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T elewizja emltu~ powtórnie 
Wajdowskl serfal .Z biegiem 
lat, z biegłem dni", który 

urodził się pąed czternastoma laty 
w krakowskim Starym Teatrze, jako 
ośmiogodzinny . spektakl. Przynaj· 

. mnl~ premiera tyle trwała. W seiicl· 
lu tym Anielę Dulską gra·· Anna 

· Polony, znana aktorka krakowska. 
Od pe.\rnego _aasu · CzęścieJ. Jll 

można spotkać w Katowi-=ach n!Ż 
w Krakowie, gdyż"w tUtejszym teat" 
rze przygołOlA/Uje ~Wesele" · Wy
spiańskiego. . . . . 

A..wlęĆ mamy juŻ dWa zawody 
pani Anny: aktorka l reżyser. Dodać 
trzeba trzeci:'profesurę w krakaws· 
kiej PWST. 
· NajdłuZej l najchętniej jest aktor· 
ką. Krucha, drobna, jasna, o duiych 
oczach l chro~ głosie (pap~· 

, rosy!)-jest~ lnclywiduafnoś· 
cią teatru krakowskiego. Na Polony 
chodzi się do t~ .. 

Ale m~ populamość daje 
film. Anna Polony nie miała szczęś·. 

· cia do filmu. Znamy Jll.raczeJ z wielu_ 
realizacji teatralfl!,dl w lV. · Dzięki 
przeniesleńlu na szklany ·ekran 
,.Wyzwolenia", słynnego spektaklu 

· Konrada Swinarskiego, mogliśmy 
zobaczyć Muzę - jej . szczytowe 

· osiągnięcie aktorskie. Lecz l przed
tern 1 potem było wiele znakomitych 
C2J} choćby dekawyćh ról Anna 
Polony doHC2J} się ich z łatwoścą 
stu. Należy do osób ~ątkowo pra-

gotowo5d twórczej". l przyszła Muza w "Wy
zwoleniu". rola żwierciadlana, która na równi 
ż Konradem (Jerzym Trelą) skupiła Wszystkie 
§w!atla sceny. W czasie prób nad "Hamleterri", 
kiedy pani próbowala suknię Gertf1:JdY. nadeszla 
wiadomość o śmierci Swinarsklego. Jak było 

. potem? · . 

· ·- Jui zupeJnle l.,aczej. Do śmierci Konrada 
sekundowalam mu na ~tkich próbach, _to byla 
szkoła "'ego Żyda 1 dlatego patem," bez budu 
właśclwlt. zrobiłam dyplom reż-yserski. Poznalam 
teatr na wskroś. Mialam 'i później Ważne role 

' - Rachelę" w "Weselu", r~ przez 
. Grzegorzewskiego, Ofelię,w ,.Hanllecie:' nr 3 Waj· 
dy,·Horodniczynę w "Rewizorie", riagrodę zdoby-' 

· łam za rolę Maman w ,.Wiośnie narodów" Nowa
C2Jjńskiego. Teraz mnie można zobaczyć w ,.l:ekc:Ji" 
Ionesco l w ";.Fantazym", r~ przez 
Bradec!ÓcigO. Ale najwspanialSly okres był za Swi· 
narskk!gO. '· . 

: · ..:... R~ ~Ją w Starytri Teatrze &Woich 
faworytów,-mają nawet stałe zespoły, to widać. 

- O tak. Ale ja nie należę do żadnego. ~le
ram role, które mi odpowiadają. · 

· - WychowanawKrakoWlewidziala pani wiek! 
.. weser, bo przedeż. Jak nie Jeden teatr, to drugi 
i ~ albo nawet równocześnie, gnł_k\ tę super-

.~ dramę. Sama pani . wys1tpowała 
w chWch "Weselach". Jakie będzie to ,.Wesele~. 
któM pani przygotowuje dla Katowic na jubileusz? 
o ile wiem. ~ to trzecia pani realizacja. 

- Powstałoto"Wesele"wszkolezestudentaml. 
·PrzY9ołoo.ywałam z nimi kilka scen z ,.Wesela", na 

cowitych. Ni . . . - Czy pamięta pani sw6J de-

biut na scenie? z e \ ' 
- Nic olśniewającego, na trze. . 

~s=1~l~~=-zosta·· ·łam· ·. 
· :spektakl dyplol1l0\A.y .~lerając jednak ,.Warsza
wiankę". Ale młodzież....;_ kto by pomyślał!- tak się 

. zapaliła do ,.Wesela", że nie chciala słyszeć o .,War
szawiance", zrobiliśmy więc ,.Wesele", które na 
przeglądzie studenckim w Łodzi bardzo się spodo
bało. Potern była realizacja w krakowskiej ,.Bagate
li~. W moim "Weselu" zrezygnowałam z calej 
otoczki ~jowej. zrobiłam "Wesele" o artystach . ~:jp~e~~~=~~~~ . 

. . 

· i chłopach. O inteligencji, która opętana C2J} za. 
czadzona poezją, nie potrafi odrzucić prżeSZiośd 
l zerwać się do C2J)OU, na który czeka naród. 

- Rozrachunek poetycki będzie więc jeszcze 
ostrtt.Jszy-niż u Wyspiańskiego. ~ozumiem, że 
zrezygnować pani muslała z wielu postaci. 

Rozmowa z aktorką ANNĄ POWNY 

- · O ~ Nie będzie RadC2J}ni, Kliminy, nie 
będzie pijanego Nosa, bo w ,.Weselu" 1 tak przecież 
'wszyscy piją, nie będzie Dziada, Matyst, Czepcowej. 

:- A widma będą? · . . 
kiego t" tam żaczęłam od poko)6wkf w "Królol.uej 
J)rZedmteścia" Kn.uńłowsklego. Wkrótce byłam Mar· 
cysi!l w • .Don Juanie" Moliera 1 Uzetką w "lakÓcha· 
nych,; Gołdoniego l pewnie bYm na zawsze zosiala 
subretką, ale po czterech łatach przeniosłam się 

· z moim ówczesnym mężem do Starego Teatru. ~ 
to już teatr znakomicie ustaw!Óny przez Władysława 
Krzemińskiego, za Zygmunta Huebnera stanął 
w rzędzie pierwszych· scen poisldch. Wraz z Hueb
nerem pr-ac:ow8ł tu Jerz.y Jarockl, wkrótce przyszedł 
Konrad SwinarskL Zagralam · Hankę w pyskatej 
komedii "Ktoś nr:mj' Domańskiego, gdzie głów
nym pyskaCzem był Ryszard Fillpski. Zaczęła się 
moja wspanuila wsp6łpraca z Konradem Swinars
kim, który aktorsko slWorzyt mnie na nowo. Giałarn 
Orcia w ..Nie-Boskiej" .l cloa;sa w ."5ędzJach" Wy-

l . . . · . . 

splańsklego, potem Clairew .. ~o~" Gene- . - Chochoł Się WŚzystkimi zajmie. . . . 
. ta oraz Helenę w SzekspirOwskiej komedU ... ~- ~ Może.za wcześnie mówić o obsadzie, ale 
tko dobre, co się dobrze kończy". · ~am Stelką · najważniejszą rolę Poety ~mu pani powierzyła? 
w "Fan~" i Kobietą l EWą w . ,.Dziadach".: - Grzegorzowi PrztP;Ie. 
Pierwszą rolą, która zyskała oficjalne uznanie i przy· _ Jak się. pani pracuje~ zespołem, ~ raczej. 
pieczętowana została }'la9rodą aktorską na. Fes· jak się haruje, bo, jak widzę, po dwie próby 
tiwalu Sztuk Wspókzesnych we Wrocławiu w 1971 . ~ pani ~en~e. _, 

roku, była ~w "2egnaj Juda5zu" lredyń· . - Proszę koniecznie napisać, że to §wietny 
skiego. To się stało w jedenaście lat po moinl zespól, zaskoczona ·jestem łatwością współpracy. 
debiucie. . Chłopców ma teatr znakąmitych. Jaka szkoda, że 

- Jak pisze ó pani Elżbieta ~wiec, .,role ani rum, ani miejscowa telewizja nie potrafi~\ ich 
Polony już w pierwszym okresie współpracy ze ~orzystać. 
Swinarskim zdumiewają sżerokoSclą skaU ta-. 
lentu, różnorodnośdą interpretacji, zgłębiającej 

, 
- Napiszę, ~lsz~ i dziękuję za rozn:~ę. 

świat zachłannie w odpowiedzi na wciąż nowe • 
~ą.-'"Ta.~ jest w stanie dłt91el ",·,~··:: ,J~E~Ą T-:.stAWIŃSKA. 


