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ARIA WIERCI~SKA -
na,wiako kojarzące się 
z czołówk4l dzisiejn:ej ka 

. dry reżyserskiej. Motna 
powiedzieć - nazwisko.. 
firma ze znakiem jakoł .. 

tf f • tradycjami. 
Po upisantu powytszego zda 

ł'lia. łcierpła mi nieco skóra, ja. 
lro te w czasie rozmowy :z Pa. 
lll' Marią (przepraszam za pou. 
fałoś~) miałam surowo zakaza• 
Ile stosowanie jakichkolwiek re. 
klamlanklch i ,.reklamo.podob
:n:rch" chwytów. Ale . jako żywo 
- mówię prawdę l tylko praw. 
dę. A w11zy•tko po to, by pu. 
blleznoścl lubelskiej jedynie przY 
~mnie~. z kim ,.ma okolicżność" 
przy ·oglądaniu "W małym dom• 
ku" Rittnera. Z tych samycli 
WIJltdów w•pomniee tu wypa .. 
da o Jnnym wybitnym człowie. 
ku teatru - nieżyj-cym już Ed. 
mundzle Wierclńsklm - utalen. 
tewanym szermierzu nowoczes• 
IlOści l eksperymentu w sztuce; 
entuzjaście l organizatorze pierw 
ezeJ w Polsce powojennej (a tM 
dziś modnej!) sceny J)Oetyckfe,. 
Wypada zaś · dlatego o nim tu 
Jlarłł zdań wtrącić; te to on 
właśnie - Edmund Wiercińskl 

- retyser nowator, dZiałacz te.· 
atralny, najwybitniejszy współ. 

Jlraeownik Leona Schillera, jest 
właściwym założycielem w/w 
~łrmy". Pani Marla - jak sa• 
ma podczas nuzej rozmowy kil 
kakrotnie z naCiskiem podkrd .. 
lała - wiele zawdzięcza wlał .. 
:nłe swojemu mętowi Edmundo-
911 Wlerclńsklemu, z którym dz1e 
Uła tycie l pract~ zawodowi& 
przez lat 30. 

- Cz:r Istniała mlędz:r pań'~ 
1twem całkowita zgodność zaln• 
&tresowań? 

- Nasze drogi artystyeme nie 
li:rł:r Identyczne. Jego pasją był 
teatr poetycki, mnie Interesowa. 
17 przede wszystkim sztuki tzw. 
;,aktorskie... Ale mimo to -
net wspólnych przemyśleń, dys .. 
ku•jl, doAwładczeń tak dla mnie 
korzystnych w pótnlejszych -a~ 
modzłelnych pocz;ynaniach twóro~ 
gyeh. 

- Powledzlała , pauf ,,aztukf 
aktonkle", Dla· przykładu dla 
anllmł~ela ewentualnych 

rozumień proszę Wymienić kilku 
autorów. 

- Np. Ibsen, Strłndberl l m6S 
ulubłony autor - Czechow! 

- Bardzo się ciesz~, bo i mój 
też! Co pani rdyaerowala z Cli
chowa? 

- M.in. ,.Wujaszka Wanlę". 
- Ma pani opiniłł Awietneflo 

prganizatora pracy z obsadą. 
Na czym polq'- pani metoda7 

' - Przede wszystkim zasada: 
śpieszyć się na początku, kieey 
jeszcze Je•t w perspektywie tYch 
powiedzmy dwadzieścia prób. A 
potem - przetnaczyć czas na 
bardzłej precyzyjną ,,obróbkę 
detali:'• Często na pierw•zyeb 

zawsze c:łesą, kiedy czuj,, te 
zapalilam aktora do 11amod:del. 
nych tJOSiUkiwań, które PQtem, 
rzecz ,.,ma muazą puej~ć PrO.. 
bę konfron~acji ... 

- ... z pani reżyterskh;n widllt• 
niem konkretnej sprawy. Bo, po. 
wiedzmy sobie przytomnie. ak· 
tor w tych ewoich .. PO!IzukiWI• 
nłach" może dojlć do konkluzl' 
nie z~wue naJpierwszej pr6by 
artystycznej, nie. mówiąc jut 
wręcz o głupatwie, które tet aje 
przecież zdany6 rnote, Cho~l 
mi więc o to, CZ'f przystępuj~c 
do pracy nad sztultą ma pani 
własną konoepc;ę - nie tylko 
oióln,, alt poszczególnych po-

- Nie tylko I'Qwo!ennej. W 
szkQlnictwie teatralnym pracu
ję od 11136- roku - w PIST w 
!Warszawie, a w czasie okupacji 
w tajnych kompletach, potE-m 
była Łódt, Wrocław i ;m6w ··War-: 
szawa - PWST. 

- Czy magłaby ·pańł profe. 
sor sformułować możliwie lapi
darnie · swoje credo lttystycz
ne, które wpaja pant swoll!l wy". 
chowankom l współpracowni-

· kom? 
- U podło!a sztuki aktorskleJ 

mud leżeć prawda.: Zmieniają 
się konwencje: zmienU!ją mo. 
dy, ale załotenl• teatru nle zmle 
nla si' - jest nim wł11.śnie praw 

.._ Istotnie, sprawa prawdy ar .. 
1ystycznej w sztuce, jest w grun. 
ch~ ·rzeczy zależna od łrodków 
warsztatowych. ZdaJe się, te 
największe kreacje Modrzejew .. 
skiej, gdybyśmy mogli je w au• 
tentyc:~;nym kształcie oglądpć; 

wydałyby alę nam dzisiaj zupet. 
nie nie do przyjęcia. Więc -t 

pamiętać trzeba, że arty~ta pra. 
cuje w określonym czasie, dla 
publiczności określonej e.Po~i, 
A' zatem stos~Je 6rodki trafia. 
Ją~e do tej właśnie, a nie in"' 
nej' widowni. 

- W pracy nad sztuką po• 

Sz·ukając · pra dy 
~więca pani bardzo dużo miejsca 
tzw. podtekstowi, poszuko·wanłom 

znaczeń pozasłownxcł.J.,. .Nazwala -,~ 
~et 1'8ftł" %llYilfowaniem do nie• 
spodzlanki. Jest · to zajęcie na 
pewno ciekawe l twórcze. Ale 
zdarza się, że "analitycy teks. 
tów"· tak słę dają ponłeść tnter~ 

próbacli mów!. JesPt>IowJ: ;,Nie 
dziwcie się koledzy, że b'd~ 
wam rzucała kłody pod nogi. 
Robit: to celowo, żebyście nie 
•zli najłatwiejszą drogą". 

- Jaklego rodzaju są te ,.kło• 
dy", które nie szczędaąc sił włos 
nych turla pani pod leniwe od. 
nóta aktorów'/ 

"":"" Zaraz powiem. Z zastrzeże. 
niem, że ten przymiotnik ,.lent. 
we" nie ode mnie pochodzi. 

- Niech będzie, przyznaję się. 
- Więc co to są te "kłody". 

To jest omiJanie powierzchow
nej poprawności, która leży w 
zasięi'U ręki, łatwa ,.do wzięcia", 
Nic właściwie nie można Jej za
rzucić, oprócz te&o, że jest kon
wencjonałna, zbanalizowana, płyt 
ka. Aktor blecły, ~rutynizowany 
warsztatowo mote ulec pokusie 
teJ leżącej na powierzchni tek&• 
~u ,.prawdy". Moim zadaniem i 
ambicJ' jest skierowanie akto. 
ra na to, co nazywam niespo. 
dzianką, tJ. na pod1kórną warst
wę słowa, któreJ na pierwszy 
rzut oka nie widać. To szuka
nie l odnajdywanie głębszej, cle .. 
kawszej treści stanowi wspólne 
tródło radoicl oraz aatysfakcjl 
reżysera l aktora. Bard~ mnl• 

WIERA KORNELUK 

staeł. t CZJ. .,ztkwułe pani od 
ob11ady to ,;włlll!le widzenie" za 
wszelką cenę, czy tet uwzględ· 
nia pani indywidualne propozy. 
cje aktora. · 

- Oczywiście, te po droblaz
JoweJ analizie utworu muszę 
mieć koncepcję wszystkich de· 
tal!, a więc - w pierwszym 
rzędzie - bohaterów sztuki. Ale 
równocześnie nie mogę abstra
hować od konkretnych dyspozy,. 
eJ! aktorskich obsady. 

- Czyli, ż• liczy ełe pani 1 
tym, te nie wszyltko da •ię, te 
tak powiem ,.wydębić", bo mó
wiac między nami, rzadko się 
raczej trafia obsada idealna." 

- ·Zadaniem reży11era jest m. 
Jn. odpowiednie wyregulowanie 
warsztatu aktora ... 

- Skala mo!llwoścf Jest ról
na, w zależności od skali talen •. 
tu. 

- Tak. Ale z C!ructej atron:r 
bardzo duto mo!na jednak o~ 

alą&nąć pracą ... 
- To zdanie iest Jut ł1POWO 

·,.pedagogiczne". Jelt pani zresz. 
tą pedagogiem l wychowaw~• 

powojennej kadry teatralneJ. 

~ łjretati)rsklej puJI. !e w· przed .. 

b . artysty~!la. absolutne au ten• 
bc~ność. 

- Jaka droga prowadzi do toj 
prawdy? · 

- Droga walki z wszełkim po. 
zorem artytltycznym. sut~ir• .l 
kabotyńskim ,.przymrużeniem 
oka". Poza tym - aktor musi 
odzwyczaić 1łę od pokazywania 
uczuć. Przekazać m:r,śl w spo
sób prawdziwy. a to ~ym sa· 
mym oddziałać l na uczucie. 

- Co się tyczy uczuć, to cho. 
dzł chyba o to. aby przekaty
wać je w .sposób nie tak ,,sze
roki jak to ,.illo tempore bywa
ło". Bo stall§my się przez te kil
kadziesiąt lat dzielące ·nas od 
działalności Stanisławskiego bar. 
dziej pod tym vt~,zględem wstrze
mięźliwi, mote rlawet wstydliwi. 
Więc wszelki szeroki gest. któ
ry .byl całkiem niegdyś na mieJ
scu, czyli zgodny z prawdą cza. 
aów - bo odpowiadał stylowi 
epoki - w tej,chwili razi, Jako 
fałłZYWY. Więc - nie zmieniły 
się założenia teatru. bo .,praw. 
da artystyczna" była zawsze je. 
go celem, ale' zmieniają się na
sze obyczaje. a z nimi konwęn. 
cja ato&owanych środków wy-
razu. 

staWieniu wyehodZI\ rzeczy, o któ .. 
rych nie śniło się nie tyle pro~ 
rokom, co :r.dziwlonym· autorom. 

- Dla mnie tekst autora jest 
zobowiązujący. Owszem, szukam 
w nim, starając się wydobyć 

wszystko, co jest uktyte, nie· 
widoczne z wierzchniej warstwy, 
ale wystrr.egam się wszellfich 
1,na~bud6wek". czyli wszystkie
go tego co wprawdzie (zdarza 
się) jest efektowne, ale czego 
autor wcale nie powiedział. Ni 
słowem, ni myślą. 

- Pracowała Pant z wieloma 
wybitnymi aktorami: z Cwiklh\. 
ską, Dulębą, Swldersklm, Ho• 
loubklem (który nb. pierwszą 

rolę. w Warszawie zagrał w sztu
ce ,.tr,d w pałacu sprawiedli
wości" w panf reżyserii). Czy 
mogłaby pani powiedzie~. iald 
typ aktora odpowiada panl naj•. 
bardziej? 

- Rzecz jasna, te utalentowR
nego. 

- A z lmłenła f nazwlskai 
- Powiedziałabym. Ale moie 

byłoby to nłetbyt pe~agoglczne. 

- Wobec tego kapituluję. No 
l serdecznie dziękuję za rozmo .. 
wę, oczekując nowej okazji ... 


