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Twój STYL: KiedyÊ jako debiutujàca dzien-
nikarka „Gazety Krakowskiej” zadzwoni-
∏am do Pani. Zada∏am pytanie i us∏ysza∏am:
„Czy pani naprawd´ nie ma nic lepszego
do roboty, tylko zawracaç ludziom g∏ow´
g∏upotami?!” Przyznam, ˝e si´ przestraszy-
∏am. Wielu ludzi boi si´ Pani...
Anna Polony: Wcale si´ nie dziwi´! Mam
charakter trudny i gwa∏towny, ∏atwo wybu-
cham, krzycz´, potrafi´ nawet uderzyç. I nie
panuj´ nad tym. Nigdy nie wiem, co i kiedy
mnie rozwÊcieczy. Najgorsze, ˝e jak wybuch-
n´, nie mog´ si´ zatrzymaç. Gdy mnie coÊ
rozz∏oÊci, to mnie tak zatyka, ˝e bledn´ i mil-
cz´ albo zaczynam krzyczeç. Zawsze taka

by∏am. „Prawdziwie w´gierski tempera-
ment”, jak mawia∏a moja mama. Tacy sami
byli mój ojciec i brat. Temperament odzie-
dziczyliÊmy po dziadku, rodowitym W´grze.
Ci, którzy mnie znajà, wiedzà, ˝e niekiedy
tylko gram t´ z∏oÊç. Ale wielu ludzi o tym
nie wie. KiedyÊ w takim zagranym oburze-
niu chwyci∏am kole˝ank´ za klapy ˝akietu
i potrzàsn´∏am. Ona, Êmiertelnie powa˝na,
powiedzia∏a, ˝e jeÊli jeszcze raz to zrobi´, to
mnie zabije. A to by∏ ˝art! Owszem, jestem
szczera do przesady, zawsze mówi´ to, co
myÊl´. Nie k∏ami´ dyplomatycznie, bo nie
umiem. A ludzie nie lubià s∏uchaç prawdy.
Jednak niektórzy potrafià to doceniç.

TS: Zdarzy∏o si´ Pani przesadziç?
AP: Och tak. Nie mog∏am na przyk∏ad po-
radziç sobie z rolà Horodniczyny w Rewizorze
u Jerzego Jarockiego. On chcia∏, ˝eby to by-
∏a postaç zimna i drapie˝na. A ja gra∏am
emocjonalnie. Jarocki ciàgle zwraca∏ mi uwa-
g´, co mnie z∏oÊci∏o. W pewnym momencie
powiedzia∏: „Tak to mo˝na graç u Moliera!”
MyÊla∏am, ˝e chodzi o mnie. Zdj´∏am but
i pogrozi∏am mu. Po próbie zesz∏am ze sce-
ny i oznajmi∏am, ˝e wi´cej nie przyjd´. By-
∏am wtedy tak rozbestwiona, ˝e nie umia-
∏am dostrzec granicy. Potem si´ okaza∏o, ˝e
ta uwaga dotyczy∏a nie mnie, tylko kolegi.
A ja ju˝ odda∏am rol´. Do premiery zosta∏y

Kto sí  boi
Anny Polony?

Pierwsza dama
Starego Teatru.
S∏ynie z wielkiego
talentu i trudnego
charakteru.
Dla kolegów i studentów 
jest autorytetem 
i postrachem. W teatrze liczà
si´ z nià najwi´ksi re˝yserzy.
40-lecie pracy na scenie
uczci∏a rolà Organowej 
w Damach i huzarach. 
Z Annà Polony rozmawia
KATARZYNA T. NOWAK.
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Jerzy Trela: 
KiedyÊ ba∏em si´ jej okropnie! 
Potem zaczà∏em si´ zastanawiaç:
„Jak mo˝na si´ baç dobrego cz∏o-
wieka?” Ania nie jest z∏oÊnicà! Lu-
bi nià byç. Na poczàtku lat 70. pra-

cowa∏em jako asystent przy sztuce Wi´ê Strind-
berga. W pewnym momencie us∏ysza∏em krzyk:
„Co to za chusteczka? Ja takiej nie chc´! Gdzie
jest asystent?” Poszed∏em znaleêç innà. Ania 
rozpakowa∏a. „Co to? To sà m´skie chusteczki!”
– wrzasn´∏a. A jednak wcià˝ lubi´ z nià graç, bo
jest aktorkà kontaktowà. W Wyzwoleniu u Swinar-
skiego zagra∏a mojà muz´ i... ju˝ nià zosta∏a.

Anna Radwan: 
Jasne, ̋ e si´ jej ba∏am! Studiowa-
∏am w ¸ódzkiej Szkole Filmowej i po
pierwszym roku przenios∏am sí  do
Krakowa. Zadzwoni∏am do pani
Ani, która tym niskim morderczym

g∏osem zapyta∏a: „Czy pani jest szczup∏à, wysokà,
d∏ugow∏osà blondynkà?” Odpowiedzia∏am, ˝e je-
stem niska, pulchna i krótkow∏osa, bo tak wtedy
wyglàda∏am. „To nie mamy o czym rozmawiaç!”,
us∏ysza∏am. Rektor PWST Jerzy Trela doradzi∏, ˝e-
bym zadzwoni∏a, „jak pani Ania si´ uspokoi”. I tra-
fi∏am do jej grupy. Ale˝ mi da∏a w koÊç! Na czwar-
tym roku Tadeusz Bradecki zaproponowa∏ mi rol´
w Fantazym. Polony gra∏a mojà matk´. Pokaza∏a
wielkà klas´: nie da∏a odczuç, ˝e coÊ robi´ êle.

Kazimierz Kutz: 
Ma opini´ tygrysicy, ale ca∏kowicie
jà ujarzmi∏em i mam z nià idealne
relacje, choç nieustannie si´ dro-
czymy. To prawda, ˝e ludzie si´ jej
bojà, bo na wszystko reaguje spon-

tanicznie i ma wrodzonà sk∏onnoÊç do mówienia
prawdy, czego sobie nigdy nie odmawia. Jest samo-
zapalna i to jest w niej zabawne.

trzy tygodnie. Zrobi∏a si´ potworna afera.
Koledzy nie chcieli zast´pstwa, bo to ozna-
cza∏o dodatkowà iloÊç prób i nerwów.
W koƒcu przyszed∏ Jurek Trela: „Prosimy
ci´, wróç”. Tak ∏adnie to powiedzia∏, ˝e z∏a-
ma∏am si´ i wróci∏am. 
TS: Uchodzi Pani za osob´ niezwykle wy-
magajàcà, zarówno wobec kolegów na sce-
nie, przyjació∏, jak i studentów w krakow-
skiej PWST, gdzie jest Pani prorektorem.
Nie ma Pani czasem wra˝enia, ˝e wymaga
zbyt wiele?
AP: Co znaczy zbyt wiele? Wymagania majà
jakiÊ pu∏ap? Im sà wy˝sze, tym chyba lepiej!
To prawda, nie lubi´, gdy mi si´ sprzeciwia-
jà, ale tylko dlatego, ˝e w wi´kszoÊci przy-
padków mam racj´. Jestem apodyktyczna.
TS: Podobno rzuca∏a Pani w studentów
szklankami.
AP: Poczàtkowo by∏am okropnym pedago-
giem. Bez przerwy si´ wydziera∏am i nie-
cierpliwi∏am. WÊcieka∏o mnie, ˝e nie rozu-
miejà, co do nich mówi´. Latami uczy∏am
si´ wspó∏˝ycia z ludêmi i obracania w ˝art
swojej z∏oÊci. Z up∏ywem czasu wzrasta mi
poczucie humoru. DziÊ potrafi´ powiedzieç
„przepraszam”. A kiedyÊ chorobliwie upie-
ra∏am si´ przy swojej racji. Potrafi∏am si´
tak zirytowaç, ˝e krew uderza∏a mi do g∏o-
wy, a przed oczami lata∏y czerwone plamy.
By∏am okropnà z∏oÊnicà.
TS: Nic dziwnego, ˝e w Poskromieniu z∏oÊ-
nicy w re˝yserii Zygmunta Hübnera mu-
sia∏a Pani zagraç tytu∏owà Kasi´.
AP: Potem sama dwa razy wyre˝yserowa-
∏am Poskromienie z∏oÊnicy. Czu∏am, ˝e to sztu-
ka dla mnie.
TS: Ale studenci zgodnie mówià, ˝e jest
Pani Êwietnym pedagogiem. Czego ich Pa-
ni uczy poza technikà i sztukà aktorskà?
AP: Namawiam ich, by grali z sercem. Z po-
trzeby ducha. Przed laty uczy∏am ich uczci-
woÊci i lojalnoÊci wobec zawodu. Mówi∏am:
„Kiedy uczysz si´ roli, kiedy coÊ tworzysz,
nie ma nic wa˝niejszego!” A dziÊ? Staram
si´ im powiedzieç, ˝e nie pieniàdze sà naj-
wa˝niejsze na Êwiecie, i tyle. Naprawd´
wa˝ne jest poczucie w∏asnej godnoÊci, po-
czucie, ˝e coÊ w ˝yciu robi si´ po˝ytecznego.
Próbuj´ ich tak˝e nauczyç mi∏oÊci do prze-
sz∏oÊci. Bo to jest dzisiaj niemodne. Czy mi
wierzà? Nie wiem. Jedni tak, inni nie. Inte-
resuje ich g∏ównie teraêniejszoÊç. Jeden
z moich uczniów mówi: „Gdy gram rol´,
nie obchodzi mnie, kim by∏ wczeÊniej mój
bohater”. A ja myÊl´: „To dobry aktor, ale

powierzchowny”. Konrad Swinarski na-
uczy∏ mnie si´gaç g∏´boko. 
TS: Re˝yser Konrad Swinarski, objawienie
teatru lat 60. i 70., przystojny, charyzma-
tyczny, mia∏ na aktorów magnetyczny
wp∏yw. Czy on tak˝e ba∏ si´ Pani? A mo˝e
Pani jego?
AP: Poczàtkowo, kiedy by∏ dystans mi´dzy
nami, czu∏am przed nim respekt. Ale ten
dystans szybko si´ skurczy∏ i zacz´∏am so-
bie pozwalaç. Sprzeciwia∏am mu si´, wtrà-
ca∏am. Dochodzi∏o do spi´ç, jak przy inter-
pretacji roli Orcia. Nie odpowiada∏o mi to,
co proponowa∏, widzia∏am to inaczej.
W koƒcu znalaz∏am drog´ poÊrednià, którà
zaakceptowa∏. I poczu∏am si´ tak pewna,
˝e sta∏am si´ obcesowa w swoich propozy-
cjach. A kiedy zaprzyjaêniliÊmy si´, moja
samowola wr´cz si´ rozp´ta∏a. Konrad nie
tylko tolerowa∏ moje wybuchy gniewu, one
go bawi∏y, podnieca∏y... Sam mnie prowo-
kowa∏. Ja wybucha∏am, a on si´ Êmia∏. I ten
jego przekorny Êmiech sprawia∏, ˝e si´ uspo-
kaja∏am. Konrad mnie zepsu∏, bo pozwala∏
mi ingerowaç w swojà sztuk´, a nawet
w gr´ kolegów na scenie.
TS: Pami´ta Pani dzieƒ, w którym go po-
zna∏a?
AP: Mia∏am 25 lat. Dosta∏am rol´ Zuzan-
ny w Tragedii pana Ardena w jego re˝yserii.
To by∏a ma∏a rola. Strasznie mnie to ze-
z∏oÊci∏o. Ówczesny dyrektor Starego Teatru
Zygmunt Hübner obieca∏, ˝e b´d´ gra∏a 
du˝e, znaczàce role. A tu epizod, na doda-
tek s∏u˝àcej. Mówi´: „Nie b´d´ tego graç!”
Hübner by∏ cz∏owiekiem opanowanym.
KtoÊ inny wyrzuci∏by mnie za drzwi. A on
wyjaÊni∏, ˝e ta rola to nie epizod, bo Zu-
zanna ma do zaÊpiewania pi´knà ballad´,
do której s∏owa napisa∏a Agnieszka Osiec-
ka. Wcià˝ naje˝ona wesz∏am na prób´ 
i zobaczy∏am Swinarskiego. PomyÊla∏am:
„Jaki uroczy, przystojny...” Wyt∏umaczy∏
mi, ˝e po ka˝dej scenie b´d´ wychodzi- 
∏a i Êpiewa∏a kilka zwrotek. Poczàtko- 
wo w ogóle nie wiedzia∏am, o co mu cho-
dzi. PróbowaliÊmy ballad´: on, gitarzy- 
sta i ja. Wtedy zacz´∏am rozszyfrowywaç
ten jego dziwny j´zyk. I coraz bardziej zbli-
˝aliÊmy si´ do siebie. Zaczà∏ mnie fascyno-
waç. Zakocha∏am si´ w tej balladzie, w tej
roli i... odnios∏am sukces. A naprawd´ moc-
nà pozycj´ w Starym Teatrze zdoby∏am 
rolà Orcia w Nie-Boskiej komedii. Bo do in-
terpretacji Swinarskiego doda∏am w∏as- 
nà i wysz∏o coÊ niezwykle oryginalnego. ▼▼
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Tygrysica
z dobrym sercem

Jak si´ pracuje z Annà Polony,
zapytaliÊmy jej kolegów,
aktorów i re˝yserów.

Jerzy Stuhr: 
Niby si´ jej boj´, a jednak szukam
z nià kontaktu i jest mi bardzo bli-
ska. Bo ona jakoÊ mnie organizuje,
sprawia, ˝e nie rozmi´kczam si´
w licznych nagrodach i sukcesach.
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▼▼

Gra∏am przewra˝liwione, chore, Êlepe dziec-
ko z niedow∏adem kr´gos∏upa i odnios∏am
coÊ wi´cej ni˝ sukces. Wi´c có˝ innego mi
pozosta∏o, jak tylko zakochaç si´ w takim
re˝yserze? To by∏a mi∏oÊç duchowa, wielka
fascynacja.
TS: Aktorzy patrzyli w niego jak w obraz.
Ka˝dy marzy∏, by u niego zagraç.
AP: Tak si´ z nim zaprzyjaêni∏am, ˝e potra-
fi∏am odczytywaç jego myÊli. Wystarczy∏o,
i˝ spojrzeliÊmy na siebie, by wiedzieç, co
drugie myÊli.
TS: I w pewien s∏oneczny sierpniowy dzieƒ,
gdy Swinarski osiàgnà∏ apogeum swojego
artyzmu, samolot z nim na pok∏adzie spad∏
na ziemi´.
AP: GraliÊmy wtedy Wyzwolenie. Konrad wy-
jecha∏, ja prowadzi∏am za niego prób´ wzno-
wieniowà. Po wieczornym przedstawieniu
wróci∏am do domu i poczu∏am si´ bardzo s∏a-
bo. MyÊla∏am, ˝e zemdlej´. Z tym okropnym
samopoczuciem po∏o˝y∏am si´ do ∏ó˝ka. Obu-
dzi∏am si´ o szóstej rano, co mi si´ nie zda-
rza∏o. Wsta∏am i zacz´∏am czytaç „Przekrój”.
Trafi∏am na opowiadanie o piegowatej dziew-
czynie, która mia∏a dziur´ w sercu. I tak
dziwnie si´ poczu∏am, ˝e uto˝sami∏am si´
z tà dziewczynà, bo sama mam piegi. Ale
dziura w sercu? Posz∏am do teatru i z kole-
˝ankà mierzy∏yÊmy kostiumy do Hamleta,
w paêdzierniku mia∏a byç premiera. Wyg∏u-
pia∏yÊmy si´, plotkowa∏y... Przymierzy∏am
sukni´ królowej Gertrudy z ostatniego ak-
tu. To by∏a czarna suknia z czerwonymi,
krwawymi akcentami. Nagle telefon. Kie-
rowniczka pracowni krawieckiej odbiera
i patrzy na mnie. „Co si´ sta∏o?” – pytam.
„Pan Konrad... – szepce ona – zginà∏ w wy-
padku samolotowym”. Nie uwierzy∏am.
Przecie˝ on by∏ nieÊmiertelny! By∏ pi´kny
letni dzieƒ, Êwieci∏o s∏oƒce. A ja nie mog∏am
zrozumieç, dlaczego niebo jest tak niebie-
skie, liÊcie tak zielone, a ludzie tacy uÊmiech-
ni´ci. Mia∏am pretensje do Êwiata, jak w ogó-
le Êmie si´ cieszyç. Bo wszystko powinno
byç czarne w takim dniu.
TS: Od upadku samolotu pod Damaszkiem
wkrótce minie 27 lat. I od lat przydziela si´
twórcom laur jego imienia, ale samo na-
zwisko coÊ mówi ju˝ tylko wybranym.
AP: Nie mam pretensji do Êwiata, ˝e zapo-
mina o Swinarskim. Sztuka teatru jest ulot-
na. Ale chcia∏abym, by nie zapomnieli o nim
ci, którzy tak si´ nim zachwycali, i ci, którzy
uwa˝ajà siebie za ludzi teatru. Chcia∏abym,
by ta pami´ç by∏a kultywowana.

TS: Pochodzi Pani z krakowskiej, miesz-
czaƒskiej rodziny, która wyda∏a wielu praw-
ników, geografów. A Pani od dziecka ma-
rzy∏a o aktorstwie?
AP: A skàd! Najpierw chcia∏am byç nauczy-
cielkà. Wychowywa∏am si´ z Andrzejem
Mrowcem, który tak˝e zosta∏ aktorem. Ba-
wiliÊmy si´ w szko∏´: on by∏ uczniem, a ja
nauczycielkà. Kaza∏am mu siedzieç na krze-
se∏ku i pisaç. Nie znosi∏ tego, bo go maltre-
towa∏am. Potem w jakimÊ starym rosyjskim
filmie zobaczy∏am Jezioro ∏ab´dzie i zapragn´-
∏am byç baletnicà. Ale w Krakowie nie by∏o
szko∏y baletowej. WymyÊli∏am wi´c, ˝e zo-
stan´ pianistkà. Ale nie mia∏am cierpliwoÊci
godzinami çwiczyç gam. Mia∏am dobry g∏os,
zdecydowa∏am w koƒcu, ˝e zostan´ Êpiewacz-
kà. Ale w liceum zetkn´∏am si´ z twórczoÊcià
romantyków i oszala∏am na punkcie poezji.
Wygra∏am konkurs recytatorski i postanowi-
∏am, ˝e zostan´ aktorkà. Znalaz∏am si´ w kó∏-
ku poetyckim Jana Niwiƒskiego. To on nada∏
mi pierwsze szlify, rozbudzi∏ mojà wyobraê-
ni´, przygotowa∏ na egzamin. O dziwo, mó-
wi∏am fragmenty Orcia z Nie-Boskiej i zda∏am.

By∏am niedu˝a, z ch∏opi´cà urodà. Jeden
z profesorów, W∏adys∏aw Woêniak, powie-
dzia∏: „Przy tak Êrednich warunkach b´dzie
pani musia∏a si´ dobrze uczyç...” Na trzecim
roku ten sam profesor stwierdzi∏: „No, Polo-
ny, jest ju˝ pani prawdziwà artystkà”. My-
Êla∏am, ˝e p´kn´ z dumy. 
TS: I zagra∏a Pani wszelkie mo˝liwe kobie-
ce role, te najwi´ksze, o których Ênià m∏o-
de aktorki. Czy czuje si´ Pani gwiazdà?
AP: To okreÊlenie ma w sobie coÊ preten-
sjonalnego. Gwiazda to osoba, którà otacza
atmosfera uwielbienia. Ja uwielbienia nie
odczuwam. Mam zagorza∏ych wielbicieli,
ale to wàskie grono. Mo˝e dlatego, ˝e choç
du˝o gra∏am w telewizji, niewiele w filmie.
Nie umiem graç w filmie. Owszem, wystà-
pi∏am u Marty Mészáros czy Andrzeja Ba-
raƒskiego, ale unikam kina. Mam dziwnà
osobowoÊç. Musz´ mieç specjalne role. Al-
bo takie, które odpowiadajà mojemu tempe-
ramentowi, albo bardzo liryczne. Moja ze-
wn´trznoÊç te˝ jest dziwna. Nigdy nie by∏am

pi´kna jak Michelle Pfeiffer. Gra∏am dziw-
ne, pokr´cone bohaterki. Nawet jeÊli by∏y
amantkami. W wieloznacznym, barokowym
teatrze Konrada Swinarskiego czu∏am si´
na swoim miejscu.
TS: A jednak bywa Pani kapryÊna jak 
gwiazda. 
AP: Po prostu marudz´ i tym wzbudzam iry-
tacj´. Niektórzy re˝yserzy potrafià jà poha-
mowaç i wyt∏umaczyç, ˝e nie mam racji. In-
ni si´ obra˝ajà. A jeszcze inni pozwalajà mi
robiç, co chc´.
TS: Aktorzy, nawet ci wielcy, coraz cz´Êciej
pokazujà si´ w reklamach. A gdyby jakiÊ
producent reklamy z∏o˝y∏ Pani intratnà pro-
pozycj´?
AP: Niech mi pani nie zadaje takich pytaƒ.
Skoro zrobiliÊmy si´ tak konsumpcyjni, ˝e
coraz cz´Êciej zapominamy, i˝ mamy dusz´,
godnoÊç, a oprócz pieni´dzy istniejà dobra
wy˝szej natury, to co si´ dziwiç, ˝e artyÊci
te˝ chcà ˝yç na odpowiednim poziomie?
Mnie nikt, na szcz´Êcie, nigdy nie propono-
wa∏ grania w reklamie. Mia∏abym problem
i musia∏abym stoczyç ze sobà walk´. MyÊl´,

˝e bym jà wygra∏a. Bo jednak mnie pewnych
rzeczy nie wypada robiç.
TS: Od ponad dwudziestu lat ˝yje Pani sa-
ma. Czy by∏a w Pani ˝yciu mi∏oÊç do m´˝-
czyzny, która by∏aby wi´ksza od mi∏oÊci 
do teatru?
AP: Nie. Gdybym urodzi∏a si´ jeszcze raz,
z takim samym charakterem i tymi samy-
mi predyspozycjami, tak˝e wybra∏abym te-
atr zamiast ˝ycia prywatnego. Ale nikomu
niczego nie b´d´ radzi∏a. Dla jednych kobiet
najwa˝niejsze jest ˝ycie rodzinne, dla in-
nych praca.
TS: Od Êmierci Konrada Swinarskiego po-
Êwi´ci∏a si´ Pani teatrowi. A mo˝e jest coÊ,
czego nie wolno poÊwi´ciç dla pracy? 
AP: GodnoÊç.
TS: Czyli?
AP: Nie wolno siebie sprzedaç.
TS: Zgadza si´ Pani na tytu∏: „Kto si´ boi
Anny Polony?”
AP: To dobre! Ja sama siebie si´ boj´!

Rozmawia∏a KATARZYNA T. NOWAK

Temperament odziedziczy∏a po dziadku 
W´grze. Potrafi chwyciç kole˝ank´ za klapy 
i potrzàsnàç. Jarockiemu grozi∏a butem,
Swinarski Êmia∏ si´, gdy wybucha∏a gniewem. 

Kto sí  boi
Anny Polony?
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