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Rola,

którą najchętniej

·wspominam

„punkt" w swojej czynności zawodowej: Ten jest najwspa·
. Iszy •zy na1·1 epszy. Ja z na1w1,..„uym
. ..-a.
I
n1a
sentymentem wspo·
minam czasy amatorskie, traktowa'!ie aktorstwa jako przy·
gody. Najprzyjemniejsza w amatorstwie jest sama radość
tworzen~a, nieliczenia si• z odpowiictzialnościq.
Uważam
i
twierdzę, że
zbrodnią popełnioną na ruch u amatorskim są konkursy,
które stwarzają stresy. W J&wodzie rywalizacja jest już
spcawą normallną.
Nie
ma
chyba ak.tora, ·~óry lubi g:-ać,
są tacy, którzy lubią zagrać
dobrze rolę. Praca aktorska
wiąże si ę ze strasznym wys.iłkiem i męczarnią na pró-

bach i spektaklach.

dzo ma Eens. Inwencja rei:ysię w

semka może spcawdzać
r „Dziadach",
w których

I
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Wspominam
w .,Weselu"

PUllllę Młodą
Wy&płań!iklero.
Grałam ·tę posłać nim !Edobyłam iSZ)ity akłorskle, u bo-

I

ku najlepszych aktorów w
Pol11ee, jacy ocaleli • poi;)Sl
wojennej.

I
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Wtedy byłam jeszcze
w
wojsku.
Kiedy znaleźliśmy
się w Lublinie, odnalazł się

dużo

rzeczy pozostaje niedomówionych. W „Weselu" wszystko
jest n~isane, łącznie z muzyką, kitórą proponwał Wyspiański i której nie należy
zmieniać.

Kiedy
nadszedł
moment
premiery moje samopoczude
było znakomite, byłam
promienna, radosna .i pełna najlepszych myśli. Nam, młodym
akttorkom pomagała w ch.lrakiteryzacji garderobiana
stan;:r,ę
11,roleżariki.
Pod.cz.as
tyx:h przygotowań zauważyłam
już przebranego, w sutannie
Zelwerowicza-Księdza,
jak
kręcił się po korytarzu. Nie
mógł znaleźć miejsca, zachowywał .się jak „lew w klatce",
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lepszych myśli. Nam, młodym
aikitor.kom pomagała w ch..lGrałam ·tę postać nim mobyłam iSzlify aktorskie. u borakiteryzacji garderobiana
l:u najlepszych aktorów w
st!lrl87,ę
~leżanki.
Podczas
tyich przygotowań zauważyłam
PolBCe. Jacy ocaleli • połi>sl
woJennej.
w ,, już przebranego, w sutannie
Zelwerowicza-Księdza,
jak
Wtedy byłam jeszc~e
kręcił się po korytarzu. Nie
wojsku.
Kiedy znaleźliśmy
mógł znaleźć miejsca, zachowywał się jak „lew w klatce'',
się w LubUnie, odnalazł się
zgrzany,
spocony,
wyratnle
Jacek w:oszczerowicz. To był
modlił się. Na moje pyta'."lie
pierwszy spektald w Polsce i 1 dotyczące dziwnego dla . mnie
oczywiście klasyka. Objechachowania wie'll19ego alktora,
gardei;obiana
odpowiedziała,
liśtny z „Weselem" całą Polże to po prostu trema. By5.kę, docierając do ziem odłam bardzo zdziwiona, przezyskanych.
cież ja grałam główną rolę,
a Ze1werawicz - tylko e!;>iW spektaklu spotkała się
zod. Nie mogłam wówczas
cała plejada ówczesnych znapojąć tej jego tremy. Do9iekomiitości. rartnerował mi w
ro jak przeszłam na zaworoli Pana Młodego Jan Swidowstwo zrozumiałam, co to
derski. Poetę kree>wał Jan
jest- trema, która powięks·ia I
Kr~,
Księd'Za
zagrał
się z każdym rokiem.
Aleksander Zelwerowicz.
w
roli Stańczyka wys~ił WojNo'tow:Ua:
ciech · BrydzińskL
Ponadto
GaAl:YNA CIECHOMSKA
grały
w
tym pit\t'Wszym
„Weselu" 7.otia Maly·~CZ. Seweryna
Bronluówna oraz
młodzież ak.torska, jeszcze bez
egzaminów a!Qtorskkh, wywodząca się z teatru wojskowego
oraz
podziemnego
PIST-u, m. in. Zosia Mrozowska, Andrzej Laplcki, Halina
KoSBObudzkL

w .,Weselu"

Wy&plańskieso.
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Czułam się bardzo
dobrze
wśród tylu sław, nie miahm
żadnych kompleksów. Byłam
zafascynowana
osobowością

Woszczerowicza, kitórego wówczas poznałam.
Inw>onowaly
mi jego ekscentryczność, wyż
szego rzędu maniera
teatraJ:na. Mogę powiedzieć, że
właściwie

„maŁpowałam"

mojego mistrza.
„Wesele",
kitóre wspomilllam, na pewno
było dobrym spekta<ldern, poza tym wywoływało U-czucia
poza~eatraline, przede wszy'itkim pałtiotyczne: po, tylu
laltach popłynęły polskie sło
wa za sceny! Przedstawienie
znakomicie wsp~crało z czasem historyicznyrn. Był.o bardZo mocne, emocjonalne. W
pierwszych
powojennych
chwilach
.znaleźliśmy
się
wśród ludzi SJ)ra@Ilionych normalnego
życia, ·
graliśmy
m. ·in. w takim mieście, teatralnym, jak Kraków. Było
to wielkie wydarzenie na miarę historyczną.

Często pracuję nad ~,Wese
lem" w szkole ze &tudentami.
Jelit to materiał, z którym
każdy student musi się ze4lkn4ć.

Pannę Młodą grałam

w,

1944 roku instynkitownie, pr-le-

cież

była

moja wje(iza · teairalJla
wówczas niewieLka.

Malo jest „Wesel", których
bym n1e oglądała, tych klasycznych i tych eksperymentalnych. Uwaiam, że to, l'O
na.pisał Wyspiański, jest ta'k
silne i tak trafione, że na zabawy w nową Interpretację
pozostaję chłodna. Wczytanie
się w tekst niesie bogactWo
treści, wbudowywać
zatem
coś WyspiańSkiemu nie bar-
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