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STEFAN WIECHECKI 

Urodził się 10 sierpnia 1896 reku w Warszawie, 
w środowisku rzemieślniczym . Po ukończeniu gim
nazjum i odbyciu służby wojskowej (1919-.1921) 

rozpoczął pracę w Polskim Czerwonym Krzyzu. w 
Wydziale Propagandy. Potem był przez pew1e.n 
czas kierownikiem literackim Teatru Popularnego 

na Woli. 
Debiutowa ł w r. 1925 jako dziennikarz w „Kurie
rze warszawskim", gdzie zaczą ł umieszczać swoje 
felietony. Potem drukował je w „Expres ie Poran
nym" i „Kurierze Czerwonym". W :a~ach 19~:
- 1932 był redaktorem dziennika „Dz1en Dobry · 
Podczas okupacji przebywał w Warszawie. Po woj
nie zamieszczał swoje utwory w licznych dzienni
kach i czasopismach. Najtrwalej związał się jed
na<!< z „Ex,pre ,;sem Wieczornym". 

Do r. 1939 wydał kilka tomów felietonów, napisał 
też trzy sztuk i teatralne. Za swoją twórczość zo
stał odznaczony w r. 1937 Srebrnym Wawrzynem 
Polskiej Akademii Literatury. 

Jego powojenny dorobek literacki obejmuje około 
20 książek. Jest laureatem nagrody mias ta War
szawy, posiada wysokie odznaczenia nadane mu 

przez Polskę Ludową. . . 
w bieżącym roku obchodzi Stefan Wiechecki 80 

rocznicę urodzin. 
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WIECH O SOBIE 
I SWOJEJ TWÓRCZOŚCI 
Skąd się wzięły „ksiuty z Melpomeną?" 

Przez pewien czas w latach dwudziestych byłem 
dyrektorem Teatru Popularnego na Woli, nie po
dobnego do żadnego innego warszawskiego teatru. 
Przychodzili do nas robotnicy z Woli i faceci z Ker
celaka. Niektórzy z nich nie mieli w ogóle zwyczaju 
kupowania biletów. Wchodząc mówili : „miesięczny" 
i pokazywali kolbę pistoletu, ukry tego w wew
nętrznej kieszeni marynarki. Tworzyli oni swoistą 
straż bezpieczeństwa i bardzo się przydawali, gdy 
ktoś z widzów sobie podchromolił i brał zbyt żywy 
udział w akcji na scenie, albo nieprzychylnie 
i głośno recenzował sztukę . Wówczas to wkraczali 
panowie z „miesięcznymi" . Słychać było tylko ru
mor spadającego ze schodów ciała, z reguły nie 
groźnie, bo teatr mieścil się na parterze, a następ

nie meldowali: „Wszys tko w porządku, panie dy
rektorze, barłoga od.płynął". Stąd też, z tego teatru 
wzięły się moje recenzje. Starałem s ię patrzeć na 
sztukę oczyma moich widzów z K ercelaka. 

Prototypy Wątróbki, Geni, Piekutoszczaka 
i innych 
Przed wojną byłem dziennikarzem, piszącym re
portaże i miejskie informacje w „Kurierze Czer
wonym". Kiedyś zdarzył się w redakcji wypadek 
przy pracy: mianowicie kolega, pisujący sprawo
zdania z Sądu Grodzkiego - co tu ukrywać -
zalał się na tak zwany czarnoziem i przez pomyłkę 
za mias t w tramwaj, który szedł na Żoliborz, wsiadł 
do pociągu, idącego do Krakowa. W Krakowie Ha
wdek prowadził swoją świetną knajpę w rynk u, 
więc bardzo to koledze odpowiadało. Został tam 
i przen iós ł się do „Ilustrowanego Kuriera Codzien
nego". Mnie zaproponowano objęcie działu sądo

wego. By ł to rek 1930. Postanowiłem podejść do 
tej roboty od trochę innej stron y, od strony dia logu 
między s tronami, między sądem a świadkami czy 
oskarżonymi. No i s iłą rzeczy, ponieważ działo siei 
lo w Warszawie, zacząłem te dialo.gi pisać gwarą 

warszawską. To się podobało, no i trwa ło tak do 
roku 1939, do wojny. T am właśnie, to znaczy w ·są
dach, poznałem prototypy Wątróbki, Gieni, szwagra 
Piekutoszczaka, które starały się wobec karzącej 

sprawiedliwości wyrażać najwykwintniej, najinteli
gentniej, posługując się często prawn iczą termino
lc.gią. Zwracano się więc do Sądu per „Wysoka 
Eksmisjo", „Wysoka Proceduro", a kiedy ad wokat 
powiedział kiedyś, że sąd jest najwyższym eksper 
tem, oskarżony podchwycił to natychmiast, zwra 
cając s ię do Sądu: „Wysoka Ekspertyzo" ... 
Pan Piecyk jest właściwie rezultatem miłości do 
gwary warszawskiej . Wychowałem się w pobliżu 

p rzedwo jennego PDT (bez dachu), który mieścił 

się na placu Kercelego, czyli Kercelaku. Było t o 
o tyle ciekawe, że w tym centralnym punkcie 
handlowym zderzały się wszystkie gwary war 
szaw~kich przedmieść. 

Dzieje pewnej minogi 
Z krótkiego felietonu postanowiłem przestawić się 

na długą powieść. Pierwszą w życiu. Nosiła ona 
d ość dziwny tytuł: Cafe „Pod Minogą" . Zastana
wiałem s i ę nawet, czy nie zmienić go na cafe pod 
kar·' s iem, szcz upak iem, szprotką czy inną j akąś 
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popularną rybką. A to na wypadek tłumaczenia 
powieści na języki obce. Zajrzawszy jednak do 
słowników stwierdziłem, że nasza warszawska mi
noga znana jest również na szerokim świecie ( ... ) 
Wziąłem się ochoczo do pracy. Tu muszę powie
dzieć dwa słowa o swoim warsztacie twórczym 
i przyznać do pewnej związanej z tym słabostki. 
Słyszałem, że Balzac zjadał przy pisaniu całe kilo
~ramy zgniłych jabłek, Dickens trzymał nogi w 
1~~iednicy z ukropem; jeżeli o mnie chodzi, potrafic:; 
pisać tylko na ostatnią chwilę . Jest to stare przy
zwyczajenie dziennikarskie. Ta bardzo niewinna 
przywara przy felietonach, stała się poważną udrę
ką przy powieści. Nie dla mnie, broi'! Boże- ja 
czułem się jak ryba w wodzie - dla redaktora 
tygodnika „Przekrój", w którym Minoga ukazywa
ł::i. się w odcinku. Biedny człowiek umierał co ty
dzień ze strachu, czy kolejny odcinek zdąży na 
czas z Warszawy do Krakowa, gdzie mieści się re
dc;kcja. Po ukończeniu druku powieści udał się do 
kościoła Mariackiego, gdzie przed ołtarzem Wita 
Stwosza złożył uroczyste ślubowanie, że nigdy żad
ne j powieści ode mnie nie weźmie i wyjechał na 
!'> Ześć miesięcy do sanatorium dla nerwowo wy

czerpanych .. . 
Minoga zaczęła t~·mczasem robić bly~kotliwą ka
r i erę ( ... ) Doczekała s ię kilku wydań o ogólnym 
nc-. kładzie przeszlo 150.000 egzemplarzy ... 

(Z \\'ypowicd..J- i \-Viecha udzi c:unej Krystynie 
Nas tulancc w „Szpilkach" l ~r;-1 nr 3, .Jad
wiclze Radomiri.skiej \v· „Kulis;.1ch" 1965 nr 4 
oraz z felietonu Wiecha Dzie je pewnej mi
nogi w „Polsce" 1959 nr 12). 

Melchior Wańkowicz 

O WIECHU 

To się poczęło dla nas obu w sądach. T ylko Wiech, 
jako dziennikarz, hulał po sądach pokoju, gdy mnie 
"<!ko aplikanta wsadzono do sądu apelacyjnego, 
gdzie strony mało miały do mówienia. 

Toteż przy stoliku w Ziemiańskiej skleciłem nie
gcdną brechtę - że dziewczyna lekkiego prowa
dzenia, pozwana jako świadek, spytana czy była 
pod sądem, odpowiedziała: Pod całym sądem nie -
ty 1ko pod tern brenetem i wskazała na prokuratora 

Michaelisa. 

M in ły lata. Znowu siedziałem w jak ieś kawiarni 
emigra cyjnej, powtórzyłem to opowiadanie. Nagle 
siw iuteńki jak gołąb staruszek zawrzasnął: To pan 
wymyślił? - .Ja się przez całe życie nie mogłem 
z tej historyjki wyłabudać. 
W sądzie okręgowym już było zabawniej, ale jesz
cze zbyt dostojnie. Sędzia Kozieł-Poklewski są
d;cil sprawę o fałszowanie sera. Obrońca oskarżo
nego dowodził: Wysoki Sądzie, to jest drobne prze

winienie. 
-- Wysoki Sąd też lubi sery - zareplikował Ko
ziełl-Poklewski wrzepiając surową karę. 

Ale jedna jaskółka, jakim był Kozielł-Poklewski, 
nic' czyniła wiosny. Za to sąd pierwszej instancji, 
zalewany tzw. pyskówkami, gdzie strony mogły 
się obyvvać bez adwokatów, był terenem popisów 
krasomówczych ognistego ludka z Pelcowizny, Tar

gówka itp. 
Sędzia Łopatto, znużony tym pieniactwem, oddalił 
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p wództwo jednej straganiarki pn.eciwko drugiej, 
która miała ją nazwać starą krową. 

- · Jak to - zdumiała się skarżąca - stara krowa 
to nie obraza? To pan sędzia jest stary byk. 
To tam, na tym żyznym podłożu językowym i oby
czajowym czerpał Wiechecki pełnymi garściami . ( ... ) 
Tc> dialekty, te gwary - to w ielka strakcja dla 
pisarzy. Posługują się gwarą podhalańską Orkan, 
Tetmajer i liczni inni. Gwara kaszubska, obficie 
reprezentowana przez plejadę pisarzy, jeszcze się 

w małym stopniu przedostała do polszczyzny lite
rackiej. Za to gwara wileńska wlewa się szerokim 
korytem od Mickiewicza aż po Wincuka Markotne
go i ciotkę Albinową w przedwojennym radiu, 
gwara lwowska przez Szczepcia i Tońcia. To właś
n ie o nich Boy pisał: „jeślim ci, mowo ojczys ta choć 
jeden przyswoił klawisz". 
Z tym językiem - to jak z grzybobraniem: istnieją 
jeszcze nie odkryte polanki, na które ni e natrafili 
pisarze. Przekonałem się o nowych surowcach mo
wy pisząc we wstępie do książki Grzelaka o mo
wie, którą posługuje się ludność w okolicach Dę 

blina - gwarze, o istnieniu której, aż wstyd się 

przyznać - nic nie wiedziałem. 
Ale polana językowa, na której wyrastają Walery 
Wątróbka, Piecyk, Gieniuchna i Piekutoszczak, już 
jest w tych trzydziestu książkach Wiecha wykry
ta, leży przed nami. Przez poczucie przyzwoitości, 
uznając patent Wiecha, nie pos iłkujemy się nią . 

Ale na emigracji, pisząc dla żołnierzy, posługiwa

łem s ię tym slangiem bohaterów Wiecheckiego, 
bez żenady, a nawet, co dziwniejsza bez żadnej 

trudności. 

Pamiętam dosyć niemądre pok lepywanie Wieche
ckiego po ramieniu w przedwojennym „Pros to z 
Mostu". 
Ale chyba to już czas zaprzeszły. Ta gwara war
szawiaków, w której wirują słówka rosyjskie, nie-
1'1.ieckie, żydowskie i słówka naniesione z różnych 
okolic Polski, włamała się do naszego odczucia ję 

zykowego. 

Jeszcze z innego powodu należy się wdzięczność 

Wiechowi - za humor. Śmiech jest fizjologicznym 
czynnikiem, potrzebnym dla zdrowia. Już to rozez 
nali Amerykanie, zebrawszy się do dzieła techno
kratycznie - awansując grube miliony na hasło 

„keep smiling". Inna rzecz, że to wylazło w irytu
jącym konformizmie. Można by nagrodę ustanowić 
dla tego, kto przedstawi jakikolwiek wycinek z fo
tografią nie uśmiechającego się dyrektora. 

Śmiech nie jest funkcją samą w sobie. Nie ma nic 
n udniej szego jak zbiorki dowcipów, jak pisma 
humorystyczne, jak rozprawy o śmiechu. śmiech 

jest ważną przyprawą. 

.Jakież piękne tradycje nam zostawili Sienkiewicz 
choćby w nowelce Ta trzecia, Prus choćby w opisie 
wygłupów studenckich w Lalce, Żeromski w us tę 

pie o swawolnym Dyziu w Ludziach bezdomnych. 
Jest to humor funkcjonalny, bo służy szereszej kon
strukcji. 

Wiech nas nie nuży, bo jego śmiech jest funkcjo
nalny . Przez ten śmiech poznajemy określone śro
dowisko. Pytam, jaki slang się wytworzy na za
chodzie z małżeństw mieszanych (wilniuk z lwo
wianką itd.). Informują mnie, że dzieci mówią 

szkolną poprawną polszczyzną. Powinniśmy si~ cie
szyć, ale mi nieco smutno. 

„Nowe Książki" 1969 nr 11 
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STEFAN WIECHECKI 
(WIECH) 

CAFE „POD MINOGĄ" 
Adaptacja dramaturgiczna: J AN MAJDROWICZ 

Teksty piosenek: ZYGMUNT WINKLER 
Muzyka: MARIA LIDA 

Aranżacja: ROJ\.L N CZUBATY 

O OB Y: 

Marian Kitaj ec - J ERZY WOŻNIAK 

Wacek Szmaja NDRZEJ MIRECKI 

Stasiek Piskorsk i - .JAN MA YZEL 

J um bo Johnson zwany Szu wakscn - BOGUSŁAW KOPROWSKI 

K onstanty Aniołek, właściciel Cafe 
„Pod Minogą" . - BOGUMIŁ KŁODKOWSKI 

Se raf ina Aniolkowa, jego żona . - Z OFIA MERLE 

Sabina Rypalska, wdowa t r zykrot a- HELENA BORTNOWSKA 

Zośka, bufetowa . - IREN A KAREL 

Major Kuźma \'el i nż . Zalew a jko - LECH PIETRASZ 

I - JOLANTA RUSSEK 
. 1 -JOLANTA WESOŁOWSKA Danka Kużma , jego córka . 

Hrabia Roge r Mokobrodzki, właści-

ciel Kozichdubek . - WITOLD KAŁUSKI 

Hrabina Niunia Trestkowa, jego 
siostra . - BENIGNA SOJECKA 

Hrabia Ksawery Trestka, jej mąż - TADEUSZ SOMOGI 

Facet, mieszkaniec Pragi 

Niemcy 

- J ERZY JANUSZEWICZ 

lf LEOPOLD BORKOWSKI tr HENRYK ZANDECKI 

Goście pana Aniollrn, Sprzedawcy n a Kercelaku, Powstańcy, Goście 

w restauracji u hr. Mokobrodzkiego, Goście nowego lokalu Cafe ,.Pod 
Minogą" w Warszawie: WANDA ELBNISKA, ZOFIA JAMRY, BARB,\ 
RA STĘPNIAKÓWNA, MARIA SZADK WSKA, ZBIGNIEW KA WIEC
KI, BOLESŁAW KOSTRZYŃSKI 

Inscenizacja i reży ria: 
TADEUSZ CYGLER 

Choreografia: 
JERZY KAPLIŃSKI 

Asystent reżysera : 

LECH PIETRASZ 

I nspicjen t: 
HENRYK ZA:\TDECKI 

Scenografia: 
MA RIAN ST;\ŃCZAK 

Kierownictwo muzyczne: 
ROMAN CZUBA TY 

Opracowanie w ok a lne : 
ROMANA KREBESÓW. A 

Sufler: 
BOGUSŁAWA 

SZWARC-BRONIKOWSKA 
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W REPERTUARZE: 

Zdzisław Skowroński 

W CZEPKU t;RODZO~ A 

komediofarsa w 3 aktach 

reżyseria: 

KRYSTYNA SZNERR 
scenografia: 

HANNA VOLMER 

Emil Bragiński i Eldar Riazanow 

SYLWESTROWA PRZYGODA 

komedia w 3 aktach 

przekład: 

JERZY PLESNIAROWICZ 
tekst komentarza: 

KAZIMIERZ RUDZKI 
reżyseria: 

PRZEMYSŁA W ZIELINSKI 
scenografia: 

JERZY FELDMANN 

l':>1Iichał Bałucki 

KLUB KAWALERÓW 

k omedia muzyczna w 3 aktach 

muzyka: 

ADAM MARKIEWICZ 
teksty piosenek: 

KRYSTYNA WODNICKA 
inscenizacja i reżyseria: 

IREN A GORS KA 
scenografia: 

STANISŁAW BĄKOWSKI 

SCENKA RUCHOMA 

Ha.:;na Borowa 

WIZ.JE I ZAMÓWIENIA 

reżyseria: 

KRYSTYNA SZNERR 
scenografia: 

ANDRZEJ DUDZINSKI 



KASA BILETOWA 
czynna jest codziennie w godz. 10-15 16-19 

w niedzielę w godz. 17-19 
tel. 33-40-67 

Zamówienia na bilety zbiorowe prz}'jmuje 
BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI 

ul. Sierpecka 7 w godz. 8-15 
tel. 33-40-66 

W dni powszednie przedsprzedaż biletów 
prowadzą również kasy teatralne : 

SPATiF al. Jerozolimskie 25 w godz. 10-18 
tel. 21-93 21-94-54 

WPT „SYRENA", ul. Krucza 16/22 w godz. 10-17.30 
soboty 10-15.30 

tel. 25-72-01 

K iero w nik tech niczny 

TADEUSZ WOŻ ICA 

Kierownicy pracown i 

kra w ieck iej da mskiej 

krawieckiej męskiej 

HALI N A FRELEK 

H ENRYK KUPIS 

perukarskie j - ALEKSANDRA NIEDZIELSKA 

modela rn i - STEFAN MAGNUS ZEWSKI 

stolarni - MIECZYSŁAW KOBER 

ślusarni - ZYGMUNT SMYK 

malarni - WOJCIECH WOLKE 

oświetlenie - ANDRZEJ KILIŃSKI 

brygadier - EUGENIUSZ ŻYLIŃSKI 

eleklro'1kustyk - ANDRZEJ ZAGÓRSKI 

W fo yer Teatru v;ystaw a rysunków 
Marlrn Konowicza: 

AKTORZY TEATRU „KOMEDIA" 

Okładka: BOŻENA KOROCZYCKA 

Opracowan ie g raficzne p rog ramu : 
MAREK KONONOWICZ 

Wydawca: 
TEATR KOMEDIA 

Dru k WZ Kart. Zam. C-5078 . J-6. 

Cena progr a mu : z ł 5 
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