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. Ma w naurm teo.tne ~J· 
Jqtkowq; osQbnq poącn. 
Wnptkiego dopraco ~ła si' 
no tcenle. Włościwie w ied· 
nrm łt<Jtue i w jednrm mi•· 
łcia. Ni zdobrwała popufai· 
nołd w fil mi t i ttl virji. Ni•· 
Cltłto tam WJSłtpowata. 

A przedel, uiywając ter
minol~il telewizy Jno-filmo
weJ, jest ,,gwiazdą" pierwszej 
wielko-ki. Jej kariera to prcze
de wszystkim zalety jej oso
bowo-ki, talentu, pracowito
łci l '_.teatru. To .umiejęlno§ć 
wyboru, to cały aystem re
zygnacji l u.pa-tte pozostawa
nie przy · sprawach najw:d
n!ejsz:~h. To szct.q!6lny ro
dzaj zaana:aiowania w pracę, 
lttórr ject podstawową treścią 
jej iycla. Jej a.ktorslwo na.S,.. 
eone Jest łaltlt lntensywnokl~t. 
wewnętnnrm . bocaclwem, 
bł,-akotllwołcl.. corllwołcl •• 
poczuciem humoru. autolronll, 
tarłu, :te ata.nowl Uil10 w ao
ble ilie,por6wn;rwaln~ z Jnn1m 
aawet ~łorstwem. nt~c. 

Anna Polony urodziła się w 
1939 roku. W dzieciństwie o-·. 
glądała Kondrata jako. Ty.zbe 
l ł:.omnłckieco jako Pu.ka we 
wspaniałym : ,,$nie OOC.Y. let-· 
niej", reż.yserowanym .przez 

Bronisława Dąbrowskieg(). U
koflczyła krakowską PWST. 
"Szkoła m1 alę podobała 
wspomina - ole ba.rd.zo rozu
miałam. di!I-CZego koledzy u
nekają. Miellamy wspa.n~
lych ptid~o16w: Fulde. łl;t.
Uck.a" Burn.atowlcx, 02.11 a, 
Nowako~ Z Ja.lt'ł puy
jemnoicl\ obłerwowało -się 

1rch ludz:!. peln7ch eleJlLDCjl, 
codnołcl, klasy!". Debiutowa
ła na IV roku studiów rolą 
Poli.kseny w .,Wojn:y trojań
skiej f!.ie będzie" · .• Giraudoux 
w Starym Teatrze, ale po stu
diach zaangażowała •Ie do 
Teatru kn. Juliusza. Słowac
klego w Krakowie. 

Pe przejściu, }uż na · stałe, 
do Starego Teatr~;~, plerwsz:ą 
rolę zaerała u Jerze~ Jaroc
kiego w sztuce Domańskiego 
,.Ktoł nowy": "Ody \\~pomt
n&m dz.ti tę pra.cę, pnychod.zl 
mi na m yil Jllli.U:ynll:a do 
mięsa. ITo były ł)rawdzlwe 
tortur,-, lo:ie madejowe. ;Ja
rocki ćwk::tyl mnle w apos6tf 
buwz1lędny l okrul.uy. Upo
Ju.rzal ne,;r;uJ:te propo.z,-cje 
1 łrodki a.lctorskle, Boie, jak 
Ja ro wte1ly ni1:11awldzhłllm". 

Po latach tak sformułuje 
wizerunek dobrego reżysera: 

· ,,Dobry reżyser to taki, któ
ry po pierwsze umie aktora 
zarazić entuzjazmem· dla szt\.1-

.,Trybuna Ludu" - Nr 42, sob<?ta-n~ziela 18-19.11.1981 r. 

ki, którą akurat robi, i dla 
roli, któ.rą aktor ma w tym 
spektaklu wykonać; nawet 
gdy jest tQ rola drugoplano
wa: tak wCiągnąć w kr.ąg 
spraw związanych z realizacją 
sztuki, żeby . aktor był w praw
dziwej gotowości do stW.on:e
nia ·postaci. Po drugie, dobi-y· 
reżyser mus! umieć pozOI!ta
wić pewną wolność w propo
nowaniu. postaci przez aktora, 
-dokonywać .wyboru 'środków. 
z tfch, które aktoa.propq.nuje. 

....... 

(1966), SteHę ·w .,Fantazym" 
J. Słowackiego (1967), Joasa 
w ,,Sędziach" l Mlodą w 
"Klątwle" · S. Wyspiań.:skiego 
(1968}, Heleile w .,Snie noey 
letr~ej" (1970) l · .,Wszystko 
dobre co się dobrze kończy" 
W. SU<k~ira (1971), Dziew
czynę w ,.Ze~rta-j Jud szu" I. 
lredyńskiego (1911), Ma.rtlę 
l Ewę w "Dzi łach'" A. Mlc
kl· \łic (19 J), Muzę w 
"Wyzwoleńlu". S. Wyspiań.skie-
gÓ (li74). • l • • ~ Ił 

.• · : •.•• : • "% 

'-------------- . l ,. 
Lubię wi&dzleć i czuć, jakie 
jest m~ mielsce w po~ta
jącym spektaklu". 

Takim l lreiyserem był z 
pewn.oici'l Konrad SwlnariikL 
Prawie Yiszystkie role w jego_ 
spektakla~h pp:eszły do kró
n~k teatru: To· w tych P.tied
stawieniach rozwijała ·slfi oso
bowo~ć. wratliwość, 'wszech
stronność" talentu aktotki. To 

·. te role claly jej możliwość. za
grania nic"&potykane~o w swej 
różnorodności repertuaru. 
Przypomnijmy, że u Swinar
skiego zagrała z wa~jizych 
ról: Orda w .,Nie-Boskiej Ko
medii" Z. Kra1:lńskiego (1965}, 
Katarzynę w "Woyzer(u"· G. 
Buchnera (1966), Claire w 
"Pok.oj6wk.ach" J.· Geneta 

Kanl)tt ł7ch ról ko.J;u-zy się 
z naJwspanlalszym. najbar
dzieJ· ~eroic-znym okresem 
tworczolci Sta.re,o Tea.tru. w 
którYI1l dokonan!a akk~ekl ą · 
tak sąmo waine, Jak wlełld 
nc:z7l 11orłystycmrch .moillwo
łol wlelklch reiyser6w •. · W 
tym ws-paniałym okresie za
grała jeszcze ' Polqny u Waj
~ Y Ofelię w "Hamlecie .. , 'Dul
ską w "Z biegiem lat, z bie
giem dni..." a ostatnio Frade 
w .,Dybuku". Zagrała Rachelę 
w ,.Weselu"; r.ety.serowanym 
przez Grzegorzewsklego, Cary
cę Katarzynę w "Termopilach 

l
. pol3kicll" T. Micińskiego 
·t Wróżke w "Affabulazlone" 
PasÓllni~!> · w retyserll K. 
Babickiego, Maman Lleder-

·meyr w .,Wiośnie Narodów" 
A. Nowaczyńskiego w reży
serii T. Bradeckiego. Z całą 
pewnością · do histarli teatru 

· pnejdzie jej brawurowa rola 
panl Profesor w ,,Lekcji" E. 
Ionesco, na której dł~o jesz
cze uczyć powinni się zawodU: 
studenci sz)c6ł teatra~nych. Ale 
i czegoś wi cej, nii zawodu. 

.. Tw6cao§ć Jest s-zymł lak 
cudownym, ie Jdctl na przed
stawicalu nie zapomnę się, ule 
i&atracę w łym, 1 co robię. tG 

rola wtdaJe .nil się olepelnlt, 
ułomna. (~.) Pcrfekcy Jne opa
aowa.nle techBlki słuiy mi 
tylko do te,o, łebrJP · mo,ła 
właiule zatnr.cać się w łym co 
robię, w lltillonlu, we wclelanill 
slę w r6ine :postacie. Trans
.rormacja Jest rozkosz.'"· O 
aktorstwie Polony w naJ
większym skrócie powiedzieć 
motna by, te .jest to fascynują
cy proces clągłycłt .,trans!or-. 
macji" bardzo bogatej, zaska
kującej · wewnętrznymi 
sprzecznościami, osobowości. 
Każda · rola Polony jest pr6bą 
bardzo intensywnego prze:ty
cia l przekazania tego nad
miaru treści, nadmiaru emo
cji, zmiennych zachowań, ca
łego'"" wewnętrmego "migąta-

l nia" rozmaitych. stanów. na
strojów, a takie tylu form, 
.tylu "sdkien" i ,.makijażów", 
że wszystko to razem stanowi 
o ogromnej .sile l szczególnej 
emanacji aktorki, która do 
tego wszystkiego z:a\Ysze jesz-

Anna Poloay. 
. ,Fot. CAF 

cze potcali widza czymś nie
zwykłym · zaskoczyć. Polony 
na scenie jest zawsze atTak
~y}na, jest wiarygodna, jest 
prawdziwa .. jest utalentowana, 
ale to \Wzystko razem nie sta-

. nowi jeszcze o jej wyjątko-
w*L Bawi się rolą. l "za-

l
. t raca się w niej", ma wy jąt

kowy .,,.siuch'" l na partnera 
l jednocześnie taki rodzaj sku
pienia, który zmusza do kie-

rowania uwagi w jej stronę. 
Rolę często traktuje jak te
ren, ja!< świat, ~a· którym 
można robić dosło'<~>nle wszyst
ko. Ale . VI jej ak'torstwie jest 
jesz~ze coś. nieopisywałnego, 
co§, co bierze sit: z '3amej jej 
osobowości i powoduje, że jeSt 
tak niepodobna do nikogo 
i t.alt nievowhnalna. 

Anna Polony po .... ia:ła: 
,. .. :$wiat jest ch6ry? B:~ l ::1 ·e 
sobie ubzdurali, ie mu l 
prz.ctyf \\o-szystko l że muną 
mleć wszystko. ( ... ) Trzeba u
mieć rezygnowaf. Trzeba u
mieć wybierać. Bo gdy się 
chce mieć wszystko, to to 
•wszystkoc jest pow1erzchow
ae, nic nie ma się naprawdf:". 

Jej kariera jest-z pewnością 
przykładem wyboru teat~u -
kosZltem "tyda"-. Choć 1: dt~.t 
glej strony aktorka doskonale 
ukazuje związek obu sfer, 
mówiąc, źe .,rzeczywistość jest 
tak drormatyczna, że teat,r nie 
jest w stanie dać jej odbicia1 

zwierciadło stało się za słabe, 
sz.e~~ro\\oskle zwierciadło nie 
potrafi dać re(leksu tr~ivno
wl rzeczywistości". 
Być mo:ie, .niezwykłoić ak

torstwa Anny IPolony poleJa 
na trm. ie otak naprawdę aie 
wiadomo, obsorwujlłe Jej szłu
kę, co jest większe: 01.1 ircie 
w teatru. C:Z1 teatr 'W i,-ciu. 

ANDRZEJ LIS 

Wszystkie C)·taty po<:ho
d.z:t rz. w,-wiadlłw aktorki, 
drukowanych aa łamach 
"Te<~ot.ru••, 


