


,.Drop Panno MYszko" -
pisał jut w llieJ.1)1Uu 19.18 r. ze 
Slc)erniewic LeSzeok Serafino
wlcz, ,,Moja Dro&a Myuko" -
odpisywał 'l. ltaltenleu.t~ben w 
czerwcu 1924 r., Stefan Jaracz, 
"Drogiej Myszi:e" dziękował w 
lut7Jn 1929 r. za wyrazy współ
czucia po Amierei żony, Wandy 
o.terwiny, Juliusz Oaterwe.. 
Tak ujęte aerdecznoścf przesy
łllll jej red\JtoW~Y. Irena Sol· 
1k'a, Leon Schiller, Amold Szyf
man, Bohdan Kor'zenlewakl, czy 
11 pisarzy Jarosław Iwaszkir 
wlcz. ,,Pani Myszce" . &kladall 
wyrazy wd'zięcznołcl wycho
wankowie paru pakoleili ak
torsk.ich - z warszawskie&o 
PISTu (1933--1939), z tajnych 

.kompletów PISTu (1940-1944}, 
z ł6d'zk'iej PWST (1945-1949). 
;tvreszcie z warszawskiej PWST 
{111.52--1971), w której prze:~ 
«:'dery lata (1957-1961) była 

również dziekanem Wydziału 

AkłorSikiego. Słowo "Myszka" 
kryło w s~bie tyleż bezpośred
niości oo szacunku, tylet iarto
bllwo!cl co P<>wa&i, j.ak mało 

k'iedy zawierało w awej trMci 
.-h, osobowość ezłowieka, jr 
10 . tyczliV{ość, ~rdeczność, 
akromność, pełne oddanie spo
łeczności teatralneJ ł nt.uce. 
8e!UI te1o ,,Imienia" znajdzie 
.bariDoni)ne dcĄ,ełnlenie; jodli 
poł~~oozyć go z przydanym Ed
mundowi Wiercićskiemu zdrob
nieniem ,.Dziunio". tak poetyc
ko opisanym we wspomnieniu 
Jana Kreczmara. 

MarLa Wierci~ & Serkow· 
•Jtich urodziła ai~ 27 lute&o 
1902 r. w Lodzi. Po dwóch latach 
studiów na Wyd'ziale Fllo~ficz
nym Uniwersytetu Warszaw
skiego (i rocznej nauce w szlro
le dramatycznej Jadwi&i Hry
niewieokiej) wstąpiła do Redu
ty (1922-1927). następnie wystę
powała w Teatrze . Nowym w 
Poznaniu (1927-:-28), w Teatrach 
!'4i.ejsk!ch w Łod'zi (1926-1930) l 
we Lwowie (193()...-..31, 193~) pod 
kierownictwem artystycznym 
Schillera i w jeco warszewskim 
Melodramie (1931-32), wreszcie 

· W Nowym Ateneum. spółki dy
rekcyjnej Jaracz-Schiller, Gra• 
ła w tym okresie ok. 64 ról, m. 
in. Ewa (Pastorałka), Puk (Sen 
nocu letniej), Barbara (Major 
i Barbar.a Shawa). Od 1934 po
święciła się wybacznie dział..W
noś~i recytatorekiej . t ped~il
dbej, z.wiązana włpóipJ:ac~ z 
1nstytutem Red u tv ezy · PJSl.'etn. 
VL okresie okupacji, o,prói!Z za· 
ją(: szkolnych i konspiracyjnych 
wykładów, zorganizowała sze
reg tajnych ,audycji poetyckich, 
zajmując jedno z czołowych 
miejsc w "teatrze c'zasu woj
ny". W seZO'Ilie 1945-.4ł kiero
waŁa Estradą Poetvck11 przy 
Teatrze Wojska Polikie&o w 
Łodzi. W latach 1949-1952 pra· 
cował.a (od 1951 jako reżyser) w 
Państwowych Teatrach Drama
tycznych we Wrocławiu, na· 
stępnie do połowy 1963 r. w Tea
tr'ze Polskim w Warszawie. Z 
pFac reżyserskich nie spoaób 
nie przypomnieć Slub6w· panłet\· 
akłch (debiut reżyserski, 1951), 
Wujaszka . Wanł Czechowa Cl9&3), 
Domu Kobiet Nałkowskiej (1955), 
Uta w Nohant Iwaszkiewicza 
(1956). Nor11 lbsena (1958), Doma 



Benwrdu Albo Lorld (1859) czy 
Sześciu postaci acenicznuch Pl· 
randelia (1962). W !rUmie przy
gotowała ponad czterdzieści pre
mier. 

Pr.zez dwadzieścia 1 gór~~ lat 
bywałem ao.kiem Pani Prbfe
tor w jej mieszkaniu przY' ul.. 
Wilczej ,.nad Delikatesami". By
łem świadkiem jej 'tłotych war
szaw9klch lat w pracy reżyser
aklej w Teatrze Pols.kirn na sce
nie Teatru Kameralneeo, podzl· 
wiałem Jej mistrzowskie opano· 
wanle warntatu rtiyserskieco, 
sła~e' redutowe lłróbY anell- · 
tycznt',' na których prak'tylfAI 
a·nali'z llt.ere:ckich 'POWinni od· 
bywać · profeswo~ie uniwersr 
tetu, ten r nlecodzieny dar 
współpracy z aiktorem i przy o
sobliwym dZiś szacunlru dla je
go pracy. · Obserwowałem rów
nlet, z jakim spoicojem l doś
wiadc'leniem historycznym kon
statowała, ie )ej teatr psycho· 
logiczny, intymny, teatr myśli 
l emocji stawał się wówczas 
nll!modny. przeciwny es~ce 
Imperializmu retyserskie~ta ...: 
l z jak rpądrym uśmiechem 
przepowiadała ~go po~. nie 
lek'l:eważąc nigdy prawd'ziwych 
poszu&:iwań czy eksperymentów. 
Nie majduję dziś słów, by opi
sać jej hart wewnętrmy, bez7 
kompromlsow<>U, to najczystsze 
dojrzewanie w ~t~niejącej l 
gorzkiej samotności, gdy została 
nagle odosunięta od stalego war
sztatu reżyserskiego, a potem 
jako pedagog w ;pełni sił jeszcze 
obdarowa.na emeryturą. Jej 
śmierć stanowi dla tea.tru wiel
kil atratę. 


