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W programie: 

„A MY NIC, TYLKO GRAMY" 
śpiewają i mówią: 

IRENA KWTATKOWSK}l 

Dziś mnie śmieszą poczciwe 

naiwności Freuda, 

Dla mnie Proust to jest dzieciuch. 

a Sartre to niedojda. 

W takich książkach mnie nudzi 

choćby pozór treści, 

Więc 11ic czytać nie mogę prócz 

n n ty-powieści. 

.4DOLF DYMSZA: 

O, dolo artys t y, świetlana-ż 

cudna-i! 

Gdy można rozsieicać 

Tę s;:;w/cę w ten lud nasz 

I gdy 7Hl tej sztHce 

Zarobić nam. da 

Estrada, estrada, estrada maja! 

KAZIMIERZ KRUKOWSKI: 

źaden obywatel od 

pra-pra-pokole1i 

Nie miał w życiu tylu, co ja, 

zadowoleń. 

Bo czy w dawnych czasach on 

chociaż zamarzyl, 

że będzie wsp6lrzqdzil 

i wspólgospodarzyl? 

TADEUSZ OLSZA: 

\Ve mnie dus=a podertL'ala się 

do lotu, 

Jakby nagle mi dwadzie~c:ia lat 
ubylo -

Pobiec =a nią niby s::tubak 
bylem gotów. 

Nie pobiegłem. Wiem, czym to 
by się sko1iczylo. 

STEFCIA GÓRSKA: 

Poezja jest mą pasją calq, 

T o w glębi duszy skarb zaklęty. 

Więc stało się to, co musialo, 

Poetą bowiem był Jacenty. 

JÓZEFINA PELLEGRINI: 

.la wolę śpiewać -

Tak mi wygodniej 

Bo mogę śpiewać 

Róż1ie melodie. 

Natomiast cały zespół stwierdza, że: 

„„ A my nic, tylko gramy, 

Jeden cel w życiu mam·y, 

I tu na was czekamy 

Co dzień świątek, czy pią tek 

Oprócz czwartków - wyjątek 

Siódma kwadrans początek 

Czolem, cześć. Zapraszamy 

Znów! 

s p o 
na 

P unslwo ni7 słyszeli ? takiej 
tr:isie? Panslwo pytaJq, gdzie 

na się znajduje i czy budowa 
już rozpoczęta? A przecież żadnej 
innej trasy nie znuj:1 państwo ró\\"
ni · dobrze. Odwiedzacie j~l często. 

11 oszę, choćby dziś w i zór. Trasa 
A-W! Najbardziej malownicza, naj
bogatsza we wrażenia, pn~ykuwają
ca uwagę, trasa KTOR-WIDOW-

IA. Rzecz w tym, że wsiadają 
,,anstwo zawsze na ostatnim przy
~tanku. Widok z tego miejsca jest. 
przyznaj~. bardzo piękny, może na
wet najpi kniejszy, śm iem jednak 
lwierdzic, że nie ogarniajq stąd 
państwo cal ści obrazu, że perspek
tywa grzeszy brakiem głębi, że ... 
, łowem. mam dla państwa propo
zycję. Nim na krańcowym przystan
ku podniesie się kurtyna, przejdź
my się nieco ową trasą A-W. Pań
stwo pozwolą. że będę służyć za 
~rzewodnika„. Nie trzeba dziękować. 
·1la przyjemność po mojej stronie. 
Czy przyszło kiedyś państwu na 

myśl, że trnsa A - W liczy ki lka 
przystan ków? A tak, kilka . Teatr. 
lo jale się rzekło . przystanek ostatni. 
Na początku jest autor. Tekst pr -
zę państ ·wa. te l<St, t kanwa. na 

której aktor nuj c n i ć im prowizacji. 
Cóż n,bilby bez autora. bez tekstu? 
Nie zastanawiali się państwo nad 
tvm '' No '\.l'laśn i e. a to takie ważne. 
i\ k I 1 >rzy mówią: najwaznieJsze. 
} 11 1 w:;zy przystanek - praca nad 
lek. lcm. przygotowanie ksz tallu 
11st.1t cznego, przeznaczonego dla 
r czu i uszu wid wn i. czyli dla pat'l
stwa. A czy słyszeliście <) przy
stanku, który nazywa się trema? 
Znają ją wszyscy. młodz i i starzy, 
mali, średn i i najwięksi. Chwilecz
kę, chwileczkę, widzę, że ktoś się 
do nas zbliża„. Mamy szczęście, pro
szę państwa to 

ł k • a n I a 
trasie A-W 

Stefcia Górska 

Niektórym łza się w oku kręci. 
Pan pamięta jej pierwszą piosen
kę z „Qui Pro Quo", piosenkę tan
cereczki : 
Ja jestem czwarta z lewej strony, 
Dwa kroki naprzod, jeden wstecz. 
Piruet, szpagat i n umer skończony, 
Proszę spróbować, to n ie t rud na 

rzecz. „ 
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A potem „Nie bój się mamy, b 
mama też nie byla święta", „Czy 
pani Marla jest grzechu warta?'' 
.„Ach, te czasy 1 

- Pani St fciu, pani Stefciu, pro
simy do nas na małą rozmowę. Nic 
na długo, na chwileczkę, niech nam 
pani tylko zdradzi, jak pani lo robi. 

- Moja specjalność to piosenka . 
oczywiście charakterystyczna. Od 
piosenki zaczęlam, jestem w niej 
najbardziej rozsmakowana, wolę ją 

niż monolog. Ale klopot teraz z tek
stami. Bo stworzyć dobrą piosenkę 
charakterystyczną jest niezmiernie 
trudno, znacznie trudniej niż lirycz
ną . Musi to być mala nowelka z po
czątkiem i zakończeniem, a także z 
pointą i to koniecznie z pointą za
skakują cą. Trzeba więc nie tylko 
;:nać konstrukcję, ale jeszcze do tego 
umieć pomieścić calą taką nowelkę 
w trzyzwrotkowej piosence. Jej tekst 
powinien być jędrny, skondensowa
ny, żadnej wody. Zwlaszcza od nas. 
aktorów starszych, public::ność wy
maga czegos ciekawszego, pełniej

szego. Doskonale to wyczuwamy i 
dlatego zle teksty odrzucam. Po co 
mam je przyjmować, skoro z góry 
wiem, że i tak nic z nich nie zro
bię. Prawdę mówiąc, muszę się do 
piosenki zapalić, wtedy mam pew
ność, że dobrze wyjdzie. Właściwa 
praca trwa u. mnie dość długo. Na 
przygotowanie piosenki potrzeba mi 
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co najmniej trzech tygodni, z cze
go dwa pracuję z muzyką. Nie 
mam zwyczaju uczyć się od razu na 
pamięć. Czytam tekst zastanawia
jąc się, jaką mu nadać formę, jaką 
stworzyć postać . Badam możliwo

ści piosenki, anali211ję ją. Stopnio
wo kształtuję postać, ustawi.am 
akcenty. Wszystko to jeszcze bez 
muzyki. Tymczasem tekst mimowol
nie wchodzi w pamięć. Za.wsze lu
bię mieć na przygotowanie dużo 
czasu, ponieważ uważam. że pio
senka musi się uleżeć, że dobrze jest 
móc ją przetrawić już po catkowi
tym opanowaniu pamięciowym. 

Wtedy każdy dzieli przynosi jakiś 

nowy pomysl. Nie zawsze praca nad 
piosenką tak samo w11gląda. Są tak 
zwane samograje, piosenkę robi się 

wówczas czysto zewnętrznie, samy
mi prawie gierka.mi, a.le są piosen
ki które trzeba przeżyć, w których 
tr~eba dać trochę „wnętrza" (nie za 
dużo, naturalnie, bo to wywoluje 
odwrotny efekt). Taką piosenką bylo 
w ostatnim programie ,.Buffo" 
„Miękkie erce" Gozdawy i Stępnia. 

Ba.rdzo ją lubię, me przesad::ę, 3e
żeli powiem, że pracowalam nad nią 
dzień i noc, zwłaszcza, że czasu 
mialam malo. Trudność polegała na 
tym, że postać z piosenki to nie 
byłam ja. Kiedy daję siebie w pio
sence nie mam. problemów. Tt< na
tomiast trzeba było stworzyć po
stać bardzo specyficzną, obmyśleć 
i opracować każdy rnch, każde 

spojrzenie. każde slowo. Na próbie 
generalnej zeszłam ze sceny z pła

czem. Myśl.alam, że nic już nie wyj
dzie. 

Padło tu .~lawo „ Lek/cość". Tę lek
kość, tę swobodę robi praca. Jeżeli 
aktor nie opanował takstu pamię

ciowo, jeżeli nie przemyślal go i nie 
opracował w najdrobniejszym s::c::e
góle, jest na scenie skrępowany. na
pięty. Publiczność nie zawsze wie, 
na czym r::ecz polega, ale wyczu-

tt.'a, że coś jest nie tak. Jeśli mowa 
o publiczności, to chcę powiedzie~, 
że i ona bywa w pewnym sensie 
wspóltwórcą ostatecznego ksztaltu 
piosenki. Można bJJĆ bardzo wiele 
lat na scenie. można mieć duże do
swiadczenie, a mimo to mylić się co 
clo reakcji publiczności. Ileż to razy 
my, aktorzy, spodziewamy się, że na 
widowni będzie ryk, a tu cisza. Albo 
odwrotnie. Myślimy, żeby jakąś 
kwestię wyrzucić, b nic nie mówi, 
a tymczasem ona wlaśm~ ch:vyt~. 
Jeżeli dostr:.egam, że public::nosć nie 
chwyta tego, co ja myślalam że 
chwyci. a przeciwnie reaguje żywo 
1ta to. nad czym ja przelecialam, 
zmieniam akcenty, wydobywam fl'!.O 
menty. które wzbudztly reakcję pu
bliczności. Tu oczywiście male za
strzeżenie: taka współpraca możliwa 
1est tylko z publicznością wyrobioną, 
wrazliwą na najlżejsze niuanse, ob
durzonq diiżym poczuciem humoru. 

Czy mam tremę? Na premierze 
• tras;;liwą. Serce dygoce, oczy blę
dne, jakiś wewnętrzny skurcz, któ
rego nie podobna opanowac, a wszy
stko to powtarza się od lat, mimo 
d()ŚWiadczenia. mimo obycia :::e sce-
1111. Trema opuszcza mnie dopiero, 
gdy już piosenka. „pójdzie na pu
blic:zno~ć". Za.wsze pamiętam o 
tym, że muszę „złapać publiczno.~ć 
za ąlowc:" z miejsca. pieru:szymi slo
wa mi. Piosenka trwa tak krótko, tu 
uktor nie może się rozkręcać. roz
grzeu:ać, jak w trzyaktowej sztuce. 
Albo porwie widzów od razu. albo„. 
ll'ta!C' . 

- A więc niech nas pani pory
wa, pani St fciu! Już panią pu ·z
cznmy, w przeciwnym razie spóżni 
:;i pani do te. tru! Dziękujemy. do 
zobaczenia za chwilę! 

I powiedzcie panstwo. czy prze
chadzka trasą A-W nie jest inte-
1csująca? Jeżeli szczęście nadal bę
dzi nam sprzyja1o ... Sprzyja. proszę 
p<lns•wa. sprzyja, idzie ku nam sam 

Adolf Dymsza 

Zdaje się, że co· sobie śpi wa ... 
Znana melodia. znane słowa. loż to 
nio cnka .Turandota ... 
O\'lns::a1. nicprawdaz. n11 coż~ -

· szaławiła 
Komik. ekscentrylc. fru-fru.„ 
Gdvby wam du za Jak Dymszy 

krwawiła, 

Jeden by przeżyl na stu 
Dymsza 'wus śmieszy i Dym za was 

bawi. 
Pajac, arlt>kin. bim-bom 
Dusza Dymszowu wciąż krwawi 

i krwawi, 
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W sercu Ł~sknica i srom„. 
Hej, graj mi c~·ganie, hej, w ina nu 

l ać, 
Kurrrczę pieczone, psiamać! 

- Panie Dodku, sekundę ... Czyżby 
dusza Dymszown krwawiła? I za 
czymże tu ta tęsknica? Niech pan 
. ię nam zwierzy. Z nam i. swoim.i 
przysięglymi wielbicielami, może 

pan byc przecie/. zupełnie szczery. 

- Za czym tęsknica? Za dobrym 
tekstem. I k r wawi dusza, gdy 
tcspominam autorów, którzy niegdyś 
dla mnie pisal i . T u wim, Slonimski, 
Hemar, Winawer„. To byli autn 1'zy, 
ro byly teksty! Zna li mnie ocl pierw
s::ych kroków na scenie. Obse r wo
wali mnie i w miarę mego rozwo
JU, tl' m iarę jak rosly moje możli

tcosct aktorski e, pisali rzeczy cara;:: 
trudniejs::e. Czasem oka::yu•alo się, 

::t• pos:: l iśmy zbyt szybko naprzód, 
:e jrszc::e na to lu/ , owo za wcze
snie, czasem z111iw mogliśmy sobie 
po::tt•olić na duży skok. W każdym 
razie omatt'ialo ię te sprawy. dy
skutowalo, była to p rau:dziwa. nie
zapomniana współpraca. Zawsze sta
rałem się i teraz ~ię staram. aby nie 
spoc::ą' na laurach, aby nie stanąć. 
I\ iestl.'ty, mus:~ powiedzieć. że sta
nęliśm!I w miejscu. A1llorzy, ktur:-y 
mogliby pisac doslconalc teksty, nil.' 
pis::ą dzisiaj dlu kabaret u. Tr: ba 
powiedzieć nt u.·arcie. że podcus gdy 
u: d=iedziniP rl ramat1< sq. rze ·::y no-
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u:e. nowe ujęcia. no<ce pomysly, 11 

nas, w kabarecie nic się n ie rus::.!I. 
Prawdę mówiąc, od c::asu .,Legendy 
Wieniawskiego" pierwszy monolog. 
który pr::ypadl mi do gustu. któr!I 
po lubżlem, to „ P u la" Baranowskfr
go z poprzedniego programu ,.Buf
fo". A pr -edte m dlttgo, dlugo ni · . 
„Legenda Wieniawskiego" byla ostat
nim tekstem. ja/c i Tmdm dla mnit' 
nap isał. Kiecly wrocil po wojnie do 
Wa r s.Z!<ncy, poszedł któregoś dnia 11'1 

Mazowiecką zo baczyc, jak wy9locl'l 
jego dawne mieszkanie. Niewiel<' =n
stalo do oglądania, nawet glowy nic 
musial zadzierać. Znala::.l tylko ma
ly 1coszyczek, a w n i m jakieś dw'.1 
papierki. Jednym z t ych papierków 
byt tekst piosenl i, którą śpiewa /em 

jeszcze w „Qui Pro Quo''. Przyslal 
mi ją z k rót k im lifrikiem. podpi
sanym ,.Twój stary Tuwim". Spo
tkaliśmy się wkrńtce potem. „Może 
bys coś dla mnie napisal" - pro
siłem go. ObieC'fll i rzeczyl iście po 
3akims czasie dal mi „Legendę Wie
niawskiego". Bardzo mi „leżala„ ta 
„ L egenda". Potem robiłem oc;:ywi
scie wiele innych piosenek. mono
logów, ale wszystko to byto już ja
kieś tańsze i bla l1s=e. 

Ja k pracu3ę? Ano, przeważnie wu
aląda to tak, że program reżysen1-

jq. l:oledzy. którzy muu:iq: „Co ci 
tam, Dodek. liędę gadał. ::rób snbie 
sam". Zresztą dość szubko się oric•l!
tuję i gdi! tylko przec::utam tekst. 
trid.::ę, (; da s i ę z n iego u;ydobyć. 

-:Va szczęscie pamięć mam jeszc;:c 
śici'tnq, nigdy nie potrzebowalC'm 
i nadal nie potrzebuję suflera. Na i
pier w opanowlLję tekst pamięciowo. 

potem opracowuję go fragmentami. 
..t kiedy alofr .iest gotnu•a. s~rl-rrm 

maj<' dwie córk i i popi~aję .~ię pr:;cd 
nimi. T o je~t pierw~za próba. Dru
ga p róba odbywa się w garderobi!'. 
gdzie widzamt są mlodsi koledzy. 
N a koniec próba generalna i po
pis przed „silą wyższą". A l e u;/'I-

kiu:a próba, to pierwszy występ 

przed publicznością. Trema i ner
tL"Y zjadają człowieka, tego się nie 
da opanować ro.zumowo, nawet nie 
warto próbować. My mówimy, ,.jak 
się ma, to się ma"', nic nie pomoże. 
Ale ivysta1·c;;y cz1:1-bek bnta wysta
u:ić na scenę i już przechodzi!. 

- Panie Dodku kochany. wiemy, 
że pan się bardzo śpieszy. więc pro
szę nam tylko powiedz i eć, czy my, 
publiczność też na pana jakoś 
wpływamy? Czy g ra pan za\vsze 
jednakowo? 

- Chyba nigdy jeszc-e nie gra
km jednakowo. Mialem utwory, 
które szly po 200 razy i mogę z 
calą pewnością stwierdzić, że ani 
razu nie wykonywałem ich tak sa
mo. Od publiczności za leży bardzo 
iciele, a public:mo.~ć jest stale inna. 
Poniedzi.alkowa, a wtorkowa to 
d::ień a noc. Czasem widownia 
1r.~zyslko ro::umil'. reaguje na każ-
dy dowcip, podchu·ytuj każd.11 
ąest, hcialoby siq r=l'c - pomaga 
aktorowi, gra i ba u:i się razem z 
nim. Ale jest i iaka publicznn.k. 
króra milC2y jak glaz, nau:ct brawa 
111r bije. Ja móu:ię : Sami /lolendrzy 
d::isiaj na sale.. po polsku n ie roz1•
miejq. 

- Dzięku.ic•my . panie Dodku; Ży
czymy wielu znakomitych tekstów, 
, . idli jeszcze raz na widownię 
l·:mi~lą się przyjść ,.Holendrzy", 
niech pan im za~piewa : 

~ieporozurnicnie tnwar1.yskie, 
Raz. dwa - i po wszystkiem ). 

Jakaś szczupła osobka biegnie 
teraz trasą A-W. Klo tu? Jei;t i po
wiem państwu. że .lona Kie!. kkgo, 
nie wszyscy b~dą wi dzieli n kim 
mowa, jeżeli powiem: .. żon::i Wa
cia'', cała Warsza\.\'a zakrzykni . 
chórem: ależ to 

•) J. Jurandot: „Towarzy~kie ni •pcu n
zumlenie". 

/rena Kwiatkowska 

- Pani Ireno, pałamy cieka wo
scią zamieniamy się w luch! Niecl1 
nam tylko pam zechce opowi 
dzicć o blaskach i cieniach drn"'i 
wiodącej panią co wieczór pod hu
ruµan naszych oklasków Prosim1• 
od początku, od chwili. gdy bi~·rze 

pani do r~ki nowy tekst. 

- Spotkanie z tekstem to mom~11t 
dla m11 i • zasadnic::y, najbard:iej 
dramatyc::ny. Albo bard;;:;o się Cie-
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s::ę. albo bardzo martwię. Otrzy
mawszy dobry tekst, aktor czuje się 
petcnie, wie, że nie zrobi zawodu 
publiczności. Tekst slaby to wlaści
wie tylko rusztowanie, ktore trzeba 
zasypywać chrustem. żeby nie wi
dać byto dziur. Gdy muszę praco
wać nad takim tekstem przypomi
na mi się łysiejąca strojnisia, która 
zac:. s11je resztki wlosów z lewa na 
pra 1co, tu wpina brylantową spi
neczkę. tam układa Loczek, byle tyl
ko :as!onić puste miejsce. Doświad
czony autor nie zostawia pustych 
miejsc, pisząc utwór u:ie z góry, 
jaka będzie pointa. w tekście jest 
rytm i melodia, każdy przecinek, 
każdy myślnik ma swoje znaczenie. 
Dobr:.e zbudowane zdanie to punkt 
u_·yj.~cia do dobrej interpretacji. Ale 
ilu dzisiaj autorów. potrafi tak pi
sać. żehy aktor mógt przyjąć tekst 
bez zastrzeże1i? Niektórzy autorzy 
uwazają, że jeżeli zmieniq. coś sto
sou:nie do życzenia aktora, stano wt 
to c1l11 nich jakiś despekt. Nic po
dohneyo! Poeta tej miary co Ga/
CZlJll.\l,i bynajmniej tak nie uważał. 
Prosiłam go o parę zmian w „żo
nie Wacia". u.;yjaśnilam o co mi 
chod:i. zmienil bardzo chętnie . Na 
pr::yklad pierwol nie napisal .,Wacio 
mia/ :111 d.::ie1i„ . .. Wies:: co - po-

Tadeusz Olsza 
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wiedziałam - mówi się Taczej, że 
kobieta ma zly dzień, do mężczyzny 
to wyrażenie nie bardzo pasuje, 
może byś to jakoś inaczej sformulo
wal". Gałczyński zmienil na „Wacio 
darł na sobie wdzianko", co dalo 
w kontekście świetny efekt. 

Stosunki autor-aktor są z natury 
rzeczy skomplikowane. AutoT widzi 
po swojemu realizację swego utwo
ru, ma w wyobraźni wlasny jej 
obraz. Gdy pytałam Gałczyńskiego , 
jak wyobraża sobie „żonę Wacia". 
powied.;;ial: „Myślę, że wyjdziesz w 
dlugiej Sllkni, z harfą. i będziesz 
recytować". Struchlalam. Znaczy/o 
to położyć utwór, widownia by go 
nie przyjęla. Wyszłam w szlafroku 
Wacia, za dużym, ze zbyt długimi 
rękawami, w ·papilotach. Odniosłam 
wrażenie, że Galczy1iski mial o to 
do mnie żal . Mówił wprawdzie, że 
nie. ale zbyt dobrze go znalam, by 
nie wyczuć. że dozna/ jednak pew
nego zawodu. że nie akceptował we
wnętrznie tej mojej koncepcji. Po
nieważ autor z reguly jakoś wy
obraża sobie realizację swego ut wo
ru. hyu a że odczuwa niedosyt. By
wa i przeciwnie. Czasem autor jest 
zdania. że nadbudowałam tekst. 
wzbogaciłam go. że (Lktorstwem do
dalam mu waloróu;. Tak na przy-

- Panie Tadeuszu. wiemy. że 
spektakl zaraz się zaczyna. 7.c pan 
się musi przcbrnć i ucharaktcrym
wać. \\"ięc proponujemy : niech pan 
z nami porozmawia nie wysiadając 
z samochodu. Czy pan także nar.w
ka na brak dobrych tekstów? 

- Nie należę do ludzi. którzy na
rzekają. ponieważ uważam. że na
rzekanie niczego nie poprawi. Jeżeli 
autorzy, któr;:y mnie znają. piszą 
specjalnie dla mnie, rzadko się zda
rza. bym się z czymś nie zgodni. 
J\.foszę jednak przyznać. że ogólnie 
odczu u.:a się brak teksto1r. dotyczy 
to zwlaszcza tekstńu: nowego typu. 
Inna sprawa. że nikt tda:lciwie nie 
wie . jak ma wyglqdać taki tekst no
wego typu . Jeżeli miałby to /Jyć ga
tunek analogiczny do muzyki ko11-
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kład Grodzieńska po „Dyrektoro
we )'", Jurandot po .,Brakach" stwier
dzili, że doznal i swego rodzaju szo
ku, że nie spodziewali. się, aby te 
teksty zawierały możliwosci, które 
;: nich wydobylam. W grucie rzeczy 
autor nigdy nie może wiedzieć na 
p wno. co da się wydobyć ze stwo
rzone1 przez niego postaci, ponieważ 
to. 1ak dalece postać może zostać 
.,uskrzydlona'', zależy wyłącznie od 
rndywidualnych możiiwości aktora. 
Autorzy. którzy ::dają sobie z tt>go 
sprawę, chętnie idą na propozycje 
aktora. na zmiany, które przecież w 
żadnym wypadku nie powinny być 
traktowane jako despekt. Jeszcze 
J den klopot. to fakt . że autorzy ule
gają pewnej sugestii. Kiedy na 
przykład oka::alo się, ż dobrze ro 
bię idiotki, posypały się zewsząd 
tek ty :: idiotkami. 

Jak pracuję nad monol ogiem7 
Pieru:szy etap to dyskusje. popraw
ki. ostateczne uzgodnienie tekstu 
autorem. aż monolog gotowy jest 
do opracowania. Aby móc pr::ystą
pic: do pracy. muszę sii: pozbyl' psy
c/1ic~nych oporów wobec tekstu. 
Wtl'lly następuje drugi etap. wlaści-

k1ct11ej. oba1dam sir:. że teatr nie 
111<,ulby sobie na ów eksperyment 
µ, . ~walić. Bqd;; co bąd::: zależymy 
lłH' rulkn od Mmisterstwa Kultury 
1 • ·~tuki. ale r61cniet od Ministerstu:a 
f imwsóu:... Dobra piosenka, dobry 
m<>110log. choćby najbardzil'j t rady
cyj111. mają ~aUM::e muro1ca11e po
norl;.P11ie. Ale tc>kst musi odpowia
ri11c aktorowi. Aktor znacznie lat
wii'J opanowuje tpkst, który mu 
„/1 "y'". ni:± taki. do którego musi się 
SJ>t'tJalnie przystosowywać. Wtedy 
rzec_ jest znacznie trudniejsza. Co 
do mnie, od początku, od pierw-

•yc/1 kroków na scenie. kiedy jesz
°"'' 10bilem tylko to . co miody aktor 

muze robić. zawsze wola/em nacią~ 
r1u1· jakąś maskę. za wsze wo/alem. 
abym to nie był ja. p1ywatnie. Co 

wa praca aktorska. Wczytuję się w 
utwór, rozmyślam nad nim, zaczy
nam go macać, jak to się w naszej 
gwar.ze określa. Przez wielokrotne 
czytanie dokopuję się do głębi . do 
najbardziej ukrytych możliwoścł. 
Zawsze wiernie trzymam się tekstu, 
ponieważ nie znoszę niechlujstwa w 
mówieniu. monologu i uważam. że 
tekst akceptowany nie śmie być 
zmieniony. 

Trema? Mam ją zawsze, zwłasz
cza w monologu. Gdy gram w sztu
ce. w komedii, co zresztą najlepiej 
mi odpowiada. trema występu.je w 
znacznie mniejszym stopniu. W mo
nologu zaś gnębi mnie przed każ

dym wyjściem na scenę. chociażby 
to było setne przedstawienie. Ach• 
prawda, przedstawienie! Bylab11m1 
zapomniala. a przecież muszę już 

biec do „Buffo''. 
- Stokrotni dziękujemy, pani 

Ireno! Razem z panią czekamy na 
nowe, najbardziej pani odpowiada
j ące role! 
Proszę państwa. uklada nam się 

fantastycznie. wlaśn1c nadjeżdż:i 
dwubarwny Wartburg. który pro
wadzi 

;;:aś do techniki . osobiscie lubię 
uczyć się na głos, z suflerPm. W do
mu tylko się naczytuję (gdy kto ma 
zie warunki mieszkaniotL'e, bardzo 
polecam u· tym celu lazienkę). 

- Pani Tad u ·w. niech pan nam 
zdradzi tajemnicę swego kontaktu 
z widownią. Czy pan jest .. Krzyża
kiem·· .. ,Młokosem" ... współczesnym 
Haml tern". czy też śpiewa pan bal
lady pod\vorzowe. wydaje się za
wsze, że pan nam coś intymnw 
opowiada. że pan rozmawia z pu
blicznością. jak gdyby to byli pań-
cy dobrzy znajomi. 
- Kontakt z publiczości11 n.a wiq-
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::.uję co wieczór, za każdym ra;:em 
na nowo. to nie jest coś - gór y 
pr:.ygotowanego. Nigdy n ie aram 
Jednego dnia tak, jak drugiego, ni
gdy do wiadczony aktor 11iP daje z 
siebie więcej 11iż publ iczność sobie 
zyczy. Trzeba u m iP<' u•ycz1H:, czego 
publiczność oczekuje . to ocz11w i ście 
nie jest latwe i p rz yclioclzi z lata
mi. Gdy się jest mlnd !J m aktorem 
czy aktorką o pociqgajqcej po
tt'ierzchowności. i tak zwanych do
nrych warunkach, myśli si<: częs to, 

że to publiczności wystarczy. Tym
c:asem to publiczności ii:cale nie 
1cys1arcza . Z t ymi początkami jest 
rroche jak na nartach. Przyp i na się 

je po raz pierwszy, od razu si<: je
dzie, więc sqdz i się: jakie to latwe! 
Dopiero po pięciu la tach lamie się 
nogę„. A poza tym, gcly chodzi o 
tajemnicę kontaktu z publicznością, 
powiem tylko tyle: jeżeli widz~, że 
!ala nie jest znpelnion a do ostatnie
vo miejsca, zlos:czę stę wylqcznie 
n.a tych, którzy nie przyszli, nigd11 
11a tych, któr.::y pr:::yszli„. 

- Pan kładzie rękę na kierowni
cy, panie Tadeu~zu . rozumiemy. po
ra się rozstać. Szkodn . że nasza m i
la rozmowa tak szybko ię skoń
czyła i uleciała w dal „Jak dym 
rozwiany z papierosa!" Mimo że 
przepadamy ;i:a panem jako „czło

\\'iekiem w masce", mamy nadzieję, 
że jeszcze za~p iewu nan1 pan kie
dyś lirycznie : 

Zycie ... domek z kart, 
"\lilość ... glupi żart, 
Który tyle wart, 
Z nic wart nawet papi ro a! 

Wartburg odjechał, proszę pnn
stwa. śpieszmy i my do teatru. Mu
szą państwo przyznać, że udało nam 
się zorgan izować na t rasie A-W 
spotkanie „wielkiej czwórk i", które 
upłynęło w atmosferze serdeczności 
i wzajemnego zrozumienia. 

HALINA KOWZ.Al 
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LUDZI 
DOWCIPNYCH wspomi11ają f(a1·0/i11a i Stefania Beg/in 

KAR. Ltid=ie dowcipni, których 
pamiętamy. Znalysmy przecież wie
lu i mnóstwo ~ ich Jwmon' pozosta
lo nam 11a zawre w pamięci, cho
cwż oni juz n il' ::yJq. 

STEF. Przypomnijmy sobie naj
pierw tych, których znaly.~my jesz
c::e bardzo dawno, nawet 1c ::asach 
dzieci1istwa. Pamiętasz Gottlieba? 

KAR. Lipka? Przecież nikt z 
pr::yjaciól Leopolda Gottlieba ina 
c:ej go nie nazywal? Czy pamię

tam? Jego dowcipy, tworzone na 
poczekaniu, powtar:::aly sobie cale 
pokCJlenia. Doprawdy nie wiem. któ 
ry byl z nic/1 naj l epszy.„ 

Lipek, byl jednym z naj;::nakomit
s::ycl1 naszych malarzy. ale inne 
d.:iedziny sztuki mniej ąo obchod:::i
ly. Kiedy~ znalaz.l się w tou;arz11-
s1u;ie literatów i krytyków, laór:::11 
mqdr::yli się, dyskutując o różnych 

„i::mach". Lipek nudził się . Nagle 
pou:ied:::ial: 

- Kiedy już mowa o literaturze ... 
Wszyscy spojrzeli na niego :::a

skoc::eni, że i on ma coś w tej 
d::.iedzinie do powiedzenia. A Lipek 
ciągną!: 

- „.zawsze przypomina mi się ten 
Kochanowski... 

Chu:ila oc:;::eki u:a nia i Lipek skoń
czył: 

- JAK ten czloti:iek tę Urs:vlk<: 
kocha/!!! 

STEF. Smieli.~my ~ię ta1.:..::e .:: wie
lu j('yo dowcipów, zu:iqzanyc/1 z o
krl'śloną sytuacją. ktore jednak w 
odencaniu od niej przestawały 

śmies:::yć. Inac::ej bylo 11p. z dr!!m 
Stanislawem Słonimskim. Z naj
da11:niejszych czasów pamiętam po
wtar::ane u nas w domu jeg dcnc
cipy. Byl jednym z najdowcipni-:>j
szych ludzi ówczesnej War~=" u·y. 
Pam.iętas::, jak mama npou: iada'11 o 
spotkaniu swym z drem Slonim
slcim na u licy w parę dni po u·ej
ściu Niemców do Warszau:y u• cza 
sie pierwszej wojny światowej! 
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Po krótkiej rozmowie dr Slonim
ski pokazał na tablicę zawieszoną 
pr::ez okupantów: „Zur Ponton
briicke" i powiedział: 

- Wid::i pani, iuż zaczynajq bry
l;ai. 

KAR. Wiele sposrod dowcipów i 
p<>Leiedzeit pelnego uroku dra Sto-
11on kiego zostalo już zapisanych 
al lł."arto by bylo wydobyć te, ktu 
rt• tkwią jrszcze w lud::kic/1 wspo-
11111iPniach i stworzyć antologię jr•-
1n u•spania1ych powiPd:.eń. 

Tak samo, jak należaloby stu:o-
1::111: zbiór dotecipnych opotdadaii 
Ste.fana Żeromskiego . 

Pamiętasz jego znakomite opu
n-;adania. w czasie których naj-
111·rw smialy mu się oczy. a potem 

o iero zaczynał mówić. 

Na przykład n tej góralce w Za 
h1pc nrm. 

Pr:echndzil kiedyś Żeromsk i za
ktJpiańskq ulicą i riatrafil na wiec. 
Jakis młody mówca z zapalem, ale 
nieco zawile przemawiał do zebra
nyc/1. W tllimie zobaczył Żeromski 
• 1arq góralkę. która przynosi/a im 
mll.'ko do will i „Czerwony Dwór". 
Slucliala uważnie mówcy. 
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Nazajutrz, gdy mleczarka przyszla 
do nich, jak co dzień do domu, Że
romski powiedział: 

- Widziałem was na wiecu. 

- I jo was widziała. A zrozumie-
liście wy co on godol? 

- Zrozumiałem, odpowiedzial Że
romski. 

- O. to widzi mi się fajną musi
cie mieć glówkę. 

STEF. Tyle sir: opowiadało i. pi 
sało dowcipów, związanych z Za
kopanem. To w Zakopanem, gdy 
rozpoczął się istny szal nart, byliś

my na zawodach narciarskich z 
Brunonem Winawerem. W rmlcze
niu przyglądal się skokom i odezwał 
się cicho i jak zawsze jak gdyby 
do siebie: 

- Powiedz, dziecino , pn co im te 
prote::y. k iedy każdy z n.ich ma swo
je wtas111> nogi? 

To takie charakterystyczne dla 
Brun.ona. który zawsze pr::ygtqdal 
się jak gdyby z boku temu, co się 
dzieje. On. JL'ieczny kibic żuriowy .. . 

Kiedys przy stoliku w Ziemiań
skiej na dole przy bufecie, gdzie 
siadywał z LeonPm Berensonem i 
innymi swymi przyjaciółmi, powie
di!ial, patrząc w okno: 

- Zastanawiam .~ii: nad tym do
kqd ci wszyscy lud::ie mogq się tak 
spieszyć? 

KAR. Tak. Pamiętam, jak okreś
li! kiedyś prof. Zygmunta Lempic
kiego, najwszechstronniej pracują-

cego człowieka, wybitnego profeso
ra germanistyki, wykładowcę, peda
goga, autora prac naukowych, a je
dnocześnie redaktora dzienników: 

- Jak on to wszystko zdqży? Ten 
profesor żyje chyba na wrotkach . 

Mial w ogóle świetne i niespo
dziane powiedz1mia. Raz gdy wie
czorem byliśmy w barze Europej
skim i dano mu kartę z polową po
traw wykreślonych, powiedział: 

- Popatrz, popatrz, co ta cenzura 
wyrabia! 

STEF. A ci co rozśmieszali nieja
ko z urzędu calą Warszawę'.' Aktorzy 
na przyklad Qui Pro Quo, czy Ban 
dy? Napisano już tomy o kawaiach 
Krukowskiego, Lawi1iskiego. Dym
s::y, Olszy. I oni na codzień nieza
leżnie od zawodowego dowcipu mie
li swój prywatny humor. Chocia::by 
Zula Pogorze lska, nasza sąsiadka 
z Alei Niepod ległości ... 

KAR. Wtedy Wlodarzewskiej ... 
STEF. Na Wlodarzewskiej tam, 

gdzie dziś Dom Akademicki na ro
gu Narbutta, pamiętasz ten staw 
i żaby, które kumkały po nocach . 
Brzmi to jak wspomnienie prabab
ci, a przecież bylo to na parę lat 
przed wojną. 

Wtedy to Zula Pogorzelska. która 
mieszkala nad nami i zarówno jak 
my miała naprzeciw dwa stare 
domki dawnego mokotowskiego 
przedmieścia, powiedziala : 

- Który panie domek wolq: te 
Kielce, czy ten Radom? 

KAR. A Jarosy? Wspomin.an.o 
go tu niedawno z racji jego śmierci. 
Spotkalam go po raz ostatni w pa
rę dni po wejściu Niemców do 
Warszawy na Marszalkowskiej kolo 
P lacu Unii. Byl bardzo smutny. Po
wiedział: 

- Myślalem, że będzie tu można 
zalożyć jakiś teatrzyk. Poszedlem 
do ich urzędu o pozwolenie. Porcie
dzialem urzędnikowi: 

- Dość już chyba tego „deutsclte 
far niente". Nie tiśmiechnql się na
wet. Jesteśmy zgubieni. Oni nie 
mają poczucia humor u. 

Jakie to smutne . że wlaśnie tacy 
ludzie muszq umierać. 

STEF. Nie ty pierwsza to mótL'is::. 
„Biedny Yoriku! Znalem go, mój 

Horacy. Byl to czlowiek nieu;yczer
pany w żartach, 1tiezrównanej fan 
tazji . Gdzież sq teraz twoje dncin
ki, twoje wyskoki, twoje śpiewki. 
l woje koncepty, przy których caly 
stól trzqsl się od śmiechu?" 

Pamiętasz? to w akcie V .,Hamle
ta", scena nad grobem Yorika. 
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11 Wielka T eodora 1
' 

.,Z tym największy jest ambaras, 
żeby dwoje chciało narazi" - Wie
leż to razy słyszy się w najróżniej
szych okolicznościach to popularne 
porzek.adło, a przecież jest rzeczą 
wątpliwą, czy posługujący się nim 
wicózą, że cytują jeden z nejzna
komitszych i dziś już kla yczny 
niemal utwór tzw. lekkiej muzy. 
Cytat pochodzi ze „Stefanii" - sa
tyrycznego ru .:ydzieła Boya, żelaz
nego numeru repertuaru „Zielonego 
Balonika·' i „Momusa" sprzed z 
górq 50-ciu l at. 

Takich „cymeliów" ma twórczość 
kabaretowa bardzo m.iewlelc - e. w 
pierwszym rzędzie należy do nich 
zaliczyć „Wielką Teodorę" Tu\\'l
ma. 

Ze słów Kazimierza Wroczyńskie
go, który był w latach 1917-18 kle-

1-1 

KO 
FE 
RAN 
SJE 
RZY 

Józef Brodzki 

Wiadomo, jak ogromą rolę w ka
barecie odgrywa konferansjer. Wła
śnie jeden z najc iekawszych i naj
bardzieJ oryginalnych „zapowiada
czy" polskiego kabaretu - tegQ 
prawdziwie artystycznego - Fryde
ryk Jarossy, zmarł za granicą . W ie
lu zachowało go jeszcze żywo w 
pamięci, poświęcono m u wiele 
wspomnień . a kto wie, czy w hi
st orii p olskiej „nadscenk.i" nie znaj
dzie s i ę dla tego Węgro-Polaka za
szczytna karta. 

Ale tym razem o najstarszych 
chyba i niemniej oryginalnych „za
powiadaczach". 
Gwiazdą szczególnej wagi był Leo 

Belm ont, konferansjer owegoż 

icwnikiem artystycznym ,.Czarnego 
Kota·· w Warszawie i z relacji sa
mego Tuwima warto przypomnieć, 

jek to z ową „Teodorą" byle i skąd 
~;ę wziął ten tyt.ul. 
Otóż z Łodzi przyjechał mlo

dz.iutki „poeta z myszką". Miał już 
za sobą jeszcze niewydaną „Rewo
lucję w Niemczech" (mam egzem
pla1z z ilu tracjami Artura Szyka!) 
- a dyrektorowi .,Czarnego Kota" 
p1zy\viózl utwór o rewolucji, któ
ra się właśnie w Rosji car kiej do
kcnal<i. Runął tron, padli Romano
wowie - nie slalo groźnego olbrzy
ma ne glinianych nogach. 

Wrocz ·ński, który miał znakomi
te wyczucie „nadscenki" - bagate
la! toć razem !Yluchaliśmv w Mona
chium popisów Franka ~Wedekinda, 
Scharpfa, Birnbauma itd. - od ra
zu poznał się na pierwszorzędnej 
wartości tego a rtystycznego poema
tu o zburzonym micie dwugłowego 

orla. Przy tym szczęśliwy traf 
chcial, że miał właśnie zaangażo
waną znakomitą recytatorkę, Mar;~ 
Strońską, która przez długie miesią
ce fascynowała u'liezmiernte kunsz
to:rwnym podaniem tego rozhukane
go, tętniącego, groźnego i pełnego 
fajer werków łownych młodzieńcze
go utworu Tuwima. 
Jedną wszelako z najważniej

szych, a niemal decydującą o po
wcdzeniu spraw<1 było znnlezienie 
odpowiedniego tytułu. I t u nasz 
znakomity „Kazio" popisał się swo
ią erudycją. Oto podczas woj<ny ro
sy.i. ko-japońsk'cj w 1904-5 roku 
gło~ny rosyjski publicysta Al ek.~-<in
der Amfitieatrow, autor paszk\vilu 
na dom Romanowowych pod tytu
łem: .,Rodzina Obmanowych··. na-

„Czarnego Kota". Belmont był zna
komitym publicystą (Wolne Słowo!), 
zapełn i ającym na syingleltona cele 
szpalty swego tygod n ika. Ponadto 
napisa ł parę ciekawych książek. 
Podczas chudych lat okupacyjnych 
z namowy Wrocz ńskiego wziął na 
siebie c iężar nieznanego mu bliżej 
zawodu: był konferansjerem: Robił 
to zn akomicie! Kiedy w 1918 roku 
w listopadzie, „wybuchła" P ol ka, 
ówczesny m inister sprawiedliwości 
- zdaje się, że prof. Wacław Ma
k owski - zaproponował Leo Bel-

15 



Z R P11 L IłZ \ 
li li U.B1'1 l'OLSK/lifiU 

pisał po klę.;cC> pod Cus.z..imą słynny 
artykuł pt. „Wielika Fiedora, IDO 

dura". W przekładzie na polski to 
brzm•: ,,Wielka jest Teodora, lecz 
dw·na". (Mowa jest o wielkiej cel*!
rzowej Bizantyjskiej, która też pa
dła} . Ten właśn:;e tytuł z Amlitiea
trowa przypiął Wroczyński do jed
nego z najznakomitszych utworów 
satyryczm - kabaretowych Juliana 
Tuwimll.. Póżniej przys-zedl słynny 
„Icap ·11d na ~mierć pulko „vnikQ Ro
manowa" , tei wykonywany przez 
Str01'lską, dalej po zły świetne „Bu
bliczki" i ta cała długa czereda o
ryginalnych i tłumaczonych utwo
rów, ze znakomitą „Grenadą" w 
wykonaniu żelichow kiej . 
Przeminął „Czarny Kot··, ładnych 

parc; dziesiątków lat minęło, a 
.,Wielką Teodorę" pamiętają do 
dziś dzień ,.Starzy Panowie" i pa
mięci młodych chętnie swe zachwy-
ty przekazują. 

mo1T1ta na stanowi ko prokuratora 
Sądu Najwyższego. Nominacja była 
już podpisana, kiedy ktoś „usłużny" 
przypomniał, że Belmont był prze
cież„. „kabareciarzem". ominację 
cofnięto. 

Belmont czuł slę skrzywdzony do 
końca życia i chętnie powoływał się 
na to, że takież zajęcie bynajmniej 
nie przeszkodziło Tadeuszowi Ula-
nowskiemu, konferansjerowi z 
,Momuse." w latach 1910-11, do 
zajęcia w wolrnej Polsce stanowiska 
inspektora pracy, czy nawet dyrek
tora departamentu w Ministerstwie 
Pracy i Opieki Społecznej. 

Tak to - proszę państwa - by
wało pół wieku temu. 

RSW .,Prasa", Sm. 8000. Zam. 909. S-9. 
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