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z . arią Wiercińską 
[ w idoletnia aktorka, wyrosła w ostero 
, "1 WQ'IIIakiej ~e·', :r.aa(utony pe

dagog - profesor. Wytszej SJ:koły Tea
tralnej . w Wanzawte, od lat powajen
nydl wyb~tny rr.tyse~: l'darj.a Wlerctńska 
po raz pierwszy go.śctla ar'tyśtyeżhle w 
Krakowie. Mimo gor11cego sentymef#u 
·do naszego miasta, mimo ·osobistych :11 
nim więzi od lat wielu, mimo zaproszeJ\ 
do sośclnnej reżysertl - dop)ero tym ra
.:em zdolala artystka zetknłl~ &14:. ,: n1m 
na dłW:ej. Punkt styczności: krakow'ld 
Teatr ,.Rozmaitości", w jł:tórym zapre
zentowala ostatnio owe nowe dzieło fe. 
!yaerskle: ,.Nasze miasto" Wlldera. 

Od tej sttukl, od przedstawienia, 'Od 
współpracy z krakowskim teatrem roz
poczęll.4my rozmowę z artystką. 

- ll:o:tukę . WUdet"a 
bardzo lubl4:. zaw
sze lnteresowiłł Dl,llle 
JeJ problem; sprawy 
fllozoflezno - eyde
we, sprawy pnemt
janla. Interesowało 
mnie w nieJ takte 
zagadnienie formy 
teatralneJ: uczynie
ni fi z rźeezy• trodlę 
wezorajszeJ - bit
ak" nam, eodsleD• 
n"' pOdallil jedne;. 
ezdnle z pewn" nu· 
tk" Ironii, by, broń 
BoU, nie llnryflko
wac! przedętuo.śel. 
PrzeelwnJe, pra,nę· 
lam, aby nieJako 
mottem do mej bl• 
ecenlmcjł teJ lztU• 
ki ateJy · lię IIO:Wal 
,.Nie· róbc:te li tyd& 

przecl4ltnoAd, katda je1o sekunda jelt 
tyle warta, te nie wolno jej pomlJac!". 
A wlęe azezypta Ironii, natrołc! ~·le
nia, walka z t~. "smuteczkiem" u 
aeenle, z ezulostkowośdłt, a sentymen· 
talłzmem. A równoczeGnie przezwycłf:
tente tak mod.Óego dz.IA w teatrze "4Y· 
atansu", ez.y "przymrutmia oka", k$6re 
to metody - wydzje mi alę - pokry
wa<! m&Jil po proatu niekiedy... nleumle
Jętnolic! akto~"· 

- .Jaką więc ustosowala Panl Metodę 
pracy aktonikleJ f 

- W wielkim akróde tak by to motna 
okrdllc!: Intelektualne podejlicte do ąttt• 
Id, do tekstu, w oparciu o kompozydos 
pl .. tyezDlll l treli<! utworu (naletę do 
retyaerów, dla kt6ryeh łeluł Jesł w Ja• 
klmj senale spraWI\ nletykalDił)· Dopiero 
poprzez Intelekt - doehoclzenle do ata· 
Dów emocjonalnych. Zawsze - l Jako 
rełyser, l Jako pedaiOJ - przedwsta· 
włam alę pokazywaniu ueaąc! na aeenle. 
Równocześnie Jednak przedwataw!am 
alę teł scenteznemu udziwnianiu. TeJ 
metcełzie w ostatnleh lataeh azcze«ólnle 
hołdował litraków - miasto, w którym za· 
znaczyła się olbrzymia hegemonia seeno
lr&fll, w którym eksperymentalne łeałrzy
kl ztudenekte wyaun~y alę Dl!. utandaro
we mleJace, a walka ze sthematyCIIIIlłe 
JIOJętym reall&lft•bi aoeJalllt~folł4il 
poel11'nę1a zła 110b" "odchylenia" 
v1 drun atńJin:; ·"'Ale to 1'a.y81 
młJa. Byłam obecnie na -łMłłHI 
pnelletawtenlaeh, które mnie bardzo &a• 
lnłoreSOwały t kłóre uwatam za wybltń 
o.blgnlęeta artystyczne. W praey a ak
torem - poza maadlł ostrołcl myślenia 
l bazowania przy InterpretacJi poatad 

e wszystkim na rsyehoJogll ludz
ldej - hołduję erze zeapotowt\J. Katdy 
aktor wy~ehllc! mu"l awoJe, nawet naJ
drGbnleJaze zadanie, Jak potrafi DaJie
!JieJ. 



Jalde wnioski 1 v.rr,!l:teJ\Ia z 2-mte
slęetnej bllsko współpracy z zespołem 
krakowskiego teatru T 

- Jak najleps&e, Jak najmllaze. Pro
szę mi wierzyć - to nie Jeat tylko zdaw
kowa uprzejmość. Atmosfera p~cy b7la 
.." teatrze &nakomtta, zesv61 pełen upa
hl, dawał z siebie wszystko. Podzlwać 
te nale:ty n~zegótnle, •hłlJąc nlellłyc~ 
nłe dęillt wysiłek aktorów tej objazdo
weJ auny, JEaJętycll dosłownie od łwił11 

1 do nocy. Jedynym zgr&ytem były •.• ir..: 
1Dił7 finansowe .l zwtĄune z ·tym łnld· 
nDI!el w pracy '(brak Jfodzln nadJicsbo
"'Yelł, o&ranlezony rundlUOI be-obowy) 
- ale to Jut nie wina tea"tni. 

- Wiemy, te Interesuje się Pant pro-
blemem recytacji, poezJI na •cenie. 

- Owszem. To ZACZ4lłO atę JeaiiCH· w 
MReduete". W szkole - obok ery see

' nleaneJ - 'ZajmuJ41 alę sprawił wlenu 
Z podbUdOWił teoretYC:ZD4; ap.r&"lli"Ą, jak 
Wiadomo aanledbaftlł dzlg nieco w tea• 

· tne. Szczególnie silne moJe wapomnlłl· 
nla teatralno • poetyckie Wilł:l:lł atę z łata· 

• mi okupae,JI, l'llY to w eusle neroko 
t litakroJoneJ dzlalalnołct artysty~zno-pt~-
1 dqo&lczneJ, realłzowalam ok, 150 au~-
1 e,JI poetycldcb. Debiutowało w niell 'tlóe• 
' clY wielu wybitayełl dzlł aktorów. 

~ Czy nie zamyśla Pani pisać p•unięt• 
ników? Uwiecznić te w~zystlde sprawY 
1 prze:tycla, stanowiace jUt dz1ś karty 
histoni polskiego teatru T 

- Za bardzo - tyję wspólcz.esnym ty. 
cłem teatralnym, by mleć I'.Z&S qa 
'IIVIpomnlenla z przeszlołet. Ale :& pew
noAełą szkoda, te nie uu-wala się; 'nt.e 
pnekazuje potomnyltl • wielu zJawtak na• 
neco teatru. Có:t - nasza teatrolo&IIL 
Jest dopiero w powijakach. A wama te 
l potrzebna dziedzina wiedzy. SprzyJam 
JeJ ealym sercem, czego wyrazem Jea& 
aystematycz11e 'zasilanie zbiorów teatro
lO&"Ieznyełl Polsklego lnlłytUtu Szttalrl 
apułciZI14 mego mę:ta &lmunda Wter
cltlsldego, który zresztą trzon swyclł bÓ· 
gatycb zbiorów tea(ralnycb ofiarowal 
rok przed łmlerclą PIS owł. 

- Pytanle na zakończenie: czy vomte
l'7.1l Pani zacteśnlć więzy, zadz1ertgnlęte 
z Krakowem? 

- Bardzo bym tego pragnęła, co oczywt. 
łełe, ule:ty ale tylko ode mnie. Kra· 
k6w Jest tak wyblt)\Ym ośrocłktem tea
tralnym, :te praca w nim daJe retyae-
19WI wiele aatysfakejl. Mam ••. poza 
tym 1\'letu •wY"b cbwnycb uczniów, 
dzlł wybltaycll aktorów czy .re:tl:'seriw, 
eo, oezywl•cle, pol'lębla Jeszcze ilenty~ 
ment do kraiJowaldcb teatniw. K.R. za. 


