wielu niezwykłych ludzi, którzy mie
li w sobie coś, co nie pozwala trak
tować ich obojętnie i nie współ
czuć im i z nimi". Pobyt w więzieniu 
i na oddziale psychiatrycznym, 
gdzie była jedyną kobietą wsród za
bójców i gwałcicieli, nie mógł nie 
dostarczyć silnych doznań. Zarów
no Jordan (której współautorką jest 
pierwsza wykonawczyni tego mono
dramu, rówieśnica Anny Reynolds, 
aktorka Moira Buffini), jak i dwie 
pozostałe jej sztuki: Wild Things 
(Rzeczy szalone) i Red (Czerwony) 
są historiami osób spotkanych 
przez autorkę, dramatycznymi opo
wieściami o ich samotności, nie
przystosowaniu, braku porozumie
nia i zrozumienia. „Pisanie jest dla 
mnie dręczącą koniecznością. Chcę 
pisać, aby powiedzieć ludziom coś 

Inne przewiny .cepcą. lecz mordersfl1'0 
Krzyczy. Na ziemif spływa żywioł wody, 
Krew ulatuje i zrasza ntebiosa. 

o świecie, którego nie znają. Sta
ram się zamienić mój ból i wi

...._~ę w coś dobrego. Gdyby 
-. nie pisanie nie miała

'---..---.. b
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ym innego wyjścia 
'---..---..niż to, na które 

zdecydowała 

Twarz zasiań. Ćmi się wzrok. 
Umarła młodo. 

John Webster Księżna d'Arn.alfi ,......,.... J .... „, s~„.t'kl.J.. , 
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