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Warszawa. Wojna, okupacja, rok 1941.
Dzwonek, czworo młodych ludzi — dwie młode kobiety, dwóch mężczyzn: — Czy udzielałby pan nam lekcji scenicznej?
Nie bardzo byłem rad z tego pytania, albowiem zraziłem się w ogóle do pracy w teatrze. Zresztą było to świeżo po odmowie, jaką dałem Igo Symowi, który mi złote góry obiecywał, żebym tylko zgodził się na pracę w teatrze okupanta.
	Muszę się namyślić — odpowiedziałem — niech państwo przyjdą kiedy indziej.

To nie poskutkowało.
	Ale my chcemy wiedzieć zaraz, bardzo nam na tym zależy — upierali się młodzi.

Tu nastąpiła długa pauza.
	No to proszę, niech państwo pozwolą do pokoju, porozmawiamy — powiedziałem.

Zapaliłem świecę, postawiłem na szafce trochę wyżej. Zawsze lepiej oświetla pokój, a właściwie tylko się tak zdaje, ale mniejsza o to.
	Proszę mi powiedzieć, czy państwo już się gdzieś uczyli lub grali i w ogóle skąd się urodził ten pomysł uczenia się gry scenicznej w tak strasznej jak obecna chwili — wojny, okupacji i łapanek? — zapytałem.

Odpowiedź była krótka:
	To jest nasze najistotniejsze pragnienie.
	Cóż, zgadzam się, ale mówię z góry, że bardzo niechętnie, bo nie mam głowy do tego ani czasu, ale skoro to jest tak gorące pragnienie, postaram się w jakimś tam ułamku mu zadośćuczynić — postanowiłem.

Odbywały się więc u mnie lekcje dykcji, wyrazistości mowy, ruchu. Wreszcie dialogi, scenki itd.
To były pierwsze chwile, po których zrodziła się myśl utworzenia studia i marzenie o przyszłym Teatrze.
Lekcje nie były ujęte w żaden z góry obmyślony plan. Były to po prostu improwizowane ćwiczenia, uwagi dotyczące wymowy, znaczenia słowa w zawodzie aktorskim itp. Przeskakiwaliśmy tematy, nie- trzymając się żadnej logiki pracy ani kolejności, jakiej zasadniczo wymaga nauka przedmiotu.
Dziwnie niepoważna wydawała mi się ta czwórka i może to właśnie stanowiło powód mego niezbyt entuzjastycznego zachowania się. Zresztą szybko się zorientowałem, że tym młodym ludziom chodzi po prostu o zdobycie naprędce pewnych wiadomości, aby zdać szybko egzamin w podziemnym Instytucie Sztuki Teatralnej. Wreszcie pękła bomba, gdy po całym szeregu prób z jednoaktówki Rydla Z dobrego serca moi przypadkowi słuchacze poszli próbować szczęścia — na egzamin. Jeden z nich oblał.
Gdy się dowiedziałem o tym, z miejsca pożegnałem się z moimi przypadkowymi, pierwszymi podczas wojny, słuchaczami.
Konieczność konspirowania wykładów zwróciła moją uwagę na szereg różnych rzeczy — między innymi na sytuację, w jakiej znajdowało się moje mieszkanie przy ul. Tamka 5. Na przeciwnym rogu był dom Tow. Szwedzkiego „Alfa Laval” zamieniony na niemiecką instytucję Todt, zaś u wylotu Smulikowskiego b. Dom Akademicki; obok od strony Wisły kościół św. Teresy. Wspomnę, że proboszczem tego kościoła był ks. Żelazowski, którego później Niemcy w czasie Powstania przywiązali do czołgu i urwali ręce.
Dzielny i bohaterski ten człowiek, zawsze pełen optymizmu i dobrego słowa — umarł, storturowany przez hitlerowskich katów.
Przed bramą siedziby Todta stała warta. Żołnierz z karabinem przechadzał się tam i sam przed wejściem do tej wrogiej, hitlerowskiej placówki. Okna mojego pokoju, tak jak i kuchenki, były od frontu, więc spoglądaliśmy niekiedy na siebie. Ja dyskretnie obserwowałem ich czynności, oni zapewne mieli nas wszystkich na oku. Atmosfera była ciężka i ponura, żyliśmy pod nieustającą groźbą aresztowań, łapanek, rozstrzeliwań i różnych tym podobnych przyjemności życia okupacyjnego.
Dom nasz na Tamce, tak jak zapewne i inne budynki mieszkalne, wedle rozporządzeń niemieckich władz musiał mieć obowiązkowo dozorcę. Ponieważ jednocześnie był własnością Izby Lekarskiej, posiadał oprócz dozorcy administratora z ramienia Izby, inż. Kazimierza Kierzkowskiego. Niemcy, likwidując to stanowisko, kazali się zdecydować inż. Kierzkowskiemu, żeby albo pozostawił dozorcę, albo sam po nim to stanowisko objął. Zdecydował się na to drugie i rozpoczął urzędowanie z miotłą, szuflą i innymi narzędziami, świadczącymi o odpowiednich kwalifikacjach... A było to stanowisko zaszczytne dla każdego uczciwego obywatela, dawało bowiem wiele możliwości okazywania zbawiennej pomocy, a nawet ratowania nieszczęśliwych ludzi w tych latach terroru i rzezi. Takim właśnie człowiekiem godnym i życzliwym był inż. Kierzkowski. Usposobienie miał bardzo osobliwe. Na przemian to optymista, jakich się już nie spotykało, to znowu czarny melancholik, zapadający się w otchłań wykopanego już przez siebie grobu, albo też jegomość pełen tajemniczości, robiący zagadkowe miny i zajęty tak, że chwili wolnej brak mu było na rozmowę, a nawet jedzenie.
Jego obecność jako dozorcy tego domu okazała się po prostu opatrznościowa, przede wszystkim dla mnie, a właściwie dla nas, dla naszych zbiorowych lekcji. Zbiorowe lekcje... Było to tak: Po rozstaniu się z moimi pierwszymi słuchaczami, o których wyżej wspomniałem, przyszedł pewnego dnia ktoś z aktorów, już nie pamiętam kto, z zapytaniem, czy nie zechciałbym uczyć. W parę dni później zjawiła się kol. Zofia Mikołajewska, świetna tancerka, z propozycją, aby dopomóc jej w inscenizacji tanecznego misterium na terenie szkoły, w której udziela lekcji rytmiki. Chętnie się zgodziłem, gdyż Mikołajczewską. uważałem i uważam za znakomitą artystkę, świetna kompozytorkę tańca i nad wyraz kulturalnego człowieka.
Była to szkoła gospodarcza, na jaką Niemcy jeszcze pozwalali; przerabiano w niej normalny program z dodatkiem przedmiotu gospodarstwa domowego. Dyrektorką szkoły była, pamiętam, p. Puternicka, którą Niemcy zabili potem w Powstaniu. Miałem przypatrzeć się lekcji i wybrać z uczennic najlepiej nadające się do wspomnianego misterium. I zrobiłem to.
Trzeba tu dodać, że-w tym czasie Warszawa czuła się jedną wielką, bliską sobie rodziną. Wszystkie radosne czy złe wiadomości rozchodziły się momentalnie, każdy żył życiem drugiego i każdy troszczył się o wszystkich. Dosyć na tym, że bez żadnych ogłoszeń, bez reklamy odnaleziono Tamkę 5 i dosłownie co parę dni ktoś nowy zgłaszał się z prośbą, aby go uczyć gry scenicznej.
Zaczął się formować spory zespół; było nas już dwadzieścia osób, ale przeważały kobiety — wojna niszczyła męski rodzaj, ale za to ci mężczyźni, którzy byli, to chyba najpiękniejsi, jakich mogłem kiedykolwiek oglądać.
Zanim przystąpię do właściwej historii mego studia, wspomnę tu już o Bohdanie Fidzińskim, zabitym później przez Niemców. Młodzieniec ten posiadał wszystkie zalety fizyczne i umysłowe, charakteru i wychowania, obdarzony przy tym wybitnym talentem (podobnie jak inny słuchacz mego studia Leopold Maliszewski — kompozytor-muzyki.
Oprócz nich było już paru innych utalentowanych mężczyzn: Włodzimierz Kwaskowski, Jerzy Michalewicz, Maciej Maciejewski, Wiktor Arnoldt itd., no i kobiet piękny wieniec, ale o tym — potem. Jako sympatycy-„kibice” przychodzili: Zbyszek Blichewicz, Jan Ciecierski, Marian Kielarski, Jerzy Błock, Roman Piotrowski, Jerzy Rakowiecki, Tadeusz Fijewski i inni.
Oczywiście gości interesujących się początkami studia było bardzo wielu. Stefan Jaracz, Jerzy Zawieyski, Teofil Trzciński, Henryk Kuna, Przecław Smolik, Kamil Giżycki, dr Mieczysław Tylicki, Helena Buczyńska, Edmund Wierciński,
Iza Kunicka, Wanda Jeżowska, Zofia Mysłakowska, Lena Zelwerowiczówna i wiele innych znanych i godnych osób.	
Jednym z najlepszych „nabytków” była w tym okresie Hanna Sewer (poznana w owej szkole gospodarczej), która zapoczątkowała przyszłe „Studio Iwo Galla” — jak je później nazwano — a obok niej Jadwiga Karczewska, którą Stefan Jaracz przysłał do mojej żony z prośbą, aby udzielała jej lekcji dykcji i recytacji. Ponieważ żona nie miała na to czasu, mając bardzo prozaiczną pracę zarobkową, ciężką i męczącą przy tym, a nie chciała, aby p. Karczewska traciła możność uczenia się — „oddała ją” mnie. Pamiętam też, że wśród uczennic była bardzo zdolna młoda Rosjanka imieniem Żenią. Otrzymała w pewnym momencie anonim z pogróżkami i zniknęła bez wieści. Dopiero po długim czasie dowiedziałem się, że jest, żyje i bardzo pragnie się uczyć, ale boi się gróźb nieznanych osób.
Były to uczennice serio, traktujące pracę poważnie, nie szukające łatwych efektów ani wiedzy po łebkach. Tego typu słuchacze po prostu zmuszają do konkretnego prowadzenia nauki, choć trudne były to rzeczy do realizacji.
Trzeba było m. in. przezwyciężyć nieśmiałość i skrępowanie młodzieży, przejawiające się w trakcie opanowywania abecadła rzemiosła aktorskiego nawet w wymawianiu głosek. Jakaś wstydliwość, np. wobec dźwięku „ł”, a jak trudno wyobrazić sobie wiersz bez tej charakterystycznej w naszym języku głoski. Trzeba było wyćwiczyć sprawność wymowy, każde słowo — aby było zrozumiałe — musi przecież posiadać poza całym szeregiem warunków końcówkę. Ta ostatnia decyduje w teatrze w ogóle o zrozumiałości słowa, oczywiście rozumnie wypowiadanego. Słyszalność jest już połową rozumienia.
Wszystko to początki. A tajemnicze samogłoski, w których mieszczą się wszystkie uczucia! Więc ćwiczenia na ten temat — wyrazić swoje uczucia, powiedzmy, na samogłosce „a”: gniewne, pytające, lekceważące itp. Są to rzeczy podstawowe, które wywoływały zdziwienie u moich młodych, bardzo nieśmiałych, ale chłonących wiedzę uczniów.
— Proszę ćwiczyć uczucia na wszystkich samogłoskach, bo to potrzebne będzie do rozumnego, zrozumiałego, wyrazistego mówienia, które jest podstawą, początkiem sztuki aktora — powtarzałem wciąż młodzieży.
Jak już wspomniałem, co parę dni zgłaszał się ktoś z prośbą o naukę lub ktoś polecający kogoś. Niektórzy powoływali się na różne znajomości, aby zaskarbić sobie zaufanie i upewnić się, że zdają sobie sprawę z sytuacji, bo przecież to konspiracja.
Pewnego dnia zjawił się u mnie młody mężczyzna z bardzo młodą panienką. Ona blada, wątła, delikatna. Twierdziła, że ma już czternasty rok, naprawdę zaś miała trzynasty... Młodzieniec, którym był p. Jan Małcużyński, przyszedł po prostu z życzliwej znajomości i wymienił parę znajomych nazwisk, jak Zygmunt Chmielewski, Janusz Minkiewicz i inne. Właśnie oni skierowali p. Zofię Perczyńską, powiedział Małcużyński, do mnie z prośbą, abym zechciał udzielać jej lekcji gry scenicznej. Trzeba było zrobić małą próbę.
Na pierwszy ogień poszedł wiersz Tuwima Śmierć obywatelska. Słuchałem w skupieniu deklamacji i nie patrzyłem na Zosię, aby jej nie peszyć. Spostrzegłem natomiast, że p. Jan bardzo był przejęty próbą i że oboje nie zdawali sobie sprawy z drobnych usterek w interpretacji wiersza, zresztą zapewne pod złym wpływem czyjejś nauki. Tego rodzaju błędy w tak młodym wieku są uleczalne bez śladu — więc się nie zraziłem, mimo że cały nacisk był położony na stronę fonetyczną z pominięciem treści wiersza. Niepotrzebne było przedłużanie słów, prawdopodobnie dla nadania im śpiewności lub dla wyrażenia nastroju smutku, lęku śmierci itp. — treść prosiła się o zwyczajny realny obraz, podany prosto, bezpretensjonalnie. Po skończonej „próbie” powiedziałem, w jakie dni i w jakich godzinach trzeba przychodzić na lekcje; pieniędzy nie trzeba żadnych — i Zosia Perczyńska stała się nasza.
Zbierało się, zbierało, aż się uzbierało. Zgłosiło się wiele osób. Przyszła m. in. mała Melania Klaczyńska, którą widziałem na szkolnym przedstawieniu Pastorałki jako Dziewosłęba. Był to już czas, w którym studio posiadało wielu słuchaczy.
Oprócz wymienionych mężczyzn, do naszego zespołu należały już: Hanna Sewer, Renata Kossobudzka, Jadwiga Karczewska, Maryla Kochańska, Maria Zakrzewska, Krystyna Dłu- szyńska, Barbara Fijewska, Wanda Maliszewska, Stanisława Gromadzka, Zofia Perczyńska, Diana Srzednicka, Melania Klaczyńska, Joanna Siebauer, Nina Januszewska, Sylwia Łakomska, Barbara Krafftówna i Danuta Mancewicz.
Praca rozpoczynała się o godzinie 8 rano i trwała przez cały dzień niemal aż do godziny policyjnej. Program nauki był, jak na tak ciężkie warunki, dosyć obfity — poza dykcją, czytaniem głośnym, analizą tekstu próbowaliśmy też fragmenty ze sztuki Z dobrego serca, Zaczarowanego koła Rydla, ze Ślubów panieńskich Fredry, Lekkomyślnej siostry Perzyńskiego, Wesela, Sędziów i Akropolis Wyspiańskiego, Wilków w nocy Rittnera i Balladyny Słowackiego.
Osobliwą scenę przypominam sobie z okresu pracy nad Akropolis. Akt I, scena 1: przebudzenie się Aniołów. Na stole czterech młodzieńców: Kwaskowski, Maciejewski, Michalewicz, Maliszewski. Musi być cisza, więc buty zdjęte. Bajecznie kolorowe skarpetki Kwaskowskiego, pięty jasnobłękitne, sweterek żony — rękawy z bufami. I tak bez marynarek, w spodniach, paski albo szelki, zgrzani, rozpaleni, uczą się „spływać” ze stołu na podłogę bez stuku. 
Ćwiczy ich w tym Wanda Jeżowska tylko w szpongach i napierśniku.
Zestawienie tego pokoju mieszkalnego, tych „cywilów” niekompletnie odzianych, tej półnagiej mistrzyni, tych bajecznie nastrojonych twarzy — to było aż niesamowite. — Mróz szedł po kościach, tyle było zapału, pasji i wiary w to, co się działo. Działało to tym więcej, że było tak szalonym kontrastem do tego, co wstrząsało ulicą — miastem — i Polską: bestialstwa niemieckiego.
Dom nasz tworzył właściwie z małymi wyjątkami dobrze zgraną, jeśli nie rodzinę, to w każdym razie przyjacielskie sąsiedztwo. P. Kierzkowski (ów inżynier-dozorca) wiedział już o studio i uczniach i czuwał nad bezpieczeństwem naszym, o każdym zjawieniu się Niemców lub podejrzanych osób dawał znać. Trzeba było wtedy uciszać lub przerywać lekcje albo nawet ulatniać się z domu, jeśli na to był jeszcze czas.
Dwa razy przeżyliśmy wielki strach: trzydzieści sześć osób w pokoju, robimy próby z Wesela, gwarno i głośno. Poprawki, uwagi, powtórki. Wtem cichy dzwonek. P. Kierzkowski zdołał szepnąć przez drzwi: — Niemcy! — Zamilkliśmy wszyscy, po chwili słyszymy znany nam dobrze z innych wydarzeń i opowiadań brutalny stuk hitlerowskich butów po schodach — w napięciu czekamy dzwonka. Przechodzą koło naszych drzwi — i idą jeszcze wyżej na trzecie piętro, tam kołatanie, drzwi się otwierają — cisza. Słuchamy bez ruchu, dziewczęta posiadały na podłodze, wyglądają jak piękne kwiaty. Znowu rumor, drzwi na trzecim piętrze otwierają się, wiele ciężkich nóg zwala się po schodach, teraz koło naszych drzwi, wreszcie niżej — i już w sieni, trzask drzwiczek aut, zapuszczanie motorów.
Kierzkowski lekko do nas puka: „Poszli, wzięli Mikulskich z trzeciego piętra”.
To był pierwszy raz nasz, a właściwie mój strach. Gdyby nas nakryli! Tyle młodzieży mieć na sumieniu!! I już różne myśli przebiegały przez głowę: że może się dowiedzieli o naszych zebraniach, a może spostrzegli, że codziennie tyle młodych osób do naszej bramy wchodzi, może zadenuncjował ktoś z domu, i wiele innych możliwych i najniemożliwszych przypuszczeń, które trwały poty, póki nie minęli naszych drzwi.
Innym razem podczas pracy nad jakąś sceną, zdaje się z Zaczarowanego koła, Kierzkowski znów dał znać: „Niemcy!” Usłyszeliśmy kroki, ale tylko w sieni na parterze, skąd wzięli młodego człowieka, bardzo go bili i katowali przed wzięciem, sam nie mógł już iść, wywleczono go do auta. Inne „wizyty” odbywały się przeważnie w nocy, zabrali wtedy p. Trojanowiczową i p. Iwonkę Stembrowicz.
To nastrajało, rzecz jasna, niedobrze do sztuki i do myślenia o niej, ale zapał i umiłowanie zwyciężało wszystko. Chwila ciszy oddana nieszczęśliwemu, którego wzięto — i „scena” ożywała z powrotem.
Padały uwagi na temat sposobu podawania tekstu, uwagi o mimice, która musi i może wypływać tylko „z wnętrza”, z różnorodności uczuć. Mówiłem, że trzeba uprawiać gimnastykę mięśni twarzy, poznać jej anatomię — aby uzyskać potrzebną ruchliwość i giętkość. Tym sposobem mięśnie zdolniejsze będą do wyrażania stanów wewnętrznych.
Oczywiście, w życiu młodego adepta mimika często staje się niezłym wstępem do kabotyństwa, do minoderii, do sztuczności, do blagi artystycznej. Moim zdaniem mimika, ta wystudiowana, jest lub może być wiedzą dla bardzo dojrzałych artystów, którzy technikę aktorską, nie tylko posiadają w wysokim stopniu, ale też wiedzą, kiedy i jak jej użyć. Specjalnie u postaci o charakterze „demonicznym” lub tak zwanych bohaterskich taka kaleka minoderia, z której słynie zresztą teatr amatorski, jest śmieszna i niesmaczna.
Tego rodzaju uświadamianie posuwało się krok za krokiem. Ważne okazały się oczy, spojrzenia, ich wyraz. To również wielka sztuka i trudna do zdobycia i opanowania dla młodych aktorów. Ile sumienności trzeba włożyć w tę pracę, w te ćwiczenia, przez które można wygimnastykować oko. Jest na to bardzo dobry sposób, mianowicie narysowanie koła o średnicy 90 cm, a w tym kole drugiego o średnicy 22 cm; przestrzeń między nimi dzielimy poprzecznymi kreskami na małe pola 5-centymetrowe i wypełniamy je białą i czarną farbą w ten sposób, żeby każde było od poprzedniego o ton jaśniejsze. Pierwsza klatka będzie więc czarna, ale następnej dodamy odrobinę białej farby, rozmieszamy i otrzymamy ciemnoszarą, do następnej znów dodamy troszkę białej farby, aby było nieco jaśniejsze, i tak do końca aż do czystej białej... Papier ten przybić należy do ściany, aby środek koła był na wysokości oczu. Ćwiczenie polegać będzie na tym, aby będąc oddalonym o trzy względnie o dwa kroki od ściany, nieruchomo trzymając głowę, bardzo powoli i cierpliwie przesuwać wzrokiem przez wszystkie pola od czarnego do białego, tak aby każdy odcień był widziany. Powtarzając codziennie to ćwiczenie, należy zmniejszać odległość o pół stopy. Głowa musi być nieruchoma, tylko oczy trzeba starać się szeroko otwierać.
To dobra gimnastyka wzroku. Uczy właściwego otwierania oczu i przesuwania źrenicy bez skoków spojrzenia. Ważne i w aktorstwie scenicznym, i w filmowym. 
Ćwiczenia takie stanowiły niezbędne uzupełnienie scen, w których słowo i ruch czy sytuacja nastręczały jakieś trudności.
A ile to pracy i nauk z takim na pozór mało znaczącym wejściem albo wyjściem przez drzwi. Tyle różnych odmian w tym zakresie, po prostu tyle, ile myśli. Jakie różnice np. we wchodzeniu do pokoju, kiedy się wie, że jest ktoś obcy, w porównaniu z sytuacją, kiedy wiadomo, że jest tam ktoś bliski. Albo ktoś, komu się krzywdę zrobiło. Oczywiście ćwiczeń tych nie robi się po to tylko, aby wyuczyć takiego czy innego schematu ruchowego, mają one na celu w pierwszym rzędzie nauczenie aktora umiejętności analizowania sytuacji, w jakiej znajduje się dana postać.
Większość wiadomości dotyczących charakteru i temperamentu danej postaci zdobywa aktor w czasie analizy, ale scena jako miejsce kreowania postaci ma swoje głęboko usprawiedliwione wymogi, o których trzeba aktorowi osobno powiedzieć. Wiedza o nich jest nauką na całe życie.
Takie to żmudne były początkowe lekcje. Wymagały ciągłego korygowania i wyjaśnień, tym trudniejszych, że trzeba je było nie tylko zapamiętać, ale natychmiast stosować w praktyce.
Wspomniana już ciasnota pokoju nastręczała też wiele dodatkowych trudności, brak było perspektywy, z której by można ogarnąć próbowaną scenę, brak miejsca nie pozwalał na swobodne poruszanie się, wiecznie trzeba było uważać — to stołek, to szafka, to kanapka albo biurko — wszystko stało na drodze jako przeszkoda.
Mimo to praca szła aż kipiało — Fidziński (Antoni) tak wspaniale kłócił się z W. Arnoldtem (Kuliński), że wierzyć się nie chciało, iż to jest scenka ze sztuki Z dobrego serca, a nie prawdziwe, głęboko przeżyte zdarzenie. W. Maliszewska — ta cudna Julka — tylko ręce trzymała przy twarzy i zatrwożonym wzrokiem szybko spoglądała to na ojca, to na Antoniego — ile w niej było siły przeżycia, jaki wspaniały wyraz! To wzruszenie, które rysowało się w jej pięknych brwiach! Jak one oddawały treści wewnętrzne! Aż twarz się człowiekowi rozjaśniała na widok talentu tych ludzi. Ta gromadka podniecała do pracy. Pomyśleć — pomimo sytuacji tak utrudnionej przez okupanta (np. codzienne obstawienie ulic w nieprzewidzianych częściach miasta), nawet ci, którzy mieszkali najdalej, przychodzili punktualnie, nie lękając się łapanek i innych szykan ze strony Niemców. To nie były żarty, to groziło obozem, wyszukaną torturą i śmiercią.
Praca upajała nas, odrywała od strasznej rzeczywistości, a zarazem utwierdzała i wzmagała poczucie prawa do innego życia, tęsknotę do wolności, rodziła w nas bunt, który przeobrażał się w ambitną pracę, zdobywanie upragnionych umiejętności.
Wyraźnie czuliśmy zbliżające się zwycięstwo sprawiedliwości, i tym poważniejsza stawała się praca, wiara w jej przyszłość. Wiedzieliśmy, że naszym obowiązkiem jest nie tracić chwili czasu, zacisnąć zęby i mimo wszystko iść naprzód. Ucząc, budowaliśmy wspólnie przyszły teatr, który stanie się dla wszystkich przykładem pracy i postępu. Nie było nikogo, kto by myślał inaczej, wykreśliliśmy wszelką myśl o karierze, popisywaniu się, tępiliśmy egoizm i inne tak zakorzenione przywary ludzi teatru. W pracy nad aktorem przyświecały nam idee Stanisławskiego i doświadczenie „Reduty”. Jakże krzepiło słowo mówione prosto, bez pozy i tak zwanej „niesamowitości”!
Różne tragiczne i złowróżbne wieści zakłócały pracę. Mówiono o ewakuacji Warszawy, o masowych egzekucjach, które coraz częściej ogłaszano czerwonymi plakatami, przynoszono różne grobowe wieści. A getto już było spalone. Wszyscy żyli w takim napięciu, że spóźnienie kogoś z zespołu wywoływało niepokój, a oczekiwanie psuło nam próby. Coraz robiło się dziwniej i duszniej: to alarmy, nocne naloty, to pożary, z jednej strony zabójstwa niemieckich dygnitarzy, z drugiej zakładnicy — każdy dzień przynosił nowe wieści tego rodzaju.
Byłem już mocno zdenerwowany od czasu, kiedy po zabójstwie Igo Syma aresztowano wiele osób, poszukując winnych i zakładników. Między innymi hitlerowcy tropili kolegę Dobiesława Damięckiego jako rzekomego zabójcę. Żona moja, mając w tym czasie jakąś sprawę do Damięckiego, a nie wiedząc o niczym, wczesnym rankiem wstąpiła do mieszkania Dobiesławów i tam została aresztowana. Odstawiono ją na Pawiak, potem do gestapo w Alei Szucha. Ten okres jej uwięzienia jako zakładniczki był dla mnie okropny. Wpadłem w chorobliwe przeczulenie. Na wszystkie jednak te stany zbawienna okazuje się praca, oczywiście o ile człowiek potrafi się zatopić w niej całkowicie.
Ponieważ praca studia stała się naszym życiem, więc lekcje trwały w dalszym ciągu, uczniowie robili postępy, rozwijali się. Sporo fragmentów było opracowanych. Chciałem teraz dla jeszcze większego wzmożenia zapału do dalszej pracy urządzić jakiś popis, aby „aktorzy” znaleźli się wobec tych, których nazywamy publiką, widzami. 
Pierwszy taki pokaz odbył się w listopadzie 1943 r. w moim mieszkaniu. Wobec paru zaproszonych kolegów, m.in. dr Mieczysława Tylickiego, w obsadzie tej samej co w czasie prób.
Kilka osób, ściśniętych w małą grupkę pod ścianą z półkami biblioteki, na niewielkiej kanapce i paru stołkach, z zapartym oddechem słuchało fragmentu sztuki. Wszystkie moje uwagi i przestrogi pod adresem wykonawców zostały uwzględnione, np.: nie miejsce, w którym gracie, decyduje, ale wasza prawda i szczerość, im silniej będziecie wierzyć w to, co mówicie — a mówicie dlatego, że tak rozumiecie i czujecie — tym większą uzyskacie wiarę u publiczności. Słuchać partnera i odpowiadać na usłyszane i rozumiane słowa, pytając czekać odpowiedzi, pozwolić partnerowi zastanowić się nad nią. Patrzeć w oczy, kiedy mówicie do partnera, i patrzeć w oczy, kiedy partner mówi do was, w ten sposób unikniecie wypadnięcia z kręgu rodzącego się kontaktu i utrzymacie ciągłość akcji wewnętrznej, która w teatrze kameralnym, jakim teraz jesteśmy, jest zasadnicza. Pamiętajcie, że w sztuce wszystko, cokolwiek robimy, jak również to dlaczego robimy i po co robimy, musi być świadome. Pamiętać to musicie z analiz, bez których nie można sobie wyobrazić sztuki scenicznej. Im są wszechstronniejsze, tym pełniejszy obraz rzeczy analizowanej, i pamiętajcie, że w przeprowadzaniu ich wszyscy muszą brać udział, wszystkie uwagi powinny być wysłuchane i przedyskutowane wspólnie. I chociaż uczucia wasze będą różne, to pojęcie musi być jedno. Zapiszcie sobie, że w sztuce nie ma przypadków, są tylko wypadki!
Wszystko to zostało „wpisane” w myśli i uszy moich uczniów — człowiek rósł z radości, jak słuchał i patrzał na reakcje, które ściśle wynikały z tekstu, a tekst stawał się już ich własnością, ich myślą, ich słowami — ich życiem.
Marzyłem wtedy — a może z tych wysiłków zrodzi się teatr godny swego miana, ten teatr, którego genialnym, niedocenionym wciąż przedstawicielem był mistrz sztuki aktorskiej Kazimierz Kamiński, a za nim cały korowód aktorów najwyższej klasy, nie mających sobie równych: B. Leszczyński, M. Frenkiel, W. Rapacki, L. Solski, M. Tarasiewicz, F. Feldman, Al. Zelwerowicz, W. Roman, J. Sosnowski; a także: St. Jaracz, K. Junosza-Stępowski, J. Węgrzyn, J. Leszczyński, I. Solska, M. Przybyłko-Potocka i wielu innych, których widziałem i pełen zachwytu podziwiałem, bo powiedzmy sobie prawdę, w Polsce byli najwięksi i najwybitniejsi aktorzy, nawet gdyby pominąć takich potentatów sceny, jak Królikowski, Żółkowski, Modrzejewska i Hoffmanowa.
Ale na rozmyślanie i marzenia jeszcze czas. To znamię starości, niedołęstwa, a w nas się ogień serdeczny pali i kurzy się, jak to mówią, z czupryny.
Jakie były wrażenia owej grupki, słuchającej tego pokazu, już nie pamiętam. Pamiętam tylko swoje spostrzeżenia i uwagi.
Im większa ekonomia ruchów — przypominałem uczniom — tym większa ich wyrazistość, specjalnie w długich monologach albo w kwestiach, w których się ma przekonać partnera. Znakomitym ćwiczeniem technicznym w tej dziedzinie jest np. włożenie rąk do kieszeni marynarki i zwrócenie całej uwagi na słowo. Trzeba bowiem pamiętać, że nie wszystkie odruchy i ruchy prawidłowo podkreślają wypowiadane przez nas słowo albo wyrażane uczucie. Częściej bywa, że nie opanowane gesty stwarzają chaos, męczą widza, są niezrozumiałe, no i, co najważniejsze — nieartystyczne. Zdradzają amatorstwo, brak wyczucia lub uświadomienia technicznego, jakie daje każda rzetelna szkoła aktorska. Dla zdobycia wyrazistości mowy dobrym ćwiczeniem jest też mówienie do kogoś lub opowiadanie komuś przez zamknięte drzwi. Oczywiście owym słuchającym nie może być ktoś obojętny, przygodny. Zwracałem uwagę, że kiedy się ma podać komuś rękę (jeśli tak wypadnie z akcji sztuki) lub jeśli się zbliża, powiedzmy, mężczyzna do kobiety — to aktor musi wiedzieć, iż im bliżej podejdzie, to tym zręczniej i naturalniej poda rękę i naturalniej wypadnie też objęcie tej osoby. To bliskie, a nawet bardzo bliskie podejście, jest w tym wypadku zawsze konieczne na scenie, każde natomiast podanie rąk ze zbyt wielkiego dystansu, stanie z wyciągniętą ręką i torsem pochylonym naprzód — jest niezręczne, nieprawdziwe, nieestetyczne, nadaje się jedynie dla postaci farsowych, sztucznych, amatorskich. Można nawet powiedzieć, że jeśli chcę osiągnąć prawdziwość w tym zakresie, to zbliżenie musi być niemal zupełne, po prostu nie Więcej jak na jedną stopę odległości.
Uwagi i uwagi! Ale w pracy wyłania się ich nieskończoność. Każdy nieopatrzny krok młodego adepta daje asumpt do nich. Zapamiętane i wcielone w życie, stanowią zasadniczą część warsztatu artystycznego, dzięki któremu aktor może żyć na scenie. |Pomimo że praca analityczna i technika aktorska jest tą, że tak ją nazwę, zimną, racjonalną stroną sztuki aktorskiej, niemniej uprawiana przez aktora, zamienia się w najprawdziwsze życie na scenie i staje się nierozłącznym dopełnieniem strony drugiej, tak zwanej uczuciowej. Trzeba więc wiele pracy, czasu i zamiłowania tym rzeczom poświęcić, ćwiczyć bez końca.
Oczywiście jest to tylko cząstka uwag, które rzucałem pod adresem uczniów. Trudno by było wszystko napisać, co się mówiło i co się wie na te tematy, aby nie zmęczyć i nie odstraszyć ewentualnego Czytelnika.
Wracajmy do historii studia. Robota mimo ciężkiej atmosfery trwała nieprzerwanie. Wspomniałem już o Akropolis. Pracy nad tym dramatem nie podjęliśmy w celu całkowitej jego realizacji, ale ze względów studyjnych, tj. dla zdobycia plastyki słowa i gestu, które tutaj właśnie harmonijnie się łączą.
Dużą bezsprzecznie pracę zrobiła p. Wanda Jeżowska; narysowała po prostu całą książkę „gestyczną”, ułatwiającą zapamiętanie ruchów w powiązaniu z tekstem i sytuacjami. Okna zakleiłem bibułkowymi zazdrostkami, żeby nie drażnić panów z Tod ta; tapczany, na których spaliśmy z żoną, postawiliśmy przy ścianie pionowo, aby nie zabierały miejsca do ćwiczeń, a na „nogach” tapczanów Aniołowie zawiesili części swojej garderoby...
W ćwiczeniach nad wspomnianą już przeze mnie sceną z zejściem, a raczej „spłynięciem” ze stołu bez skoku, wywiązała się mała rywalizacja, kto to najpłynniej zrobi. Bezkonkurencyjny okazał się muzyk Maliszewski, doprowadził tę czynność do kunsztu akrobatycznego — no, ale nogi miał rzeczywiście długie i dobrze wyrobione, przynajmniej jak na anioła... Nb. nie tylko aktor, ale i muzyk z niego był wspaniały. Wiele lat zajmował się jazzem, grał przy tym na wielu instrumentach. Był wirtuozem na puzonie i posługiwał się nim jak wiolonczelą. Było to na ślubie koleżanki w kościele św. Teresy. Grał Ave Maria Gounoda. Nigdy nie myślałem, że puzon może być tak subtelnym instrumentem — a może to muzyk tylko był tak subtelny?...
Oczywiście opisane wyżej ćwiczenia były tylko nieznacznym epizodem. Mieliśmy większe kłopoty. Trudno było mimo wszystko uzgodnić wiersz z gestem, tym bardziej że młodzi próbowali naginać raczej mowę do gestów, jakie im podsuwała p. Jeżowska, a które nie ilustrowały wypowiedzi, lecz raczej były, powiedziałbym, jakimiś symbolami, wymagającymi dla siebie stworzenia nowego języka. Inaczej sobie wyobrażałem realizację tej sceny, to znaczy bardzo prosto i realnie bez duchów i symboli — ale nie chciałem ludzi zrażać do pracy, powolutku więc ćwiczenia zacząłem prowadzić w innym kierunku. Odeszliśmy na jakiś czas od tej sprawy, przeszliśmy do Niewiasty z pomnika Ankwicza. Tłumaczyliśmy sytuacje, uświadamiali znaczenie postaci, ich myśli i czyny. Tu podkreślam: bez dobrego czytania tekstu mowy być nie może o analizie i właściwej interpretacji dramatu — dlatego nie należy nigdy uważać czasu zużytego na to za stracony albo co najmniej, jak to wielu jeszcze aktorów głosi, za niepotrzebny: Właśnie w dobrym odczytaniu leży cały sens i cała wartość pracy przygotowawczej, wszystko należy zrozumieć dogłębnie, aby móc z tą samą zrozumiałością przekazać innym...
Fragment z przebudzeniem Niewiasty i Amora wypadł w próbach bardzo dobrze. Postanowiliśmy zatem w razie jakiegoś pokazu włączyć go do programu. Możliwość taka była przewidywana na 29 III 1944 r., tj. na 40 rocznicę napisania Akropolis przez Wyspiańskiego. W czasie prób M. Kochańska i Wł. Kwaskowski osiągnęli wiele prostoty i szczerości uczuć, dając role bez patosu i deklamacji.
W ogóle wszyscy dążyli do zdobycia jak największej umiejętności, aby z chwilą wyzwolenia być w pełnym ekwipunku teatralnym, toteż gorliwie brali się do opracowywania „zadanych” postaci. Mieliśmy już w „repertuarze” oprócz Akropolis, sceny z Lekkomyślnej siostry (Karczewska, Michalewicz, Maciejewski), z Sędziów Joasa i Natana pierwszą scenę (Fijewska i Kwaskowski), z Wilków w nocy (Kossobudzka, Maciejewski, Zakrzewska), ze Ślubów panieńskich (Kossobudzka, Perczyńska, Klaczyńska, Joanna Siebauer, Michalewicz, Maciejewski), z Z dobrego serca (Maliszewska, Arnoldt, Maciejewski, Fidziński), z Mostu (Krafftówna, Luberadzki), z Zaczarowanego koła (Karczewska, Maciejewski, Kwaskowski), z Balladyny (Kochańska, Kwaskowski). Reszta, mniej zaawansowana, przygotowywała różne recytacje.
Coraz częściej mówiło się o popisie, czy raczej o przeglądzie opracowanych scen. Mówiło się, ale zwlekało, bo chciało się dotrzymać do 29 marca, aż wreszcie zadecydowałem „oficjalnie” o urządzeniu takiego pokazu. Najważniejsza była sprawa lokalu — ważna i niełatwa. Odpowiadałby nam pokój jadalny pp. Zabielskich
o piętro niżej. Poszliśmy więc, aby uzyskać zgodę i zaprojektować niezbędne zmiany meblowe.
Zacni i serdeczni pp. Zabielscy nie tylko że się zgodzili, ale cieszyli się z tej okazji ugoszczenia nas w swoim naprawdę przyjaznym domu. Z kolei p. Oleńka (jakeśmy ją nazywali) zwołała małe zebranie po godzinie policyjnej, na którym był oprócz niej jej mąż, p. Stanisław Zabielski, a także p. Kierzkowski i ja. Ustalone zostało, co i jak — to znaczy, że w ich mieszkaniu będzie pokaz, a potem jakieś nader skromne „przyjęcie”.
Od wizyty u pp. Zabielskich mijały tygodnie, a każda lekcja przynosiła nowe zdobycze, nowe odkrycia w czasie prób. Pracowaliśmy nad każdym fragmentem dialogu, nad każda sytuacją. Tu ważny jest każdy drobiazg. Trzeba pamiętać, że np. siedząc na kanapie czy fotelu i wstając z niego, można mieć niebywale ciekawe sytuacje, oczywiście muszą one być ściśle związane i wyprowadzone z tekstu, w którym tkwią in potentia. Aby je stworzyć aktorsko, wystarczy najmniejszy ruch głową czy ręką lub nawet założenie nogi na nogę, pochylenie torsu czy oparcie się plecami o poręcz, muszą one jednak być ściśle powiązane z daną postacią, trzeba je odnaleźć jako jedyne. Zmiana tematu jest zmianą sytuacji. To wzbogaca dialog, robi go nie tylko interesującym, ale i zrozumialszym. Kwestie stają się ażurowe, unika się chaosu i zawikłań tekstowych, przy tym zyskuje się pewną akcję ruchowa i wzajemna reakcję dyskutujących postaci.
Scena Heleny z Olszewskim z Lekkomyślnej siostry wypadła interesująco dzięki właściwemu reagowaniu i podaniu tekstu przez Karczewską i Michalewicza. Dobrze wydobyto tematy, a odpowiednie tempo pozwalało na plastyczne ukazanie kłamanych uczuć i obrażonej namiętności Heleny. Nieprawdopodobne historie, którymi Olszewski przeraża Helenę, robiły wrażenie, bo nie były grane dla efektu, a do złudzenia przeżyte.
W czasie prób z Akropolis odwiedził nas Stefan Jaracz. Jego przyjście wywarło na moich uczniach wielkie wrażenie, tym większe, że tragiczne, usłyszeliśmy go bowiem mówiącego już szeptem. Gruźlica odebrała mu głos na zawsze.
Na ścianie mojego pokoju wisiał szkic głowy Dawida z Akropolis, pastel roboty mojego przyjaciela, znakomitego malarza Wacława Borowskiego. Jaracz spojrzał na obraz, a ja mu powiadam: — Stefciu, to Dawid z Akropolis, maska zrobiona jakby dla ciebie do charakteryzacji. Stefan kiwał chwilę głową, patrząc na Dawida, potem spojrzał na młodzież, następnie na mnie, kącik ust zadrgał mu w uśmiechu, opuścił głowę nad stolikiem, przy którym siedział przed otwartym egzemplarzem Akropolis i cichym szeptem powiedział: — Myślę, że ja już tej postaci nie zagram.
W pokoju zrobiło się cicho jakby cień padł...
29 III 1944. Cichy dzwonek, stłumiony gwar na schodach: są już panienki. Coraz częściej drzwi się otwierają, moi aktorzy przybywają punktualnie, choć im to sprawia dosyć duże trudności ze względu na Niemców z przeciwka. Na dworze robi się już ciemno, teraz łatwiej przechodzić, tym bardziej że p. Kierzkowski nie oświetla bramy, aby nie było widać przemykających się przez sień.
Wreszcie wszyscy są już razem. Bardzo cicho, aby nie zwracać niepotrzebnej uwagi, schodzimy na dół, pochód zamykamy ja z żoną. Pani Zabielska godnie przyjmuje całą moją gromadę. Są tam już zgromadzeni goście: pani Platanów z córką, Kamil Giżycki, dr Mieczysław Tylicki, Kazimierz Kierzkowski z żoną i jeszcze nie znane mi z nazwiska osoby, razem, zdaje się, osób dwanaście. Towarzystwo to stanowi widownie dzisiejszego wieczoru. Uczniowie nie biorący udziału w pierwszej części popisu też tworzą publiczność, nie chcę ich pozbawiać tej przyjemności, zresztą wedle naszego zwyczaju będą tymi, którzy tylko dobre życzenia wysyłają swoim kolegom.
Wszyscy się wreszcie usadowili. Wł. Kwaskowski, który był także konferansjerem popisu, zapowiedział rozpoczęcie.
Nie daliśmy żadnych zmian światła ani reflektorów, bo ich... nie było, tylko bardzo cicho uderzono w gong, w ten gong, który tyle różnych spektakli rozpoczynał i tyle teatrów otwierał uroczyście — i który zaginął w Powstaniu — ale to inna historia.
Zatem pierwszy fragment z Akropolis. Niewiasta z pomnika Ankwicza — M. Kochańska — i Anioł — Wł. Kwaskowski. Maryla w ciemnej sukience, Włodek w ubraniu marynarkowym. Fragment ten poprzedził Włodek wstępem z Akropolis, który bardzo spokojnie, z dużym nastrojem i powagą uczucia wyrecytował.
Drugi z kolei był fragment sztuki Z dobrego serca Rydla — udział brali W. Maliszewska, W. Arnoldt, doskonały aktor zamordowany później w obozie hitlerowskim, i B. Fidziński, o którym już wyżej wspominałem. Wielkiej przyszłości młodzieniec, a właściwie piękny mężczyzna, obdarzony niebywałym wprost wdziękiem, postawny, ślicznie zbudowany. Wspaniały barytonowy, jedwabiście brzmiący głos, zęby jak perły, wiele charme’u, idealnie wygimnastykowany, jednym słowem, sportowiec, był to ten typ, jaki się rzadko rodzi, a który przy wszystkich nadwarunkach fizycznych obdarzony jest także niepospolitym talentem i inteligencją. Wrodzona znakomita dykcja, zastanawiająca plastyka i wyrazistość gestu, przy tym szlachetny i niebywale skromny, prosty, bezgranicznego zaufania godny.
Wszystko to, co piszę o Fidzinskim, jest jeszcze niedostateczne wobec stanu faktycznego, co zawsze mogą stwierdzić jego żyjący koledzy: Wł. Kwaskowski, Z. Perczyńska, M. Maciejewski, B. Krafftówna i inni.
Nie będzie żadną przesadą, jeśli stwierdzę, że Wanda Maliszewska i Bohdan Fidziński rozwiązywali w pewnym sensie problem przyszłego polskiego teatru. To byli ludzie stworzeni dla przyszłości, to byli ludzie sztuki, teatru, ludzie społeczeństwa, nawet twierdzę, że to byli ludzie narodu. Ale nie wierzyło się, żeby się mogli uchować, za wiele cennych przymiotów — i to właśnie niebywale rzadkich — za wiele cudowności...
Leopold Maliszewski, Wanda Maliszewska, Bohdan Fidziński, Krystyna Dłuszyńska — zostali zabici przez Niemców!
Wpływ naszej publiki był ożywczy, wzmagał wiarę w istotność zdarzenia. Aktorzy w oczach stawali się artystami, prawda sztuki ogarnęła cały pokój wraz z wszystkimi obecnymi, chciało się po prostu radzić tym ludziom, pomóc, ulżyć im w ich trosce. Taka była sugestia gry.
Już widziałem, jak by potrafili przemówić do wielkiej widowni, jacy by byli na wielkiej scenie, jak by zaskakiwali ludzi siłą swojej wiary w to, co czynią i mówią...
Jako trzeci z kolei — dialog z Lekkomyślnej siostry Perzyńskiego — J. Karczewska (Helena) i J. Michalewicz (Olszewski). Tremę mieli wielką. Nie pochodziła ona z nieopanowania tekstu czy z obawy o niezręczność, nie, gdzie indziej był ukryty ów mankament — Jurek często w zapale dyskusji, a nawet zwykłej rozmowy, wpadał w akcent „kresowy”, co oczywiście rozśmieszało widzów. Tego Jadwiga bała się najwięcej, chodziło o to, aby jej nie popsuł postaci i nie rozśmieszył w nieodpowiedniej chwili. Jurek mniej sobie zdawał z tego sprawę, był zemocjonowany występem przed ludźmi, na których mu bardzo zależało... Trema jednak i obawa okazały się zbyteczne — cały dialog przeszedł bezbłędnie. Oboje wyglądali świetnie, pulchność Jadzi znalazła wspaniałą okazję do wygrania swoich walorów. Cóż za wspaniała mieszczańska kochanka, solidna żona, nieoceniony głupi bęben dla „drogo kochających” wydrwigroszów!
Fragment się na ogół podobał i nie nastręczył mi żadnych specjalnych uwag.
Na zakończenie tej części scena z Sędziów Wyspiańskiego, Joas i Natan — B. Fijewska i M. Maciejewski. Był to może najmniej opracowany fragment, rozpoczęty tuż przed popisem. Publiczności naszej niezmiernie się spodobała interpretacja B. Fijewskiej, w ogóle sympatia towarzyszyła zdolnej, miłej i przylepnej Basi.
Po pauzie Kwaskowski zapowiedział Część 2, scenę ze Ślubów panieńskich: Albin — Maciejewski, Gustaw — Michalewicz, Klara — Kossobudzka. Scenę tę przygotowywaliśmy bardzo długo, był to moment ważny, a nawet decydujący dla Maciejewskiego, aktora o wybitnie męskich rysach, znakomitego pływaka i gimnastyka, o ruchach raczej ociężałych dodatkowo z tego jeszcze względu, że nosił wówczas bardzo ciężkie buty, które nazywaliśmy w studio „skrzynkami”. „Skrzynki” te miały tak grube podeszwy, że kiedy się patrzało na nogi Maćka, miało się wrażenie, że się je ogląda przez powiększające szkła. W próbach doszliśmy wreszcie do Albina nieco inaczej widzianego, skromnego, zakochanego, ale nie płaczliwego. Maciejewski nie był błaznem, jak często interpretują Albina, ale mimo to nie będzie on chyba grywał tej roli (w szkole co innego), nie leży ona po prostu w jego temperamencie scenicznym. Dużo się jednak nauczył, postępy rzucały się w oczy.
Kossobudzka była świetna, posiadała wszystkie zalety Klary, ale także i jej przywary: była uszczypliwa, niecierpliwa, bezwzględna, ale i dowcipna, a w gruncie rzeczy kochające serce i we wszystkim kobieta pełna uczucia i czaru, nawet łzy miała na obronę i prośbę.
Jako Gustaw — Michalewicz był bardzo przekonywający, dobry w ruchu, ma duże poczucie humoru.
Potem szła scena z Wesela. H. Sewer była Panną Młodą. Nie jestem pewien, który z mężczyzn grał Poetę — Kwaskowski albo Maciejewski, Michalewicz albo Blichewicz.
Wielkie wrażenie wywarła ta scena. Jakże mocno zabrzmiało „a to Polska właśnie”. Za ścianą Niemcy, okupacja, miasto palone, ludzie zabijani — niewola, strach i niepewność każdej chwili dnia i nocy... Scena ta w wykonaniu Haneczki tak przejęła wszystkich, że nawet Poeta wyleciał z pamięci — zostało tylko: „a to Polska właśnie”.
Na tym zakończyliśmy nasz pierwszy (publiczny) popis.
Jeszcze niespodzianka: Wł. Kwaskowski odczytał trawestację sceny z pierwszego aktu Akropolis. Bardzo byliśmy rozbawieni tym utworem, który oczywiście zrozumiały był wyłącznie dla domowników i słuchaczów studia.
Tak wyglądały nasze radości przeżywane w wielkim ukryciu i tajemnicy, a były to chwile — kiedy na nie patrzę z pewnej odległości — cudowne, każda emocja potęgowała się w stosunku do zakazu, który już nie tyle groził, ile więził i strzelał za takie „przestępstwa”. Czas był groźny, a w głowie wszystkim się paliło, pomysły rosły, myśli się przelewały i komponowały wspaniałą sztukę, potężny, cudowny teatr, który do wszystkich przemówi i porwie za sobą do wielkiej miłości człowieka — nie wrogości i zbrodni.
Następny dzień był pełen reminiscencji wczorajszego popisu, rozważania błędów, z których każdy starał się wyspowiadać. Nasza widownia była dość osobliwa — taka, która bez względu na to, czy się jej coś podoba, czy nie, z uśmiechem i brawem wszystko przyjmuje, czyli — bez obrazy mówiąc — bezkrytyczna. Ale po popisie wszystkim rozwiązały się usta i rozpoczęła się ostra dyskusja, która dała dużo dobrych i cennych uwag. Prawdopodobnie każdego różne grzeszki gryzły, ale kogóż one nie gryzą!
A propos grzechów popisowych, chciałbym tu poruszyć zagadnienie dość specjalne; a dotyczące obcowania aktora z dekoracją i rekwizytem. Posłużą się tu takim przykładem: gospodarz domu zna swój dom, żyje wśród ścian swoich pokoi, ustawia meble i przedmioty, które posiada, a które są mu potrzebne do życia, pracy i wygody. Kiedy siada do stołu, nie ogląda ani nie próbuje stołka, czy ma wszystkie nogi i czy z niego nie zleci, to samo dotyczy stołu, na którym je, jak zresztą każdego przedmiotu, o którym wie wszystko. Natomiast ktoś obcy, kto przychodzi do czyjegoś domu, ma prawo, jeśli siada, dotknąć stołka, popróbować, czy cały, czy się nie przewróci itp. Oczywiście tak, aby nikogo z domowników nie urazić.  
Mówiłem i mówię to pod adresem uczących się teatru, aby zapamiętali, że na scenie, jeśli się jest gospodarzem swego mieszkania, pokoju, w ogóle kimś u siebie w domu, nie można traktować przedmiotów tak, jakby się dopiero dzisiaj je zobaczyło i obchodzić się z nimi jak z obcymi. Aktor w tej sytuacji powinien swój dom czy pokój sam urządzić, wszystkie przedmioty samemu położyć, postawić czy zawiesić — wtedy nic nie będzie mu obce — i używać ich będzie jak swoich własnych dobrze mu znanych rzeczy. W przeciwnym wypadku każde odruchowe zawahanie się co do użycia przedmiotu, a specjalnie stołka, kanapy, stołu itp. zdradza, że wszystko mu obce i nie znane i że nie jest gospodarzem, tylko złym aktorem udającym gospodarza.
Wniosek z tego taki: aktor musi na próbach jak najlepiej oswoić się z ubiorem i jak najwięcej obcować z przedmiotami, z którymi współgra, albowiem wszystko to, czego w akcji użyje, to są także aktorzy. Scena ma surowe prawa, nie znosi przedmiotu dla przedmiotu, na scenie wszystko ma swój cel, sens, coś, ku czemu zdąża i czemu służy. Zatem wszystko, co znajduje się na niej, jest konieczne, razem z aktorem gra i samo jest aktorem — rzeczy, które nie są „aktorami”, które nie biorą udziału w działaniach aktorskich są martwe i nie mogą się na scenie znajdować.
Wśród prac analitycznych nad sztuką Rittnera przypomniały mi się różne spotkania z jej autorem, na przykład z czasów, kiedy mieszkałem jeszcze w Wiedniu i chodziłem do niego jako c.k. radcy ministerialnego w Ministerstwie Wyznań. Była to serdeczna znajomość, stąd wiele osobistych rzeczy opowiadał mi często Rittner. Przypominam sobie m.in. taką bardzo znamienną historię, związaną z jego pracą jako wyższego urzędnika, a równocześnie pisarza dramatycznego: otóż w biurze miał duże i brzydkie biurko, na którym były drewniane, pobejcowane na orzechowo wysokie półki prawie aż pod sufit, przeładowane stosami papierów i akt powiązanych w paczki sznurkami. Wchodzę, Rittner prosi, żebym usiadł, załatwia jakiś „kawałek”, co trwa bardzo krótko, po czym kładzie go na stosie innych podobnych „kawałków” i przy tej okazji zwierza mi się bardzo cichym głosem z łagodnym uśmiechem: — Widzi pan, te półki to wieczne i straszne nieporozumienie, to, co pan na nich widzi, to są sprawy nie załatwione, które mnie zamęczają. Kiedy siądę do biurka z uczciwym zamiarem wzięcia się do tych akt — nie mogę. Taka mnie ogarnia ochota do pisania, że mowy nie ma, abym się mógł wziąć do czego innego, więc szybko pod jakim bądź pozorem wychodzę z biura do domu pełen pomysłów, właśnie mam interesującą scenę w głowie, biorę się do pracy nad tą sceną i oto historia — przed oczami zjawia się ta nieszczęsna półka «nie załatwione sprawy wyznaniowe»... to rozbija mi zupełnie możność pracy nad moimi sztukami. Nic mi wówczas nie pozostaje innego jak iść do przełożonej władzy, która ma dla mnie niejakie względy, i wziąć urlop zdrowotny lub wypoczynkowy. Jadę do Zakopanego, zamykam się — i piszę. Ale czy to długo da się tak, nie wiem — ach te akta!
I widzę to spojrzenie bolesne, rzucone na półkę z urzędowymi papierami...
Z tych samych czasów pamiętam, jak otrzymał propozycję przyjęcia dyrektury Burgtheater w Wiedniu, pokazywał mi to pismo i zaraz dodał, że oczywiście nie zgodził się na przyjęcie tej propozycji. Bardzo zdziwiony, zapytałem, dlaczego się nie zgodził. — Pozbyłby się pan tego paskudnego biura i tych spraw obcych dla siebie, miałby pan blisko ukochany swój teatr — powiedziałem.
— Nie — odpowiedział Rittner. — Widzi pan, ja tak uwielbiam teatr, że boję się z nim zetknąć z bliska. — Długo zastanawiałem się nad tym jego powiedzeniem, ale teraz rozumiem je dokumentnie. Ba, tyle razy człowiek już uciekał w myślach i słowach od teatru, cóż, łatwo to mówić tym, co nie pracowali w teatrze, niźli tym, którzy pracują w nim. Teatr to narkotyk, wciąga, rozpala i przywiązuje, jednych zatraca, innych nagradza, ale trudno powiedzieć, komu krzywdy nie robi.
Nastał okres tak zwanych cięższych pozycji, ćwiczenia zaczęły się od fragmentów z Zaczarowanego koła Rydla, z Wilków w nocy Rittnera, Balladyny Słowackiego.
Pokój, który służył jako pomieszczenie i scena dla studia, był średniej wielkości, dwa dosyć duże tapczany zabierały sporo miejsca, nie mówiąc już o szafie, konsoli, biureczku, moim stole i innych meblach. Ciasnota, skrępowanie lub brak doświadczenia młodych wykonawców były przyczyną różnych niegroźnych incydentów. Oto jeden z nich.
Na „scenie” Karczewska-Młynarka, Maciejewski-Jasiek — epizod w lesie, kiedy Maryna zastępuje Jaśkowi drogę i namawia go do zabójstwa młynarza. W pewnym momencie Jasiek chce się wyrwać z objęć chwytającej go Maryny i po krótkim szamotaniu się rzuca ją na ziemię i ucieka. Samo padanie nie groziło potłuczeniem się, tym bardziej że Jadwiga była wcale pulchna — ale Maciek, który ręce miał wprost stalowe, chwytając Jadwigę za ramiona, pozostawił na nich nie tylko ślady, ale po prostu sińce. Skonfundowany tłumaczył się: — Ja nie wiem, co ty masz za ciało, ja ciebie ledwo trzymam, a przecież, żeby cię rzucić, muszę jakoś uchwycić, żeby nie wyglądało, że maskują, bo p. Iwo każe, żeby było naprawdę, nie udawanie.
Po miesiącu tych prób Maciejewski doszedł do perfekcji w rzucaniu Jadwigą o tapczan, a Jadwiga do wspaniałej prawdy upadania. Aż pewnego dnia tapczan odmówił wytrzymałości i zapadł się nagle z nią aż do poziomu podłogi. Rozległ się jęk sprężyn, trzask desek, krzyk Jadwigi i powstała ogromna dziura w tapczanie, na którym sypiałem...
Ile w tych prymitywnych warunkach nauczyliśmy się wszyscy! Wynalazczość rosła jak grzyby po deszczu. W czasie np. prób z Balladyny (Kochańska, Kwaskowski) Goplana zjawiała się... z półek z książkami (jeziora), aby spotkać się z Grabcem wychodzącym z kuchni (z lasu).
Już koniec maja, ogrody kwitną, piękne pogody, lecz twarze coraz więcej zasumowane. Każdy przynosi ponure wieści, a pan Kierzkowski, zgarniając śmieci do szufli przed bramą, wróży okropności, które nas czekają. Rzeczywiście było coraz straszniej, idąc do domu rozglądałem się wciąż, czy przypadkiem ulica nie jest obstawiona albo czy nie widać gdzieś „budy” z żandarmami.
Ogólna atmosfera bardzo źle wpłynęła na tempo nauki, a oprócz uczniów sztuki dramatycznej miałem jeszcze siedmiu młodych architektów, z którymi prowadziliśmy studium architektoniczno-teatralne, a więc pracy miałem ponad miarę.
Wśród sympatyków naszego studia wymieniłem między innymi nazwisko Eugeniusza Świerczewskiego, który przed wojną przez cały czas istnienia „Reduty” był sekretarzem i wykładowcą w Instytucie, później sekretarzem przy Osterwie w Teatrze Narodowym. Z zawodu teatrolog, autor wielu książek z tej dziedziny i artykułów w pismach oraz prac biograficznych.
Otóż Świerczewski interesował się bardzo moją pracą, służył mi zawsze rozmaitymi potrzebnymi wiadomościami z dziedziny teatrologii i niemal codziennie rano przychodził, kupował u mnie papierosy i przy tej sposobności przynosił różne gazetki i wiadomości z pewnego źródła, jak mawiał.
Zdarzyło się, że przez dłuższy czas się nie zjawiał — zastanowiło mnie, co się z nim stało, tym bardziej że ostatnio zapuścił brodę i mówił, że się ukrywa, że go tropią, pokazywał mi nawet rewolwer, który miał w kieszeni płaszcza na wypadek, gdyby go złapali. Aż oto jak piorun z jasnego nieba dowiaduję się, że Świerczewski został zastrzelony jako szpieg niemiecki! Uszom  nie wierzyłem. — Szpieg! Niemiecki! Dreszcz mi przebiegł, jak sobie pomyślałem, ile złego mógł nam uczynić! Nikt nie umiał nic bliższego powiedzieć o nim i nikt nie wiedział, gdzie, jak, i z czyjego rozkazu wykonano wyrok.
Kiedy był ostatnim razem (po dłuższej przerwie), opowiadał taką historię. Był na wsi w majątku, gdzie przebywali Solski, Grzymała i jeszcze ktoś, już nie pamiętam kto, ale pamiętam jedyną w swoim rodzaju jego minę, jakby się chciał pochwalić szlachetnym czynem.
— Dowiedziałem się — mówił — że gestapo wybiera się do tego majątku na łowy, więc pojechałem uprzedzić, żeby natychmiast stamtąd wyjechali...
Świerczewski lubił się chwalić, ale tym razem miałem wrażenie, że po prostu oczekiwał uznania za swój obywatelski czyn, no i za to, że kto jak kto, ale on wie wszystko.
Byłem tym nawet rozczulony, pomyślałem sobie jak to pięknie, że ratuje tych niewielu naszych ludzi sztuki, i tym silniejsze było wrażenie, kiedy się dowiedziałem o rozstrzelaniu Eugeniusza Świerczewskiego jako niemieckiego szpiega. Myślę teraz o nim i przypominam sobie, jak lubił obwieszać się orderami, a miał ich dużo, i jak się w nich kochał! Np. w parę miesięcy po zdobyciu Warszawy przez Niemców spotkałem go w Alejach Jerozolimskich, po prostu weszliśmy na siebie. Był w czarnym płaszczu, spodnie miał świeżo wyprasowane, na głowie melonik, wyglądał elegancko. Pytam go: — Gdzie ty idziesz taki wystrojony? — Roześmiał się i powiada: — Ja zawsze tak — rozpina płaszcz, czarna marynarka, a na lewej piersi mnóstwo miniaturek orderów. 
- Po co ty to nosisz, jak szwaby zobaczą, pomyślą, że jesteś jakąś fiszą i zamkną clą z miejsca — mówię.
- Nie zobaczą, a zresztą jestem Polakiem, mam polskie ordery nie byle jak zasłużone, niech znają mores — zaczął się śmiać i ściskać mi rękę.
Zrobiło mi się nieprzyjemnie, spostrzegłem, że ludzie się gapią na nas — „wesołych panów” — szybko się pożegnałem i skręciłem w Nowy Świat.
Żadne podejrzenie nie zakłóciło mi wówczas myśli. Działo się to w czasie wielkiego przygnębienia, panującego w Warszawie przepełnionej żołdactwem hitlerowskim, ozdobionym drapieżną swastyką. Nie miałem wtedy żadnego zajęcia, o studio jeszcze nie było mowy, sztuka była tak daleka, że nawet z myśli zniknęła, była czymś cudownym, za czym się bezwiednie tęskni — ale co jest nieosiągalne. Świat wydawał mi się obcy i odpychający, a ludzie przemykali się przez ulice jak przez cudze zagony. Pod ścianami własnych domów wyglądali tak, jakby przed nimi była tylko śmierć.
Chronologia zdarzeń, które dotychczas podałem, nieraz nie bardzo jest przejrzysta, trudno spamiętać wszystkie daty, z drugiej zaś strony nie przewidywałem, iż kiedykolwiek będę pisać o tym wszystkim.
To może usprawiedliwić pewne braki czy niedokładności, ale mam wrażenie, że są to nieliczne momenty, nie mające większego znaczenia.
Był więc rok 1944. Frekwencja w studio spadła ogromnie — pierwszy wskaźnik, że sytuacja jeszcze będzie się zaostrzać. Różne słuchy chodziły, ale było ich tak wiele, że człowiek gubił się w odnalezieniu prawdziwej wersji, zatem rezygnował z dalszego wyboru i wierzył we wszystko, bo i tak wszystkie do siebie były podobne.
Uczniowie stawali się dziwni, jakby „nie z tego świata”, wyczuwało się, że życie powołuje teraz młodzież do innych czynów...
Lekcje stały się dla mnie nieznośne i puste, wczorajsze dramaty ośmieszały się same, wydawały się napisane napuszonym językiem, śmiesznym wobec okropności życia.



