
O TAJN-YCH KONCERTACH 
-mówi MARIA· WIERCIŃSKA 

z ramlenia Komórki Kultury DeleJatury ~du w W.nzawle Zofia Ma
lynJca na pnelom.e lat llłii-19U or1anJauJe lledem audycJI poe&ycllleh dla 1 

azk61 l podziemnych or,anlzacJI woJakowych 1 udl!llałem Bt~ Japcza 
l Edmunda Wlerclńlkie,o. ·· 

Od roku llłl tworzy 1lę tła la łnltytucJa llonlplracy Jna au~cJI poetyc· l 
klcłl powstała w porozumleniu a taJnymi władzami ukoJnymi, półnieJ 
11 Kom6rkl! Teatralni! Walki CywilneJ. Za•t•• JeJ działania obeJmowa, 
okrq tlo wybuchu powstania, były to audycJe dla młodalety azkolnel, 
tiauczyciell, organizacji konspiracyjnych l dla I'Ubllcznołcl. (WI BohdaiUI 
l(orzenlewsklego .,o wolnośt dla ploruna •• w teatrze" PIW Jt'l3 r.J . 

.,Od Ułl roku akcJę tę roawlnęla Maria Wlercl6dta l nadała JeJ rann 
czołoweJ manlf.,•tacJI artystycznej poda· emla " Wanzawle przer&~taJlic~ 
Inne długotrwałością, syltematycznośclą l znaczeniem" (Stanisław Mar· 
~ak·Obcrskl, Teatr CZ&IU wojny PIW, lHT r. Itr. 17ł). · 

D 
O pracy hM organi:z:a· 
c:ją koncertów Skłonił 
mnie mój mąż reżyser 
Edmu'lld Wlerciń&ki 
ora~: Bohdan Korze

. nlewwkl, któl'ZY dzialaH 
s ramlenia Deleptucy Rządu 

, wiedząc, że moją specjalno6cią 
była praca nad wierszem -:- mó
wi Marla Wlerclńska. 

W ok~ie okupacji, od ~
Ania 11140 roku wykladał.am w do
k.s!ltałcająoej Szkqle Rzerniełlnl
czej dla Me~low~w język pol
ski l bezpieczeństwo prac:y oraz 
prowad.7Jiłam wyklady w Szkole 
Baletowej. Bvły to ocztwitcie 
moje zajęcia ofkjalne (itoniecz
ność posiad.a.nia kennkarty) bo 
poza nimi, obok orgaQJ.zowania 
koncertów zajmowałam 6)ę także 
wykładami w podzjemnfm Pań
stwowym .Instytude Sztuki. Wie
lu studentów z PIST-tu brało 
udział w konspi.racyjnych konceł'
tach obok wanych 'i wytra'i\"l)ych 
aktorów. Byli to m. m. AndneJ 
Lapklkl i młodZiioUJtka Zofia Mro
zowska. 

Koncerty organizowane w szko
lach i prywatnych mieszkaniach 
odbywały aię często l liczba ucze
stnic:zącyctl w nl.eh słucllaczy wy
noaila zależnie od miejsca, od kil~ 
kunastu do kUktu.d'Ziesl~ oaób. 
W surńle objęły one ponad 7.000 
słuchaczy. 

Orian!7Alej.a im.prez odlbywała. 
się w ścisłej kont.piracji m . in: 
prZA!'Z Uł6zyfrowane rozmowy te
lefoniczne - atm<ll5ferę tę ·opisał 
w swych w:~opomn!eniach na ła
mach ,.żyda Wars1.awy" w 1958 r. 
Jerzy Klerst. 

DIJl bellpleczeństwa nosUiśmy 
ze aob~ komplet gier towarzy
skieh. W mojej te:"Zee obok. te
kstów notabene antyd:sJtowanych 
(Jlll. zarnd.ut daty 1942, data 1932) 
- znajdowały się propagandowe 
populatrne bros?;urki wyd:S:wane 
pn.ez oln~an·ta. Dzi.ęW . ;~q.eg~
ni~ łukawym Z11"Ządun4om losu 
n~ dzd.alaLność nie Z06tała nl,6-
dy Odkryta przez wład?Je niemie
clde. Parniętam jeden z koncer
tów n.a Karowej, gdzie przez 
otwarte okna svpaly się kOII'nen
tarze małych chłopców bawi~ch 
się na uollcy, ale dźwięki m·lnYlti 
f słowa polskiej poezji nie dotar
ły sozx:zęśliwym trat~ do us:w 
niemieckich. 

Tytuły niektórych a·udyqj! to: 
.,Poezja l wojna", .,Warszawa", 
.,Oblleze C'7:1owleka". Prelegenta
mi byli m. In, Ryszard Matu5zew
sld, Jerzy Kreczmar, l Jeny Za~ 
wleyskl. 

W koncertach brali 
łblet& 8a.1"szczewska, o ·a Ma-
lynlez, Marłan Wyrzy 

Mrowwak.a, Lapłokl. Muzycy l 
śpiewacy Jamna Oc:blewaka, Zo
fia Mallalska, Aleklander Micha· 
lowskl i Bronisław Bułkowskl. 

Wymien.l.lam w tylko niektóre 
nalJWisk.a, ale przeciel lista ·arty· 
stów biorących ud'Zlał w OI"IIlnl
zowaniu ku:lturainego życia pod
ziemnej Warszawy test znacznie 
dłu:i:8a 

Program podrzJi~h koneer· 
tów oparty był ptzede. wnyet~t,~m· 
na tradycji polsklej kultW")'. Cho
dz.lło przecież o umocnienie śwla
dpmoścl, że ta tradyc)a nawet w 
tak ciemnych d.nl..!}ch qkupacj,~ jest 
~Ie żywa - iP witcej, t.e jest 
bard?Jlej_ potrubna nll w latac:h 
pokoj•u. Rec:)"towane utwory Wlel· 
kich Romantyków: Norwida, Sło
wa<:kiego, Mlcldewicza a także 
wiersze poetów wspóle7bnych: 
Józefa Czechowieza, Jana Lecho
nia, Jarosława Iwaszkiewicza. 

Ak;torzy, 'kiórzJ ~brali udział 
w imp(ezaeh, podchod?:ill do swej 
pracy z wielkim u.pQłem l dużym 
poczuciem odpowiedzialnośol. Pa
miętam, jak Marian Wyrzykow
akd - mimo choroby przywędro
wał z Powsina na piechotę aż na 
Koło, gdzie był j.eónym ~ wyko
nawców audycji o Warszawie. 
K~ert odbył aię pualik!Walnie. 

Na koncertach, tak odbiorcy 
jak wykonawcy czull, te są J~<by 
żołnierzam.i, którzy walczą o to, 
by nie tatfnęły najwy:is'zA! wllr
tośei d<uehow~. Ta potti.eba ~
la w nas aktoraeh l organiz.aoo~ 
rach stan p6ychiczny daleki od 
zniechęcenia czy ro2l()aezy, wz.ma· 
gała aktywn<»ć, ch~ dzl&lanla l 
jego iontensywnośc! Nasze ałowno
-mu.zyc:I'.IM audycje były w dzla". 
lalno6cl podziemnoego teatru jedy
nie małym wycinkiem - fun· 
kcjonowala pt7leclet TaJDa Rada 
Teatralna, odbywaly alę taj.ne 
spektakle teatrakle, nkoklllo 

tlC::: · .. ' ... ~ lA'· 
ak,torów_M~/'tt(rł .. ;.. !!J;n~ .~~ !'!!!;!! 

Po ' \,.ro}nię, ~)(e: 'i; b9f: 
świ!ldcuń mojej ,.wojennej" pra
cy zajmówatam się przez pewien 
czas kierownictwem e;$tr.ady po
etyckiej w Lodzl. Pratowałam ja· 
ko retyser w Teatrze Polski·m 
(m. ln. ,;Nora" lbsene., ,.Tr'd w 
Palac:u Sprawiedllwośc:l", ,.Dom 
Bernardy Alba"). Reżyserowałam 
tet w Krakowie, Gorzowie, W · To
rułli'll, Wrocławiu ' l Kaliszu: tn~ 
pym · n.urtem · mojej. pracy była 
ddałalność · pedaM.C"ZJ!l8 - w 
P.W.S.T. w Warszawie • 

Wydawało m4 al.ę, .te . n·ie . będę 
nl&4Y . WTłCflc!. !io tych odległY,ch 
juf zedet spt".aw, ~Ie .~ raz· 
mow. uświadomiła mi, te .. , to 
r;pr .wy odlegle tl i~ tyw•. 

Leszek Stępowskl. Karol A en- . Notował 
łowlez, Jan Kreczmar, wspom ia- · 
n~ 1uż wyt.ej studenci PIS_ =.,....-•K•A•T•A•ll·Z-YN_ A_ K_o_z_z.._o_w_s_K_A_j 


