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Warszaw·skie Spotkania

Tea-

czeń

lgf!9)

tralne, (sty-

bńy
jej
prawdziwym świętem. Grała w
dwóch, spośród trzech przedstawień prezentowanych w Warsza-

wie przez Stary Teatr. Rola Babci Frade w ,,Dybuku" Wajdy określana była jako · znakomita,
ale dla Pr~fesora (,,Lekcja"· Ionesco w ret. Ełiny Lo Voi) recenzentom. po prostu brakowało przyrriotników Publiczność warszawska ogromnymi brawami l nie
kończącym się zachwytem nagradzała osobę, do której my w Krakowie zdążyliśmy się jut trochę

przyzwyczaić: ANNĘ

POL'oNY -

z najwybitniejszych Polskich aktorek.·
Jest Wodnikiem, urodziła się
w Krakowie. Chodziła do Szkoły
Podstawowej nr l (im; nr. Scholastyki) na rogu Plant l ul. św.
Marka. Rodzina wybrała tę szkołę ze względu na osobę zaprzyjaźnionej, ale bardzo surowej Pani Dyrektor, której opiece powierzono · niezwykle
wrażliwą
6-latkę; Potem było VIII LO im.
Wandy (wówczas na Podbrzeziu)
a następnie zdawane z sukcesem
·W ·wiek-u 17 lat egzaminy do
Szkoły Teatralnej. Mając 21 lat
~trzymała dyplom l· rozpoczęła
pracę w Teatrze im. J. Słowac
kiego. Pracowała tam 4 lata.
N a;pieno. In/lo
BUbTetko.tDGto,
jedną

.lp. dtlf'.
Dąbrowski
zobaczvł
mnie ;ako Dorynę w ,.Stoiętoaz
ku" i przez 3 la~ (7T11Wałam slu·
,żqce

Potem dzięki koleżance,
która, była autorlq sztuki (Roma
Ligocka) zagrała intelektualistkę
(egzystenejalistktt z lat 60. w
czarnej peruce i czarnej łuknl) w
,,Dwa razy południe" Była to
pierwsza dramatyczna rola Anny
Polony. Następną znaczącą postać stworzyła w
reeyserowanej
przez Marię Mallcką na małej
scenie (ul. śvt. Filipa 6) komedii
"Adebi l stresy". Dostrzetono ją l
nawet dyr. . Dąbrowski zaczął
mawiać ,,Polony rośnie na gwła
&dkł naa&ełO teatru". Włed7 je-

ANNAPOLONY
dnak Jeden b. znanv aktoT, którv
bt1ł

moim śhtbntlm, po konflikcie z dt1rektorem p,-zeniósł się
do Starego Teatru ł ;a płacząc
poszłam za nim. Nie chciałam
tam iść, nie wiedziałam, że ~hcę
uciec od swo;ego p,-zeznaczenia,
ktc»vm . bvlo spotkanie z Konradem Swinarckim.
Pienv~ Jelę w Starym Teatrze zagrała fednak w przedstawieniu reżyserowanym przez Jerzego Jarocklego. Był to ,,Ktoś
nowy" Domańskiego, gdzie grała
razem z Ryszardem Filipskim.
Zobaczył ją Konrad Swinarski l
zaproponował.. znowu rolę
słu
żącej•. Nie chciała więc grać
w
"Tragedii Pana /.rdęna" (pre•
miera: 23 maja 1965 t.), ale dostała tam jeszcze ogromną balladę, pięknie wyreżyserow9J1ą l
śpiewaną międZy scenami (trochę
w stylu Brechta, tekst napis<łła
Agnieszka · Osiecka). Jut wtedy
nawiązała się niezw:ykła sympaUa z Konrar;łem Swinarskim.
Czułam, że mam do czvnienia
kimś z;awiskoWtlm.
Następnie była rola Orcia

z

w
,,Nieboskiej komedii" - spektaklu, który wstrząsnął publicznością t krytyką dzieląc ją na dwa
obozy: zwolenników l przeciwników poetyld reżysera. Barokowa
inscenizacja połączona z ironią i
szyderstwem (ukształtowana pod
wpływem Brechta, ale połączona
ze słowiańską duszą) musiała
niepokoić, nie pozwalała .na obojętność.

Anna Polori:y odniosła swój
pierwszy, jednoznaczny sukces
aktorski. Grała w katdfD!l na-

stępnym

spektaklu Swinarsldego:
w· ;,woyzec:ku", Clai·
re w ,,Pokojówkach", Stellę w
"Fantazym", .Joasa .w "Sędziach"
(to bvla rola na na1(lelikatnie;Katarzynę

szvch ltrumtch WTażZiwości); Mło
dą

w "Klątwie", Helenę w "Snie
nocy lełnier l "Ws1:ystko dobre
co ślę dobrze kończy", Dziewczynę w "Zegnaj, .Tudaszu", Ewę
w "Dziadach", Muzę ·w "Wyzwoleniu"• Próbowała· Gertrudę w
nie · dokońCZOnYm· z powodu tra·
gicznej śmierci reżysera ,,HamleCie"... Ki«i'l/ patr.zę z· perspektvW11 czału, to wtem, te ten 10-letnł okTb p,-acv z Konradi!m to
bt1ło wielkie ltoiętO. Bvł nieztD11·
klvm wizioneTem ··team& • w żtfciu

prvwatnvm w PT~dZiumv .sposób łqczvł sZtldeTst1DQ, dOUlełp, fr-

mnpo-

ronię % dobrocią, k!Ut.zlrą,
ttlkanq ~ilością do ·Judzi...
Po śmierci Swinarakiego zmienił się .typ grywaQY~h przez nią
ról (chocia.t czvmte b11ła Muza,

Jak nie To~ą ch.aTaktervs*vcz·
11CJ.•••). Przyszedł· czas, kięd:y za-

częła się w teatrze nioda na inne aldorstwo - .Przedstawiające,
a nie identyfikujące.
z rolą.
Jeszcze w poprzednim nurcie
grała
Rachelę w ..,Weselu" u
Ale . potem
Grzegorzewskiego.
Jarocki l Wajda obsadzali ją w
rolach charakterystycznych. Była więc Dulsk-.. Ho~odniczyną w
starą
,,Rewizorze" 1 Ofelią panną w ,.Hamlecie III" Wajdy.
z lat 80, . pamiętam,. m. •. in.
Wrótkę w ,.Affbulaizi9~". Carycę Katariynę w ;,Termopilach
polskich" (znakomita . scena .z
Krz)"Atafem Globłszem·- - ' Po-

s1.:

za-

tlomkinem, ret. K. Babicki),
Madame Lidermeyer w ,.Wiośnie
narodów" (ret. T. Bradecld) 'l
WJ"eszcie Profesora w ,,I.;ekcjł'"
(ret. E. Lo Voi): Oprócz tego An·
na Polony coraz częśCiej reżyse·
ruje• .
'As)tstowała
Swinarskiemu
przy· pracy nad ,,Dziadami" (PT~
bowalam wsadzać swo;e 3 gTosze ł pomv•łv za 5 złotvch). Potem, za jego namową trobiła
"Dwoje na huśtawce", gdzie grała z Jerzym Radziwiłowiczem
(Konrad mnie pchnął do tego -

J)TZJini6sł tekst ł
sp,-owokował)
następnie (jJJż po śmierci Swi·
narskiego) ,,Dzień dobry, do widzenia". Kończąc reżyserię na

a

krakowskiej PWST (jako dyplom
,twój i swoich studentów przygotowala ,,Poskroii)ienie złośnicy")
pracowała już wspólnie z Wajdą
.nad sertalem (teatralnym i tele.wyjnym) ,,Z biegiem lat, z bielifm Q;ni..••". W stanie wojennym
organiZowała razem z kolegami
teatr (a tełaleiWie spotkania z
-lUdźmi w celu ·niesienia im 'słowa) przy kościele Karmelitów.
Najlepiej jednak wspomina z teco okresu spektakl "Przed skle'pem jubilera", który przygotowała na schodach klasztoru Paullnów na Skałce. Było to prawdziwe misterium z udziałeni kilku tysięcy widzów.
Sama twierdzi, .ie nie przepada za retyserowaniem - bo to
przecie! ogromna odpowiedzłal
·ność - za innych lbdii, za teatr,
za pieniądze... Ci, którzy z nią
pracowali chwalą jednak· bardzo
·jej uczciwości w prac7• tyczliwe

])Qdej§cle do/czł~wieka l wielką można :w nieJ znaleźć wiele cie•
·troskę o umożliwienie kaidemu
ka'Wtlch historii) i samQuczek an·
·stworzenia dobrej roli. Spośród gielskieg«;~ (żebtl się w końcu po·
spektakli, które powstały w Tządnie · nauczvć ;akiegoś ię%'1/ka).
latach. 80. warto wymiemć Z muzyki preferuje kompozytorów baroku (Bacha, Vjvaldiego l
choćby ,.Urodziny Stanleya" w
:Kameralnym, ,.Igraszki trafu l ;Haendla). Kocha także Mozarta.
wzruszają ją symfonie Mahlera 1
miłości" w ,.Bagateli" (nJedawno
niektóre utwory Szymanowskie'w:ystf}wiła tam takie ,.Co się w
duszy komu gra") oraz przedst_a· go. Oprócz sztuk teatralnych
wienia dyplomowe realizowane (musi je czytać ciągle, bo nie lubi
w szkole aktorskiej (m. in. ,,MI· · pracować ze studentami na marandolina"). Anna Polony pod- teriale ogranym) czyta równie!
beletrystykę (chociaż przyznaje
kreśla, że czeka przede wszystkim na propozycje grania cieka- się do zaległości w literaturze
wych, wielkich ról.. Retyseruje współczesnęj). N~jbardziej lubi
zaś tylko dlatego, ie...
szkoda Tornasza Manna, Dostojewskiego
czasu. Jako reżtlse,. Tobię rzec%'1/ . l Tołstoja. Uwielbialaby Prousta,
dobre, ale nie oUnietoa;ące. Dla gdyby nie to, że jego . książki
mnie to za mało... Lubię zaskaki- wprowadzają ją w stan wibtacjl
J,>SYChicznej.· W Krakowie ma tak
wać. Odk'ljlwać p,-zed publicznowiele miejsc ulubionych, że trud•
ścią nowe światv, nowe twaTze.
Myślę, że
uda;e mf się to w no je wymienić. Cieszy ją to, te
miasto ciągle się ożywia l zaska•
oktM~. a w reżVseri{.••?
lwje.
.
~a Polony od 19 lat wykła
Ma b. wielu przyjaciół, lubi
da w krakowskieJ PWST, obecnie jest jut profesorem. Mo;e ludzi t wsp(lłczuje lm (i sobie),
że musimy iątnieć. na tym dziw•
doświadczenia wspóli>Tacv z Konradem Swinarskim przenoszę na nym śWiecie. Jetell ktoś cierpip,-acę
ze studentami Spośród pomaga mu, nawet jeżeli wcześ
·WSZtlstkich- Zudzi, naibaTdziei lu- · niej bardzo ją skrzywdził. Nie
nieuczciwośCI,
kłamstwa,
bię mlodych. Kiedv ;eitem z ni- · lubi
lenistwa,
brutalności;
:mi, .zapominam ile mam lat. W pychy,
t11Ch cit:żkich czasach k'lj/zysu, . cwaniactwa l braku odpowie•
p,-zemumv, malvch perspekttlw dzialnciści.
W domu ciągle sprząta, bo
udało mi się tTafić na gropę 4u- .
dentów pe{nvch entuzjazmu ł szybko· robi bałagan .a potem
wiaTV W PTZVSZłość. W ich obec- długo i powoli go likwiduje.
ności zapalam się f dGię z siebie - CzynnośCi domowe sprawiają jej
to, co· iest we ·mnie -=. W11d4ie przyjemność, niechętnie jedna~
gotuje, bo nie ma do tego smy·
się _. na;cennie;sze. A to nie jest
trJl,ko technika gTania, ale Todzqrj kalki. Jedyną potrawą, któril
robi dobrze jest kurczak z na·
zapału, wiara w człowieka i zasadv, które czasem p,-zekTaczam, dziewką (skład tej nadziewki
jej' jej kulinarną· tajemnicą). Nig:.
ale zawsze wracam na· swoią
łcieżkę. Starać się nie krzvwdzić · dy nie miała w domu zwierzą~. •
innvch f tak z ntmł p~stępo:wać, : bo uwata, te zwierzę w domu
żebtl nie zabić w nich ducha - 1 jest po prostu ·więzione. Nie znoto obowiązek nie .ftllko łudzi ltaT- ' si zoo.
Zapytana o swoje złe cechY
.uvch i pedagog6w..
'
Anna Polony twierdzi, te do spi•
sanła wszystkich nie starczyłoby
mi długopisu. Najtrudniejsze c)
Nigdy dobrowolnie nie poje- wytrzymania dla otoctenia ~
podobno - jej zmienność nastrochałab;r na bezludną w:yspę. Gdyby tam się już jednak znalazła, jów l gwałtowność. Nie~ytałem
to z peWnością nie dałaby sobie więcej, bo bałem się wybuch
rady bez radia. Dobrze byłoby
GBZEGOKZ lt
BZ
równieri aeł ae ld:Nł Biblie "~ ·
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