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Humorystka i przyjaciele

Stefania Grodzieńska mówiła, że niczym Kay z „Królowej Śniegu" miała kawałek
lustra w oku. Widziała inaczej i tak opisywała, jak widziała. Jan Brzechwa nazwał ją
humorystką.
Była tancerką i aktorką. Napisała kilkanaście książek i setki felietonów, m.in. do
„Szpilek"i„Przekroju'; współpracowała z„Gazetą Wyborczą''. Kilkadziesiąt lat
mieszkała w Warszawie, ale miewała przystanki w Paryżu, Moskwie, Berlinie,
Lublinie i kilkakrotnie w Łodzi. Przed wojną znalazła pracę w teatrzyku Cyganeria,
tańczyła też w Teatrze Kameralnym, Fryderyk Jarosy za1angażował ją do zespołu
Cyrulika Warszawskiego. Po wojnie pracowała w Polskim Radiu (w 1944 r. została
pierwszą polską powojenną spikerką) oraz w telewizji. Współzakładała łódzki,
a potem warszawski Teatr Syrena, z którym związała się jako aktorka i autorka.
Była niedościgniona w prowadzeniu konferansjerek na dużych imprezach
estradowych.

Mogłeś mi powiedzieć, że jesteś żonaty!

Stefania zaczęła pisać dzięki męzowi - Jerzemu Jurandotowi. Był dla niej wspaciem,
ale i surowym cenzorem. Poznali się w przedwojennym Cyruliku Warszawskim. On
należał tam do elity teatralnej- pisał piosenki i teksty kabaretowe. Ona była girlsą,
później tancerką solistką. Po pewnym czasie znajomości dał jej swoją książkę
z dedykacją„.Zonie''. „Mogłeś mi powiedzieć, że jesteś żonaty!" - powiedziała
z wyrzutem. Jeszcze nie rozumiała, że to oświadczyny. Pobrali się miesiąc później.
Byli małżeństwem przez 42 lata. I te 42 lata przerozmawiali.
Rozdzieleni przez wojnę odnaleźli się w Lublinie. Ona dotarła tam wcześniej, on
przybył w styczniu 1945 r., potem była Łódź i tworzen ie Teatru Syrena, potem już
Warszawa i tym razem odbudowa obecnej siedziby Syreny przy Litewskiej. Było też
zwyczajne życie, na świat przyszła ukochana córka Joanna, jeszcze jedna kobieta,
która wielbiła Jurandota.

A być moim mężem, to znowu nie jest taki łatwy kawałek chleba. Byłam w
młodości porywczą złośnicą, za prędko wydawałam sądy, dokuczałam najbliższym
osobom. A komuś, kto chciałby dokuczać Jurandotowi w życiu codziennym, nic by
nie wyszło, bo on reagował na dokuczanie ironią, żartem" - wspominała.

Jurandot ~ozt~czał aurę. i na wszystko była rada, a jeśli' na coś nie było rady, to
znac;2'.yło, ze, nie warto się tym czymś przejmować, a jeśli już nie dało się nie
prz,eJf!l~Wac,_ to było wiadomo, że w końcu z tego czegoś będzie się można
pos!1!1ac., ś~1at wo~ół niego był życ;2'.liwy, ~może ~o on ~tanowił barierę dla innych
mozhw~s~1? - ~o~w1erdi;am: nie l~b1ł ~z1ec1. Nudziły go 1denerwowały, nie umiał
rozma~1ac z k1ms, kto nie rozumie najprostszego kalamburu, a w trakcie ciekawej
dy~ku,sJ1 nagle ~aczyna się mazać, albo wręcz sika w majtki. Nie mógł bawić się
z ~~r:i;s, kto nie Je~t w s_tanie _op~nować po~stawowych ~eguł brydża. I niby gdzie
P<?JSC_~ o~obą, ~tora n!e umie się zachowac w eleganckim lokalu? Do parku, ganiać
w1ew1ork1? O nie, to nie było towarzystwo dla niego ..:· - opowiada jego córka
Joanna Jurandot-Nawrocka.

2

3

„Uważam, że małżonkowie powinni umierać razem. Nie zmuszam nikogo,
powinno być na żądanie" - powtarzała Stefania Grodz.ieńska. Uważała, że to
właśnie dzięki Jurandotowi stała się optymistką. „Był człowiekiem zupełnie
wyjątkowym. Coś to chyba znaczy, że o mężu, z którym byłam czterdzieści kilka
mogę powiedzieć, że byłłatwy w pożyciu. Czasami był wściekły, ale wtedy

lat,

zaczynał cicho mówić. Nigdy nie krzyczał. Nie znałam jego podniesionego głosu.

I wspomina: - Kiedy byłam mała, lubił mnie popieścić, pogliglać - i znikał w swoim
pokoju. Nazywało się to: „tata pracuje''. Teraz myślę, że gdyby tata rzeczywiście tyle
pracował, to bardzo szybko umarłby z przepracowania, ale wtedy było to święte
hasło. Ale i tak go uwielbiałam . Zawsze ładnie pachniał, miał taki miły niski głos
i nigdy nie robił mi uwag. To mama była od „nie wolno';„ przestań" i „co ty
wyprawiasz''. Ojciec tym swoim głosem (po trzydziestce zakochałam się w jednym
tylko dlatego, że miał podobny głos) mówił „ślicznie wyglądasz';„o, jaki ładny
rysunek" i „co słychać'; z tym, że po „co słychać" zwiewał.
Jednak wynalazł jeden sposób na wspólne spędzanie czasu: - Siadał w swoim
fotelu, sadzał mnie na poręczy i pokazywał różne hasł.a w encyklopedii. To była
gruba encyklopedia w zielonej tłoczonej oprawie. Pokazywał mi zwierzątka,
roślinki, wirusiki i azteckie wykopaliska, bardzo ciekawie opowiadał o tych
obrazkach, a ja, analfabetka nie znająca zasady działania encyklopedii, nie
mogłam się nadziwić, skąd to wszystko wie - dodaje Joanna Jurandot-Nawrocka.
Przypomina też wierszyk, jaki Jerzy Jurandot napisał, kiedy jego córka była mała :

biurka i przez 20 lat nie mogła sobie przypomnieć, gdzie je schowała. Uwielbiała
towarzystwo, rozmo~, ~aś~iewała .się, gdy nazywano ją damą. Była najmłodszą
95-latką - zachłanną zyc1a, ciekawą sw1ata, otwartą na ludzi.

~otrafiła w nie.s~oń~zoność poprawiać teksty, szukając lepszego słowa, celniejszego
zartu, zabawrneJSZeJ puenty. I rzadko bywała zadowolona z tego, co napisała.
Kie~y Grażyna Barszczewska zaczęła pracę nad scenariuszem „Scen niemalże
małżeńskich ..." uda!a s!ę .do Stefanii G~odzieńskiej po błogosławieństwo i zgodę.
Otrzymała obydwa 1ks1ązkę z następującą dedykacją:

.
.
Dla Pani Grażyny
z podziękowaniem za wykonywanie kawałków i z życzeniami
jak największego sukcesu - i żeby nie mówili „Aktorka doskonała
ale teksty? - do d... przepraszam do niczego'~
'

„Kto ty j esteś? - córka Jurka.
Z czego żyjesz? - z jego piórka.
Co masz na łbie? - koafiurkę.
Kogo kochasz? - Stefcię z Jurkiem:'
- I dla mnie jest to jedyna prawdziwa wersja znanego patriotycznego utworu dla
nieletnich - dodaje.
- Czy nie miał wad? No, jego zamiłowanie do pań mo2:na nazwać wadą, choć nie
odbierałyśmy tego w ten sposób. Złościł mnie jego nieprzezwyciężony wstręt do
jakichkolwiek zajęć domowych. Oczekiwał obsługi. Wracał do domu z jakiegoś
spotkania towarzyskiego i bez względu na nasze zmęczenie, migrenę, lub akcję
filmu w TV ogłaszał (zawsze w tej samej formie):
- Kto ma ochotę zrobić mi herbatę?
Wkurzona, zawsze próbowałam obwieścić, że absolutnie nikt, ale nigdy nie
zdążyłam. Mama już była w kuchni. Nie do wiary! Ten facet nigdy, ani razu, nie
wziął sobie sam herbaty! Kiedy próbowałam robić mamie wymówki, odpowiadała:
„Jeśli ma się do czynienia z takim człowiekiem, to robienie herbaty naprawdę nie
jest wysoką ceną''.
Jurandotowi zawdzięczamy niezapomniane: „Nie kochać w taką noc to grzech';
„Nikt mnie nie rozumie takjak ty'; „O jednej Wiśniewskiej'; „Sentymentalny, starszy
pan'; „Trzy listy'; „Wiosną mi bądź" czy„Każda miłość jest pierwsza''.

Stefania
Grodzieńska

Fot. Piotr Dzięciołowski

Zawsze wśród przyjaciół

Stefania znała wielu ludzi, ale nie wszystkich dopuszczała do zażyłości. Miała
wyjątkowe szczęście do przyjaciół. Do Jana Brzechwy dzwoniła, gdy zapraszano ją
na przyjęcia, on opowiadał, w co i jak się ubrać, uprzedzał rozmaite wpadki, które
mogą się zdarzyć.„Brzechwa mnie wychowywał nie tylko pod tym względem . Był
wspaniałym przykładem pięknego stosunku do życia, delikatności, ciepła,
mądrości. Później był już bardzo schorowany, nie wyclhodził, ale nie opuszczała go
pogoda. Siedział w fotelu z tym swoim cudownym uśmiechem, dowcipny, do
końca patrzył na życie młodymi oczami. I do końca przychodziło się do niego,
oczekując zastrzyku optymizmu" - opowiadała .

ONA: M6wi!e~ , że mnie kochasz, i nie k!ama!ei;?
ON: Nie, do cholery!
ONA: To znaczy,

że

mnie kochasz?

ON: Tak, do cholery!
ONA: No dobrze, już się nie gniewam. Ale co tak siedzisz?

Tak samo po latach przychodziło się do niej. Stąd wśród przyjaciół miała do końca
życia tyle samo ludzi młodych, co rówieśników. Była niezłomna i jak trzeba - bardzo
stanowcza. Przez lata paliła papierosy. Rzuciła ze złości, bo ktoś jej powiedział, że
tego nie zrobi.

ON: Jak

siedzę?

ONA: Taki znudzony. Dawniej się ze mną nie nudzHe~.
ON: Nie jestem znudzony, czytam

Ale miała swoje słabości - ciągle coś gubiła . Po jej śmi1~rci w czasie porządkowania
dokumentów i pamiątek znalazły się różne zagubione notatki, rachunki, papiery
i tysiąc złotych (w banknotach przed denominacją), które wetknęła do szuflady
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gazetę.

ONA: Dawniej w moim towarzystwie nie czytałe ś gazety.
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GRAŻYNA BARSZCZEWSKA
„Amantka z pieprzem" - jak nazwał ją jeden
z wybitnych reżyserów filmowych. Aktorka
teatralna i filmowa o zaskakująco szerokim
i wszechstronnym emploi - od lirycznych
amantek po charakterystyczne „monstra''.
Ma w dorobku ponad 1SO ważnych ról
dramatycznych i komediowych w teatrze,
filmie i telewizji, występy w Kabarecie Dudek
i na estradzie, recitale piosenek, nagrane
płyty. Od roku 2000 również reżyseruje.
Jej charakterystyczny, intrygujący głos znają
także słuchacze audycji Polskiego Radia.
Od 1983 roku jest związana z zespołem Teatru
Polskiego w Warszawie. Wcześniej przez
dziesięć owocnych lat grała w Teatrze Ateneum.
Poza macierzystym Teatrem Polskim występuje gościnnie na innych scenach warszawskich
- w Romie, Ateneum, Komedii, Polonii, a także w teatrach poza Warszawą - m. in. Krakowie
czy Wrocławiu. Ogromną popularność przyniosły Grażynie Barszczewskiej role w serialach
telewizyjnych (m. in. niezapomniana Nina Ponimirska w znakomitej ekranizacji „Kariery
Nikodema Dyzmy•; Agata w„SOS'; Marta w ,;rrzeciej granicy'; a ostatnio Nina w „Londyńczykach").
Publikowała również reportaże z podróży filmowych w „Twoim Stylu" i „Rzeczpospolitej';
a także pisała felietony do miesięcznika .Warsaw Point~

Żarty lubią towarzystwo
Jak się pani pracowało nad tekstami Stefanii Grodzieńskiej, aby przygotować
scenariusz?
Na początku scenariusz układał się w opowieść o PRL, zaczynało się od: „Ruskie
proszę odebrać!''. I zaraz potem był komitet społeczny do kupienia cielęciny w
puszce. Te realia, ta paranoja, mogłyby być zabawne, jak u Barei. Ale czy warto się
ścigać z filmami Barei„.? Zmieniłam więc kierunek i całość jest właściwie
współczesna. To, że bohater jednego z felietonów Stefanii - Tomasz Kotek ustąpił
miejsca w tramwaju staruszce było tak samo zabawne wtedy jak i dziś.

hun:ioru gorliwą wyznawczynią. ~a~ na~ziej.ę, że ~sób podobnie myślących,
~enrących ~aba~ę słowen:i znajdzie ~rę wręcej - na rch towarzystwo na widowni
liczymy. Wierzę, ze te uśmiechy- także muzyczne - w pięknych aranżacjach do
tekstów Jerzego Jurandota będą dopełnieniem wspólnej zabawy i chwil wzruszenia.
Właśnie, wybrała pani także mało znany wątek z twórczości Stefanii, kiedy

przyc~o~zi ona ~o p~steg? t-;atr':', żeby poszukać wielu lat życia, które tam
spędziła 1przyw1tac się z c1emam1 artystów, którzy odeszli„.
Bardzo zależało mi, by tego koloru w przedstawieniu nie zabrakło. To oddanie
hołdu mężowi Stefanii, Jerzemu Jurandotowi, i wszystkim dobrym duchom teatru
'
którzy odeszli. .. Także moim duchom„.
W szczególnym teatrze przygotowaliście ten spektakl. Niewiele scen
~Warszawie może się poszczycić taką tradycją co Teatr Ateneum.

Krl ka rzeczy o tym zadecydowało. To przede wszystkim osoba Andrzeja
Poniedzielskiego, którego nie znałam wcześniej osobiście, ale wiedziałam że to
~~si być on. To „trzecie oko" Andrzeja jest gwarancją takiego spotkania z i'.vidzami
jak~ego che~ by~ ucze~t~ikiem. An~rzej jest szefem artystycznym Sceny Na Dole. '
To jedno z nr~wrelu.mri:;jsc ~ta~ wyjątko.wy.m klimatem, gdzie spotyka się kabaret,
d?bry tekst, zart najwyzszej proby. I czuję, ze we troje bardzo się lubimy. To także
niezwykle wa.żne w ta~iej pr~cy._ Zadziałały również moje sentymenty do tego
teatr~. Sp~dzrłam.t~taj ~zresręc rntens~nych s~z.o~ów, zagr?łam kilka ważnych
ról. Wredzrałam !ez, ze nre mogę odkład~c na póznrej tego projektu. Ta determinacja
towarzyszyła mr od początku. Stałam srę bardzo zaborcza na Stefanię.
Jak odn~'duje się w tym ~~".'i partner, Grzegorz Damięcki?
Znakomrcre. Znałam oczywrscre Grzegorza ze sceny, z radia, filmu, ale o zaproszeniu
g? do.tego spekta~lu zdecydo~ała ~aja intuicja. Już po pierwszych próbach
wredzrał~m, ze mój nos mnre nre zawiódł. I bardzo sobie tego gratuluję! Czuję się
w obowiązku panow~ ć ~ad tym, co dzieje się na próbach, w cza~i e przygotowań
do sp.ektaklu, ale to nre jest tak, że staram się dyrygować. Broń P-anie Boże!
To zbiorowa praca.
W komedii trzeba się więcej napracować, prawda?
O tak! Każda piosenka, ~aż~y dialog, to mały spektakl. Wszystko musi być świadome,
dopra~owane, precyzyjne i„. lekkie. Widz powinien mieć wrażenie, że nic to nas nie
kosztuje. Trzeba do tego dojść„. Pani Stefania pisała, że samotność nie sprzyja
wybuchom dobr~go humoru. Jeśli podzielimy się nim z kimś, to żart nabiera
koloru. Chcemy srę tymi kolorami podzieli ć z widzami.

Akurat ten fragment waszego spektaklu odbieram jako satyrę na media, na
wszechobecne bicie piany z najmniejszego głupstwa.
O tak! jesteśmy wybitnymi pianistami - tymi od bicia piany - w tej dziedzinie.
Z normalnej, zwykłej przyzwoitości potrafimy wydmuchać bohatera, herosa.
Wystarczy, że zajmą się tym odpowiednie media„. Stefania piętnowała, chlastała,
ośmieszała te wszystkie absurdy.
Tylko, że robiła to z gracją.
I z wielką klasą. Niestety, nie widziałam jej na estradzie, tylko w programach
telewizyjnych. Miała wyjątkowy urok, jako aktorka, kobieta. Bardzo bym chciała,
żeby coś z tej Stefanii było w mojej „Onej"- w postaci, którą gram.
Opowiadacie pewną historię małżeńską.
Ona i on. Mijają lata, a w ich relacjach nic się nie zmienia, nawet w zaświatach .
Te same zazdrości, pretensje o głupstwa . Staramy się, żeby nasz spektakl miał coś
z prywatnej zabawy z widzem.
Dlaczego się pani, aż tak uparła na ten tekst i tę pracę? Aż tak bardzo, że
zainicjowała pani powstanie agencji artystycznej, która wyprodukowała ten
spektakl.
Bo ja ciągle, od pierwszych tekstów Stefanii Grodzieńskiej jestem Jej i Jej poczucia
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GRZEGORZ DAMIĘCKI
warszawiak, żoliborzanin. Od sezonu 1989/90
do dziś związan~r z Teatrem Ateneum im.
Stefana Jaracza, do którego angażował go
dyrektor Janusz Warmiński. Zadebiutował na
scenie Ateneum będąc na ostatnim roku
PWST w przedstawieniu „Firma" Hemara
w reżyserii Edwarda Dziewońskiego.
Aktorstwa uczył się od mistrzów - prof.
Ryszardy Hanin, Anny Seniuk, Tadeusza
Łomnickiego, Gustawa Holoubka, Zbigniewa
Zapasiewicza, Aindrzeja Szczepkowskiego,
Wojciecha Siemiona, Jana Englerta.
Ukochanym opi1~kunem roku był Mariusz
Benoit. W ciągu 20 lat zagrał m. in. w filmach
Stevena Spielberga („Lista Schindlera" 1993
r.), Jana Jakuba t<olskiego t.Daleko od okna"
2000 r.... Pomogra1fia"2003 r., „Jasminum"2005 r.),
Andrzeja Barańskiego („Horror w Wesołych Bagniskach" 1996 r„). Jana Łomnickiego („Dom"
serial TV 2000 r.), Jerzego Antczaka t,Chopin pragnienie miłości" 2002 r.), Krzysztofa Grubera,
Tomasza Drozdowicza, Macieja Dutkiewicza. W teatrze u Janusza Warmińskiego, Gustawa
Holoubka, Tomasza Zygadły, Krzysztofa Zaleskiego, Barbary Sass Zdort, Marcina Sosnowskiego,
Andrzeja Bubienia. W teatrze telewizji zagrał m. in. w spektakla1ch Laco Adamika, Juliusza
Machulskiego, Zbigniewa Zapasiewicza, Janusza Wiśniewskie~10, Edwarda Dziewońskiego,
Olgi Lipińskiej, Barbary Borys-Damięckiej. Współpracuje z Teatrem Polskiego Radia, dla którego
nagrał ponad 200 słuchowisk i spektakli teatralnych.

Skąd wziął się w waszym spektaklu duch teatru?
Stąd, z Ateneum. Duchy Warmińskiego i Holoubka są stale obecne w teatrze.
Skrzypią futryny, trzaskają drzwi, latają kotary. I z tego wziął się pomysł, żeby te
głosy zmaterializować. Andrzej Poniedzielski - reżyser i dobry duch tego
przedstawienia idealnie się w to wpasował.

Czy młodzi ludzie przyjdą na Grodzieńską?
Przyjdą

i mamy nadzieję, że przyciągną następnych ... I następnych ... I następnych ...

I będą się śmiać? Czy pana zdaniem opisywane przez Stefanię Grodzieńską
stereotypy o zachowaniach męsko-damskich są nadal aktualne?
O taaak! Wielokrotnie pracując nad tym tekstem pomyślałem, że to zupełnie tak
jakbym moją żonę słyszał. Albo gdy spieramy się o coś z Grażyną, natychmiast to
słychać w argumentacji: Bo ty powinieneś, nie, to ty powinnaś ... Stefania trafnie
uchwyciła bardzo uniwersalne rzeczy. To kolejny walor jej tekstów, w których tkwi
odwieczny konflikt bieli z czernią, mężczyzny i kobiety.

Przekazać coś uśmiechniętymi twarzami
Biorąc pod uwagę geny, to pan chyba musiał zostać aktorem ...

Nie musiałem. Bardzo długo wybierałem sobie inną przyszłość. I ciągle mam
wątpliwości.

Ale przecież lubi pan swój teatr?

.

Owszem, jestem w Teatrze Ateneum od 20 lat. Nasz spektakl to prywatna ~rod~k9a
misternie i z ogromnym zaangażowaniem przygotowana od str~ny organiz~cyJneJ.
Teatr nas akceptuje i bardzo wspiera. Dzięki Magdzie Mol~.k-Szm1<;Jt po _r~z p1~rwszy
w życiu prowadzę ~ys~ematycznie k~lenda~„. Tekst Stefa!~ll ~rc;idz1e~sk1eJ _utw1erdz~
mnie w przekonaniu, ze mozna ludziom cos przekazywac: usm1echrnętym1 twarzami.

A film?

Tak. Kino artystyczne. Jan Jakub Kolski na przykład. Mo9ę u _Janka gra_ć nogę od
krzesła. To stale rozwijający się reżyser. Jego filmy są coraz ciekawsze 1coraz
piękniejsze. Takie magiczne kino mnie interesuje.

Czy do udziału w tym spektaklu pani Grażyna pana 1r1amawiała_?
Przysłała sms:„Czy chciałby Pan ze mną mieć coś wspólnego?". C~c1_ałe!"l. B~łem n~
wakacjach, nie mogłem od razu pojawić się w Warszawie, bałem się, ze się zniechęci.
Wreszcie umówiliśmy się u Bliklego na Żoliborzu, a ona przyszła~ tak(\ W~bą_
księgąjak encyklopedia. To była pierwsza wersja scenariusza: Ani chwili się nie
wahałem, czy przyjąć tę propozycję. Lubię spotykać ludzi, ktorzy potrafią dobrze
i mądrze bawić albo smucić.
Będziecie się bawić czy smucić?

.
. . .
,
.
Bawić mądrze, od czasu do czasu mam nadzieję wkradnie się Jakas nostalgia: .
Grażyna ma najwyższej próby poczucie humoru, także na własny temat. Lubi zart
abstrakcyjny, co przy Grodzieńskiej jest konieczne.
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ANDRZEJ PONIEDZIELSKI
Osobowość:

autor tekstów piosenek
i scenariuszy, satyryk, poeta. Chociaż skromnie
zastrzega, że pisze utwory wierszowane,
poezję użytkową. A z tej poezji użytek robili
m.in. Elżbieta Adamiak, Michał Bajor, Halina
Frąckowiak, Edlyta Geppert, Anna Maria
Jopek, Maryla !Rodowicz, Grzegorz Turnau
i Stanisław Soy'ka. Pisał m.in. do muzyki
Katarzyny Gaertner, Seweryna Krajewskiego,
Włodzimierza Nahornego, Janusza Strobla
i Jerzego Satanowskiego, Tadeusza Woźniaka.
Ma jedyne w swoim rodzaju poczucie
humoru i wielką sceniczną charyzmę. Z nim
nawet„smutek to radość inaczej". Urodzony
w Kieleckiem, z wykształcenia magister
inżynier automatyk. Jeszcze w technikum założył szkolny kabaret, a na pierwszym roku
studiów zadebiutował jako poeta. W 1995 roku rozpoczęła działalność, stworzona wspólnie
z Elżbietą Adamiak Piwnica Artystyczna„Przechowalnia", w której razem z Arturem
Andrusem prowadził wieczory kabaretowe. Tam gościła Stefania Grodzieńska „która
pokochała jego - jak mawiała - ponure poczucie humoru". Ba1rdzo zapracowany: pisze,
występuje, wydaje książki i płyty. I piastuje - jest dyrektorem artystycznym Sceny Na Dole
Teatru Ateneum.

Panie Andrzeju, a co się dzieje z naszym poczuciem humoru? Może by się pan
pokusił o diagnozę?
O, tego nie sposób powiedzieć tak, by się ktoś nie obraził. Mam wyjście dyplomatyczne:
trzeb~ ~ię d? te90 przyzwycz.aić. ~e!11okracja jes~ równ~eż w hun:orze, każdy ma swoje
zdanie 1kazdy Je moze pow1edz1ec. I ten rodzaJ podziału, rozdzwięk będzie się
pogłębiać w społeczeństwie i trzeba uznać po prostu, że na niektóre poczucia
humoru niektórzy ludzie nie mają czasu. I to z braku czasu niektóry rodzaj poczucia
humoru komuś nie odpowiada, bo niektóre rodzaje poczucia humoru - powtarzam
- wymagają więcej czasu.
Zgrabnie się pan wywinął. A jak się panu pracowało z panią Barszczewską
i panem Damięckim?
Pięknie. Z tym samym uwielbieniem dla Stefanii, jej osoby i tego, co napisała.
Staraliśmy się tak wszystko przygotować, żeby nam Stefania nie pogroziła palcem
z jakiejś chmurki. Oni mnie tam dobrali do spektaklu, jako takiego konsultanta. Ale
jakim ja tam znowu konsultantem jestem, jakim znawcą? Oczywiście, chłonąłem
Stefanię i jej sposób bycia. I jak zauważyłem u Grażyny Barszczewskiej i Grzegorza
Damięckiego to samo, taki sam rodzaj uwielbienia to się na to zgodziłem. I sobie
pracowaliśmy we trójkę. Nie można mówić, że ktoś z nas jest reżyserem, to jest
~urna naszych pomysłów, sposobów czytania Stefanii i tamtego czasu. Mam nadzieję,
ze tak nam wyszło, że ów czas przestaje być ważny i że wyszedł nam spektakl o głupocie.

Dyskretny urok dziewczyńskości
Na afiszu czytam: Głos Ducha Teatru - Andrzej Poniedzielski. No i już mamy
metafizykę. Przyznam jednak, że z duchem rozmawiam po raz pierwszy
w życiu. Bardzo to zadziwiające ...
Też jestem zdziwiony. Taką wymyśliliśmy postać dla mnie. Teksty pani Stefanii były
pisane głównie do radia i przeniesienie ich do teatru jest trudne, do radia inaczej
się pisze, inaczej uruchamia wyobraźnię. Od początku postanowiliśmy jednak, że
nie będziemy brutalnie ingerować, że żadnych scen batalistycznych nie wymyślimy.
To raczej rodzaj opowiadania pewnej anegdoty niż spektakl dramatyczny, chociaż
elementy dramatu tam są.
I to jakiego! Będzie wszak
zwątpieniach.

mowa o uczuciach, zdradach, podejrzeniach,

Dramatyczny dramat pani z tego wychodzi. .. No właśnie, stąd ten duch, który
jest trochę komentatorem, pilnuje porządku, stoi na straży, żeby było nie tylko
dramatycznie.

Pan znał Stefanię Grodzieńską, często odwiedzała t. ódź, a w niej pańską
Przechowalnię.
Była naszym ulubionym gościem. Z tym wiąże się pewna anegdota. Po pierwszej
u nas wizycie Artur Andrus odwoził ją po spektaklu do Warszawy i ona mówi:„Miło
było tam u was, w tej Przechowalni, wy jesteście dwaj artyści inni niż ci obecni.

Macie inne poczucie humoru. Nie wiem, kto z waszego pokolenia by wam
odpowiadał poczuciem humoru''. Tu pani Stefania się na chwilę zamyśliła, by po
zastanowieniu dodać : „Może Szymborska?"

No pięknie!
Prawda? Ona wnosiła pewną estetykę rodem ze swojego świata. Umiała go bronić,
ale bez wytaczania dział. Była wielką osobą. I rzeczywiście wraz z nią ten inny, ten
jej świat się pojawiał. Poza tym miała dyskretny urok - jej twórczość i jej osoba,
takiej dziewczyńskości. Była wieczną dziewczynką.
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A)a myślałam, że o relacjach damsko-męskich ...
Nie odwołuję tego pani myślenia. Ale głupotę Stefania szczególnie ulubiła jako
taki ciekawy, choć dziwny sposób, aktywności inteligencji, wrażliwości człowieka.
I o tej głupocie ona bardzo dyskretnie i niepotępiająco pisała. Jakbym miał podać
podtytuł naszego spektaklu, to zacytowałbym innego twórcę, też klasyka i
brzmi?łby on: „w poszukiwaniu zmarnowanego czasu''. Zmarnowanego na głupotę
wł~śni~. Rzecz dotyczy małżeństwa, co jest równie zamierzone co przypadkowe.
C?z to 1~nego niż. mikrospołecze.ństwo, vy_którym są i uczucia, i interesy i wzajemne
n!echęc1. Al~ tutaJ mam dobrą w1adomosc- wszystko się dobrze kończy. A głupoty
nie trzeba się bać - człowiek jej doświadczał, doświadcza i doświadczać będzie.
I tylko człowiek może tę głupotę bardziej mieć albo bardziej ją widzieć. Wiele czasu
marnujemy na tę głupotę i to właściwie jej jedyna przykra cecha. Jest naszą
częścią. Lubić ją .
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I niech moja głupota mówi o mnie.

,

Nie każdego stać na takie deklaracj e.

Przyznam się, że przysłuchując się publicznym występom pani Stefanii
zawsze miałam tremę, bałam się, czy jej poczucie humoru zostanie
zrozumiane, czy będzie dobrze odebrane.
Też miałem

podobnie. Kiedy Stefania gościła u nas w Przechowalni również czułem
pewien rodzaj obawy- bałem się o nią, za nią. Ona wnosiła na scenę pewien świat,
a ludzie nie lubią obcych światów. A jej świat był na tyle obcy w porównaniu z tym,
który mamy, bałem się, czy ją przyjmą i czy ona będzie się dobrze z tym przyjęciem
czuła . Pracując nad spektaklem troszkę wykonaliśmy różnych działań, by tłumaczyć.
Parę rzeczy pozamienialiśmy, trochę gadżetów - na bardziej współczesne.

Jak chociażby wprowadziliście laptop, który się pojjawia się w spektaklu.

Na przykład laptop, z którym Stefania się nie znała. WiE~dzieli o sobie, ale nikt ich
sobie nie przedstawił.

Na próbie
gościliśmy

p. Edwarda Lutczyna.
Oto co zobaczył...

Chociaż kiedy pisałam przy niej na komputerze to przyglądała się mu
z zaciekawieniem ...

I zadziwieniem ?

Pomieszanym z dystansem.
Bo rozumiała, że to gadżet z innej epoki i nie ma co się na niego obraża ć.

Panie Andrzeju, a kto powinien przyjść na wasz spE!ktakl?

Nazwałem kiedyś Stefanię księżną, księżniczką sztuki d yskretnego sugerowania
uśm iechu . Więc, jeśli ktoś ma ochotę, by mu Stefania zasugerowała uśmiech , niech
przyjdzie. Ona wyrosła z tradycji kabaretu, do którego przychodziło się, żeby
pobyć ze sobą wzajemnie. Mniej zobowiązująco niż w teatrze. W kabarecie
spotykali się ludzie, żeby ze sobą poprzebywać, pośmiać, ale i również gorzko
pomyśleć . To powinno być tak zrobione, że kto ma się uśmiechnąć, ten si ę
uśmiechnie. Ważne jest, żeby pobyć w pewnej aurze. Podreperować dystans,
do świata, do rzeczywistości, do innych. A ten dystans się bardzo przydaje, trzeba
o niego dbać, to taka nasza strefa demarkacyjna.
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