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B yła już wielokrotnie opisywa
na, przepytywana w wywia
dach, nagradzana, podziwiana 

i obgadywna w plotce, co lubi każ
dego rozwałkować i spłaszczyć, by 
10. w ten sposób... chyba przybli
żyć? Przyznano jej laur wybitnej 
osobowości w teatrze, zaliczono w 
poczet n a j l e p s z y c h w aktor
stwie polskim i najlepszych w naj
lepszej grupie ~ zespole Starego 
Teatru w Krakowie. Grała we 
wszystkich niemal spektaklach 
Konrada Swinarskiego, a role jakie 
tam tworzyła krytyka uznała zgo
dnie za zwierciadlane, wieloznacz
ne i konkurencyjne z rolami głów
nych bohaterów (mężczyzn). Tele
wizja · pokazywała wielokrotnie jeJ 
możliwości i za każdym razem by
ło to olśnienie, że można tak i az 
tak. że taka inna, silna, wspaniała, 
że potrafi t y l e, że aż chyba -
potrafi wszystko ... 

Jej Muza w Wyzwoleniu, jej Joas 
w Sędziach, jej Orcio w Nie
boskiej, jej Dziewczyna w Zegnaj, 
Judaszu, jej Claire w Pokojów
kach, jej Alisan w 1\filo.łct t gnte· 
w~. jej Ewa w Dziadach, jej DuJ. 
ska w Z biegiem lat, z biegiem 
dni ..• 
Miała być także Gertruda w 

Hamlecie, którego nie ma, a które
lO Swinarslti przygotoWywał z ta
~im zapałem ..• 

Wreszcie role, które nie dawały 
1zans na popis, miały być tyllro 
sygnałem, cytatem, znakiem roz
poznawczym, trudne do grania dla 
aktora z dorobkiem i samoświado

mością. role w spektaklacb J:erze-
80 Grzegorzewskiego, Podponądko
wana sennej Wi7.ji reżysera, ;reduko· 
wa.na do kilku kwestii, nadal ~ 
ła kreacje, i s t n i a ł a jako swoista 
odrębność. 

Anna Polony - muza, arcyko
bieta, arcywrażliwość i arcypr~e

cheia sceniczna, fenomen t e a
tra l n o ś c i skondensowanej i łlb
aolutnej. 

D ebiutowała w r. 1960. Ahsol
wentka krakowskiej PWST 

. znal~a się najpierw na sce
nie teatru im. Słowackiego. Spę
dziła tatn cztery lata, o których po
wie wiele razy i różnym rozmów
com: stracone. Grywała subretki w 
nieciekawlich przedstawieniach u 
nieciekawych reż11ser6w. Właściwe 
życie sceniczne (ona popraw1: ży· 
cie w ogóle) rozpoczęło się w mo
mencie zaangażowania się do St.a
rego Teatru. Zaangażował ją tam 
Zygmunt Hiibner. Grywać zaczęła 



role ciekawsze: u Bardiniego, Hub
nera, Jarockiego, Maciejowskieg9. 
I te najważniejsze - u Swinarskie
go, który ją odkrył, ukształtował, 
wytyczył drogę. Grała Katrio w 
Matce Courage, wymienionych już 
Orcia i Joasa, Młodą w Klątwie 
Wyspiańskiego, Claire · w Pokojiw-
1cach, Stellę w Fantazym... Wszyst
ko przemiennie, równocześnie, na 
róznych rejestrach i w różnych 

barwach. Rosła z roku na rok by 
w Wyf:WOZeniu. "błysnąć" kreacją 
co :;iE: zowie syn~tyczną. Od tej 
syntezy w Muzie jest już aktorką, 
która wdarła się na Olimpy i Pan
teony polskie. Więlkość nie kwestio
nowana, zadziwia raz po raz no
wymi odcieniami wizerunków U·· 
czuciowych jalęie stwarta. Została 
Dulską i była to Dulska nad I)ul
skie, b~bska, zajadła, agresywna 



matka włlezyea plelunuJiłea 
jednak - gdzieś tam - wspom
ndenia młodości i joej WZT\aW!ń. 
~laka, babsko niespożyte i pasku· 
~ •ale jakie cudownie witalne, 
jd WI!Paniale teleaceniczne, telege· 
'nieme', ~elowo teo.tralne 
Zwierzyła się kiedyś: mój profe

sor ukoły teatralnej stwierdził od 
razu - warunki masz średnie, mu
sisz duto pracować ..• 
~acowała i pracuje. Wykrepwa

ł' st•ble. Sprosta dziś każdemu 
e11lploł, choć istotnie nie ma ani 



twarzy ani postawy heroin l a
mantek. Bodajże Elżbieta Morawtec 
napl,ala kiedyś o niej: .,aama tta: 
tura okrelliła kobłecol~ ;e; akto7-
.rtwa jako ekspre.r;t pavchikf, suk
ce.r - ~ko junkcJt pracv: bez tad
Mj taf"Jdv ulgowe; Polonv muriała 
się stworzvć. Wazvatko za wszvatko 
albo nłc - za nłc - taka bvła 
alternatywa qf111stvczne; drogt''. 
Pisze się o niej dzisia! z telllly: 



niebanalna uroda, nłepospottta ko
biecość, 1łos tajemniczy ·i niepoko
jący. 

Dlaczego przypominam te - ju! 
- oczywistości? 

.1e11t przyczyna główna, bo nie 
jedyna: nasz poczet aktorów (Idy
by takt spor~dzono współcześnie) 

maleje z dnia na dzień. Pustoszy 
10 śmier~ ale tiardziej - skostnie
nie w i e l k 1 e l!, petryfikacja ich 
sukcesów, które - tymczasem -
kruszejll z wolą nie pomnażając 
się o nowe ••. Weryfikacja uznanycli 
wielkości w polskim aktorstwie 
przyniosłaby zapewne interesujące 

rezultaty ..• 
Anna Polony jest wielkościĄ w 

ruchu, energią ktoetyczną w stałym 
rozwoju. Nadal Jest - jak w cza
~ach, kiedy ją kanonizowano r.A 
świętą teatru - btlrżą i żywiołem 
sceny. To warto p~iętać, wiedzieć, 
widzieć. Albo tylko ;- przypomi
nać sobie. Z pociech~, że bywa 1 
tak, że nie zawsze. laur się ~ruszy 
i więdnie. 

Wreszcie: 'każda okazja do teco, 
żeby ucieszyć się szczerym talen
tem (ile ich mamy!) popartym 
p r a c ą (ile jej obserwujemy?) jest 
dobra. W powodzi obecnych słusz

nych i gorzkich żalów - }.est to 
pozytyw, który po prostu wcią:.: 

JEST. 

B londynka, niewyS()ka, szczupła 
l drobna. Wydatne usta; c!emny, 
łamliwy glos. O sob:~ mó

wi: konfliktowa. jestem, 'zazdrosz
czę. Chcę. Wyraźnię: tego i te:;t>, 
lak . i tak. Ma kfn!likty - tak 
twierdzi - z każdym reżyserem -
ale tak muli 1>11ć. 'co jeszcze ·sit, 
o niej wie, z wywiadów na przy
kład? Ze teatr· to sztuka elity 
i bardzo dobrze, te ·filmu nie 1ub1 
raczej albo jet z nim 'nie wycho
dzi, że uważa', iż kobieta w teatrz( 
aby się wybić mulli 'grać, grać, grat 
i 'grać ... Ze kluczem do ka;dej roll 
jel!t - dla niej - zrozurńienie in· 
tertcji postaci, że na scenie giną j~ 
własne kompleksy, te ~am .włe.śnle 
niczego nie musi się bać ani wsty
dzić'" 

Kiedy analizowano rolę 'Muzy, w 
Wvzwoleniu, podkreślano często, że 
jej kreacjil była (mimowiedną. Cl:Y ' 
świadómą?) pochwałą teatru ·jako 
pola g i e r, p o z o r ó w, masek i 
tałSzu. Błyskotliwa i rozwibrowa
na Muza Anny Poion)' okazywala 
się być wierna jedynie żywiołowi 

gry, jedynie fenomenowi konwen
cji albo, wręcz - teatru. Małymi 
gestami rozbudowywala tam Polo
ny wielość tych - pozornie psvcho
logicznych masek: kąpryśnica, ka
botynka, koturnowa miło~niczka 

frazesu i sztampy. Zadna z tych 
masek nie była pJ:zecież ostatni4. 
ani najl:r.m:łziej uprawnioną. Polo .. 
ny potrafUa unieważnić je jedntm 
podniesieniem brwi czy załama
niem głosu-~ 

Role sprzed WvzwoleniCJ były ro
lami- bardziej odkrytvmi - masP.k 
nakładała mniej, jej kobiety ; 
dziewczyny wypadały bard1;iej jęd
noznacznie, ona sama jakby topnia
ła, nikła', utożsamiając się z posta
ciami: Wszystkie te role (po dziP.ń 
dzisiejszy zresztą) Wibrowały emo
cjonalizmem. Dziewczyna z Zegna,, 
Judaszu (Naaroda akto,ska I stop
nia r-a ' Festiwalu · Sztuki Współ
czesnej we Wr'ocławiu w r. 1971) 
chroniła w sobie miejsca najcztll- 1 
sze w lęku przed światem. Wcześ
niejszy Orcio z lVie-boskiej (1965) 
i Joas w Sędziach (1968) - to' sa-
ma tylko nadwrażliwość, kruchość. 
I odczuwanie świata jako ciemneJ, 
ślepej _i niszcZAcej slly. To czyniło s 
z chłopców wizjonerów i proroków ~ 
- na przekór sła.bości . i kruchości s 



dzle~łnneJ ł chorobowej. Obaj -
tak podobni - w wydaniu Ann'y 
Polony byli przeciet różni; Joas to 
bezbronność i przerażenie, tj) naiw• 
ność niemal święta, Oreio - wrat• 
liwość oujna na · zło - świadoma 
zła, świadoma :tycia (na przekór 
kruchości, · dziecięcości it'tł.) i je.o 
powikłań. 

Młoda_ w Klątwie jest szorstka, 
Helena w szekspirowskim Wsz11sLJ<;o 
dobre, co · się dobrze kończ11 jest 
przede wszystkim niekobieca .i 
szczwana, Claire z ~ ger.etowskich 
Pokojówek szlifuje & r ę w g r ę, 
grę dla gry samej ... 

Masza w Cza;ct jest niepewna 
dwuzitacznie niezrównoważonlt, 

Wiera w Ostatnich jakby pęknięta. 
I;)OłoWiczna ... 

O D!llskiej jut k;l,idy wie, i do• 
kładnie - jatą b-yła... · ' · 

S:~:ereg ról, ale Jenomen Polo~ 
~o nie role - tylko ~ole - to o s o~ 
L o w o ś ć, która ·przez nie się -q .l 
juwnia, uzcw.nętrznia. Osobowolic 
kobiety tworzącej' swój image, lu.Q 
tylko: kobiecy image, bogaty, ru·~ 
jednoznaczny, qardzo powikłany. 
wizerunek na wyr:~ ukrywająoy 
prawdę, choć kto wi.'e, czy n1e aku~ 
rat prawdzie najbliź:;L.y. Paradok· 
saina natura aktorstwa w Qgóie, 
kobiecości w ogóle, kto wie czy nię 
naj.iepiej zostaje oddana także i pQ~ 
przez paradoksy opisu? 

N iechętnie ud:.r.tela wywiadów, 
nieellętnie ol.)powiada na an• 
kiety. Chętr.ie i z pasji\ p1a• 

cuje jako pedagog w szkole (od r~ 
1972), choclaźl speh~ia się tytko na 
scenie. Suma zajęi: i pasji nie
uchronnie doprowadziła do jeszCf. 
Jednego sprawdzianu; rezyserii. Po
c:tątki .chyba nie były najlepsze. 
Dwoj.t 11a huśtawce Gibsona i rola 
Gi:z.eli dla siebie (r. 1974). Potem 
były jnne pozycte, aż po.:. WIJpój
reż~:;.erię z biegtem lat, ; biegtern 
dni dla tv. Fenomenalna aktorka 
jest sprawnym reżyserem. Jak do~ 
tąd - t:yiko tyle. Przeznaczemero 
PO\~ny jest scena i szkoła (tak 
mniemam, a pis~ę tu w swoim je• 
ciynie imięniu). Od r. 1964, kiedy 
w. Starym Tęatrze spotkała Kolil'! 
rada Swinarsltiego i przyjęła o4 
niego propozycj~ zagrania Zuzanr 
ny w TTagedii Pana Ardena je~t 
- właściwie - ukształtowana jęj 
droga... O roli Swinarskiego w tej 
drodze trzeb.. byłoby pisać tomy, 
a wątpię, czy dałpby się wyra:Cit 
to, co istotne, ograniczę się więC 
do suchego stwierdzenia: ogrom~. 
Katalizacyjna, przyspiesr:ająca doj .. 
rzewanle talentu, który - po pro .. 
stu - mógł rozkwitnąć w peł!U. 

Ponad · dwadzieścia lat na scer.Se 
- dużo, mało? Szlifowanie, prze
żywanie, obmyślanie wnętrUl kc)t 
biety jaką niesie w świat w każ
dej roli, jatą reżySer czy los cez.~+ 
sto · to to samo) podsunie. Tej sa-: 
mej kobiety, operującej niepowta
t'2ltl!nymi l nie powtarzającymi się 
~rodican1ł st~t"ł:l\l~-mi bogactwo 
wielo,cl ,jej odmian. Odwiecznęji 
Jlmiennej, i niezmienn~} w realł.~ 
cjach emocjonalnych k o b i e. t Y• 
c zł o w i e k a. Której jest trudno. 
która nie tylko czuj e, ale i w i~ 
która niczego nie dosta;e za dar+ 
mo, a wszystko musi wydrzeć ży:. 
ciu swoją grą - maską... · 

P rzy kotletach Dulskiej, na ,kp• 
turnacb Muzy narodowej, w 
krzeokości Mlódej, w nieoew• 

noścl Masz:y, w krucheści Joa$a 
i Orcia, w cwaniactwie HełedY, 
szekspirow:<:kiej jest Anna Polony 
-:- . zawsze - mu~ą gier teatral
nych. patronką j mistrzynią teatrat~ 
nego udawania, niezmordowaną a· 
poo.tolk~t seenicznych iluzji. 

Możr..a to wyrazić prościej: akto~
ka z powołęmia. Zdarzyło się jej to 
szczęście, że może u p r a w i a;ć 
s z t u k ę po prostu pracując w 
swoim zawodzie. 


