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.. Ta historia obrosła jut w Ie· ' ... 
i;" ,gendę, jak to K'Dnrad Swlnar- · 
:::ski, któremu Anna Polony 
~:·asystowała przy pracy rety- "'· 
. . serskleJ, za JeJ trzy "groSze,. 
· _ czyli wtrącanie swoich pomy-
. słów, płacił pięć złotych. Nie- . 

raz zalazła za skórę najwlęk· 
· szym reżyserom, gdy Ich kon· 
1 

• cepcjl roll przeciwstawlała · 
_ własną. Potrafl wykłócać się . 

' :.":~w obronie krzywdzonego jeJ ~ . 
• ::.zdaniem młodego aktora, a JeJ .. 
.... byli studenci właśnie do nieJ · 
• biegną się wytallć. Jest wiei· 
ką ekstrawertyczką, osobą 
~ niecierp !Iwą · ! -.vybuchci.·.:q. 
• Ale to, te nie ukrywa swoich 
uczuć, zarówno tych dobrych, · 
jak l złych, zjednuje jej sym
patię kolegów ~ktorów. PfZe.. 
pada za nią aktorska mło· 
~Ie!. Kochają ją t~ widzo
wie- na długo przed Krysty
ną Jandą odkryła ·. przed 
publicznością walory a~or· 

· stwa tywlołowego, wyrazlśte
go, emocjonalnego. • · 

r-_ - Każda rola mówi~/ c ~ now~
go o mnie samej. Kilka z ni -a by
ły to kobiety okrutne, des otyczne : 
i bezwzględne-powi · mi wię-
cej, niż chciaJabym wiedziec. Począt- · 
Jcowo nie rozumia!am, dlaczego re- , 
żyserzy proponują mi takie tple: Wre
szcie obudzi/y się \W mnie podejrze.. 
nia, że wcale nie jeste.m takim . 
aniolem dobroci, za jakiego się mfa- • · 
łam. Kiedy to do mnie dotarlo, ptŻe-: !:.1 
żyfam szok, ale potsin nie tosta/o mi :. ·' 
ricinnego,jakpogodzićsięztyińfak'J-:;: 
tem. Już nie walczę z tą despotką 1' 

1 zlOtniCą ·w sobie. Czasem usi/iiję "" 
ją ·okiefzr)ać albo prż'inajmniej zapa- · ·~ 
nować nad niej. W pracy aktórskiej ta- · 
Id ch8raJder pomaga:.. moinastawlać . 
na swoim w konfliktach z 'reżyserem· • 
abo parti;eram;, a te ~czasem '~; 
mi się zdarzają. W życiu pr,iWatnym 
też bywam trudna_ Ale w gruncie rze- .. 
czy jestem osobą czulą, delikatną·· .. . " . . - . 



i slodką. Tak naprawdę kochain ludzi 
i ch;ialabym, żeby byto im dobrze na 

:świecie- mówi Anna Polony. 

·Aktorka Swln~~klego 
l ,.Panl Dulska" · 

Nie wyobraża sobie, aby mogła 
Y/lfo.OOfWaĆ jakii<Qiwiek nieartystycz- • 



ny zawód. Taki, w którym nie mogła
by się dużo ruszać, rządzić, spierać 
się, działać.· Marzyła kiedyś, by zo
stać dyrygentem albo śpiewaczką. 
W dzieciństwie próbowala nauczyć 
się gry na fortepianie .i śpiewu, ale ja
kqś nic z tego nie wyszjo. Miała bar
dzo dobry glos, dopóki nie dorobRa · 
się chronicznej chrypki. 
Wybrała teatr. Już w liceum posta

nowiła zdawać na PWST aż do skut-
ku. Dostała się za pierwszym podej· · · 
ściem. Uważała się wtedy za dziew• • . 
czynę dość brzydką. Dopiero w~· · 
atrże wyzbyła się kompleksów. 
Nauczyła się wydobywać zalety uro

'dy, kamuflować braki. Jako drobna, 
niewysoka blondynka, obdarzona ni
skim, specyfic:znym głosem, nie mia- ' 
la specjalnych predyspozycji ani do· 

· ról słodkich amantek, ani wzniosłych 
heroin. Jak podkreślają krytycy, pra
wie wsz:ystk_o, co osiągnęła na sce-

. ·nie, zawdzięcza swojej osobowości 
:1 rodzajowi akt6rskiej ekspresji. Po-:. 
trafi nadać kreowanym' postaciom 

: nietylko ~.ale teżjakiś n&
'lJchv.iytny czar, niepospol"rtość, a rfNł

. nocieśnie iwyide ludzkie ciepło: · 
~"! Mając Zaledwie 21 lat, trafiła do Te- · 
atru lm. J. Słowackiego w KrakoWie. 

' Przez 31ata grywata·tam głównie ... 
. :·sruZące. Jej talerit został dostrzeże- .: 
~ · f'ti, gdy poWierzono jej wreszcie dwie 
role dramatyczne. Po 4 sezonach, 
wcale tego nie chcąc, przeniosła się · ·' · 

:. d9 StśregO Teatru: Jak mówi, z ~a-



czem poszła za mężem, aktorem, 
który chciał zmief'lió.scimę. Po latach 
przyznaje:-Nie wiedzialam, że chcę 
uciec przed~ paemaczeniem ... 
· A było nim spotkanie z Konradem 
Swinarskim i jego wizją teatru. Wła
śnie u Swinarskiego i na deskach 
.Starego• powstały największe kra-



acje aktOI'Skie Mrrj P,llony. Grała we 
wszystkich jego inscenizaCjach, zy
skując miano .aktork: Swinarskiego" 
i pozycję gwiazdy. Wybitny reżyser, 
legenda Starego Teatru, widział ją ja
ko aktorkę dramatyczną, tragiczkę. 
O~dził ją m.in. w roli Młodej Bladej 
w "Zegnaj Judaszu" lredyńskiego, 
gdzie wcieiHa się w po~>iać dziewczy
ny nie tyle upośledzonej psychicz
nie; c0 nadwrażliwej: 

7 Zagralam kilka ról, które ~ci~le 
· przylegaty do mojej osobowości 

i tworząc je, mialaro poczucie wyjąt
kowej ~fakcji. 8yla to rola dziew
czyny w .Żegnaj Judaszu", Heleny 
we. Wszystko dobre, co się dobrze 
k~zy~s~~pimiM~w.~ 
leniu" Wyspiańskiego-mówi.-Rze. 
miosfo aktorskie sluży mi do urzeczy
wistnienia moich wyoblażeń o pasta- . 
ci, którą odtwarzam, mojego jej od-
czuwania. . 

Czasami . 
czuje się zapomniana ·. 

Z Konradem Swinarskim pracowa- : 
fa przez 1 O lat Po jego śmierci zmie- -
nił się typ granych p~ nią ról. Za-

. c:żęła się skłaniać kti aktorstwu cha
rakterystycznemu i komediowemu, 
gdyż tak chcieli ją widzieć inni feż!t-

~ serzy. Stworzyła bardzo sugestYwną · 
postać Anieli Dulskiej w spektaklu M- · 
drzeja Wajdy przeniesionym później 

·na telewizyjrrj ekran .Z biegiem lat, • 
z biegiem dni ... •. Początkowo bardzo 

• wzbraniała się'przed tą rolą. ·. . 
- Mialaro zagreć tę postać od mlo

dej dziewczyrrfdo zupefnie starej~ 
• blety. Musialaro się odmfodzić, a pO-• · 

tem postarzyć · co najmniej o 20 lat." 
A do tego taka wredna baba! 

Serial ten przyniósł jej ogólnopol
ską popularność. Milll9 tego S!Jkce
su tylko dwóm innym reżyserom -
Krzysztofowi Kieślowskiemu (w .De
kalogu•) · i - Marcie Meszaios 
(w .Dzienniku dla moich dzieci• , 
i .Siódmym pokojuj -udało się ją 
namówić do udziału w filmach. Czę-: 

.~ ~ natomiast występuje w Teatrze 
Telewizji. ,. .... · - · ,. · • 

-Na planie filmowym czuję się nie 
najlepiej, ponieważ mam wrażenie, 
1e karnem mnie więzi, ogrenicza, pa::. 
·trzy na mnie zimnym okiem. Brakuje'· 
mi tego kontaktu, jaJd wytwaiZa się 
między mną a widownią w teatJze-

' tłumaczy. • .: • 
. Zdaniem riektórych, niepodobień-.. 

stwem jest, by aktorka tego talentu 
i takiej techniki tak rzadko pojawiała · 
się w filmach; gdyby mieszkała na 
Zachodzie:.. zapewne specjałnie dla 
niej pisano by scenariusze. Tymcza
sem nawet w macierzystym Starym 
Teatrze ma długie przerwy w graniu. 
· -Także itemz mam dużo wolnego 
·czasu, co mnie bardzo martwi. Rozu
miem, że starsza aktorka nie jest już 
tak potrzebna jak mfoda, ale każdy ta
ki okres przestoju mnie boN, bo czu
ję się iapomniana. A nie rozumiem, 
jak można zapominać o tak halaśli
wejosobie . 

. 
Retyser l'pedagog ·· 

- Jak już bytem .starym profeso
rem• w krakowskiej FWST, dowiedzie
liśmy się, że Anna Polorrt zdaje na re
żyserię. Na komisję padl blady strach 
- wspominał kiedyś jej serdeczny 



· -Mam teraz dużo wolnego czasu, co mnie bardzo martwi · 
-mówi Panl Anna · ,__ ~ • , 

4 • 
: . 

przyjaciel i współpracownik, Józef jest bardzo podatna na wszelkiego 
Opalskł.-Ale jak już iniala wejść na-· rodzaju ciosy i rozkleja się pod 
salę f3gzaminacyjną, uslyszeliśmy jej wpływem, wydawałoby się drob-
stlaszny krzyk, że nie będzie zdawa- nych, przeciwności. 
fa To nas skonfudowalo jeszcze bar- -Jestem okropnie nerwowa, la-
dziej. Wciągnęliśmy ją silą na salę. two popadam w stany przygnębia-

. ZdaJa i nada/a temu rocznikowi re-- :.: n/a, jeśli coś nie. uldada się tak, jak
żyserskiemu prawdziwie artystowski ~ t bym chciala. W takich sytuacjach 
~ StriJszliwie rozrabia/a . , rozmawiam sama ze sobą, sZIJkam 

Uczenia aktorstwa i reżyserowa-- -też kontaktu z innymi Judiml. Oni 
: nia w krakowskiej PWST podjęła mnie pocieszają, tfumaczą mi, że 
- się pod wpływem Konrada Swinar- nie powinnam się pqejmo~ć i po-

sk:ego. Pierwsze kroki jako rE>.i:yser · woli wychodzę !JB powierzchnię -
stawiała jeszcze za jego życia ' opowiada: . :;J;:; · · . 
wStarymTeatrze;pojegośmierci • , · ._ •.•. j._~""-''···: .. 

· odczuwała potrzebę zrobienia cze-- - Śmiech przez łzy- ' · --- ·. 
goś z tym bagażem doświadczeń . . Należy do nielicznych aktorek, 
artystycznych, który pozostał jej po które potrafią żartować na swój te-
ich wspólnej pracy. Z młodzieżą re-- mat. To także pomaga jej rozłado-
alizuje głównie klasykę - Szekspi- wać stres, a kiedy już zaczr1ie się 
ra, Wyspiańskiego, Fredrę, Beau- śmiać sama z siebie,· od razu czu-
marchais'go. Fascynuje ją świ~ je się lepiej. Mija napięcie i zaczy
który odszedł, a który jej zdaniem na dostrzegać dobre strony życia. 

~- był bliższy naturze i człowiekowi niż · Lubi też słuchać dowcipów, choć 
dzisiejsze czasy. Nię przepada też sama nie ma do nich pamięci. 
za współczesną dramaturgią- zim- • - Mam wesołe usposobienie 
ną i formalną. Chętnie sięga póma- . _l bardzo lubię się śmiać, ale w gię-
terial komediowy, wychodząc z za- biduszy chyba jednak jestem smu-
łożenia, że jeżeli młody człowiek tasem:- wyznaje: : "' · -

· poradzi sobie z rolą komiczną, to ~ • Kiedy ma trochę wolnego czasu, 
także sprawdzi się w tragedii.- wyjeżdża ·za miasto i plewi grządki 

Pracy ze studentami poświęca : w ogródku. Od czasu do cżasu raz
mnóstwo czasu, ma z nimi wyjątko- .- wiązuje krzyżówki. Bardzo lubi pra
wo dobry kontakt. ce domowe, z wyjątkiem gotowania 

- Tylko mlodzież rozumie gwal- · - Gotuje moja siostrzenica, jako 
towność moich reakcji i większość kucharka jestem beznadziejna Dla
nie ma mi tego za z/e. Olatego znaj- • tego· po • pierwszym potknięciu 
dujemy porozumienie: W gruncie w małżeństwie już nie próbowalam 
rzeczy zachowałam 'młodzieńczą związać się ponownie z żadnym 

· ·werwę. Być może nie licuje ona ze . mężczyzną, brakuje mi tego najNaż-
s~sem profesora, ani z powagą, niejs1,ego kobiec~go atutu. 
jaka pdwinna cechować sfaJsz.ą pa- Anna Połony jest,. jak to żartobli-
nią, ale ja w sobie /Libię ten .gej- ' we określa, typem sprzątacza. 

· zerek•. To cechy mojego charakte--- · W mieszkaniu, pełnym pamiątek 
ru, które odziedziczylam po węgier- i różnych bibelotów, ciągle sprzą-
skich przodkaąh. Mój dziadek był ta, bo szybko robi · bałagan, 
Węgrem - tłumaczy. · _ a później długo i powoli go likwidu-
- Zawsże podkreśla, że aby osią- je. Bardzo ceni sobie życie rodzin-
gnąć sukces w tym zawodzie, prócz n e, do swoich bliskich jest bardzo 
talentu i pracy trzeba mieć jeszcze przywiązana. 
bardzo dużo szczęścia Trafić na od- Podobnie jak do rodzinnego Kra-
powiedniego reżysera, mieć możli- kowa i ukochanego Starego Tea-
wość pokazania się w spektaklu, tru. Zaprzyjaźniony z nią od lat Jan 
który zostanie doceniony. Dlatego Nowicki stwierdził kiedyś, iż dla nie-
nie może się pogodzić z tym, gdy jej go Polony jest jednym z symboli 
ukochani, zdolni uczniowie nie robią Krakowa, jak Piotr Skrzynecki czy 
kariery, bo nie mają podobnej szan- Tadeusz Kantor. Nie tylko w sensie 
sy. Ale niektórym się udaje- tak wy- przywiązania aktorki do tego mia-

. bitni aktorzy, jak rn.in. Kq.ysztof Glo- • sta, ale także kultywowania trady-
. bisz, Jan Frycz, Anna Radwan, Mag- cji i przyzwyczajeń. 

dalena Cielecka, to właśnie jej wy-. . -Kiedy wpadam do niej w nie-
-chą.vankowie. dzielę, to jestem pewien, że zosta-
. Zycie aktorki, reżysera i pedago- nę poczęstowany. krupnikiem -
g a w jednej osobie jest pełne stre-- mówi Nowicki.- W domu Ani od XIX 
sów. Ą choć Polony uchodzi za wieku zawsze w niedzielę jest na . 
osobę ostrą, kłótliwą, a jak twier- obiad krupnik. -
dzą niektórzy, nawet agr~ywną, to Anna Bledrzycka 


