
studentów ... Ale studenci znaJą dosko- l 

PANI PROFESOR Bogusia w 

lorek 

W pierwszym momencie pani profe
sor wydaje się być osobą niepozorną , 

skromną, nieśmiałą . Sprawia wrażenie , 

jakby to ona przyszła na trudną lekcję 
lub na badzo ważny egzamin. Jest stre
mowana i spięta , rzuca wokół siebie 
niespokojne spojrzenia znad grubych 
szkieł okularów. Potem, siedząc już za 
stołem, zadaje dziecinnie proste pyta
nia, aby broń Boże , nie sprawić nimi 
trudności przepytywanej osobie. Cieszy 
się przesadnie z każdej prawidłowej 

od powiedzi. Gdy padn ie zła odpowiedż , 

Jest nią niemal zawstydzona. Szybko 
przechodz i do innego zagadnienia, aby 
zatuszować błąd i czym prędzej o nim 
zapomnieć. Kiedy jednak błędnych od
powiedzi jest coraz więcej, pani profe
sor zaczyna s ię niec i erpliwić , chociaż 

stara się ukryć rosnące zdenerwowa
nie. W końcu jednak nie wytrzymuje . 
Stopniowo, z łagodnej nauczycielki, za
mienia s1ę w ekstatyczną wykładowczy-

nię , dającą popis erudycji. Gdy napoty
ka na niezrozumienie swojego wykładu , 

lub na próby przeszkodzenia jej w kon
tynuowan iu oracj i - wpada we wście
kłość i, jakby w boskim szale, dokonuje 
morderstwa na tępej nieznośnej 

uczennicy. 
Tak pokrótce przedstawia się op1s 

ostatniej wielkiej roli teatralnej An ny 
Polony w spektaklu " Lekcja " Eugene ·a 
lonesco na scenie Starego Teatru w 
Piwnicy " Przy Sławkowskiej 14" w Kra
kowie. Jednakże ktoś , kto widział Annę 
Polony podczas jej zajęć ze studentami 
krakowskiej Państwowej Wyższej Szko
ły Teatralnej, mógłby pomyśleć, iż jest 
to opis jej zachowania , podczas przy
gotowywania spektaklu dyplomowego 
przez jej podopiecznych . Bo rzeczyw iś

ci e, profesor Polony podobnie postępu 

je w pracy ze swoimi wychowankami . 
Początkowo jest badzo łagodna i nie
zwykle wyrozumiała . Stara się ośmielić 

swoich studentów. Puszcza w niepa
mięć ich pierwsze potkn1ęcia - świa

doma tego , iż nie są oni jeszcze w peł
ni uksztatowanymi aktorami . Tłumaczy 
1m Clerpl1w1e naJdrobnieJsze nawet 
sprawy . odpowiada poważnie na naJ
g ł upsze pytan1a PróbuJe pobudzić 1ch 
do myślen1a samodzielneJ pracy. 
Oczekuje od n1ch włas nych propozyCJI 
przy opracowywani u zadań sceniCZ
nych. Lecz gdy ktoś n1e potrafi odpo· 
wiednie wykorzystać 1e1 wskazówek lub 
nie stosuje się do JeJ poleceń , wtedy 
n1e ma JUŻ dla n1ego żadnego pobłaża
nia. 

Anna Polony Jest równ 1e Impulsywna 
na scen1e , jak 1 poza n1a , zwłaszcza 
przy wykonywaniu p1 acy dydakt yczneJ 
Na szczęśc1e . n1gdy n1e dosz ł o do osła · 

teczności, jak w .. Lekcp lonesco, ale 
w środowis ku teatralnym opow1ada s 1ę 

anegdotę , o tym Jak n1egdyś zag r oz1ła 

nożem Jednemu z bardzleJ opo1 nych 



studentów ... Ale studenci znają dosko
nale panią profesor i bezbłędnie potra
fią przewidzieć jej reakcje . Istnieje 
wśród nich zaszyfrowane określenie 

nastroju ich opiekunki . ,.smoczy ogon" 
(ów .,smoczy ogon" w1dzą oni rzekomo 
podczas wykonywan ta zadań sceniCZ
nych) . 

Kiedy wszystko przeb iega w miare 
prawidłowo - ogon merda przyjaźnie i 
z aprobatą . Lecz gdy tylko coś jest ,. n1e 
tak ", jak być pawi n no - ogon zaczyna 
uderzać o z iem ię, zrazu powol i 1 deli
katnie , potem coraz mocniej 1 szybciej 
l wtedy już wiadomo, ze n1ebawem na
stąpi katastrofa . A lbo pan 1 profesor z 
furią wkroczy do akcji 1 sama zade
monstruje to , co pow inna była zoba
czyć w wykonaniu studentów albo tez 
nastąpi coś znacznie gorszego · pan1 
profesor z uśmiechem na ustach skry
wającym zniecierpl tw tente, rozczarowa 
nie lub iron 1ę, podztękuje komuś 

grzecznie i... wp1sze ocenę ntedosta
teczną . 

Anna Polony potraf i dać z s1ebte 
wszystko, nie tylko w kreacjach sce
nicznych, równ i eż i w pracy dydaktycz
nej. Nie waha się , dla dobra roli i spek
taklu , obnażyć się czy zdjąć perukę 1 
pokazać szpetną twarz N1e ukrywa 
przed swo im i studentami zadnych arka
nów sztuk i aktorskiej . Tw1e rdz1 1z ,edy
nie to, co przekaze swo1m uczmom. po
zostanie po ntej dla przyszlych poko
leń . Być może okaże s1ę k1edyś . ze nie
mało prawdy było w tych słowach. zwa
żywszy że aktorka realizuje s1ę przede 
wszystkim w teatrze , który ze sweJ isto
ty jest bardzo ulotną dztedztna sztukt 
Nie lubi grać w filmach Ale na szczęś

cie jest jeszcze teatr tclew1z; ktcw, 
utrwal ił kilka jej wspan1alych ról 

Zachowan ie Anny Polony podczas 
zajęć szkolnych jest dokładnym odbi
ciem jej charakteru . Jest bardzo tm pul 
sywna i bez reszty angazuje s1ę w to . 
co robi . Uważa . że tylko w atmosferze 
stresu może powstać coś wartościowe
go. Sama przyznaje , że zawsze ma 
konf l ikty z reżyseram i 1 współpracowni 

kami, a także ze studentami N1e potraft 
być powśc i ągi twa i obojętna na to. co 
się wokół niej dzteje. Twterdz t. ze czę
sto bardziej męczą ją zajęc1a w szkole 
niż gra na scen ie. Równocześnie podk
reśla , że tylko trudności mogą wystar 
czająco zdopingować do pracy , a poko
nywanie przeszkód moze dać satysfak
cję w wykonywan iu zawodu aktora Bo 
kreowan ie coraz to nowych pastac 
wiąże się z pokonywan1em wewnętrz
nych oporów 1 przezwyctęzan tem trud
ności fizycznych . 
Pracę z nowym i studentam t szkoły 

teatralnej Anna Polony zaczyna zawsze 
od ułatwienia 1m poznania samych ste
bie oraz przezwyciężenia kompleksów 
Pani profesor stara s1ę uzmys łowić 

swoim uczn iom . że n1eraz mozna uczy
nić walor z własnych słaboset Sama 
jest tego najlepszym przykładem 
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