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Kociubińska Hermenegilda I: 
(podchodzi do telefonu, w widowni?) 

Boże mój, dlaczego nie każdy w Polsce ma telefon? 

jak ież gorące! 1~ 
~~ 

I 

(płacze, nakręca numer) 
Boże mój, jak zimny jest ten mebl, a palce moje 

(do słuchawki) 

Chciałabym mówić z obywatelem redak torem 

I 
I 

wzmianeczki. ~ 
naczelnym. W sprawie ~~

1
. ~!1 

Co? Ba1r „Pod Cykyną"? Pomyłka. Los. Przeznaczenie. 

(zamyśla się) ~· 
1~ „Pod Cyt:ryną" ... 
J~ „Znaszli ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa i tak dalej" ... ? 

(nagle) 

I . (gest) 

Boże mój, 'jakież zimne pie:rsi mam. To zawsze ta·k przed wyborami. 
(nakqca) 
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Przepraszam, czy obywatel redaktor naczelny? Ko::iubińska. Kociubińska. 

Koc-iub ińska. Tak. Dzień dobry. Co proszę? Hermeneg ilda. Drukowana 
w „Odł·odzeniu". Młoda poetka. Zaraz, chwileczkę panie redaktorze. 

Tak, oczk.o puściło. 

Trudno. 
Los. 
Przezmaczenie. 
Dziękuję. 

(oczy) 

Chciałam prosić o wzmianeczkę. Jeśli można, na pierwszej kolumnie . 
Urządzam poranek autorski na sieroty zaistniałe w Wyniku Małżeństw Nie
ślubnych. Obec.ność sierot na sali przewidziana. Będę czytać utwory nowe, 
ponieważ 6ta.re WSZYSTKIE SPŁONĘŁY W WARSZAWIE NA BROWAR-
NEJ. Cztery tomy. Jak cztery pory roku. 

(drapie się aż do slowa „Hej!") 
Wiosna - skowd'onek . L a to - pszczółka. Jes ień - jabłuszka . I zima z bia
łą brodą. Hej! Co proszę? Hermenegilda Ko~iubińska. Młoda poetka. Ile 
mam lat? Cham! P.o angielsku „czem"„. Ba,rdzo lub ię Anglików. Tacy wy
tworni. KuLtura. Pan czytał „Kochanka <lady Chatterley"? Prawda? Jak ona 

I zaraz wstaję i piszę . Ale ostatnio nic n.ie piszę. Kałamarz mi zgirnął. 

D 
Los. 

tam z •tym nadleśniczym, w tej nadleśniczówce„. Zmysły! Co? Ja też, jak 
zaisypiam, to różne tak.ie prądy Literackie przeohodzą przeze mni•e. Więc 

tw. Przeznaczenie. 
~ I cielęcina z.drożała. 

~ 
Ja bez cielę::iny 111ie mogę. Pan :wie, że każdy poeta pod jakimś wpływem : 

·• Dante - Beatrycze. Andrzejewski wąchał jabłka , Breza gruszki. Ja - cie-
lęcina. I zaws:zie byłam rad ykalna. Egzys tencjalizm? Też ma swoje doda:tn ie 

I 
strony w sensie pessymizmu. Przybos ia znam osobi~cie. Ale dlaczego cielę
cLna drożeje? 
A może to !<os; przeznaczenie? 

:~;.;~;;~~''Niemo mi<j•w? 
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Idzie a,rtykuł o Kwiatko wskie j, tej małpie z „Siedmiu Kotów"? 
(tupie) 

Ach, to tak! To ja, która, .i w „Kuźnky" drukowałam i sam towarzysz Żół
kiewski powiedział, że na poziomie i zawsze byłam radyka·lna .i sam gene
rał Składk·owski raz mi ustąpił miejsca na koncercie swpenowskim i nigdy 
nie robiłam żadnych świństw i zawsze kochałam polski kirajobraz i w AK 
byłam i Szopena gram. 

(nuci „Menuet" Paderewskiego) 
Zresztą, ani słowa iwięcej. Ja oo •W oczy, to i za oczy. Chwileczkę, ja panu 
przeczytam moją ostatnią perełkę pt. 

„Księżyc nad Warszawą". 
Trnchę (hihi: jak: „Sierotka") pod Przybosia. 
Ze oo? Ze le piej pod .s iebie? 

(oburzona) 
Ntigdy! MOJA MATKA BYŁA Z DOMU 
PIOTROWSKA. 
Niech pan posłucha! 
(odkłada w roztargnieniu słuchawkę, kryguje się do wygłoszenia tytułu 

wiersza w Publiczność i wreszcie dyszkantem) 
„KSIĘŻYC NAD WARSZAWĄ" 

Mnisi drzew nie dopowiadają. 
Księżyc w niebie jak jajo. 
Bim buś. 
Ciapcriuś. 
Kirasula. 
I nogi. Nogi. Nogi. Nogi. 
Tyle tych nóg. Czy w mej głowie huczą? 
Nogi stołowe. 
Nogi biliardowe. 
Nogi u atażerek. 
I nogi u fajerek. 
I nogi nieboszczyków na katafalkach. 
Nogi słoniowe. 
I nogi kocie. 
Siedem kotów. 
4 X 7 28. 
Siedem kotów, 28 nóg. 
Nogi. Nogi. Nogi. 
I mnisi drzew. 
A wie<:zór. 
Nog.i. 
W głowie nogi. 
Na sceni•e nogi. 
Na uli:cy nogi. 
W kościołach nogi. 
W biurach nogi. 
W Paryżu nogi. 
W Krakowie nogi. 
W Moskwie nogi. 

Tam ... o ... nogi. 

(pokazuje palcem widownię) 

(nagle konstatuje, że ma nogi; łapie się za głowę i biega oszalała po scenie) 

Bo.że ! Ja mam nog,i. 
(nagle orientuje się, że niepotrzebnie powiesiła słuchawkę; gryzie palce: 

szybko nakręca numer) 

Poproszę redaktora naczelnego. Kociubińska. Młoda poetka. Hermenegilda. 
Co, wyszedł ·ogoLić się? 

(w publiczność) 
Wyszedł. Ogolić się. Los. P•rzeznaczenie. 

(mdleje) 
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Jerzy Waldorff 
prezentuje Kabaret Literacki 

autorów „Przekroju" 

Gdzież one są? Dokąd pobiegły rw głąb historii blis•kiej nam, którzyśmy 
ją przeżywali, a bak odległej, gdy przejrzeć wszystkie sprawy, jakie się 
tymczasem działy i zmieniły oblicze świata, nade wszystko ludzkie obyczaje 
ta.k gruntownie ... Owa, niezapomniana zabawa w teatr, fascynująca przy
goda, nad którą w naszych wspomnieniach do dzis ~a j stoi luna blasku, cala 
wspaniała awantura zrodziła się z ... na iwnej wia•ry Mariana Eilego, że przy
najmniej tą jedną -imprezą uda mu się odwrócić bieg lat, abyśmy znów 
mogli - grupa „Przekrojowych" przyjaciół - odnależć aurę dawnej Polski, 
spopieloną w ogniach drug ie j wojny. 

Eile był wtedy sekretarzem redakcji dzisiaj legendarnego, znakomitego 
tygodnika „Wiadomości Literackie", który przez swych kilku a utorów -Tu-
wima zwłaszcza i Słonimskiego - powiąz.any był wieloma nićmi interesów I 
i sentymentów z porówni legendarną w perspektywie dziejów W·aorszawy 
nadscenką kabaretową „Qui pro Qu-o". Otóż, kiedy po drugiej wojnie Eile 
znalazł się w Krakowie i otworzył tygodnik „Przekrój", umyślił sobie odro-
dz i ć tutaj warszawskie owo „Qui pro Quo", a my - para wiernych jego 
poddanych: Kamyczek i ja - uwierzylbmy, że się to uda, jak zresztą go-
towi byliśmy wierzyć we wszystko, co Marianowi •wpadło do głowy. 

( ... ) 
Pierwszy program z zapałem i tremą przygotowaliśmy w Śledz iejow i

cach, ślicznym starym dworze, jak.i udało nam s ię wynająć od jeszcze nie 
usuniętych właścicieli na coś, co później zwano by „domem pracy twórczej 
i wypoczynku Przekroju". Eile gnębił n as bardziej jeszcze niż w redakcj i, 
niezadowolony, odrzucający tekst za tekstem z nadsyłanych przez autiorów, 
co zwęszyli byli szybko nowe źródło zdobywania pieniędzy i chwały. Zresz
tą brakowało wszystkiego!. .. Poczynając od nazwy: jakże ten kabaret u dia
bła ochrzcić?! Za namową Konstantego czy może Natalii Gałczyńskich zde
cydowaliśmy się na „Zieloną Gęś". Kto ma być czołową wedetą sceny, 
żeby nazwisko dziewicze by1o, a ta·lent ogromny, wszystko razem dopiero 
na deskach „Gęsi" na•rodowi przez nas objawione. 

Na tym etapie namysłów przypomniałem sobie aktorkę, która przed 
wojną ledwo zdążyła debiutować, i to na prowincji, a po wojnie doipiero od 
niedawna słychać ją było przez mik•rofony Polsk iego Radia z Warszawy, 
w którego studiach razem przygotowywaliśmy rói.ne audycje, zanim się nie I 
wy.niosłem do Krakowa. Ta Irena Kwiatkowska, po którą pchnęliśmy spec-
jalnego wysłannika samolotem, przyfrunęła natychmiast, odważn ie zdecydo-
wana. Z partnerem dla niej takim, żeby atrakcyjny był od razu i stanowił 
dla Ireny tło korzystne rozkwitu, na wzór południowego muru dla roz-
piętej na nim br2ioskwini - udało się jeszcze łatwiej. Były to czasy po-
wrotów z emigracji wielu artystów, co mimo wszystko niepewne gotowi 
byli ryzykować życie w uludowionej ojczyźnie, a wśród koryfeuszy lekkiej 
muzy zjechał był Tadeusz Olsza, przed wojną sławny amant rewii „Mo•rskie 
Oko" w Warszawie. (. .. ) 

Im bliżej otwarcia naszej sceny i przedstawienia pierwszym wid2iom 
pierwszego programu, zatytułowanego „'J:lrzy razy miau'', co był-o jednak 
podlizaniem się władzom w związku z ogłaszanym referendum zaufania 
narodu dla !rządu, im bardziej stawało się jasne, że nie unikniemy prapre
miery - tym ciężej chodziliśmy •zdenerwowani i stremowani. Dlaczego „Trzy 
razy miau"? ... No, bo Ma:rian w ostatniej chwili przestraszył się konserwa
tywnej opini.i Krakowa - społeczności, która nic a nic z awangardowej pod
ówczas poezji Galczyńsk.iego nie rozumiała - więc zmienił nazwę teatrzy
ku z „Zielonej Gęsi" na „Siedem k ·otów" (. .. ) 

W pierwszym programie na scenie występował osobiście Gałczyński , 
recytując w bateldresie, w którym wróc.il z niew-oli, swoje wiersze: „Na 
dłonie Krystyny" i „Dwa paszkwile na Hermenegildę Kociubińską'', a !fobii 
to wspaniale! Konferansjerem zaś bylem ja, a robiłem t-0 okropnie (. .. ) 

Męczyłem się więc ogromnie, do „Kotów" wieczo:rem maszerowałem ja·k 

na ścięcie i prosiłem Boga, żeby się to rychło skończyło, co s.ię i stało n ie
barwem. 

Nie dlatego, żeby nasz pierwszy program był zły. Przeciwnie! Dla ów
czesnej publiki był za dobry, a naae wszystko zbyt trudny w tekstach Gał
czyńskiego, które dominowały nad calo3c ią. Nazbyt skomplikowana okazała 
się jego sa.tyra w pop isach Chóru creweiersów „Kwak" (Bielenia, Kasiew icz, 
Bie1iński, Nowak), za finezyjna liryka w piosenkach Alicji Kamir'lskiej dla 
mieszczańskich odb iorców, co zawsze lubili i nadal lubią, żeby .ich łaskotać 
do śmiechu zgrzebłem, a do płaczu zmuszać prostackimi dawkami wzruszeń. 
Jedna Irena Kwiatkowska umiała już pierwszą swoją piosenką do tekstu 
Ildefonsa „Sierotka" podbić Kraków. Zresztą ludzie opuszczali teatr, nie
wiele rozumiejąc z .tego, co.lmy im proponowali, a prosty widz ma w po
dobnej sytuacji sklonno.ić obrażać się, przekonany, że pozwolono sobie 
z niego zadrwić. 

Za cenne związki poprzez scenę „Siedmiu kotów" z „Przek!ro•jem", ty
godnik odwzajemniał się teatrowi reklamą. ( ... ) Już w numerze z 10 listo
pada 1946, czyli po miesiącu zaledwie, ukazała się w naszym tygodn iku re
klama drugiego programu „Siedmiu kotów", rew ii „Od kankana do swinga" , 
ze znakomitą męską gwiazdą na czele zespołu - Ludwikiem Sempolińskim , 
którego numery zapowiadał nowy, tym razem z prawdzi~vego zdarzenia, 
konferansjer pełen wdzięku i wszelakich potrzebnych umiejętności - Ste
fan Sojecki. (. .. ) 

Scenariusz, pod okiem Eilego, wysmażyłem sam z cyklu wcześniejszych 
moich audycji radiowych „Historia piosenki", nad muzyką czuwała Anda 
Kitschmann, dekoracje dal Marian, zaś kostiumy - bardzo piękne i za
bawne, gdy trzeba - Jan Kamyczek. Czegóż 'w tym wieczorze nie było! ... 
O ile w pierwszym programie górowała poezja Gałczyńsk.iego, o tyle w dru
gim - Kwiatkowska, dając popis swego wszechstronnego talentu. Dla sze
rokiej publiczności śpiewała i grała, zresztą wybornie, podwórzową balladę 
„Czarna Mańka", lecz pobok recytowała z doskonałym wyczuciem f.in-de
-sie::le'u „Stefanię" Boya-Zeler'lskiego, a kulminacją jej sukcesu był klasyczny 
odtąd monolog przy telefonie, powtarzany i naśladowany na wielu estra
dach, Gałczyńsk iego „Kociubir'lska Hermeneg ilda". Sempol ińsk i wzruszał 
p iosenką śpiewaną u progu wojny - „Ten wąs·ik ", 'w której przebrany za 
Chaplina ostrzegał świat przed całkiem różnym, o ileż groźniejszym błaz
nem, Hitlerem. ( ... ) 

.Już w styczn iu 1947 musieli~my dać trzecią premierę według scenariu
sza Gałczyńsk.iego „Noworoczna wyboro•wa", z udziałem nowej gwiazdy, 
głośnej przed wojną aktorki filmowej - Heleny Gorossówny, której pa·rtne
rowal lubiany w Krakowie Wojciech Ruszkowski. W lutym poszła ;komedio
-rewia „Moja żona Penelopa" Gozdawy i Stępnia. W kwietniu - „Historia 
świata, czyli od małpy do bomby atomowej" : widowisko rewiowo-sa.tyrycz
ne Mariana Eilego .i Jana Kamyczka z piosenkami K. I. Gałczyńskiego, 
muzyką Andy Kitschmann. Na koniec wreszcie sezonu, w czerwcu, była 
francuska farsa Henne::iuina „Pani Prezesowa", z królującą na scenie 
Kwiatkowską, u której boków występowali Zdzisław Mrożewski ii Wiktor 
Biegański. 

Na tym był koniec naszej zabawy w teatr! (. .. ) Mnie osobiście dało 
wszystko razem parę cennych doświadczeń ( ... ) W końcu: rewia „Od kan
kana do swinga" w sumie była dobrym przedstawieniem, zaś dzięki aktorom 
„Kotów" zyskałem inicjację w arkana ich fascynującego zawodu. Do·kład
niej - dzięki pairze: Kwiatkowska - Olsza. 

Kwiatkowska - umysł żywy i krytyczny - budoNala pos.taci przy po
mocy słów tekstu, z których długo bywała ,niezadow<>lona. Chociaż wie
działa, że w Gałczyńskim ma do czynienia z wielkim poetą, którego twór
czość naileży szanować - korzystała ze swej kobiecej bezkarności .. żeby 
od Konstantego ciągle domagać się zmian w przyniesionym przez niego 
rękopisie, a on - w pracy równie rzetelny , a przeto skromny - godvił się 
na wszys.tkie jej wymagania, chociażby mia ły cechy kaprysów. Kreślił, pi
sał zdania cale od nowa, jeszcze raz kreślił i radzi ł się aktorki tak długo, 
pók·i - z ich wspólnej męki n ie narodziło się nowe mini-arcydzieło pio
senki lub monologu. Zostali mi tacy w pamięci : wzory odpowiedzialności 
u twórców za powstające i przekazywane ludziom s ł o w o. (. .. ) 

(„Jerzy Waldorff prezentuje Kaba,ret Literacki autorów Przekroju." 
w: Przekrój nr 2062, 2064, 1984 r.) 



Irena Kwiatkowska w teatrze „Syrena" 
Irena Kwiatkowska w „Kabarecie Starszych Panów" 

List otwarty 
do Ireny KwiatkouJskiej 

Irena! 
Jak wiadomo, ludz,ie po to piszą o innych, żeby pisać o sob ie. W j a kże 

więc szczęśliwej znalazłem się sytuacji ja, którego życiorys autorski jest tak 
nierozłącznie związany z Tobą. Bo już zanim się zac·zął, już wtedy, kiedy 
jeszcze nie byłem autorem, pojawiłaś się w moim życiu niczym zwiastunka 
naszej wspólnej przyszłości. Może tego inawet nie pamiętasz? Było 1o 
w kwietniu pamiętnego roku 1945-go, kiedy to w radiu łódzkim zap0<wi01daiem, 
nik1omu nieznany spiker , występ mało komu wtedy znanej recytatorki, mło
dziutkiej IreJ1y Kwi<ttkow,s kiej. Oboje bawliśmy w.tedy przelotnie w pol
skim M<tnchesterze. Ty 'wyjechał<tś chyba wkrótce do Kr<tkowa, ja - do 
Bydgoszczy. Ale już wtedy, odległych od siebie o setki kilometrów i ,nadal 
sobie wlaściwi,e nieznanych, coś, a może raczej ktoś zaczął nas poprzez to od
dalenie łączyć ... Bo kiEdy w grodzie n/Brd<1. zaczytywałem się w „Zielonej 
Gęsi" i „Listach z fijołkiem", już wtedy moglem w tym samym „Przekroju" 
przeczytać o 1rewelacyjnej Irenie Kwiatkowskiej, święcącej triumfy w kra
kowskich „7-miu Kotach" jako niezrównana odtwórczyni tekstów pisanych 
dla nie j przez Kornstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 

Kiedy po trzech latach bydgoskich wróciłem do rodzinnej Warszawy, 
to kogóż natychmiast złapałem za nogi, jak to się mówi? No, kogóż, Irena? 
Pana Boga złapałem, pozyskując Cie b ,ie, a razem z Tobą - Tadzia Fi
jewskiego i Adasia Mularczyka (że ·nie wspomnę innych wybitnych aktorów) 
na okrągłe dziesięć lat współpracy z moim ·radiowym teatrzykiem „Eterek". 
Ty, sławna już i owiana legendą „7-miu Kotów", Kwiatkowska w moim 
skromnym radiowym „Eterku" (wyklutym zresztą niewątpliwie z jaja prze
latującej nade mną „Zielonej Gęsi" )! Osobiście {eż pnekonać się miałem 

nieco później, jak prawdziwe s<1 te superlatywy, któ,re czytałe:-i1 o Tobie 
jako interpretatorce Konstantego Ildefonsa. Było to bodaj w teatrze „Buffo", 
kiedy ujrzałem Cię w monologu „Zona \Vacia". To było dla mnie prawdziwe 
objawienie. Wiesz, przed wojną zachwycał mnie doc.vcip Tuwima. Jego „Jar
mark rymów" był moją ulubioną lekturą i nieraz b awiłem otoczenie, re:y
tując z 1pamięci „Szła Nowym Swiatem z pieskiem ... " czy „W skwar, w upał 

płomiennobiały ... " Z Gałczyńsk im zetkm1łem się dopiero po wojnie i olśniła 
mnie •w .nim ta odrobinka obłędu, czego.~ cudownie zwa ri owanego, tego wy
mieszania 1czystego liryzmu z czystym szaleóstwem, którego brakło Tuwi
mowi. Golonka np. u Tuwima byłaby immanentna, normalna, a nie - trans
cendentna, jak w owym wierszyku K. I. o mrówkojadzie: 

Żył był mrówkojad. 
Jadł, jadł, aż nie dojadł. 
Zgubiła go golonka. 

Prawda'? A.le do chwili zobaczenia Ciebie w „Zonie Wacia" znałem Gał
czyńskiego tylko z lektur, a osobiście - tylko z b. krótkiej rozmowy, bo
daj w •redakcji „Szpilek": 

KTOS Panow,ie s ię nie z,nają? Pan Przybora - pan Gałczyóski. 
K. I. A. .. to pan? Co słychać u profesom Pęduszki? 
JA (strasznie speszony i zachwycony, że mistrz raczył skojarzyć 

mnie z postacią z „Eterka") Aaa„. dziękuję, dziękuję ... e2e„. 
zdrowy, zdrowy jest p1rofeso r ... 

I oto nagle objawia się w teatrze utwór gen-ialnie 111awiedz.onego puety
-humorys-ty w kongenialnej interpretacji nawiedzonej artystki, któira to ar-



tyska, w szlafroku i pa.pilotach, wychodzi oświetlona punktowcem przed 
kurtynę, rozgląda się groźnie po widowni >i t-0nem nie znoszącym sprzeciwu 
przywołuje do porządku porządnych, spokojnych ludzi, którzy zapłacili za 
bilety: „Ja proszę o spokój!" ... 

Osobiście nie należę do entuzjastów teatru jako takiego (mam swoje 
powody, ~tóre nie tu mi 1wyłuszczać, ale jednym z poważniejszych jest n isz
czenie naszej -0dz.ieży zwierzchniej w teatralny.eh szatniach). Więc ta moja 
konfrontacja z Tobą w tea.trze, w którym zawsze tak rzadko bywałem, by
ła .tym większym dla mnie zaskoczeniem. Może też już wtedy pomyślałem 
sobie „Jej nie wystarczy słuchać, na nią trz.eba .też patrzeć. Ale nie muszę 
z tego paiwodu chodzić do teatru - mogę n.p., choć n ie jestem Gałczyńskj, 
pisać dla niej do telewizji. W końcu przyzwyczaiła się do skali moich moż
liwości w radiu ... " Zaczekałem troc.hę na !I"ozwój telewizji i zacząłem pisać. 
Pisać .i patrzeć na Ciebie .i słuchać, jak od pierwszej, czytanej próby roz
wija się powołana' przez Ciebie do życia postać. Jak przekracza ramy za
kreślone tekstem ii żyje poza nim własnym życiem, zaskakując autora jego 
pełnią, mnós,twem wypełniających je, precyzyjnie przemyślanych drobiaz
gów. Często jednak, wybacz Irena, nie całk iem normalnych. Czy np. kto
kolwiek kiedy1kolwiek wykonywał zdumiewające skoki w tył, śpiewając 

tango - tak jak to czyniła, k1reowana przez Ciebie, podrzucana przez nie
znanych sprawców, hrabina Tyłbaiczewska? Czy ktokolwiek wpadł na po
mysł robienia sobie na oczac h w.idzów maqu.iHage'u bez pomocy lusterka 
- tak jak „Twoja" żebracz.ka-domokrążczyn i ? A któż potrafiłby w małej 
zawartością tekstu rólce inżynier-gastronom, Mercedes Bęc, pomieścić 

całe to bogactw10 przymiotów kuchty i ubeka, nadgorliwca i goryila (!), służ
bisty i służalca, a wszystkkh razem ·w dodatku zakochanych w szefie den
tyście? 

Kiedyś, w gronie wajomych, toczyła się rozmowa o Tobie i przed
wcześnie zmarłej, niezwykle uzdolnionej Stefanii Jarkowsk.iej. Ktoś p mvie
dział, że dorównywała Ci siłą komediowego talentu i 1wyczuciem groteski. 
I wtedy ktoś .inny jakże słusznie zauważył, że jednak Jarkowska, jak więk
swść aktorek, niechętnie poniosłaby uszcze,rbek na urodzie na rzecz kreo
wanej postaci, podczas gdy Ty nie zawahałaś się nigdy przed bezlitosną 
charakteryzacją, by zr,ob ić z siebie .istnego małpiszona, ilekrnć uważałaś, że 

tak powLJ11l1a wyglądać twoja bohaterka (jaskrawym tego 1przykładem była 

owa Mercedes Bęc). 
I pomyśleć, że nigdy, pnez całą Twoją karierę nie powiedziałaś sobie: 

„Jestem niezwykle utalentowana, ba, właściwie nie do .zastąpienia . Piszą 

o mnie, że mogę ludzi doprowadzić do łez śmiechu, czytając im telefoniczną 
książkę. A 1więc nie muszę s ię już tak bardzo przykładać do uczenia każ
de•j linijki tekstu. Nie muszę też przesadzać z tą mojq punktualnością na 
próbach. I - z tym !I"zeźbieniem w nieskończoność postaci, nawet wtedy, 
kiedy tekst budzi moje zastrzeżenia". Podejrzewam, że nawet przez myśl 
Ci .nie przeszło - tak sobie pomyśleć . I w tym jest 1też Tlwoja wielkość, 
równa skalą Twojemu wielkiemu talentowi i Twojemu „nawiedzen•iu", które 
po raz pierwszy .tak mn ie olśniło !pl'z.ed laty w niezapomn ianej „Zonie 
Wacia". 

Całuję Twoje ręce. Uściskaj Bolka. 

Jeremi Przybora 

&x.&~16.xxh~~i..:s. ;. 
~~~~~~~~· 

~·Gji. 
Szarlotką pogłębić I; 

Ojciec mój był przez całe życie raczkującym racjonalistą. U nas w do-~·~ 
mu obowiązywało coś w rodzaju wolterianizmu w formie 1bryka. Ze jak C,_~ 
tak, 1to tak. Boy Żeleński wyznaczał ten górny pułap. W szkOJle dla odmiany ~ 
czaił się socrealiz.m. Ze albo .tak, albo siak. „Młodzież radziecka jest ra- ~1 
dosna" - pisał dzłałacz Kalinin, i to trzeba było umieć . ~ 

Z taką podściółką Lntelektua-lną weszłam w lata pięćdziesiąte. I które- · 
goś dnia, z mamą chyba, poszłam do teatru „Syrena". Irena Kwiatkowska ~·~I 
mów.iła wspaniały monolog Gałczyńskiego „żona Wacia" : Wac.io chciał s ię ~ 
wzibić pod niebiosa i o.>zybować, a żona Wac.ia próbowała go „szarlotką spły- ~ ' 
cić". Swi•etne. To zna1czy : jak na tamte lata świetne. Gałczyński musiał nam ~~ 
zastąpić dadaistów, surirealistów i samego autora „Cycków Terezjasza". Był ~;; 
taką intelektualną mamką (do pięćdziesiątego szóstego roku), a potem rap-~ 
townie ~ii przesadnie - zwiądł. ~t:' 

On zw.iądł, ale Irena Kwiatkowska pozostała. Bo w końcu fu.rda ten ~'f'.. 1 
cały monolog, zostawmy go w spokoju, to znaczy - przypiszmy do epoki. ~-~1 
Monolog jak monolog. Ale to wykonanie!! To wykonanie zapomnieć się nie ~~ 
da, -~ni .tym b~a-dziej z~szufladko":ać, uj~ć w h_i,storyc~e xamk,i. Jeżeli już ~~' 
rob1c począd~1, rto moznaby z teJ okaZJI zrob1c specJailną szafkę z napi- -~~' 
sem „Arcydz·1ełka", albo „Rzeczy wieczne". Nigdy nie zapomnę tego spek- ~'t< 
taklu: Irena Kwiatkowska szalała. Te obłędne oczy. Te zdumione zawiesze- ~~,li 
nia głosu akurat w tym miejscu, kiedy dz,iwić się nie ma ,czemu. T·en roz- 1· 
paczliwy, 'a jakże słuszny apel o wysłuchanie odmiennego punktu widzenia. 
T. a -nieodpa,rta śmieszność błazna: człowieka , który ma .Tację. No i wreszcie: I 
.ten tajemniczy da!I" k-0mizmu, •z którym człowiek s ię !I"odzi, a1łbo nie. Wyo-
brażam sobie, że Irena Kwiatkowska już jako n iemowlę w kołysce spra- t'.. 
wiała dz.iką rndość rodz icom, niańkom •i ped iatrom. W 

W każdym razie wtedy, ponad 30 lat temu, w monologu „Zona Wacia" 1· 
Irena Kwiatkowska •szalała na scenie, a ja, głupia, na widO!W'ni. Wbrew ~...li t'. 
nakazom d-~~owyn:1. i s zkolnym p~awiłam się w ~ozkosznej kry~icy ~błę~u. l:W 

Oczyw1sc1e: m1Jały lata ... I, Jak wszyscy w.1emy, w ok1res1e „P.~wrncy 

pod Baranami", czy w okresie •radiowego „I Te Eru", czy w okres ie „Kaba- ~~ 
reciku Olgii L ipi~ski:j'', absurd, .pa•radoks. i nonsens -wszystko to- stało się ~: l'fł 
kanonem obow1ązuJącym . No tak. Ale wraz z ·rozpanoszeniem się ·Owego ~ · 

kan~u. ~jaw'.ło ię pewne wichrzyc ielstwo. Ludziom wydaje się, że napi- ~&,, 
sać Jak 1:s wanactwo albo zagrać jakąś wariatkę, to jest najłatwiejsza rzecz I 
pod .słoncem . A tymczasem nic podobnego. To ijest ;rzecz. najtrudniejsza. 
Do tego, 'oprócz dobrej woli ·i .tego jakiegoś szczegó!ll1ego błysku, potrzeba . ~ 
ogromnej dyscypliny. N ie można być akademickim pracusiem, a1le nie można I 
też być jakimś czupiradłem duchowym i scenicznym. Tak: dyscypl.ina, to ~ 
jest właściwe słowo. Cygański obłęd i germańska dyscyplina. Tajemnicę tej . ~ 
mieszanki posiada tylko ona: Irena Kwfatkowska. W tym sza•leństwie jest I 
metoda. 

. ~ 

A ~[ 
Agni"'" O< iecka I 

~~ 
~~· 
~~I ;w-!j, 
.~ 



Dziesięć lat współpracy w DUDKU, mnóstwo spektaki 
telewizyjnych i teatralnych, wiele wyjazdów zagranicznych 
- pozwalają mi powiedzieć:: znam człowieka. Składam hołd 
uczciwości w stosunku do wykonywanego zawodu 
(nie wspominając już o takim drobiazgu jak talent), i potędze 
trwania ciągh~ na czele pierwszej linii. 

Edward Dziewoi1sk i 

Kocham Irenę Kwiatkowską i jestem, jak Wy drodzy Państwo, 
szczęśliwy, że istnieje, że chodzi po tej naszej scenie rozsiewając 
z niej swoją wieczną młodość i wdzięk, który Grecy 
nazywali CHARYZMĄ . Oby nam tak wszystkim chodziła 
jeszcze przez długie lata wprowadzając nas w cielęcy zachwyt. 
Bo czyż nie po to stworzył Pan Bóg Irenę Kwiatkowską? 

Adam Hanuszki·ewicz 

Teatr Nowy serdecznie dziękuje 
Centrum Sztuki Studio 

za sponsorowanie spektaklu 

02-508 Warszawa, ul. Puławska 37/39 
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Josepłi l\esselring 

Arszenik 
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I 

stare koronki 
Benefis 

Ireny Kwiatkowskiej 

Abby -
Marta 

Helena 
Brophy 

Doktor Epstein 
Ted dy 

Porucznik Rooney 
Pastor Harper 

Dyrektor sanatorium 
Mortimer 

Gibbs 
Jonatan 
O'Hara 

Klein 
oraz 

Reżyseria 

Scenografia 
Kostiumy 

Irena Kwiatkowska 
Jadwiga Siennicka 
Mirosława Nyckowska 
Ryszard Bacciarelli 
Arkadiusz Bazak 
Piotr Gąsowski 
Krzysztof Kołbasiuk 
Henryk Machalica 
Włodzimierz Panasiewicz 
Wojciech Pokora 
Andrzej Precigs 
Marek Sawicki 
Zdzisław Wardejn 
Tomasz Zaliwski 
Robert Rozmus 
Aleksander Kalinowski 

Adam Hanuszkiewicz 
Mariusz Chwedczuk 
Xymena Zaniewska 

Asystent reżysera - Katarzyna Kazimierczuk 
Inspicjent - Anna Ki,nle-Szczepańska 

Sufler - Barbaira 'Paklikowska 



Konstanty Ildefons Gałczyński 

Przechodniu zapnij guzik! 
czyli pytania odpowiedzi 

Adam? 
Natanson? 
Zupa? 
Demokra-::ja? 
Gojawiczy11ska? 
Kopernik? 
Przystanek? 
Materializm? 
Nie damy? 
Jul,iusz Cezar? 
Twierdzenie? 
Od Sasa? 
„Pchła-szachrajka"? 
Tygodnik? 
Kisiel? 
Odbudowa? 
Termometr? 
03wiata? 
Przee;hodniu? 
Mąż tej pani? 
Dostojewski? 
Nad i kropka? 
Ilustracja? 
Pan nie lubi? 
Cudawrna? 
Bomba? 
Niem:y? 
Rozbi·ory? 
Piąte koł00? 
Żukirowski? 
Swina•rski? 
Ja? 
Idzie żołnierz? 
Stary Firedro? 
Hemar? 
Szkoda słów? 
Reforma? 
Jan? 
Jajko? 
Fluk1awski? 
Ładosz"? 
Szumią jodły? 
Z.iem ie? 
Szopen? 
Gęś? 
G.rupa? 
Forsę? 

Muzyczka? 
Samo'llwanie::? 
Kw.iatkowska? 
Na plamy? 
Żelazna? 
w oo biją? 
Jaki ojciec? 
K·iedy umarł? 
Ratujmy? 
Na cholerę? 
A Wyspiański? 
Małe wiś•nie? 
Zakazane? 
Sza flar ska? 
Kwad~«atura? 
~,'J:,ik·ołajczyk? 

Praojcie::. 
Wojcie:h. 
Pomidorowa. 
Ludowa. 
Pola. 
Polak. 
Tiramwajowy. 
Dziejowy. 
Odry, Nysy. 
Łysy. 

Pitagora•sa. 
Do lasa. 
Brzechwy. 
Powszechny. 
Patrz: P a.trawy. 
Wairszawy. 
Reaumura. 
I ku.Jtura. 
Stój. 
Myślici~l. 

„Idiota". 
U Kotta. 
Dor ego. 
Dlaczego? 
Polska mowa . 
Atomo...va. 
Pobici. 
Jezuici. 
U woza. 
Świetna proza. 
A<rtur Marya. 
Wariat. 
Borem, lasem. 
„Precz z kutasem". 
W czamarze. 
O Hemarze. 
RCJ1lna. 
Z Kolna. 
Kolum•ba. 
Ta.rab umba. 
Znakomicie. 
Na szczyc.ie. 
Odzyskane. 
Z foirtepianem. 
Zielona. 
Laoko na. 
P1rzepHi. 
Tilrli-tirli . 
Magda•lena. 
I<rena. 
Terpentyna. 
Kurtyna. 
W tarabany. 
za.płakany . 

O b:zec.iej. 
Dzieci. 
Mi<ckiew.icz 
Pa.kz: Minkiewicz. 
W bsienki. 
Pi•osenki. 
Wesoła . 
Kola. 
? 


