
I<o detowałam, bo nie miałam urody 

Legenda polskiego 
kina i teatruAnna 
Polonywłaśnie 
rozstała się ze Starym 
Teatrem. Po 50 latach 
pracy. Odchodzi 
w geście sprzeciwu 
wobec stylu tworzenia 
teatru przez nową 
dyrekcję 

ie chcę rozmawiać o Sta
rym Teatrze, bo to dla 
mnie banlzosmutnei bo- . 
lesne. Podobnie czułam 
się podczas rozwodu 
~wieloma laty. Dziś 

lubię wsw,minać młodość i Rierwsze lata 
kralcowsiciej szczęśliwości - zapowiedziala 
aktorka na samym początku. I tak będzie. 
Bo ten telcst to historia jej życia. 

Anna Polonyjestrodowitąkrakowianką, 
choć dziacjek był z pochodzenia Węgrem. 
Przez wiele lat mieszkała niemal w sercu 
Krakowa w mieszkaniu, w którym 
przed wojną rcxblie&prowadzili zakład in
troligatorski. Po olrupacjfmama go zlik\yj,.-, 
dawała. Nieznała~ojca. urodziłasię 
bowiem po jego śmierci, ale wie, że gwał
townydmakter: buntowniczość, wybudlo
wość. a także ambicje, właśnieponim odzie
dziczyła.-Mojamama była banlzosilnąoso
bowośdą. To ona scalała całą naszą rodzi
nę. Dom zawsze był miejscem, w którym 
auliśmysię otoczeni miłością. opieką i mie
liśmy poczude stabilności. Nawet jeśli nie 
było poczuda bezpieczeństwa-bo czasy 
okupagi, potem komunizmu temu nie 
sprzyjały -to. mama zawsze stwaizała wo
kół siebie niezwykłą aurę. Była surowa, ale 
dla mnie wyrozumiała. Od czasu do czasu 
dostawałam od niej lanie lub stosowała in
ne kary, żeby mnie poskromić. W dzieciń
stwie nic nie zapowiadało mojego diabel
skieiJ> charakterku- zaiZelalsię aktorlca. 

Jalddlabei?Topzec:zaa 
dzlewczyDkabyła 
Była grzecznym dzieckiem, wszystkiego się 
bała. Nawet pójśda do szkoły.- Parniętam 
ten pierwszy dzień: strasznie płakałam. 
Uspokoiłamnie dopiero nauczycielka, kiedy 
zarządziła śpiewanie piosenki. I tam, 
w . . klasie podstawówki. zaczął . 
~zesceną.",dzie,idzie~ 
siwyJpoprzez łąki, poprzez niwy, ma na ple
cach wórJ Idzie, idzie do tej chatki, gdzie 
mieszkają grzeczne dziatki, dla niegrzecz
nych wmr"-jaksięłatwo domyślić, to wier-
szyk o Świętym Mikołaju. . 

~mniej byłascenalcameralna TealruSlo
wackię>, w którym grała po szkole, przez 
cztery lata.-Właśnietam zagrałam pielwszą 
moją prawdziwą rolędramatyt:zną w sztuce 
mojej koleżanki Romy Ligockiej "Dwa razy 

południe". W Słowackiego byłam też 
Janielką w "Królowej przedmieścia" 
i Marcysią w "Don Juanie" reżyserowanym 
przezBobdana.Korzeniewslcieg. W Słowa
ckiego, a potem w Starym byliśmy razem 
z Markiem Walczewskim. W 1961 r. wzięli
śmy ślub. Bytiśmyrazem do 1974 r. On sza
lony, ja szalona- widać za dużo było tego 
szaleństwa. jaknajedno małżeństwo. Nigdy 
potemniewyszłamzamąż,boślubkościel
ny jest tylko jeden. 

Ale najpierw była przecież szkoła teatral
na - najpiękniejsze lata, zdaniem aktorki. 
Czas, kiedy nie maszjuż,jakw gimnazjum, 
narzuconych pxzedmiotów, których nieko
niecznie chcesz się uczyć, czas już rozluź
nionej dyscypliny domowej ... - Co tu dużo . 
gadać. młodość zawsze człowiek wspomi
na najmilej. Nie, niechdałam w młodości 
przewracać świata do góry nogami, jak to 
częstopróbujemłodzież.Zawszebyłamhu
manistką, lubilam poezję, chriałam opowia
dać o swoim widzeniu świata, o postrzega
niu żyda, o szukaniu odpowiedzi na pyta
nia, które mnie dręo.ą. 

Jaldepyłallladręc:zyly 
mlodzłntlrąsbvlentlrę? 
Dlaczego. Dlaczego żyjemy, ~cierpi
my, dlaczego musimy umrzeć. W szukaniu 
odpowiedzi na te pytania pomagali jej wspa
niali przedwojenni profesorowie, wielcy ak
torzy, m.in. Wacław Nowakowski, Włady
sławWoźnik. Miec2ysław Kot1an:zyk- twór
ca słynnego Teatru Rapsgd.y~Maiia 
Malidca, Halina GaDowa. 

To oni uczyli elegancji. klasy, wyraziste
go słowa, gestu.-Jakże to wszystko byłoin
neoddzisie;szego~teatru, w któ
rym słowo nie ma swojej wagi. a tekstwiel
kiegodramatmganiejestszanowanyprzez 
reżyserów. Nie wspąminając już o urodzie 
obyczaju, która ~e odeszła w za
pąpmienie. 

're wspomnienia lat szczęśliwych coraz 
cz.ęściej do niej wracają. Są niezwykle żywe, 
radosne, depłe i kolorowe. Bo szkoła to nie 
byłotylko zdobywanie wiedzy o zawodzie, 
świecie. To także byłyszalone lata wspania
łych zabaw. -No przecież nasz rok był nie 
tylko zwariowany, ale i towarzyski, wystar
czy, że wymienię między innymi Jurka 
Bińczyckiego, MaJka Walczewskię>, Tad
ka Kwintę, Janusza Zakrzeńskię> czy Olę 
GóiSką. Wspanialelata w cudownym towa-
rzystwie. o 

AnnaPolonynie kryje, że zawsze bardzo 
lubiłażycie towarzyskie. W domu często by
walip:ie, a podczasrodzinnyt:hobiadów 
królował słynny krupnik. - W młodości 
uwielbiałam towarzystwo. A że miałam 
kompleksy z powodu braku urody i chcia
łamsiępodobać, wjęckoldetowałam panów, 
by być zauważoną. Lubiłam też włóczęgi 
po Krakowie, .całonocne rozmowy 
w SPATiF-ie. Tylko do wódki byłam kiep
skim kompanem: dwa kieliszki .zwalały 
mnie z nóg-nieukrywa Anna. 

Jakwiedzą r.nyjaciele. znajamii studen
d pani profesor, jej charakterek nie jest ła
twy. Po raz pierwszy pokazała rogi w lice
um. -z całej czwórld rodzeństwa najwięk
szym wulkanem był brat, prokurator.~ 

· IIliBpewności.siebienabrałam w szkole te
atralnej, jako zdolna studentka, a potem 
w zawodzie, kiedy poczułam, że jestem ce
nioną aktorką. Wtedy na dobre ujawnił się 
mój charakterek. 

-Hanka jest ą;obą zupebńe wyjątkową 
-mówi JózefOpalski, pedagog i reżyser. 
- Roz1coszna w swoich awanturach. cudow-
na na scenie, uwielbiająca studentów. Mat-

.,.. Wmlodośd uwielbiałam towarzystwo. Lubilam tełwłóczęsi 
poKrakowie,calonocnerozmowywSPATiF·Ie 

kowała im w chorobie i. .. ochrzaniała ich 
fundamentalnie. Ma cudownepoczuciehu
moru na swój temat. Jest kłębowiskiem 
spnecznośd. 

Jestjaksmoc:zyca.~ 
zadowoloDa.lekko ogonem 
- W szkole teatralnej to się pani Ani bardzo 
bałam - mówi z kolei aktorka Sonia 
Bohosiewi~.-To była mojanajsroższa pa
ni pedagog; często powodowała, że płaka
łam. Krzyczała na pJZyldad, że jestem za wy
soka, że mam być niższa, jak do mnie mó
wi Nawetnauczyiamsiętrodlęprzylcucać. .• 
A potem się okazało, że prof. Polony jest 
poprostucudownymczłowieldem -oczym 
mogłamsięprżekonać,gdygrałyśmywKra
kowie i w ~towicach w "Twórcach obra-
7i:Jw". Jak sądzę, pani Ania bardzo chciała, 
żeby się jej studend bali; A jest tak kruchą 
istotą o gołębim sercu. 

I wyznaje:-Taknaprawdę paniAniajest 
smoczycą, która ma wirtualny ogon i jak jest 
zadowolona, to nim lekko faluje, a jak jest 
zdenerwowana, to enetgicznie uderza nim 
o podłogę. Ale trzeba dostać od pani Ani 
payzwolenie, by ten ogon zobaczyć. 

Miłość do teatru Anna Polony wyniosła 
z domu. Mama kocbała teatr, siostra Zofia 
marzyła o zilwodzieaktorkii tę miłość prze.. 
lała poniek1\d na Annę. 

- Mama przyjaźniła się z panią 
Bronisławą Janikowską, świetną suflerką, 
która jeszczemnie sutlerowała. Jakoośmio
letniądziewaynkęzabrałamniedo Teatru 
Słowackiego na przedstawienie o wojnie 
"Dom pod Oświęcimiem" Tadeuszalłołuja. 

, Grała w nim wielka aktorkaAleksandra śJą
ska i Tadeusz Kondrat, ojciec Marka. Mam 
w oczach obraz: siedzą na scenie i nagle 
wchodzą mężczyźni w mundurach. Prze
straszyłam się, ale ten świat sceniczny wy-

• 

P AnnaPalony 
w tamtym roku 
odebrała nagro

dę Mistrza Mowy Pol
skiej, na Festiwalu Te
atru Polsl<ieF Rada 
i Telewil,ji .Dwa Tea
try" w Sopocie uhono
rowano ją Wielką Na· 
grodą za całokształt 
osiąWlięć 

Jestemjużmocno 
dojrzałąkobietą 
i chcęsiętrochę 
nascenie zabawić. 
Zn6w zagramrolę 
tytułową. czyU. •• 
arszenik 

dał mi się fascynujący. Podobał mi się bar
dziej niż ten prawdziwy. 

Po latach spędzonych w "słowaku" ak
torka związała się ze Starym Teatrem, two
rząc w nim wybitne kreacje w spektaklach 
m.in. Konrada Swinarskiego, Jerzego 
Jarockiego, Andrzeja Wajdy, Jerzego 
Grzegorzewskiego czy Kazimierza Kutza. 
Była niezapomnianą Muzą w ,.Wyzwole
niu", IdaHą w "Fantazym", Radlelą w .we
selu", Ofelią w "Hamlecie" oraz Selmą 
w ,.Twórcach obrazów". 

Rolą On::ia w "Nie-Boskiej komedii" wre
żyserii Konrada Swinaiskiego zaistniała ja
ko znakomitaaktorlca. Była z reżyserem za
przyjaźniona, a o jego teatrze tak dziś mó
wi: - Jego przemyślenia wynikały z głębo
kiej analizy tekstu, z doświadczeń człowie-
ka XX w. i ze znajomości historii. On wkładał • 
w swoje spektakle całą swoją duszę i całe 
serce. Swoją miłość do Polski, którą wybrał 
na ojczyznę. Kochałnas z naszymi zaletami, 
wadami. Obecny teatr, w ogóle sztuka 
współczesna, z lubością pokazuje brzydotę 
świata i człowieka, a człowiek i świat mają 
dwie strony: piękno i brzydotę. I teatr wi
nien pokazywać tę dwoistość. Bez niej jest · 
ubogi. Teatrmoże być poszukujący, prowo
kujący, nawet bolesny - taki był przecież 
między innymi teatr Kantora, Grotowskie-
go i również Swinarskię>-ale nie chamski, 
brutalny, poniżający i obrażający. Konrad 
prowokował niektórymisytuacjami scenicz
nymi, ale to była prowokacja intelektualna, 
a nie dla wywołania skandalu. 

W pamięd wielu widzów do dziś pozo
staje jako neurotyl:Zna Dulska w spektaklu 
teatralnym i serialu telewizyjnym .Z bie
giem lat, z biegiem dni". Rewelacyjna 
w spektaklu "Król umiera, czyli ceremonie" 
i w filmie "ReweeS". w tym ostatnim stwo
rzyłaniezapomnianąlaeację. Przezwiele lat 
była pedagogiem w krakowskiej PWST, 
gdzie pełniła także funkcję prorektora. 

Po 53 latach od debiutu, znów ujrzymy 
Annę Polonynascenie, aletym razem. .. Te
atru Słowaddego. Tam właśnie aktorkaroz
pocznie w nowym roku próby do świetnie 
napisanej i zabawnej sztuki "Arszeniki sta
rekoronki". 

- Przez całe życie krzyczałam ze sceny 
o ludzkim dramacie w sztukach Szekspira, 
tekstami Mickiewicza, ~<mińskiego, Słowa
ckiego, Wyspiańskiego. A teraz jestem już 
mOCifo dojrzałą kobietą i chcę się trochę 
na scenie zabawić. Jak za dobrych czasów, 
znów zagram rolę tytułową, czyli. .. arsze
nik. No bo przedeżnie stare koronki! Wra- ., 
camnade5ki~bojakwidać,sta-
ra miłość nie rdzewieje. e 

.. 


