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OD TEATRU 

Ten program przedstawia na 
deskach Syreny grupa autorów, 
związanych ze „S z pi I kam i". 
Już od 45 lat uczy ten tygodnik 
swych wiernych czyte I n i ków 
zabawy i śmiechu, uczy też 
ostrego spojrzenia na sprawy, 

które brudzą nam życie. Siłą 
.,Szpilek" pozostaje wiara, że 
„prawdziwa cnota krytyk się 

nie boi" - echo tej maksymy, 
zaczerpniętej z wiersza biskupa 
Krasickiego odzywa się także 
w dzisiejszym „C z o łowy m 
zdarzeniu". Na ile powyższe 

przypomnienie jest potrzebne 
- oceni sam widz ... 
Określiliśmy ten program dając 
mu podtytuł „prawie kabaret". 
Nie mamy bowiem ambicji kon-
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kurować z doskonałością róż· 

nych „Eg id"„,Piwn ie" czy ,,Jam", 

gdz=e już sam wystrój wnętrza 

buduje nastrój, a kameralność 

pomieszczenia ostatecznie 
przesądza o intymności odbio· 

ru. Sala Syreny gromadzi tyle 

publiczności, że tutaj intym· 

ność obcowania widza z żartem 

należy zamienić na inne war· 

tości. Jesteśmy pewni, że ta-

, lent i doświadczenie Jana Pie· 
trzaka - reżysera i scenarzysty 

· „Czołowego zdarzenia", a zarar 
zem znakomitego twórcy kaba
retu „Pod Egidą", stanowi gwa
rancję, że taka przemiana się 
powiedzie. 

Witold Filler 
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PIOTR CHROBOK - Szpilki 



Maciej Karpiński 

PRAWIE KABARET? 

Działalność Jana Pietrzaka (i jemu podob

nych) obserwuję bacznie od dawna. Począt

kowo z uśmiechem pobłażania, potem z ros

nącą zgrozą . Nie u szło mojej uwadze - a są

dzę, że nie ty lko mojej - to, że Pietrzak, nie 

zrażony udzielanymi mu co pewien czas ła

godnymi ostrzeżeniami, lekceważąc dobre ra -

dy, wciąż na nowo montuje jakieś grupki, 

gnieżdżące się po piwnicach, oby u;:irawiać 

działal n ość, którą on sam - z właściwą sobie 

dezynwolturą - nazywa kabaretem. Dopóki 

ten , że użyję sł ownictwa Pietrzaka - „kaba

ret" mieścił się w pomieszczeniu gospo:fo r

czym przy kawiarni, gdzie - mimo jego wy

siłków - widzowie i tak dostać się nie mcgli, 

szkody były znikome. Nie warto bylo rćwn 'eż 

zajmować się tą sprawą w chwili, gdy na po . 

trze by Pietrzaka i jego grupy ktoś (kto?) przy

dzielił tok potrzebną stol icy placówkę kultural

ną, jak lokal „Melodia". I na to, chociaż z tru

dem można było przymknąć oczy. Ale obecnie 

sytuacja jest taka, że trzeba uderzyć na alarm. 

Milczałem dotąd. Dłużej milczeć nie mogę. 

Oto bowiem na naszych oczach ten tak zwany 
„kabaret" opuszcza swoje mroczne podziemi.J 
i najspokojniej w świecie wkrada się na deski 
Swi~tyń Sztuki, jak słusznie nazywa się Przy
bytki Melpomeny, czyli inaczej mówiąc teatrt. 
Zachęceni pochwałami cmokierów, których ni
gdy nie brakuje, Pietrzak et consortes wpy
chają się tylnymi drzwiami tom , gdzie dotych
czas królowo/ Dramat, Komedio i T roge:łia, 
o nawet Rewio . Do swoich celów wykorzystują 
dyplomowanych artystów, odciągając ich od 
właściwych zajęć . 

Trudno nie utracić spokoju, gdy się widzi, jak 
ów - przepraszam za słowo - „kabaret" opa
nowuje stopniowo sceny teatrów w Jeleniej 
Górze, Olsztynie, Łodzi I T ornowie. W tym 
ostatnim mieście doszło do tego, że publicz
ność zoczę/o masowo domagać się, by bilety 
sprzedawano jej w kosie (!), podważając tym 
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samym słuszną zasadę rozprowadzan ia bi le 
tów teatralnych wśród zakładów pracy i szkól. 
Co będzie, jeśli tak dalej pójdzie? 
Przebiegły Pietrzak, grasując po teatrach, 
wciąż coś w tym swoim scen icznym „kabare
cie" zmienia, niby to ulepsza, dodaje nowe 
teksty, dobiera sobie nowych współpracowni
ków spośród co naiwniejszych autorów. Komu 
chce w ten sposób zamydlić oczy? 
I oto złowieszcza fa la dotarło do Warszawy 
i niczym wiosenna powódź wdziera się na sce
nę Teatru Syrena, ostatniego - zdawałoby 

się - bastionu, mogącego oprzeć się zakusom 
Pietrzaka i jego popleczników. N iestety! Dz i ś 
możemy wykrzyknąć za naszym wielkim pisa
rzem H. Sienkiewiczem: „Bar wzięty!". Czyż
by więc nic nie mogło powstrzymać rozpano
szonego wesołka? Nikt nie położy tamy jego 
działalności? Nie znajdzie się remedium no 
szerzącą się jak dżuma zarazę? 
Perfidio Pietrzaka (wraz z kompanią} polega 
na tym, że pozornie nawiązuje on do po
wszechnie lubionej formy rewii. Dla więksrego 
kamuflażu tworzy ze swego „kabaretu" wido
wisko roztańczone i rozśpiewane. Czas je:ł

nak spytać: rewio - ole jaka? Na dobrą re
wie każdy sobie chętnie popatrzy, byle były 

kobitki z piórami i porę numerów do śmiechu. 
Wówczas nikt nie będzie miał za złe, jeśli przy 
okazji artyści wykpią tę czy ową bolączkę. I to 
jest właśnie rewio. Tymczasem Pietrzak chce, 
oby jego widowisko (skrywające się, jak już 

wspomnia łem, pod kryptonimem „kabaret ') 
miały związek z tzw. rzeczywistością. Nie dość 
mu, że wdarł się do teatru, to jeszcze unie
możliwia publiczności tegoż teatru spokojny, 
niczym nie zakłócony wypoczynek. 
Takie są fakty. Czas najwyższy wycią:;;inąć 

z tych faktów właściwe wnioski. Nie do nos 
one należą. Toteż na razie wołamy tylko: 

UWAGA
PIETRZAK! 
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ANDRZEJ MLECZKO - Szpllki 
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Agnieszka Osiecka 

PO PRZEJŚCIACH 

A gdy się zejdą raz i drugi 
Kobieta po przejściach, mężczyzno 

z przeszłością, 
Bardzo się męczą, męczą przez czas długi 
Co zrobić, co zrobić z tą miłością? 

On już je widział, 
On zna te dziewczyny 
Z poszarpanymi nerwami, 
Co wracają nad ranem nie same, 
On już słyszał o życiu złamanym . 

Ono już wie, 
Już zna tę historię, 
Że żono go nie rozumie, 
Że wcale ze sobą nie śpią, 
Ono no pomięć to umie 

Jakże o tym zapomnieć? 
Jak w pamięci to zatrzeć? 
Lepiej m i lczeć przytomnie 
I patrzeć . 

Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie! 
Czy ja mógłbym serce złamać? ltepe„. 
Gdy się forsa zmienia w dramat 
Nie gnam w kąt. 
Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd I 

A gdy się czasem w życiu uda 
Kobiecie z przeszłością, mężczyźn i e po 

przejściach, 
Kąt wynajmują gdz ieś u ludzi 
ł łapią, łopią trochę szczęścia. 

On zapomina 
No rok - te dziewczyny 
Z bardzo długim i nogami, 
Co wracają nad ranem nie same. 
Woli ciszę z radzieckim szampanem. 

Ono już ma, 
Już ma taką pewność, 
O którą wszystkim wam chodzi, 
Zasypia bez żadnych proszków, 
Wino w lodówce się chłodzi . 

A gdy przyjdzie zapomnieć 
I w pamięci to zatrzeć? 
Lepiej milczeć przytomnie 
I potrzeć . 

Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie! 
Czy ja mógłbym serce złamać? ltepe„. 
Kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd! 
Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd I 
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SLAWOMIR MROŻEK - Szpilki 
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Jan Pietrzak 

KOCHAJ MNIE 
NA WESOŁO 

Ty mnie nie kochaj na smutno, 

Kochaj mnie na wesoło ... 

Choć w biurze premię i utną, 

Gołąbek zrobi no czoło, 

Mleko ukradną spod drzwi, 

Rury wymieniać zaczną, 

Centralne wyłączą i 

Nienawiść poczujesz straszną 

Do panów Zbysia i Lutka 

Za ich partacką robotę ... 

Ty mnie nie kochaj no smutno, 

Na wesoło mnie kochaj! 

Gdy plotą różne przygłupy 

Aż się gotujesz z wściekłośc i 

Hamuj nerwowe odruchy 

Bo nie sprzyjają miłości. 

W kolejce stan iesz po ser 

Osiemset czterdziesty siódmy 

To nie wykrzykuj wciąż: merde! 

Bo ktoś opacznie zrozumie 

ł cię przestawią za Kutno 

W najlepszym razie pod Włochy I 

Ty mnie nie kochaj no smutno, 

Na wesolo mnie kochaj! 

Cztery żywioly się sprzęgną 

By nos pognębić i złamać, 

Miłość to wielka potęgo 

Ono osłodzi ten dramat. 

Wystarczy łóżko i koc, 

Iskierki w oczach radosne 

Rozjaśnią złowieszczą noc 

Najbardziej g roźną i mroczną . 

Więc nie wierz w bajdy wierutne 

O nietoperzach i smokach 

I mnie nie kochaj no smutno 

Na wesoło mnie kochaj. 
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BOŻENA JANKOWSKA - Szpilki 
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(PRAWIE KABARET) 

Teksty 

M. Czubaszek, F. Derecki, J. Górzański , R. M. 
Groński, J. Janczarski, K. Jaroszyńsk i , M. Jaś

kowski, A. Kreczmar, Z. Leśniak, A. N:Jw-cki, 
J. Osęko, A. Osiecka, J. Pietrzak, A. Potem-

kowski, J. Urban, J. Wittlin, M. Załucki 

Muzyko 

B. Dominik, P. Figiel, J. Kępski, Wł. Korcz, 
A. Korzyński, E. Majchrzak, Wł . Nahorny, K. 
Paszek, J. Pietrzak, W. Piętowsk i , R. Poznako-

wski, S. Rembowski, M. Sort 
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Udział biorą 

JERZY FIJAŁKOWSKI 

ANDRZEJ GAWROŃSKI 

ILONA KUSMIERSKA 

ZDZISŁAW LESNIAK 
(gościnnie) 

BOHDAN ŁAZUKA 

EWA MIODYŃSKA 

TADEUSZ PLUCIŃSKI 

IZABELA SCHUETZ 

KRYSTYNA SIENKIEWICZ 

oraz 

BARBARA JACZUN 

RENATA KORZYCKA 

REGINA POBIAR2YN 

Scenariusz i reżyseria 
JAN PIETRZAK 

Opracowanie muzyczne 
RYSZARD POZNAKOWSKI 

Dekoracje 
ANDRZEJ CZECZOT 

Kostiumy 
TATIANA KWIATKOWSKA 

Choreografio 
WITOLD GRUCA 

BOGDAN JĘDRZEJAK 
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ANDRZEJ KRAUZE - Szpilki 

Gra zespól muzyczny w składzie: 

WŁADYSŁAW NOWICKI 
- fortepian 
ZDZISŁAW NOWICKI 
- instrumenty perkusyjne 
RYSZARD GROMEK 
- perkusja 
KRYSTIAN KEMPA 
- gitara 
STANISŁAW MUSZYŃSKI 
- gitara basowa 
JóZEF MIZERA 
- trąbka I 
JAN PRUCHNIK 
- trąbka li 
WOJCIECH KACPERSKI 
- puzon I 
EUGENIUSZ MACIĄGOWSKI 
- puzon li 
JÓZEF SWIERCZEWSK1 
- sax alt, sax sopran, klarnet 
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Inspicjent 
KRZYSZTOF CHMIELOWSKI 

Suflerka 
KRYSTYNA TOMASZEWSKA 

Kierownik techniczny 
WINICJUSZ WÓJCICKI 

Swiatlo 
KRZYSZTOF TRZASKOWSKI 

Dźwięk 
ZYGMUNT BOŁTRYK 

Kierownik pracowni malarskiej 
WŁODZIMIERZ ZYGMUNCIAK 

Kierownik pracowni stolarskiej 
WŁODZIMIERZ KUCZYŃSKI 

Kierownicy pracowni krawieckiej 
JADWIGA KAPA 
FRANCISZEK MICHALAK 

Kierownik pracowni modelatorskiej 
LEOPOLD SZEWCZAK 

Kierowniczko pracowni perukarskiej 
IRENA PATER 

Kierownik pracowni tapicerskiej 
KAZIMIERZ KAMIŃSKI 

Modystka 
STEFANIA MARKIEWICZ 

Brygadier sceny . 
EUGENIUSZ SKRZESINSKI 

Kostiumy wykonało 
PRZEDSIĘBIORSTWO COPIA 

Redakcja programu 
ANNA MATYSIAK 

Opracowanie graficzne 
RYSZARD WINIARSKI 

DSP. Zam. 1397/79. C-87 
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