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EDWARD 
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l. 

"W czasie wczorajszego pocho
du przez Nowy Swiat zaszedł 
wypadek, który pociągnął za so
bą kilka ofiar, na szczęście nie 
śmiertelnych. Mianowicie w pa
łacu Kossakawskich (Nowy Swiat 
19) oberwal się balkon pierwsze
go piętra nad sklepem p. Doleya. 
Na balkonie tym znajdowało się 
kilkanaście osób, z których oś
mioro uległo poważnym obraże·· 
niom. Dr Stanisław Serkowski u
legł złamaniu obu nóg, dr Kurtz 
złamał prawą nogę. Przy tym do
tkliwe obrażenia poniosła żona i 
córki doktora Serkowskiego i 
panna Woyzbunówna. Wszyst
kich poszwankowanych zabrała 
karetka Pogotowia." Tak rodzina 
Serkowskich, według relacji Ga
zety Warszawskiej, powitała w 
Nowy Rok 1919 Ignacego Jana 
Paderewskiego, triumfalnie po
wracającego do stolicy. Siedem

• 
11ARIA fiJIERCiftSKA 
Przyjaźnie artystyczne 

nastoletnia córka Serkawskich _ Marla Wlercińska: 1. · w roli Marii w >•Lekkomyślnej siostrze~ Perzyliskiego (1934); 2. w roli ty tulowej w sztuce 
Maria, złożyła wtedy pierwszą o- Shawa »Major Barbara~ (T. Ateneum w Warszawie, 1932). Fot. , s. Brzozowski 
fiarę na ołtarzu sztuki (i poli-
tyki). 
Była wówczas (od 1915) uczen

nicą Ośmioklasowego Gimnazjum 
Filologicznego Zeńskiego im. Ce
cylii Plater-Zyberkówny przy ul. 
Pięlmej 24 i tu w czerwcu 1920 
otrzymała świadectwo dojrzałości. 
Lat gimnazjalnych sięga znajo
mość z Leszkiem Serafinowiczem 
(J anem Lechoniem) , dziś dość ta
jemnicza. Lechoń , o trzy lata 
starszy, był wtedy studentem 
Wydziału Filozoficznego Uni
wersytetu Warszawskiego, mło
dym poetą, współredaktorem aka
demickiego czasopisma Pro arte 
et studio. Zapewne bywał gościem 
w domu Seekowskich, imponował 
"Myszce" poetycko-redakcyjnymi 
emblematami i - sądząc z listu 
- darzył dojrzewającą gimnazja
listkę prawdziwą sympatią. Pier
wszy też z pewnością zaszczepił 
w niej kult poezji i poetów, któ
l'Y potem zaowocował w działal
ności recytatorskiej artystki. 

JAN LECHOŃ 
do 
Marii Wiercińskiej 

[Olszanka 4 ? VIII 1918) 

Droga Panno Myszko! 

J estem prawdziwie skruszony, 
że dotychczas nie wypełniłem 
mego obowiązku · w stosunku do 
Fani - niech mnie tłumaczy go
rączka "hiszpańska", która dwu
krotnie mną trzęsła w Warsza
wie. Od czwartku jestem na wsi, 
przerażony, oszołomiony siTasz
ną ciszą, niezdolny do czytania, 
pisania lub innych inteligentnych 
zajęć. Nawet kwestia pogody, tak 

bardzo ważna w wc!obnych do 
mojej sytuacjach, jest dla mnie 
teraz obojętną, ze zgrozą myślę, 
co zrobię przez ten czas próżno
wania - muszę Fani nadmienić, 
że próżnowanie uważam za naj
inteligentniejsze zaj ęcie. J est mi 
zresztą bardzo, bardzo dobrze. 
Gdyby to się mogło zanieść na 
dłużej, ale ja tęsknię zawsze za 
czymś i teraz wspominam sobie 
w najprzyj€:nniejszych nawet 
chwilach, że z tawilem w książ
ce w Warszawie zasuszony kwiat 
margerytki i pamiętam, że był 
ktoś, kto w dobrej , najpoczciw
szej wierze chwalił moje rzępo
lenie na fortepianie (nie wiem 
zresztą dobrze, czy rzępolenie pi
szę ortograficmie). Tutaj rozpo
częła się już na dobre jesień i 
powietrze jest najśliczniej płynne 
i leniwe, niedługo zacznie się bi
cie jabłek o ziemię; gwiazdy za
czną spad<1ć, wróżąc ludziom 
wiele dobrych rzeczy. Niech Fani 
wtenczas dobrze o mnie pomyśli 
- ja się doprawdy ładnie od
wdzięczę. Bardzo proszę o łaska
wych _parę słówek dla bardzo 
życzliwego 

Leszka Serafinowicza 

Atramentem na karcie pocztowej. 
Data stempla p:>cztowego: Skiernie
wice 5.8.18. Adresat: Sz. Siedlecka, 
Sokołów, JWPan Frankowski w Elż

bietowie doręczy ·~ raczy JWielmożnej 

Pannie Myszce Serkowskiej. Wysyła

jący: Leszek Seraflnowicz, S z. War
szawska, pow. Skierniewicki, gm. Ko
rablenice, Olszanka, JWPP Gallowie. 
Muzeum Teatralne w Warszawie, D. 
312 III. 

2. 

Od stycznia 1921 Serkawska 
studiowała ~lozofię na Uniwer
sytecie Warszawskim. Latem 1922 
wstąpiła wraz z kilkuosobową 
grupą studenckiego Kola Sztuki 
Dramatycznej do Kola Adeptów 
Reduty, którym od roku kiero
wal Edmund Wierciński. Stała 
się jedną z najbardziej oddanych 
i wiernych "redutówek", celowa
ła w pracowitości i skromności. 
W szarym bractwie redutowym 
niooczekiwanie wyróżniła ją 
przyjaźń ze Stefanem Jaraczero 
i jego młodszym bratem, Józefem 
Porembą. 

Stefan, aktor wielki i znakomi
ty, miał . wówczas lat czterdzieści, 
Józef, "jeden z najbatdziej uta
lentowanych oraz ideowych ar
tystów Reduty" - liczył lat dwa
dzieścia osiem. Obaj mieli "natu
rę fanatycznie zapalną, z mazur
ska zaciętą", nie szanowali sił i 
nerwów, i obaj tęsknili do Re
duty teatru i sanatorium. 
Starszy brat, zżerany w tym cza
sie ostrym nałogiem i niedyspo
zycjami, miał w redutowcach 
wiernych opiekunów i strażni
ków, w młodszym "rozstrój ner
wowy doszedł do zenitu i dopro
wadził do katastrofy". 

27 grudnia 1923 "o g. 3 po pol. 
z okna swojego mieszkania na IV 
piętrze przy ul. Kopernika 31 wy
skoczył w zamiarze samobójczym 
i poniósł śmierć na miejscu Jó
zef Poremba-Jaracz." "Denat -
relacjonował następnego dnia 
Kurier Porski - pozostawił trzy 
listy, zapieczętowane i adresowa
ne do następujących artystów 

Reduty: Juliusza Osterwy, Hen
ryka Modrzewśkiego i Marii Ser
kowskiej . Listy te pisane były 
jeszcze w sanatorium [w Bato
wicach pod Krakowem) w d. 23 
bm. i nie zawierają żadnej 
wzmianki o zamierzonym roz
paczliwym czynie." 
Młodziutka Maria Serkowska 

wpisana została od razu w dzieje 
Reduty, w życie oraz tragedię 

±arliwego i melancholijnego "ry
cerza powietrza". Znowu tajemna 
przyjaźń i nieznane uczucia. P a
kiet listów Poremby adresatka w 
jakimś bolesnym odruchu spaliła, 
o czym po latach, tak przywią
zana do wszeTI{ich dokumentów, 
mówiła z :i;alem i poczuciem stra
ty. Jeszcze u schyłku życia w nie
chętnych , niemal wymuszonych 
rozmowach na ten temat bywała 
napięta, chyba wzruszona, nie
cierpliwie oceniając wysiłki his
toryków teatru, którzy ten redu
towy dramat próbowali literacko 
ubarwić, oddalając się od ciągle 
żywej dla niej prawdy. 

W tym związku Marii Serkow
skiej z domem Jaraczów -prócz 
migotliwej sfery intymnych uczuć 
- łatwo zauważyć . czystość in
tencji, wiele młodzieńczej pasji i 
szlachetności, niemało współczu
cia i poświęcenia. Musiala gościć 
i w Porębie Radlnej kolo Tarno
wa, gdzie Jan Jaracz, senior, Itie
rował od roku 1910 szkołą pow
szechną . Zaprzyjaźniła się tam z 
Marią Jaraczówną, ostatnią żyją
cą siostrą, którą Jaracz tak ser
óecznie w liście miłuje i h."'tóra 
zmarła w niespełna pięć lat po 
Józefie, w roku 1928. I może wła
śnie te tragedie rodzinne uczyni
ły przyjaźń z osamo ionym J a
raczem ( gon przedw zesny sied-
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Z pra c r ety ser skich Mal'ii Wierciri
skiej : t. .. stuby panieńskie ·• Fredru 
w T . Dramatycznych w e Wroctawiu 
(1952). Igor Przegrodzki fAlbin) , J n.
dwiga Eisner (Pani Oobrój slca) , Ma
ria Koz ier ska (Aniela), Barbarce 
I<ratftówna (Ktm·a). Stanistaw 8!1-

gajski (Gucio) . Scen. Jadwiga Prze
ractzka (fot . Z . Moze•·J; 2. »Kosmo
gonia« Iwaszkiewicza tv T. im. Sfo· 
wackiego w Krakowie (1967). Scen . 

' Barbara Stopka. Ma1·ia Ma!icka (R~

na Ka linowska) i And•·ze j Szujew
ski (Wiktor) . Fot. W. Plewiński: 3. 
,.Rewotver« Fredry w T. Potsk im 
(scena T. Kameralnego) w Wars za · 
wie (1912). Scen. Janusz Adam. Kra s
sowski, Edward W i chura (Paroli ) i 
Jan Kobuszewski (Bm·bi). Fot. F . 
Myszkowskt; 4. L«6o '- Nottant
IwaszkiiWiczn. w T. Polskim (scena 
2'. KameraLnego) w Warszawie (19ó6). 

Dek. Zenobiusz Strzelecki, kost. zo
fia WQ}ie•·kowa. Czesław Wollejlco 
(Chopin) i Janina Rom.anówna (G e
orge Smd). Fot . F. Myszkawski 

miorga rodzeństwa i matki) tak 
trwałą i mądrą, czego ten wzru
szający listl jest najlepszym do· 
wodern 

Slub Marii Serkowskiej z Ed
mund€ffi Wiercińskim w lipcu 
1925 w niczym nie' naruszył tych 
harmon.ijnych związków choć ko
leje tetralne rozbiegły' się. Spo
tykali się przeci-eż podczas róż
nych oojazdów, podejmowali nie
udane próby wspólnych imprez, 
ale z ~zadka pisywali do siebie 
i razen grali dopiero na sceni~ 
NowegJ Ateneum za konflikto
wej dJrekcji Jaracza i Schillera. 

Na nowo zbliżyli się dopiero 
podcza; okupacji, najpierw przy 
stolikach kawiarnianych i w dłu
gich wiecwrnych rozmowach do
m-owych, p·otem w sanatorium w 
Otwodu, gdzie Jaracz i Wierciń
ski l'łtali kawerny w płucach . 

Maria Wiercińska stała się zno
wu i powierniczką myśli, i opie
kunką, i współtowarzyszką oku
pacyjrej niedoli. 

STEfAN JARACZ 
do 
Marii Wiercińskiej 

[Kal'.:enleutgeben 5 ? VI 1924] 

Moja Droga Myszko! 

Dziękuję Ci bardw za pamięć. 
Nie odpisywałem, bo pisałaś, że
bym Ci coś z mych myśli użyczył 
a to doprawdy prawie niemożli~ 
we. Bo trzeba by było książkę 
całą pisać . Krótko mówiąc, ro
bię jakiś długi, długi , nieustają
cy rachunek rzeczy przeszłych. 
które 1rzeba będzie pospłacać. Po
dobno kiedy cz:lowiek zaczyna o
glądać się w tył, to już starość 
przychodzi. Wszystko jedno. Już 
mnie 1o ie przeraża. Pewną jest 
jednak rzeczą, że ru zyć się na
przód nie można , nie skontrolo
wawszy dokładnie, na jakiej jest 
się drodze. Pogadamy o tym 
zresztą na miejscu , bo to długa 
historia . Siostra Marysia pisała 
mi, że otrzymała od Ciebie listy 
które bardzo ją ucieszyły. Zapro~ 
sila Cię w lecie do Poręby. Ona 
prosta dziewczyna, ale serce bar
dzo, bardzo czujące i bardw bie
dne. Zresztą my wszyscy zabłą
kaliśmy się w nieswoje czasy. 

Zatem calt1ję się. Pozdrów Ha
neczkę. 

Stefan 



Atramentem na ka rcie pocztowej. 
Data stem pla pocztow'ego: Kalte n
leutgeben 5.6.24. Adresat: Polen. War
szawa, T eatr Reduta. Wna Myszka 
Serkowsk a . Nadawca: S tefa n Ja
racz, Kalte nl eutgeben . Wasserhier
lanst . MTW D. 312 III. 
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Po odejściu zbuntowanej grupy 
z Reduty wileńskiej w roku 1927 
Maria Wiercińska rozpoczęła z 
mężem wędrówkę teatralną 
występowała w Teatl·ze Nowym 
w Poznaniu (1927-28), w Tea
trach Miejskich w Łodzi (1928-
-30) i we Lwowie 1 30-31, 
1932) , w warszawskim MeJodra
mie (1931) i we wspomni anym 
Nowym Ateneum. Prac·owała nie
ustannie w dobrych teatrach i ze
społach , pod kierun kiem utalen
towanych reżyserów i dyrekto
rów: Osterwy, Schillera, Adwen
towicza i Wierc i ńskiego. Uczest
n iczyła w wielu wydarzeniach ar
tystycznych Reduty, w p remie
rach Wyzwo lenia i Wesela w re
żyseri i Osterwy, w Fastoralce i 
Wielkanoćy w inscenizacji Schil
lera i w jego późniejszych wiel
kich premierach: Cjankali Wolf
fa, Przestępcy Brlicknera, K01·
dian, Dziady, Krzyczcie Chiny 
Tretiakowa. Grała poza tym w 
sztukach Szekspira (Wieczór 
Trzech Króli i Sen nocy letniej 
w reżyserii Wiercińskiego) , Mae
terlincka, Hauptmanna, Pi ra ndel
ia, Tollera, Rittnera, Przybyszew
skiego, Żuławskiego, Sza niawskie
go, Zegadłowicza, Witkacego. 
Ważniejsze tu były kontakty ar
tystyczne i towarzyskie, doświad
czenia tea tralne n iż same ro le -
średniego lotu, z kategorii akto
ra użytecznego. 

Przychy lnie p~ectez ocen1an::j 
twórczość aktorską Wiercińskiej 
przerwał niespodzianie krytyk. Po 
premierze Majora Barbary Sha
wa w Nowym Ateneum ziryto
wany Slo nimski surowo -oceni ł 
"złe przedstawien ie, bardzo podle 
zagrane". Wierci ńskiego zgromi! 
za "ołówek reżyserski " i kąśliwie 
dodał: , .Pełną wdzięku, typową 
shawowską młodą Angielkę za
grała p. Wiercińska . Zagrała, i 
jeszcze nam smutniej , jak mówi 
poeta. Trudno było bardziej pre
cyzyjnie odrzeć Barbarę z wdzit;
ku. Każde zdanie było wygłoszo
ne z irytującą tępą akcentacją." 
Wierciński , oburzony napastliwo
ścią. obiegł całą Warszawę, uz
bro jony w l askę, w daremnym 
poszukiwaniu recenzenta. Wier
cińska , głęboko uraiiona i do
tknięta, zagrawszy ostatnią 64 ro
lę w objeździ e Reduty w sezonie 
1934/35 (Maria w Lekkomyślnej 
si9strze) p orzuciła aktorstwo. 
Nadaliśmy wagę temu incyden

towi, gdyż krytyk-poeta mimo 
woli sprawił, i ż w biografii ar
tystycznej Ma rii Wiercińskiej o 
żywiły się przyjaźnie poetyckie. 
Po~więcila się w calośc i pracy re· 
cytatorskiej , organizując do 1939 
sto kilkadziesiąt wieczorów i po
ranków literackich oraz po natl 30 
audycji w Polskim Ra dio. Recy
t::>wała prozę i poezję Nałkow
skiej , Swirszczyńskiej , Gombro
wicz<:~, Kruczkowskiego, Tuwima, 
Iwaszkiewicza, Bro niewskiego, 
Przybosia, Peipera, Piętaka. w y
różniając poezję awangardową. 
Od 1936 "sztukę żywego słowa" 
wykładała w Państwowym Insty
tucie Sztuki Teatralnej, ogłasz'lła 
na ten t emat artykuły i recenzje, 
najwięcej uwagi poświęcając .tea
trowi szkolnemu. 
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W Jatach okupacj i przygotowa
ła 14 programów poetyckich dla 
pon,ad 150 t;ajnych spotkań. W 
pierwszym sezonie powojennym 
kierowała Estradą Poetycką przy 
Teatrze Wojska Fo lskiego w Ło
d zi, rychl-o zlikwidowaną. Owe 
lata przestawały sprzyjać poezji. 
Twórcz·ość recytatorska nie u
t1·wala się w histo rii , ale wdzięcz
ność samych poetów i umocnio 
ne przyjaźnią słowa stanowią 
moralne zadośćuczynienie. List 
T uwima jest tego pięknym świa-
dectwem. • 

JULIAN TUWIM 
do 
Marii Wiercińskiej 

Zakopane 11 III 1937 
.,Excelsior" 

Mila i Droga F a ni ! 

"Odbiór" miałem świetny 
g łos brzmiał idealnie. Wszystko 
wypadło pięknie, a Stambul, Bie
sy i ... czekaTf!., czekam - na j
piękniej. 

Dlaczego nie było przedmowy, 
którą zapowiedziała Pani w li
ście? Może to i lepiej , bo sły
szało się więcej wierszy, a le tzw. 
"szerszej publi-czności" przydało
loby się chyba choć parę słów 
o autorze powiedzieć. 

W Warszawie będę po świę
tach. Bard;w proszę, aby miła 
Pani do mnie zadzwoniła: gdy 
j uż raz ten przywil ej uzyskałem, 
nie ustąpię. 

Najserdeczniej dziękuję za 
p o e ty ck ą recytację, łączę u
ścisk dł<m! i pozostaję 

z wdzięcznością i przyjaźnią 

Jul ian Tuwim 

A t ram entem n a karcie papieru li-, 
stowego. Na k oper cie dala stempla 
pocztowego: Zakopane 11 III 37. Adre
sa~ JWPani Maria Wiercińska. War 
szawa . Eisterska 6 m. 4. MTW D. 
312 III. 

A 28 grudnia 1938 Julia n Przy
boś pisał z Paryża do wrerciń
skiej: "Serdeczne życzenia No
wego Roku najlepszego, tj . ta
kiego, w którym najczęściej 
mógłbym słyszeć Panią" 

4. 

W ostatnich latach międzywo
jennych Jan Kreczmar . byl mło
dym i wyrózniającym się aktorem 
teatrów Szy'Imana, Wie-rciński 
jed nym z głównych reżyserów. Z 
Marią Wiercińską spotykał się w 
PISTcie (studiowal też rezyserię) 
·:}raz . na terenie towarzyskim. W 
::zasie wojny Kreczmar związał 
się m ocno z domem Wierciński"ch, 
a współpraca w T aj nej Radzie 
Teatralnej, w konspiracyjnym 
PISTcie i na koncertach nabrała 
t J nów serdecznej zażyłości. 

Od końca 1944 Kreczmar speł
niał rolę p ::> trosze opiekuńczą . 
Najpierw, jako a k tor zespołu Te
atru Wojska Polskiego, spieszył 
z pomocą Wiercińskim wegetują
cym w Mądralini e, potem wspie
rał' wszystkie ich ·akcje artystycz
ne i programowe w Łodzi oraz w 
Warszawie. Łatw iej przystosowal 
się do nowej rzeczywistości, ll)jał 
więcej zmysłu praktycznego i 
tak tycznego, więc niewątpliwie 

chronił przed c iosa mi nieustępli-

wą bezkpmpromisowość Wier
cińskich. Jako wieloletni rektor 
warszawskiej PWST był dla nich 
wysokim pro tektorem i prawdzi
wy m przyjacielem. Powierzał im 
kierownictwo wydziału refyser
skiego i aktorskiego, uznawał ich 
za najbliższych współpracowni
ków. Zachowane liczne listy do 
"DziunLa" i "Drogiej Myszki" są 
potwierdzeniem tych wspólnych 
pasji pedagogicznych, długich na
rad i rozmów, wzajemnego p oro
zumi enia, taktu niekłamanej 
życzliwości. 

JAN K RECZMAR 
do 
Marii Wie~cińskiej 

(Zakopane) "Hala ma" 
2 VIII 1960 
Droga Myszk o ! 

Dziękujemy Ci bardzo za kartę 
i za pamięć. Od tygodnia już sie
dzimy w Zakopanem. Przyjecha
liśmy z deszcz;em , potem był-o 3 
dni ładne, a dzH znowu leje. Nad 
morzem było pięknie, p'ogodnie i 
bardzo milo, zwiedzili śmy wy
brzeże od Jastrzębiej Góry po 
Krynicę Morską. Trzymamy się 
w dobrym zdrowiu i dobrych hu
morach , tylko jak leje - to tu 
straszna nuda. Nawet leczeniem 
się nie można jej zabić (jak Ty) , 
s lwm, na szczęście, nie potrzeba 
się leczyć. P.ozostaj e czytanie i 
telewizja. Przywi·ozłem sobie tro
chę książ.ek, więc na brak lektu
ry ·nie mogę narzekać. 

Towarzystwo jest różne, a le 
mało z niegq k01·zystam. Bardziej 
Justyna, która nagle stała się to
warzyska. Są tu Szletyńscy, Da
szewski, Wilczek z Marszelówną, 
Młodnicki. A więc trochę " tea
tru", od którego trzymam się z 
daleka. Jedynie z Władkiero Da
szewskim trochę sobie czasem 
pogadamy. 

Oczekuję na egzempla rz Wiel
leiego kmmu, którego przysłani e 
zapow iedział: mi Balicki. Wtedy 
zacznę trochę pracować nad kró
lem Magnusem. [25 XI 1960 w reż. 
Andrzeja Munka w T. Kameral
n ym w Warszawie.] Na razie wy
poczynek jest pełny i bezwzględ
ny. Zyczę Ci tego . samego z ca
łego serca, jak rodzinie - c!obrej 
pogody i głowy beztroski2j . 

Pozdawiam serdecznie w imie
niu Ro dziny i m oim własnym 

J a nek Kreczmar 

A~ramentem na karcie papieru li
stowego. Na k(}percie data sterrpla 
pocztowego : Zakopane 2.8.60. Adresat: 
WPani Maria Wierciń ska. Krynica 
(pow. Nowy Sącz) , willa ,.Halnlak". 
ul. Jastrzębia 27. Nadawca : J. Krecz
mar, Zak opane. ,.H a lama". MTW 
D. 312 III. 

5. 

25 stycznia 1951 Mar ia Wie1·
cińska święc iła spóźniony debiut 
reżyserski w Pa ństwowych Tea
trach Dramatycznych we Wro
cławiu inscen izacją Slubów pa
nieitslcich. Warsztat reżyserski 
przyj ęła i " Pl'iłWa reżyserowania" 
udzieliła komi.sja w składzie: 
Aleksa nder Bardini, Bronisław 

Dąbrowski i Bohdan Korzeniew
ski. Był to początek prz-yjaźni re
żysera z autorami. Ze współczes-

nych dramatopisarzy i>olskich 
najchętniej wracal:a do sztuk 
Iwaszki ewicza, zaprzyjaźni ona z 
autorem od lat międzywojennych. 
Reżyserowała aż cztery jego sztu
ki: W Blędomierzu (Wrocław , 
1951) , Gospodarstwo (radło, 1955), 
Lato w Nohant (Warszawa, 1956), 
Kosmogonia (Kraków, 1967). Pra
cowala jedn ak najwięcej nad ka
m eralny m repertuarem klasycz
nym jak Fredro, Czechow czy Pi
randell-o. 
Była reżyserem " tradycyjnym" 

teatru autorskieg-o, coraz bardżiej 
wówczas niemod nego; uprawiała 
redutowy system analizy tekstu, 
posiada ła rzadką umiejętnoś~ 
współpracy z aktorem i autorem 
- i pracowała dla ich chwały, 
sam a skr•omn!e ukrywając się na 
premierze za kulisami. Toteż 
zdobyła pośród autorów szacu
nek, bywała ich sojuszniczką , do
radczynią, niejednokr-otnie obroń
czynią . L ist Jerzego Zawieyskie
go, o bardzo szczególnej stylisty
ce, przekracza nawet zwykły 
próg zaufa ni a autorskiego, sięga
jąc regionów nie tylko wieczystej 
przyjaźni . ale i braterstwa. 

JERZY ZA WIEYSKI 
do 
Marii Wiercińskiej 

Warszawa 3 III 1956 

Myszko Kochana! 

Z·:Jstawiam Ci egzemplarz Wy
sokiej ściany z zakończeni em 
zrobionym według Twojej suge
s tii. Niestety, dowiedziałem się z 
beku, że Szyfman wyraził się żle 
o sztuce, nawet l ekceważąco, co 
mnie zabo lało i dotknęło. (Pre
miera 22 IV 1961 w reż . Mariana 
Wyrzykowskiego, T . Kameralny 
w Warszawie). Przeży łem wczo
ra j ciężki dz i eń. 

Mimo to zostawiam Ci ten 
egzemplarz w nadziei, ż może 
zdołasz przekonać Szyfm ana. My-. 
śl ę, że będziesz miała sposobność 
porozmawia nia z nim przed pre
mierą lub po premierze. [17 III 
1956 premiera Lata w Nohant 

: Iwaszkiewicza w reż. Marii Wier
cińskiej w T . Kameralnym w 
Warszawie.] Chcę Ci też powie

' dzieć, że b. mi zawsze dobrze z 
Tobą, duiio o Tobie myślę i do
prawdy bardzo mi 'jesteś droga. 

To j est najważniejsze. Parnię

taj, abyś dużo leżała i odpoczy
wała . Przeczytaj w 2-im nume
rze Twórczości św ietn e opowia
danie Verc·ora [Vercorsal Klam
stw'J polityczne - i Nałkowskiej 
o pisaniu. Szukalem Cię wczoraj 
na koncercie, a le n ie zn alazłem . 
Może i Lepiej , bo bylem bardzo 
zgnębiony. 

J ade do Zakopanego, nie wiem 
po co? Wrócę 20go, będziesz już 
po premierze i zaraz do Ciebie 
zatelefonuję. 

Ba rd zo Ci wiele zaw'clz i ęczam, 
jestem T wo1m dłużn ikiem . 

I z całego s erca Cię pozd ra
w iam Twój bra t (czy tak?) 

J erzy Zawieyski 

Atrame n tem na karcie papieru li
stowego . Na kopercie adresat : WPani 
Maria Wiercińska w/m. MTW D. 
314 III . 

EDWARD KRASIŃSKI 

»En la ardi ente oscuri dada 
1950, "'L a seiial que se 
(«Znak, któr ego się ni' :~""''"';,,,. 
- 1952, »Hoy es f iest aa 
siaj jest święto«) - 1956, 
soiiador para un pueb1oa ( 
rzycie l d la pewnego 
1958, ,.E l concierto de San 
dio« (»K oncer t w San 
- 1962, »La doble historia 
doctor Valmya (»Podwójna 
wieść doktora V almy«) -
»El sueiio de l a r azon« ( 
rozum śpi ... a) - 1970. 

Buero V allejo j est także 

URSZULA 

Mówi się, że 
czyna nową epokę w 
atrze... Nie wolno jednak 
nieć, że już przed rokiem 
można było zaobserwować 
ne zmiany. Swiadczy o tym 
twórczość Miguela 
tamtego okresu, 
specyficznym 
cyzmem wobec 
Wystawienie w latach 
tych jego *El caso de la 
asesinadita« (*Przypadek 
ty zamordowanej«) i »Ni 
ni rico, sino todo lo .r.n1ntr·ariin« 
(»Ani biedny, ani 
wprost przeciwnie«) przy 
pracy Tono (Antonio de 
a przede wszystkim - nr••miPrl 
»Tres sombreros de copa« 
cylindry« przy współpracy 

ro de Laiglesia, w 1952) 
czątkowały pewien ruch 
w teatrze hiszpańskim. 

Twórczość Mihury to jedna 
wczesnych form teatru 
w stylu Ionesco. Sam 
zresztą, po paryskiej or,em1ier'Z• 
,.Tres sombreros de 
blikowal artykuł, 
stwierdzał podohi••ń~.tw•n 

sztuki do swoich 
Warto przy okazji W!iPUim:niE:ć, 
Mihura napisał 
de copa« w latach 
Bardzo długo czekał na 
wienie tego utworu -
piecznego" ze względu 
mor ... 

Tak więc, nie tylko 
nie mojej »Historii ... « 
dokonywanie się zmian w 
wojennym życiu teatralnym. 

W naszym teatrze lat 
dominowała zabawa, "'"'''"''rr"''••~ 
Teatr tego okresu 
dzo niski poziom; 
gusty publiczności . W 
rze przeważała komedia 
dramat. Pierwsze sztuki 
moja »Historia ... « -
próbą zerwania z pow~>zE:cl:m~rml 
gustami, podjęcia 
tyczny tematyki hi!;zpański.ej. 
sząc »Historię..... nie 
reformie czy rewolucji 

, nej, ale wiedziałem na 


