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Dwoje na , huśtawce 
W cyklu "Ona l on" zwracamy się dl przeńiDycli par, zwykle lulbJ zunyclll podzlwl...,m, z zaprt· 

szenlem do 106wlenla o utumt Ich przrlaiDI, 11llokl, pasłl ... Vł1daJe się, ie taki trwaJący prmz lata 
życiodaJny układ to hlstorta niwnie ekscytuJ-ca co tlimewo ,_.. zdrad, lalstertli saaob6Jeąc:ll pr6b. .. 
Zapraszamy czytelnlt6w do wsp61redagowula rubryki l udsylanla propozycJI pod adl'l&llll ..-.ql z 
dopiskiem "Ona l on". . 

IJ Anna POLONY: 
"Żuk" pojawił się w mot~ ty

cłu nagle, w bardzo dramatycz
nym momencte, kiedy po śmi~r
ci Konrada SwinarsJdę~o, ~pj~ 
go Mistrza, artystyczqegq 'óptę:. 
kuna, Przyjaciela, zrozumla,am, 
te muszę zrobić coś nowego, t~ 
by nie zginąć, l postanowiłam 
wtedy pójść na retyserlę. Stanę
lam więc przed komisją egzami
nacyjną, przeratona moUłwo
śclą kompromttac)i t nafaszero
wana środkami uspokajającymi. 
Pierwsze pytanie padło z ust ru
dzielca o wyglądzie chłopczyka 
z drugiej licealnej (to był dr 
Józef Opalskl), a dotyczyło mu
'zyki. Poczułam się z lekka upo
korzona tą pąradoksałną sytu
acją. byłam jut wtedy dojrzal\ł 
kobl etą t aktorką z' tzw. nazwt
s kłem! ~a szczęście dlą mojego 
egzaminatora odpowiedzipląin 
na pytanie popra~nle. Potem. 
jut na retyserU, "Zuk" Opflłs~l 
został naszym wykładowcll od 
historii muzyk~. Stopniowo połą
czyja nas miłość do teatru, do 
muzyki i naszego wspólne~o ido
la- Konrada Swlnarskie~o. ł{l~ 
dy retyserowałam "Poskromle
nle złośnicy" jako spektakl dy
plomowy, wciągnęlam ,,Żuka" 
do współpracy l od tej P,ory nie . 
zrobiłam jut bez niego tadoęgo 
przedstawienia. W retyserif po
trzebuję od niego sprawdzianu. 
Ja się zawsze bardzo uczuciowo 
angatuję - on natomiast potran 
spojrzeć chłodnym okiem, z bo
ku. Foniewat natura obdarzyła 
go umiejętnością konsekwen~
nego i logicznego myślenia, a 
takte pewną perwersją w spoj
rzeniu na sztukę i tycie, potran 
dostrzec subtelności . l niuanse 
tekstu, które mnie czasem urny: 
kają. Jest tet niezwykle wyczu~ 
lony na wszelkie zafał~zow~nia 
sceniczne. Oczywiście, często na 
próbach kłócimy się, ale on wie, 
jak wszystko obrócić w 1art. Ja 
jestem jak wulkan, który wybu
cha i szybko ucicha .. Tupię no
gami - potem ml1al, wstyd, przy
noszę prezenty ... Konnlkty mię
dzy nami szybko się rozładowu
ją, choclat było l tak, te raz ple 
odzywaliśmy się do siebie pói 
roku... ,,Żuk" ma ten rodzaj 
wdzięku l poczucia humoru, 

który mi szalenic odpowla(ła. W 
je~o obecnoścł $taję ~Ie pew
nfejs~a. jest Jedną z niewielu 
OSób, Od kt~rych potraflę ~flO,SiC ,' · 
krytykę, bardzo wje!ę w! e o mo-: 

~ ~~h ,lłt~$clactt, ~,4ęprę.Jach~ 
walcę ze $wl~tem l samą sobą ł 
jakoś ml w tej wałce sekunduje. 
Dawniej załamnvalam się kat
dym najmniejszyJil niepowodze
niem - od niego l)auczyłam się 
wal1Ft z przectwnośclaml . Oczy
wiśclę ma cechy, których nie 
akĆeptuję.. . czasem boję się o 
niego ... Ale "'ł końcu ka1dy czło
wiek popełnia w swoim tyclp . 
błędy l ma swoje słaboścJ, a jak 
się kogoś kocha, to z ea)ym do
brodziejstwem Inwentarza! Naj
wat!lłeJsze jest to, te ,.Żuk" ma 
mi wiele do zaofiarowania- a ja 
to biorę z radą'śclą, J>o tego po-

trzebuję, i staram stę odwdzię
czyć jak umiem ... Nie ma między 
nami namiętności l dlatego mo
te to jest taka Idealną miłość, 
czysta, bez erotyki l podskórnej 
walki . On jest dla mnie jakby 
wypełnieniem luki, jaka po
wstała po śmierci Konrada. Da
je mi poczucie bezpieczeństwa, 
jakiego nie ma w przyja1nlach 
między kobietami, czuję się dla 
niego' trochę matką czy siostrą, 
z kolei dla mnie, starzejl}cej się, 
bezdzietnej kobiety, ,.Zuk" to 
jakby wspierający mnie syn. 
Często bywamy u siebie,, ostat
nio przegadaliśmy s~eść godzin 
non-stop! Czym to się jeszcze 
mote skończyć : jakimś strasz
nym konfliktem? czy najzabaw
niejszym w świecie małteń
st~em·r 
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wtedy pójść na retyserlę. Stanę
łam więc przed komisją egzami
nacyjną, przeratona momwo
ścią kompromitac)i l nafaszero
wana środkami uspokajającymi. 
Pierwsze pytanie padło z ust ru
dzielca o wyglądzie chłopczyka 
z drugiej licealnej (to był dr 
Józef Opalskl), a dotyczyło mu
'zyki. Poczułam się z lekka upo
korzona tą pąradoksałną sytu
acją. byłam jut wtedy dojrzal{l 
kobietą l aktorką z' tzw. nazwi
skiem! ~a szczęście dłą mojego 
egzaminatora odpowledzipłąin 
na pytanie poprawnie. Potem. 
jut na reiyserll, "Żuk" OpflłskJ 
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la- Konrada Swlnarskle~o. l(l~ 
dy retyserowałam "Poskromie
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plomowy, wciągnęłam ,,Żuka" 
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przedstawienia. W retyserif po
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ku. Ponlewat natura obdarzyła 
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odzywallśmy slę do sleble pói 
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~ ~~b ,łł@~$clactt, ~.«h~Pfę41Jach~ 
walcę ze $wi~tem i samą sobą l 
jakoś mi w tej walce sekunduje. 
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nym konfliktem? czy najzabaw
niejszym w świecie malteń
stYłem'f 
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J6zef ,,luk" OPAI.SKI 
Z Hanią Polony spotkaliśmy 

się po raz pierwszy strasznie 
dawno l ona sama tego naszego 
spotkania nie pamięta. Teatr In
teresował mnie "od zawsze", 
wsysał, n.scynowal ... Moją ka
rierę teatralną zacząłem w Te
atrze Słowackiego, zagrałem 
tam rólkę małego Andrei Sartł 
w "Życiu Gallłeusza" ~rechta, 
statystowałem takte w "Królo
wej przedmieścia" Krumło
wsklego, w której Hania grała 
Jedną ze swych pierwszych ról. 
To byló nasze pierwsze, nie
uświadomione w konsekwen
cjach, spotkanie ... 

Kiedy powstał w Krakowie 
wydzlał retyserll, zaproponowa
no ml na nim pracę. Pewnego 
dnia okazało się, te na retyserię 
postanowiła zdawa(! Anna Polo
ny. Znałem ją wówczas na tyle, 
te wiedziałem, lt po śmierci · 
Konrada Swłnarskłego, ziemia 
usunęła się jej spod nóg, aucie
czka w retyserię l studla są 
próbą ratunku, wydobycła się 
na powierzchnię. Egzamin Han
ki był oczywiścle jedną z jej naj
włęlc!zych scen aktorskich, po
stawiła całą komisję "na bacz
noś(!", wpędziła w stres, w ostat
niej bowiem chwllł chelala się 
wycofa(! l musleliśmy ją wnieś(! 

\Oosrowme!J na satę egzanuna
cyjną. ,Zaczęły slę z~ęcła, które 
bardzo nas z Hanią do siebie 
zblltyły. Hania jest wspanlallł 
aktorką t pedagogiem, potran z 
alttorów wydusi(! pnalc!łmum 
wratllwoścl l talentu. Jako 400 o/o 
kobieta przykiada wielką wagę 
do szczegółu. Jest tUesłycharUe 
Impulsywna, ' "energetyczna", 
konntktowa - ja mam raczej na
turę dyplomaty, "wychodzę na 
swoje" w pracy, łagodząc raczej 
konflikty lub "lhtrygując" bez 
krzyków l awantdr. 

Jest bez wąlplerilil patłiJerem 
bardzo trudnym. Ale to właśnie jest 
ną)cłekawsze l podnłeca mój bez
ustanny opór. Połrafhny pokłóci(! 
się nieludzko, bo ldólruijest-z lm
pulsu! - powiedzie(! coś takiego, te 
człowiekowi tolądek at się prze- . 
kręca, zapala się z byle jaklego po
wodu ... Ale tet, po lalach, rozumie
my się w pół słowa, mamy podobne 
widzenie świata l sztuki. Cztijemy t 
rozumiemy, te nic hl~ jest wyłącz
nie białe ani wyłącznłe czarne, te 
patos musi b~ łamany przez iro
nię, tragedia niedaleka jest od n.r
sy, a szłachetnoś(! natw:y ludzkiej 
przełamywana jest jej podłością. 
Hanka cruje dosironale labłłnoś(! 
naslej kondycji, jest jak odsłonłęty 
nerw - to jest w niej ftlscym.Qące, 
ale l niebezplec.:lne dla otoczenia: 
z jednej muny to Ol90ba o wielkiej 

aooroct 1 wteunm sercu, poma
ga śwolm studentom w zawodzie 
l w belu, ale - kiedy jest wściek
ła, bo łle graJą, potraf1 wyją(! 
scyzoryk t torebki t poci~ deli
kwenta .. Jest w niej rod~ egzy
stencjalnego strachu, który mo
te się uzewtlęłrznl(! łalde w taki, 
agresywtly . śPosób. Wiem, te są 
w niej wcłttt jeszcze nie odkryte' 
pokłady a]d(ntwa Popleramy 
się wzajemnie często, radzimy 
stę w wielu sprawach. No, mote 
We we Wszystkich! Jest zbył za
Zdrosna! Jesteśmy kimś w rodza
ju "białego rnałteństwa"1 ale 
jest to jaldś głęboki związek 
przyjatnł. Kochamy się l kłóci
my jut klikanaście łat. Całkiem 
niezły stat, jak na' "białe rnał
teństwo." 

Anna Polony (53)- ułorlta Te
atru Starego, wykladowca kroo
wsklej rwsr, Wybitna aktorka, 
znana z mń4Sstwa kre~l scen l~ 
nych, ntmowyćb (rzadziej), od 
czasu skoilczenla studl6w rezy
serskłch zajmuje sle łet lnscenl
~~~ spektakli. 

16zer "Żuk" Opalski (45) od łat 
ZWlllDDY z tyciem teatralnym 
Krllkowa, jest m.In. wykladowcą 
PWsr l UJ, członkłem RAdy Ar
tystycznej Starego Teatru, kie
rownikiem literackim Krako
wsklej ·~ \ Operetki. 

28 maja 1993 g 


