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* * * 

Chcecie wiedzieć, gdzie ja mieszkam 
za Teatrem. Róg Chałtury. 
Między kinem, a jarmarkiem, 
pod miastem literatury. 
Mieszkam z kurą, parą kociąt, 
polityką, kiszką, bzem 
i z chłopakiem, co korkociąg 
ma przy sobie noc i dzień. 

Zakopaliśmy na wiosnę, 
Za komodą grosza nieco. 
Kiedy skończy się nam grosz ten, 
zamieszkamy gdzieś na piecu. 
Będzie się na piecu spało, 
będzie niebo się kiwało, 
może spadnie z nieba wierszyk, 
tak jak spada czasem pierwszy. 

Wtedy wrócę pod ten adres 
(za Teatrem. Róg Chałtury) 
i osiedlę się bezkarnie 
i zawieszę się u chmury. 
I przyczepię się do chmury 
co tamtędy gna nie dla mnie, 
bo brakuje mi kultury, 
choć nie jestem przecież na dnie. 

I zatrzymam się w pół drogi 
gospodarstwem moim brodząc! 
Czy dojrzeje we mnie ogień? 
Czy zapłonie we mnie owoc? 
Meldowana nielegalnie, 
gdzie normalnych setka, 
wizytówkę mam na wannie: 
„Pół kobieta, pół-poetka". 

AGNIESZKA OSIECKA 



„K W I A T E K D O K O Z U C H A" 

z AGNIESZKĄ OSIECKĄ rozmawia KRYSTYNA NA
STULANKA 

K. NASTULANKA: Wydaje mi się w tej chwili, z per
spektywy czasu, że ten niezwykle bujny rozkwit polskiej 
piosenki, a zarazem zainteresowanie ruchem piosenkarskim 
zaczęły się od Pani. 

A. OSIECKA: Ja zauważyłam istnienie piosenek w okre
sie, kiedy zaczęłam tańczyć, czyli na studniówce szkolnej. 
I od tej pory pamiętam płyty naszej młodości z „Miłość 

ma kolor czerwony" na czele. 
K.N.: Czy pamięta Pani pierwszą swoją pidosenkę? 

A.O. : Nie pamiętam. Ale jedną z pierwszych był „Kwia
tek przy kożuchu", napisany dla STS-u. 

K.N.: A więc bodziec wyszedł z teatrzyku studenckiego, 
a co było źródłem inspiracji? 

A.O.: Chyba po prostu życie. Nie wiem, czy Pani pam ię

ta, że zaczynałam od dziennikarstwa. 
K.N.: Zdawało mi się, że praca dziennikarska była mar

ginesem Pani zainteresowań. 

A.O.: Przeciwnie. Jestem z zawodu dziennikarką. W 13-
tach 1952-1956 studziowałam na Wydziale Dziennik::n·
skim UW. 

K.N.: Czyli był to, generalnie rzecz biorąc, tzw. pociąg 

do pióra? 
A.O.: Tak. Chociaż po skończeniu szkoły średniej nie 

miałam bliżej sprecyzowanych planów. Jako uczennica pi
sałam - jak to się mówi - ładne wypracowania oraz pa
miętniki i ogromne listy do przyjaciół. Miałam więc po
trzebę dzielenia się myślami i słowami. Ale nie pisałam 

nigdy wierszy i nowelek. Wybierałam się na biologię. 

I wtedy przeczytałam zda nie Kischa: „najlepszą szkolą dla 
pisarza je:st dziennikarstwo". To zad ecydowało o moim wy
borze. 

K.N.: Nie żałuje go Pani? 
A.O.: Chyba nie. Chociaż same studia bardzo mnie roz

czarowały . Uczono mnie wszystkiego po trosze, najmniej 
sa mego p isania. Po skończeniu studiów pracowałam jako 
reporter w „Głos ie Wybrzeża". 

K.N.: Potem spotkałyśmy się w „Nowej Kulturze". 
A.O.: Tak, współpracowałam z „Nową Kulturą", „Sztan

darem Młodych" i „Po prostu". Uważałam się za reportera, 
a w 1957 roku zapisałam się do szkoły filmowej. 

K.N.: Na jaki wydział? 
A.O.: Na reżyserski, który ukończyłam pod opieką prof. 

Bossaka i Bohdziewicza. 
K.N.: Także z myślą o reportażu? 

A.O.: Oczywiście. Wyobrażałam sobie, że będę pisać i kr~ 
cić reportaże. Ale kiedy się zastanawiam dzisiaj nad moimi 
ówczesnymi poczynaniami, widzę już w nich zadatki póź
niej ujawnionych dyspozycji. Być może jest io dorabianie 
jakiejś logiki do spraw z natury rzeczy trochę przypadko
wych, ale wydaje mi się, że pisząc moje reportaże i kręcąc 
etiudy filmowe, dawałam pierwszeństwo fantazji nad fak
t ami. Kiedy rozmawiałam kiedyś z kimś tak, jak Pani ze 
mną, miałam odruchy rozczarowania i irytacji, kiedy ten 
ktoś mówił coś innego niż chciałam, żeby mi powiedział. 

Te bunty przytrafiały mi się zarówno w rozmowach z ar
tystami jak i robotnikami stoczni, ale z drugiej strony nie 
były one tak intensywne, żeby rzucić wszystko i zająć sit: 
wyłącznie poezją, bez bodźca z zewnątrz. No, ale właśnie 
w tym okresie zetknęłam się z teatrzykami studenckimi: 
Bim-Bomem i STS-em. Koledzy namówili mnie, żebym 

spróbowała piosenki, zaczęłam więc pisać moje upoetyzo
wane reportaże. 

K.N.: Wydaje mi się, 

sprzeczność. 

że w tym określeniu tkwi pewna 
I 

A.O.: Na pozór. Bo w istocie w każdej piosence był opis 
tego, co widziałam. Każda z nich w połowie składała się 
z zarejestrowanych przez pamięć obrazów czy ludzi, a w 
drugiej połowie z fantazji. Np. jedna z moich najwcześ
niejszych piosenek „Kochankowie z ulicy Kamiennej" jest 
opisem tej części Łodzi, w której mieszkałam w czasie stu
diów, a więc moim zdaniem były to rymowane reportażyki 
z elementem fantazji. 

K.N.: A proszę nam powiedzieć, co Panią skłoniło do 
zainteresowania się piosenką międzywojex:mą, dzięki czemu 
powstało zresztą cieszące się bezprzykładnym powodzeniem 
widowisko „Niech no tylko zakwitną jabłonie". 

A.O.: Bardzo podobne pobudki. Piosenki z tamtego okre
su zainteresowały mnie również jako dokument życia. Na 
marginesie dodam, że wśród naszych piosenkarzy istnieje 
skłonność do parodystycznych wykonań, nie potrafią oni 
jakoś smakować ich prawdziwych wartości. A przec1ez 
z tych piosenek można się dowiedzieć, jak ludzie żyli, jak 
się kochali, a nawet jaki mieli budżet. Była taka piosenka 
„Umówiłem się z nią na dziewiątą", w której młody czło
wiek opowiada, jak musiał wziąć od szefa a conto, żeby 
kupić dziewczynie kwiaty. Z tego widowiska najbardziej 
pamięta się piosenki, ale przecież jest tam również dość 
bogaty materiał obyczajowy: ogłoszenia, reklamy, wycinki 
z gazet, listy chłopców, powinszowania. Kiedy robiliśmy 
ten program, wydawało nam się, że mamy do czynienia 
z historią, tymczasem przychodzili do nas ludzie, wcale 



jeszcze nie starzy, dla których były to wspomnienia, i to 
wcale jeszcze nie odległe. Poza tym przydarzyła się nam 
również zabawna historia. Mianowicie daliśmy w progra 
mie reklamę wytwórni produktów żywnościowych Strói
wąsa i ku naszemu zdumieniu p. Strójwąs-junior, który 
dzisiaj prowadzi tę fabryczkę, obdarował nas ogromną ilo
ścią swoich budyniów w proszku. 

K.N.: Ale druga część programu dotyczyła już współ

czesności. 

A.O.: Mieliśmy również takie złudzenia. W końcu to hi
storia mojego pokolenia. I ja sama czułam się trochę jej 
bohaterką: kimś między pozytywnym bohaterem, zetem
powcem, którego grał Kowalski , a dziewczyną z dobrego 
domu. Tu właśnie byłoby miejsce na refleksję o względ

ności historii, ponieważ okazało się, że dla młodego pokole
nia to jest już również historia. Notabene - zupełnie nie 
mogliśmy sobie przypomnieć, jak się ubierała młodzież w 
tamtych latach. 

K.N.: Czym Pani tłumaczy ogromny awans piosenki? 
A.O.: Jest to zjawisko dla mnie osobiście bardzo przy

jemne, ale odnoszę się do niego z rezerwą. Wydaje mi się, 

że piosenka zaczyna jak gdyby zastępować prawdziwą 

sztukę. Ludzie, którzy powinni interesow::ić sję poezją i mu
zyką, pasjonują się piosenką. 

K.N.: Jak Pani sądzi - dlaczego? 
A.O.: Wydaje mi się, że poezja XIX-wieczna była -

jeśli tak można powiedzieć - bardziej użytkowa. Chłopak, 
jeśli chciał dziewczynie wpisać do sztambucha wierszyk -
znajdował go bez trudu. Współczesna poezja awangardowa 
nie nadaje się do tych celów - zastępuje ją więc piosen
ka. Podobnie jest zresztą z muzyką. O ile można było 

jeszcze zanucić fragment z Szuberta, nie można z Pende
reckiego. Szerokie kręgi społeczne, które stały się konsu
mentami kultury, nie dorosły je.szcze do odbioru trudnej, 
wyrafinowanej sztuki współczesnej. 

K.N.: Mają w tym zjawisku - myślę o popularności pio
senki -swoją rolę również tzw. środki masowego przekazu? 

A.O.: Tak, i pod tym adresem zgłosiłabym trochę pre
tensji - nie należy chyba sprzyjać zaniżonym zapotrzebo
waniom, zwłaszcza że te instytucje w naszym kraju nie 
są przecież skomercjalizowane. Trzeba by pohamować eks
cytację komentatorów, prezentujących średniej klasy prze
boje i dyskutować z pewnymi ocenami. Ze zdumieniem 
usłyszałam, że pewien młody człowiek nazwał „Bema pa
mięci rapsod żałobny" monumentalnym dziełem Niemena. 

K.N.: Jaki jest Pani stosunek do big-beatu? Bo tutaj 
zdaje si c; przebiegać granica gustów pokoleniowych. 

) 

A.O.: Popularność big-beatu wśród młodzieży wynika, 
jak mi się wydaje, nie tyle z potrzeby smakowania mu
zyki, co bycia razem, w tłumie, wspólnego kołysania się 
w rytmie. Dla mnie ma coś z muzyki rytualnej. Ale i od 
tej muzyki wymaga się za mało. A co gorsza, zespoły mu
zyczne także idą po linii najlżej szego oporu. 

K.N.: U nas, czy w świecie także? 
A.O.: U nas, niestety. Słyszałam np. zespoły amerykań

skie, śpiewające bardzo trudne teksty, będące protestem 
przeciw dyskryminacji rasowej. Beatlesi - to są już szczy
ty. Oni często śpiewają prawdziwą poezję. Big-beat na Za
chodzie tak się rozwinął, że wywiera nawet wpływ na mu
zykę poważną. 

K.N.: Zatrzymajmy się jeszcze chwilę - jaśli Pani po
zwoli - przy tekstach naszej rodzimej piosenki młodzie
żowej. Zgodzi się Pani ze mną, że są one w swojej masie 
szalenie słabe, wtórne, nijakie? 

A.O.: Oczywiście. Bo są to amatorskie popłuczyny po 
twórczości zawodowej. O czym są te piosenki? O pogodzie, 
rozstaniu, kwiatach, zabawie. Nie wypada natomiast pisać 
o młotku, elektrowni, własnej ulicy czy domu. Prostotę 
utożsamia się z prostactwem. A przecież ruch tzw. ame
rykańskich popsów i urok ludowych, ulicznych piosenek 
rosyjskich polega na tym, że każdy z tych ludzi śpiewa 
o tym, co go naprawdę boli i obchodzi. Przecież piosenki 
z „Hair" mówią także o powszednim dniu Ameryki, o kon
flikcie między młodymi a starymi, o ulicy, Wietnamie, nar
kotykach i niepokoju o przyszłość. 

K.N.: Najbardziej jednak zdumiewającą sprawą w tym 
zjawisku jest dla mnie niezwykła popularność, to zresztą 

zbyt skromne określenie - piosenkarzy big-beatowych? 

A.O.: Ci chłopcy stali się dla szerokich kręgów młodzie
ży idolami. Np. w Ameryce zjawisko to wiąże się z ano
nimowością tłumu, który szuka samookreślenia poprzez 
cudzą indywidualność. Skończyły się dawne tęsknoty pio
nierskie, brakuje bohatera, brakuje wzoru. Młody człowiek, 
żeby sam sobie wydać się interesującym, musi się wpisać 
na jakąś listę. Piosenkarz stał się rodzajem bożka, a słu
chacz jego wyznawcą. Nie chcę powiedzieć, że dotyczy to 
całej młodzieży amerykańskiej. Ale niejeden młody czło
wiek stracił wiarę, że nosi przysłowiową buławę marszał
kowską w plecaku i znajduje największą satysfakcję ży
ciową w intensywnym uwielbianiu tej lub innej gwiazdy. 
Chociaż więc ten kult gwiazd ma wiele złych stron, popu
larność muzyki big-beatowej jest pewnym faktem, dlatego 
też uważam, że nie należy wybrzydzać, ale starać się wy
korzystać tę muzykę dla najszlachetniejszych celów. 
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AGNIESZKA OSIECKA 
(ry~ . Rościslaw Je~marn>wlcz) 

lewą ręhą 

Każdy Polak ma złożone doświadczenia z powojennych 
przemian. U nas wszystko żyje obok siebie. Mieszkam w 
podwarszawskim osiedlu i widzę, jak to wygląda. W n:c?
dzielę babcia idzie na majowe, mama idzie na czyn, młode 
pokolenie idzie na Niemena. Potem wszyscy spotykają się 
Przy obiedzie i rozmawiają po czemu jest wyldadzina po
dłogowa? Wszystko to jest jakieś miękkie, swojskie. 

Ja opisuję swojskość. Nie pytam czy to dobrze, czy źle, 
że tak u nas jest. Ani dlaczego tak jest. Nie oceniam. Nie 
analizuję. Widzę to i montuję obrazek. Nie kryję, że jest to 
obrazek liryczny. Powstrzymuję się od oceny. Może dlatego, 
~e ja też taka jestem. Trochę siedzę na majowym, trochę 
idę na czyn, trochę idę na Niemena, trochę kupuję wykła
dzinę. Coś przeczytam, nic nie zrozumiem. Wyrzucę. Co§ 
postudiuję. Przestanę. Siebie w tym opisuję.(Film 1975 nr 51 52) 

Mieszkam w Falenicy. Wychowalam się na Saskiej Kę
pi.e. Falenica, Kępa, Praga - to są moje miejsca. Jestem 
Warszawianką, chociaż prawobrzeżną. Ale to mnie jeszcze 
nie określa. Wydaje mi się, że przede wszystkim jestem, 
k undlem. Moja rodzina to przedziwny konglomerat wyż
szych i niższych sfer, także narodowo jest to poplątane. 

Ojciec urodził się w Belgradzie, babka była Serbką, pra
babka Woloszką. I jeżeli często zdarzało mi się siąść przy 
jednym stole z gmpą przyjaciół, którzy są podobni do 
mnie, o tyle z całą moją rodziną nigdy nie zasiadłam ra
zem. Nie tylko dlatego, że część z nich nie żyje, ale że ci 
ludzie nie zechcieliby lub nie mogli siąść razem przy stoti>. 
Konserwatywna część rodziny żyje w Anglii. Ojciec jes! 
postacią w pewnym sensie cyganeryjną. Matka - panna 
z do brego domu. Mnóstwo osób nie pasujących do siebie. 
D latego mówię, że jestem kundlem. Mogę nosić sygnet, mo
gę nosić szarawary i mundur, mogę jeść z gazety, mogę 
jeść z krysztatów. Nie ukrywam tego, bo tego nie da się 

ukryć . Zawsze coś jest u mnie nie w porządku, a jedno
cześnie zawsze umiem się znaleźć. 

(Film 1975 nr 51-52) 



MAM CHOROBĘ POPULARNOSCI.„ 

z Agnieszką Osiecką rozmawia „Tygodnik Demo
kratyczny" 

T.D. Na czym mocmeJ opiera się Pani w swojej pracy za
wodowej - na zmyśle obserwacji, czy na wyobraźni? 

A.O. Na jednym i na drugim. 
T.D. O jakiej porze dnia i nocy jest P ani najlepiej uspo

sobiona do pracy twórczej? 
A.O. Rano. Wcześnie rano. 
T.D. Czy alkohol pomaga P ani w tworzeniu? 
A.O. W tworzeniu nie. 
T.D. Czy uważa Pani, że dobrze się w życiu ustawiła? 

A.O. W życiu nie. W pracy - tak. 
T.D. Co sprawia Pani większą satysfakcję: pieniądze za 

wydany utwór, czy fakt jego szerokiej publikacji? 
A.O. Fakt natychmiastowej publikacji. Mam chorobę po-

pularności - jestem próżna i niecierpliwa. 
T.D. Czy stać Panią na autoironię? 

A.O. Chyba tak, ale o to należałoby spytać znajomych. 
T.D. Co uważa Pani za swoją największą zaletę? 

A.O. Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. 
T.D. A co za swoją największą wadę? 

A.O. Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. 

T.D. Proszę wymienić zaletę, którą Pani najbardziej ceni 
u osób bliskich i wadę, którą najbardziej potępia. 

A.O. Aż trzy zalety: wdzięk, inteligencję i przyzwoitość. 

Za największą wadę uważam pretensjonalność. 

T.D. Czy dużo książek Pani czyta i jakiego rodzaju są t.o 
książki? 

A.O. Czytam bardzo mało. Najbardziej lubię dzienniki, pa-
miętniki i listy. 

T.D. takiego autora ceni Pani najbardziej? 
A.O. Witolda Gombrowicza. 
T.D. Czy interesuje się Pani polityką i dlaczego? 
A.O. Tak, bo między innymi i mnie ona dotyczy. 
T.D. W jakiej sytuacji na jlepiej Pani odpoczywa? 
A.O. W rozmowie z kimś na kim mi bardzo zależy. 
T.D. Co ba rdziej Pani ceni: miłość czy przyjaźń? 
A.O. Miłość, która jest przyjaźnią. 

T.D. Czy czę.sto przeżywała Pani uczucie zwane miłością 

przez duże „m"? 
A.O. Dwa razy. 
T.D. Jaką rolę spełnia w Pani twórczości erotyzm? 
A.O. Niewielką. 
T.D. Czy jest Pani zwolenniczką swobody seksualnej? 
A.O. Tak. 

T.D. Czy stosuje Pani jakieś formy uciekania od rzeczywi
stości? 

A.O. Tak. Sen. Alkohol. Zręczne kłamstwo. Mistyfikacja. 
T.D. Czy istnieją jakieś momenty w Pani przeszłości, które 

chciałoby się wymazać? 

A.O. O. Tak! 
T.D. Czy jakąś rolę odgrywa w Pani życiu mistycyzm? 
A.O. Tak. 
'I.D. Czy potrzebowała Pani kiedykolwiek porady psycho-

loga lub psychiatry? 
A.O. Tak. 
T.D. Czy szczerość jest wadą czy zaletą? 
A.O. Zaletą, jeśli to naprawdę szczerość . Często zdobywa

my się ria pół szczerość, która jest męczarnią. 

T.D. Co silniej pobudza człowieka do działania: niepowo
dzenie, czy perspektywa sukcesu'? 

A.O. Perspektywa sukcesu. I wyłącznie. 
T.D. Co jest ważniejsze: intuicja czy zdolność logicznego 

i racjonalnego myślenia? 
A.O. Jedno i drugie. 
T.D. Człowiek tworzy sztukę czy sztuka tworzy człowieka? 
A.O. Też - jedno i drugie. 
T .D. Czy wszystko można kupić za pieniądze? 
A.O. Nie. 
T.D. Czego nie można? 
A.O. Przede wszystkim młodości. 
T.D. Czy to, że zabieg przerywania c1ązy nie stanowi żad

nego problemu uważa Pani za problem? 
A.O. Mój - nie. 
T.D. z czego wynika narastanie wzajemnej obojętności lu

dzi wobec siebie? 
A.O. z pośpiechu, z trudności codziennego życia, z zani

kania kunsztu rozmowy, z braku wyobraźni, z niedo
broci, z obecności telewizorów w domach. Moja znajo
ma np. nie przyjmuje telefonów i przyjaciół w czasie 
audycji telewizyjnych. 

T.D. Czy wierzy Pani w możliwość istnienia UFO? 
A.O. Nie obchodzi mnie to. 
T .D. Czy wzięcie udziału w tym wywiadzie sprawiło Pani 

przyjemność? 

A.O. Tak. 
T.D. Czy często może Pani pozwolić sobie na to by być 

sobą? 

A.O. Prawie zawsze. 

Rozmawiali: Krystyna Żak i Waldemar Maliszewski 
Tygodnik Demokratyczny 1979 nr 8 



W przedstawieniu wykorzystano teksty następujących au

torów: 

J. Afanasjewa, J. Brzechwy, B. Choińskiego, K. Chrza
nowskiego, Z. Friedwala, J. Galkowskieg·o, R.M. Grońskie

go, Gru.s.wzyń·skiego, M. Hemara, R. Jarockiego, O. JeJly'ego, 
L. Jęczymka, J. Jurandota, E. Kairasińskiego , S. Karpiń

skiego, L. KonarSkiego, B. Kozidrak, W. Majakowskiego, 
J. Od!rowąża , A. Osieckiej, H. Pietrusiewicz, H . Roztwo
rowskiego, E. Szlechtera, T. Stacha, L . Starskiego, T. Sli
wiaka, Z. Szita:bar, K. Toma, J. Tuwima, S. Tyma, K. Ur
gac·za, A. Wertyńskiego, K. Winklera, A. Własta, J. Ju
randota . ' 

Wykorzystano również ma,teriały anonimowe: ogłoszenia 

i reklamy, ballaidy podwórzowe, wiadomości prasowe, pa
miętniki chłopskie, wspomnienia, powieść w odcinkach, in
struktaże zetempowskie, listy do „Fali 49", opinie z zakła
dów pracy, dono.sy, ko.respondencję prywatną. 

W przedstawieniu wykorzystano melodie następującyclt 

kompozyt9rów: 

P. Asłanowicza, Z. Białostockiego, H. Bettiego, L . Ca
succi'ego, B. Davisa, E. Donata, R. Erwina, P. Figla, I. Garz
teckiej, N. Gay'a, W. Głucha, W. Golda, F. Gordon, G. Gou
blier'a, J. Haftmana, J. Hajduna, M. Hemara, Jotara, S. Kel
tera, Z. Karasińskiego, L. K aszyckiego, J . Kozidraka , Z. Ko
niecznego, S. Krajewskiego, W. Lutosławskiego, Ma>rlicza, 
J. Mądroszkiewicza, A. Melodysta, J. Mikuły, A. Mund
kowskiego, Olearczyka, K. Paska, J. Petersburskiego, J. Pie
trzaka, R. Rodgersa, M. Sarta, W. Solarza, K. Suleja, J. Sty
ne'a, T. Sygietyńskiego, W. Szpilmana, T. Tischauera, J. Wa
sowskiego, H. Warsa, A. Wertyńskiego, Z. Wiehlera, H . Wil
liamsa, Żuławskiego, R. Żylińskiego. 

Autorem pieśni tytułowej jest Jerzy Afanasjew, jej kom
pozytorem - Janusz Hajdun. 

] 
I 

Część pierwsza 1ł.od!Uce *•* 

1. Prolog. Mamy nadzieję. 

2. Urządzamy się. Mamy nadzieję. 

3. Tańczymy, bawimy się. Mamy nadzieję. 

4. Kupujemy, sprzedajemy. Mamy nadzieję. 

5. Kochamy, nie kochają nas. 

6. Do oczu zagląda nam bieda. Mamy na-
dzieję. ,,. 

7. Żyjemy jak motyle. Będziemy mieli woj-
nę. 

- Rzecz dzieje się przed wojną. 

Część druga 1J2ieci i wlUIAi **• 

1. Prolog. Mamy nadzieję. 

2. Budujemy Zręby. Mamy nadzieję. 

3. Przecieramy oczy. Mamy nadzieję. 

4. Żenimy się z żonami. Mamy nadzieję. 

5. Budujemy Drugą Polskę. Mamy nadzieję 

6. Mamy nadzieję, mamy nadzieję. .,; 

- Rzecz dzieje się po wojnie. 



Niektóre osoby komedii 
ANTREPRENER 
(Matysiak Eustachy). Ur. 1906 na Tarnce. 1922 - oddany 
przez matkę (właścicielka straganu z warzywami) na prak
tykę do cukiernika. Przyłapany przez żonę pryncypała na 
drobnej kradzieży, opuszcza cukiernię i przenosi się do 
Sródmieścia. Zapisuje się na kursy hotelarskie, ale znie
chęca się po kilku miesiącach i podejmuje pracę w lokalu 
rozrywkowym w charakterze fordansera. Na dancingu w 
„Adrii" poznaje żonę bogatego bankiera, Jadwigę. Dama 
ta wkrótce porzuca męża i przyjąwszy pseudonim „Kokota 
Mimi", występuje wraz z Antreprenerem w licznych lok&.
lach rozrywkowych stolicy i na prowincji. W roku 1937 
kupują własny lokal: ,,Pod różową pończochą". W 19:~9 

rodzi im się córka, Krystyna. Mimo to Antreprener me 
decyduje się na małżeństwo z Mimi; kilkakrotnie odchodzi 
i wraca, a w czasie okupacji wyjeżdża do Łodzi, gdzie 
pracuje jako szatniarz. Pierwsze lato po wojnie spędza bez 
stałego zajęcia w licznych rozjazdach: Wrocław, Jelenia 
Góra, Cieplice. Jest autorem piosenki „Tango Szaber". W 
roku 1947 zgłasza się do przedsiębiorstwa „Artos", gdzie 
pracuje jako organizator imprez estradowych. W latach 
sześćdziesiątych, zatrudniony dorywczo jako konferansjer 
przez „Bart", „Pagart" itp. Obecnie na emeryturze. Pro-
wadzi zespół osiedlowy „Jasność". -·-
KOKOTA MIMI 
Ur. 1910. Z domu Trittlówna, spowinowacona przez ojca 
z Wedlami, przez matkę - z zubożałą rodziną ziemiańską 
Mokiejskich. Wychowana przez guwernantki, niemal nie 
opuszcza eleganckiej willi w Konstancinie. W wieku 18 lat 
wydana za mąż za starszego od siebie o ćwierć wieku bo
gacza, jednego z najbardziej wpływowych bankierów sto
licy, Emila Suszkowskiego - przyjaciela domu. („Susz
kowski i Trittler: Dywany, kosztowności"). Po paru latach 
nieudanego pożycia, opuszcza męża i żyje w związku mor
ganatycznym z Eustachym M. (patrz: ANTREPRENER). 
Wyklęta przez rodzinę, pozbawiona środków, chwyta się 

różnych zajęć. Tańczy. Jest modelką w szkole sztuk pięk
nych. Pozuje do zdjęć fotoplastikonu. Statystuje w filmie 
„Ada to nie wypada". Spiewa w „Kaskadzie". Jest współ
właścicielką podrzędnego lokalu. W czasie wojny wstępuje 
do konspiracji. Ginie na barykadach Powstania Warszaw
skiego. Jej córka, Krystyna, wychowuje się w sierocmcu. 
Po matce zostaje jej złoty pierścionek i zdjęcie nieznajo
mego mężczyzny w smokingu. -·-

UBOGI ZAKOCHANY 
(Hreczko Władysław). Ur. 1914 w Siemiatyczach, w rodzi
nie kolejarskiej. Kończy dwie klasy gimnazjum klasyczne
go w Białymstoku. Po śmierci ojca przerywa naukę i wra
ca do Siemiatycz, gdzie pracuje jako dróżnik, pomagając 

matce w wychowaniu młodszego rodzeństwa. W przede
dniu dojścia do pełnoletności wyrywa się do stolicy, gdzie 
przeżywa przygodę swojego życia z kobietą światową. Ni
gdy o tym nie opowiada. Po powrocie do rodzinnego mia
sta żeni się z Kępką Bogumiłą (patrz: Dziewczyna z Sute
ryny). Dwoje cjzieci: Roman i Helena. Ubogi Zakochany 
zamierza dać dzieciom staranne wykształcenie. Przechowuje 
szkolne podręczniki łaciny i g.reki. Po śmierci kolegi-kole
jarza układa wiersz, który wysyła do Wiadomości Literac
kich. Otrzymuje odpowiedź: „Pan U.Z., zam. Siemiatycze
-Węzeł . Nie wykorzystamy". 
Zmobilizowany w roku 1939 ginie zaraz na początku woj
ny nie opuszczając swojego powiatu. W jego plecaku zna
leziono zdjęcie kobiety, która nie była jego żoną. (Patrz: 
Inteligentna inżynierowa nowoczesna). -6-
INŻYNIER METROPOLITAINE 

(Tański Fryderyk). Ur. 1910 w Lublinie. Postać powołana 

uprzednio do życia przez Tytusa Czyżewskiego w minia
turze pt. „Słońce i Osie!". Prawdopodobnie inżynier-magi

ster, starannie wychowany w rodzinie mieszczańskiej. Je
go debiutem architektonicznym jest projekt wnętrza loka
lu dancingowego „Pierwsza noc" (z fordanserkami i fon
tanną). W roku 1935 „Kurier Polski" zamieszcza następu

jącą reklamę... Różne bywają pierwsze noce... Sami aż 

nadto dobrze o tym wiemy. A więc po co ryzykować. Naj
lepiej zrobisz spędzając ją wśród różowych marmurów, 
prawdziwej roślinności i świetnych tancerek, przy butelce 
najprzedniejszego szampana. 
W roku 1936 wbrew woli rodziny, Inżynier odwiedza Ber
lin i ogląda Olimpiadę. Marzą mu się olbrzymie rozwią

zania urbanistyczne w guście niemieckim. Poznaje osobi
ście twórcę ówczesnej architektury Berlina, A. Speera. 
Po powrocie do kraju nie tai sympatii pro-niemieckich. 
Po rozwodzie z Inteligentną Inżynierową Nowoczesną żeni 

się z Mery, artystką operetki. Wojna przynosi zasadnicze 
zmiany w jego poglądzie na świat. Wałczy na froncie za
chodnim, ginie z bronią w ręku. Mimo to jego jedyny syn, 
Tański Rudolf, ma w latach pięćdziesiątych pewne trud
ności z dostaniem się na architekturę. 

-·-



REKIN FINANSJERY 

czyli GOSC KTORY PŁACI 

(Zaleski Józef). Urodzony 1902 w łódzkiej rodzinie handlo
wej ... Kto chce nabywać materiały, które jeszcze drugw 
pokolenie otrzyma w spuściźnie, niech kupuje towary w 
widzewskiej manufakturze sp. akc. w Łodzi ... W roku 1926 
przenosi się do Gdyni, gdzie całość majątku lokuje w bu
dowie portu. W latach trzydziestych kupuje willę pod War
szawą i staje się udziałowcem firmy „Elibor" (Firma Eli
bor - przedsiębiorstwo Forda na Polskę, Pierwszorzędna 

jakość, doskonałe na polskie drogi. Sensacyjna cena: Li
muzyna - 2.000 dolarów, Kabriolet - 2.000 dolarów). 
Zmobilizowany w 1939, trafia do niewoli. Po wojnie osie
dla się w Argentynie, gdzie prowadzi akcję p.n. „Bez
krwawe Łowy '. ' (polowania fotograficzne, aprowizacja, noc
legi, wykwalifikowani przewodnicy). W roku 1956 repatriu
je się i żeni (secundo voto) z Jolantą Zarembą (słynna 

„Cebula Wolska"). Z początkiem lat siedemdziesiątych za
kłada jedną z pierwszych firm polonijnych „Red Apple" 
(szampony i kremy). 
Obecnie, jako sędziwy starzec, pomaga wnukom w intere
sach: Przedstawicielstwo Forda na Polskę. Kabriolet -
6.500 dolarów, Limuzyna - 7.000 dolarów. 

-·-
CNOTLIWA ZUZANNA 

(Marczyńska Zuzanna). Ur. 1913, ambitna panna z małego 
miasteczka. Jako piętnastoletnia dziewczyna opuszcza ro
dzinny Łask i udaje się do Sieradza, gdzie własnym sump
tem kończy pensję, dopomagając Przełożonej w wycho
waniu młodszych panien. Po przeprowadzce do Warszawy 
pozuje do zdjęć, ale tylko w poważnych żurnalach. Pra
cuje jako recenzentka w jednym z pism kobiecych. Byw::i. 
Planuje dłuższą powieść z życia śmietanki warszawskiej. 
W roku 1933 wychodzi za mąż za Francuza, amatora spor
tu balonowego. Francuz, Jean Bayard, ginie w wypadku 
słynnego balonu „Tristania", a Zuzanna rodzi córkę, Kata
rzynę. W obawie, iż dziecko przeszkodzi jej w karierze, 
oddaje je na wychowanie ciotce, prostej kobiecie. W wy
niku łapanki ulicznej Zuzanna trafia na roboty do Nie
miec. Tam wychodzi ponownie za mąż. Po powrocie do 
kraju nie odnajduje córki. 

-· -



INTELIGENTNA INŻYNIEROWA NOWOCZESNA 

Ur. 1915 w zamożnej rodzinie ziemiańskiej, spokrewniona 
przez matkę z Zamoyskimi. Emancypantka. Kończy pensję 
dla panien w Wilnie, a następnie przyjeżdża na karnawał 
do Warszawy, gdzie zatrzymuje się u krewnych . Jedna z 
jej ciotek pro.wadzi snobistyczny salon , w którym młoda 
piękność poznaje trzech swoich kolejnych mężów: automo
bilistę, reżysera operowego i inżyniera. Skompromitowana 
przewlekłym procesem rozwodowym z automobilistą, uda-
je się do Paryża, gdzie pracuje w biurze projektów jako 
kreślarka. Wraca przed samym wybuchem wojny. Bierze 
udział w rajdzie pań: prowadzi zielonego „Packarda" (do 
tego: zielony zamszowy kostium, zielone rękawiczki). Je~t 

bohaterką sezonu zimowego , warszawska ulica nazywa ją 

„Madame Packard". 
Jedna córka, Julia. -·-
PROSTY CZŁOWIEK 

Według wcześniejszych źródeł Prosty Człowiek (P. C.) uro
dził się w r. 1905 we wsi Mrozy k/Czyże\\·a , woj. Białostoc
kie. Jego ojciec, S. C. (Szary Człowiek) , z zawodu kowal 
- wstąpił do Legionów i poległ pod Warszawą w bitwie, 
która przeszła do historii. 
Autor książki „Prości ludzie w Kongresówce i Galicji", 
prof. Zdzit-Zdzitowiecki (Lwów 1932) zwraca uwagę na 
fakt , że P. C. wychował się w rodzilnie wielodzietnej. Wraz 
z piątką sióstr i braci korzystał z zapomogi udzielanej 
przez Koło Pań (por. Księgi Parafialne Czyżewa). Jego 
matka , Saltz Halina, prała bieiiznę po domach. W r . 1926 
rod zina przeniosła się do pobliskiego Czyżewa . 

Według późniejszych opracowań (Altenberg i Kron ,,Prości 

ludzie w Galicji i Kongresówce") wspomniany wyżej S. C. 
(ojciec) nie poległ jako legionista , lecz został zakatowany 
przez bestialskiego ekonoma w czasie strajku fornali we 
wsi Mrozy Małe. Autorzy dzieła (Warszawa, „Książka i 
Wiedza", 1966) podkreślają fakt , że P. C. wychował się w 
rodzinie wielodzietnej. Dotarli także do materiałów , z któ
rych wynika, że również matka P. C., Saltz Halina, zginęła 
tragicznie, a to w czasie pożaru Czyżewa wznieconego przez 
Niemców w roku 1942. Oba źródła są zgodne co do tego, 
że ok. roku 1925 P. C. opuścił Czyżew i udał się do Gdyni. 
Tam pracował jako pomocnik w warsztacie blachaTskim. 
Następnie - w kantorku u notariusza. W tym czasie P. C. 
kupił kilka akcj.i rozwijających się spółek , a to „Tanie Ba
nany", „Gdynia Canaria Lines" i ,,Stal Polska". 

Prof. Zdzit-Zdzitowiecki analizując budżet P. C. i jego spo
sób gospodarowania na tle panujących stosunków, stawia 
hipotezę„ że P . C. w latach trzydziestych doszedłby do ma
jątku, przeszkodziła mu w tym jednak ciężka choroba płuc . 

Altenberg i Kron zbijają tę tezę, przedstawiając materiały. 

z których wynika, że wszyscy właściciele wymienionych 
spółek byli hochsztaplerami, doprowadzili P. C. do ruin:;, a 
sami zbiegli za granicę. Oba źródła są zgodne co do tego, 
że P. C. walczył w kampanii wrześniowej. Wg Altenberga 
i Krona stawił się na punkcie poborowym boso i z kijem 
w ręce. Wg Zdzitowieckiego - był w dobrej kondycji 
psych.-fiz. i dosłużył się stopnia porucznika. Następne czte
ry lata spędził w niewoli. Dopiero po powrocie (1945) udał 
się do Czyżewa odwiedził grób matki. Podobno do dziś 

żyje w Polsce. 

-·-
TAPER 

(Ur. 1905 w Belgradzie): Osiecki Wiktor, pianista. W la
tach 19'27-1929 występuje w lokalu „CasLno de Paris" we 
Lwowie. Następnie, zaangażowany przez właściciela „Adrii .. 
- Moszkowicza - przenosi się do Warszawy. 
Występuje również w kawiarni „Sztuka i Moda" na Kró
lewskiej. Jest kompozytorem piosenki „Uśmiech twych ust" 
W roku 1935 żeni się z warszawianką, Marią z LipO \\'Skich 
Sztechmanówną. Tuż przed wojną kupują w Zakopanem 
kawiarnię „Watra" i urządzają ją arcy-nowocześnie. 
Jedna z córek: Agnieszka. 

-·-
SARA 

Ur. 1901 w Go l-:;biówce koło Mińska Mazowieckiego. Jed na 
z trzech córek Rebeki i Jakuba, właścicieli sklepu korzen
ne~o . Po ukończeniu czterech klas szkoły w Mińsku p:-a
cu je w sklepie ojca, do czasu zamążpójścia za krawca Fe
li ksa ·wagmana. 
W 1918 roku przenosi się wraz z mężem do Warszawy i 
pomaga mu \\" warsztacie krawieckim przy ulicy Nalewki 
7. Gdy mąż zapada na suchoty, trudni się kolejno sprzeda
żą suszonych ryb, handlem ulicznym i bukieciarstwem. Jej 
jedyny syn, Abraham, ginie w katastrofie okrętu „Lincoln·•. 
Sa ra nigdy nie przyjmuje do wiadomości śmierci syna. 
Traci zmysły. Codziennie o świcie otwiera szeroko okna. 
Czeka 

-·-



RITA NOCNY MOTYL 

Ur. 1909 w zbiedniałej rodzinie szlacheckiej. Jako osiem
nastoletnia panna przyjeżdża do stolicy i pracuje w cha
rakterze guwernantki w rodzinie hrabiego Palajskiego. 
Staj e s ię bohaterką skandalu: Palajski zakochuje się w Ri
cie, rzuca żonę i występuje o rozwód. 
W drodze do Monte Carlo, Palajski , podróżujący białym 

oplem, w pada w poślizg i ginie na miejscu (1931) . Rita , 
która mu towarzyszyła, uderza głową o krawędź okna. Od
t ąd cierpi na ustawiczną bezsenność . Można ją widzieć sa
motną, w lokalach warszawskich i lwowskich o drugiej 
i trzeciej nad ranem. Sumka, którą uzyskała po sprzedaż~· 

szmaragdowego naszyjnika (pr ezentu szalonego kochanka) 
pozwala jej na ekscentryczne życie . Ginie na początku wo j
ny, od zabłąkanej kuli. 

-·-
BOHATER POZYTYWNY 

(Hreczko Roman). Ur. 1933 w Siematyczach , syn dróżnika 

kolejowego (patrz: Ubogi Zakochany) i Dziewczyny z Sute
ryny. Po śmierci ojca wYjeżdża wraz z matką i siostrą na 
wieś, na Pomorze. 
W czasie wojny, jako dziecko , pracuje w polu u dziedzica 
Mokiejskiego. W roku 1949 kończy szkołę podstawo.wą w 
Nakle. Jesienią tegoż roku przenosi się w raz z trójką ko
legów do miasta 1powiatowego, gdzie pracuje jako robotnik 
w cuk>rowni. Zapisuje się do ZMP, organizuje młodzieżową 

brygadę pracy. Po ukończeniu kursu ideologicznego w Tc
runiu wraca na wieś, jako najmłodszy w Polsce Północnej 
Instruktor Powiatowego Zarządu ZMP. W roku 1954 po
dejmuje pracę z trudną młodzieżą. Przez półtora roku pro
wadzi szkolenie ideologiczne w zakładzie Poprawczym w 
N. Mimo olbrzymiego wysiŁku nie potrafi odnaleźć wspól
nego języka z niewiele od siebie młodszymi chłopcami i 
dziewczętami, nawet wtedy kiedy do Zakładu trafia jego 
siostra Helena. Pod wpływem wydarzeń Października 1956 
rezygnuje z obranej drogi życia. Nie kończy rozpoczętej w 
roku 1955 broszury p.t. „Co przeszkadza naszej organizacji". 
Nie żeni się . Choruje na płuca , przebywa przez dłuższy 

czas w sanatorium w Karpaczu. 
Po ,powrocie z Karpacza robi maturę w szkole dla pracu
j ących. Wstępuje na polonistykę, którą kończy mając tr zy
d zieści trzy lata , po wielu przerwach spowodowa.nych urlo
pami zdrowotnymi. 
Od roku 1968 pracuje w Turoszowie, jako nauczyciel. -·-



KASIA traktorzystka 

(Pyzel Katarzy.na). Ur. 1934, wychowana przez ciotRę, pro
stą kobietę. Ciotka ta, pracownica rolna, zamieszkała od 
lat na wsi pod Łaskiem, wykarmiła młodą kuzynkę wraz 
z trojgiem własnych dzieci i zameldowała pod własnym 

nazwiskiem: Pyzel. Właściwie nazwisko dziewczy.nki 
brzmiało : Katarzyna Marczyńska-Bayard, była to bowiem 
córka słynnego baloniarza francuskiego i Zuzanny Mar
czyńskiej (patrz: Cnotliwa Zuzanna). Wychowana w wiej
skich warunkach Katarzyna wyrosła na zdrową, do
rodną dziewczynę. W roku 1950, jako szesnastolatka zale
dwie, zapisała się na kurs dla mechaników i traktorzystów, 
który skończyła z odznaczeniem. Odtą<i grała w polu 
pierwsze skrzypce, była przodownicą pracy i jeździła na 
uliczne zloty i konferencje. Była na Festiwalu Berlińskim 
-.v roku 1952. 
Układano o niej piosenki i pisano wiersze. 
W czasie Festiwalu Warszawskiego poznaje młodego ma
larza , który znacznie wpływa na złagodzenie jej zasad. Do
czekuje się przydomka Zakocha.na Personalna. Wkrótce po 
ślubie młodzi otwierają przedsiębiorstwo „Farby i Lakie-
1-y'' . W latach siedemdziesiątych, wraz z dziećmi, wyjeż

dżają samochodem z przyczepą campingową do Francji. 
Obecnie prowadzą w Lyonie firmę „Farby, lakiery, pokry
\\-anie powierzchni metalowych pistoletem automatycznym". 
Mają przedstawicielstwo w Warszawie. -·-
JULIA 

Ur. 1938 w Paryżu, córka Inteligentnej Inżynierowej Nowo
czesnej. Piękna dziewczyna, wychowana przez rozpieszcza
j ącą ją matkę, niewiele pamięta z czasów wojny. Kiedy 
matka, po trzech rozwodach, wróciła z córką do Polski, 
dziewczynka miała niespełna rok. Czasy okupacji spędziły 
na wsi. Po wojnie stw-0rzono Julii doskonale warunki. Mat-

-ka uczyła ją języków, zapisała na prywatne lekcje rysun
ków. Zadbala o pływanie i łyżwy. Mimo to Julia nie byla 
dziewczyną spokojną, ani szczęśliwą. W wieku siedemnastu 
lat. po niezdanym egzaminie na Akademię Sztuk Pięk.nych, 

'\\·y jeżdża samotnie do Krakowa. Spędza czas w świecie 

piwnic i kabaretów stu<ienckich. W listopadzie 1955 roku 
spotyka w „Krzysztoforach" krnąbrnego poetę i kontes
tatora - Marka. Staje się jego wiernym cieniem. Walczy 
z alkoholem, szaleństwem i światem. Namawia Marka, 
w ielokrotnie karanego za włóczęgostwo, aby podjął pracę 

i pisywał reportaże z małych miasteczek. Marek odpowiada 
cytatem z Bursy. „Mam w dupie małe miasteczka"„. 

Julia zarabia na życie pracuj<1c jako instruktorka w Za
kładzie Poprawczym w N. W młodej dziewczynie, Helenie 
H., rozbudza zainteresowania filozoficzne. Dziewczyna 
(przezywana „Helą Doktorką") istotnie robi w roku 1968 
doktorat i wyjeżdża na uniwersytet do Toronto. 
Z początkiem lat siedemdziesiątych Julia porzuca pracę i w 
ślad za Markiem przenosi się z miejsca na miejsce. Miesz
kają na wsi na Kujawach, w Grudzią<izu i na Wybrzeżu. 
Zakładają teatr wędrowny. Obecnie Marek jest taksówka
rzem. Julia wypala gliniane kogutki. Są wciąż razem. 

AGNIESZKA OSIECKA 

NIECH NO TYLKO ZA WITNĄ JABŁONIE 

Swiat nie jest taki zły, 
Swiat wcale nie jest mdły, 
niech no tylko zakwitną jabłonie, 
to i milion z nieba kapnie, 
i dziewczyna kocha łatwiej -

·jabłonie, kwitnące jabłonie. 

Wszystkim manna pada z nieba, 
ludzie mają co potrzeba, 
darmo światło, gaz i lokaja. 
Spią od rana do wieczora, 
czasem drepcą do kościoła, 
a nocą zmęczeni śpiewają: 

Swiat nie jest taki ;dy, 
świat nie jest taki mdły, 
niech no tylko zakwitną jabłonie, 
babcie wnuczkom bajki klecą, 
złote zęby z nieba lecą -

1jabłonie, kwitnące jabłonie. 

Oto chmurka na niebiesiech, 
zgadujemy co nam niesie -
biały śnieg, czy srebrne złotwóki? 
Wszyscy klniemy - toż to skandal 
dzisiaj z nieba - wstyd i granda ~ 
padały gorące parówki... 

Swiat nie jest taki zły, 
świat nie jest wcale mdły, 
tak kończymy sobaczą melodię: 

jabłonie, 

kwitnące jabłonie. 

JERZY AFANASJEW 
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