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Hanka Ordonówna 
- legenda o Kopciuszku 

Uboga robotnicza dzielnica Warszawy. Ulica Żela
zna 68. Pokój z kuchnią. Mieszka w nim Włady
sław Pietruszyński, kolejarz, z żoną Heleną i córe
czką Manią. Gdy Maria Anna ma sześć lat, w 1908, 
matka zapisuje ją do szkoły baletowej przy Teatrze 
Wielkim. W domu się nie przelewa, a w balecie 
dzieci mają bezpłatne śniadania i obiady, uczą się 
też w szkole powszechnej. Marysia marzy o karie
rze tancerki. W roku 1915 stawia już pierwsze kroki 
na deskach Teatru Wielkiego. Nadszedł listopad 
1918. Warszawa jest w stanie euforii po odzys
kaniu niepodległości. Teatry i teatrzyki cieszą się 
ogromnym powodzeniem. Wacław Julicz werbuje 
do kabaretu SFINKS wybitnych wykonawców, 
angażuje też kilka tancerek ze szkoły baletowej. 
Jest wśród nich Marysia Pietruszyńska. Jej debiut 
w tańcu solowym nie był imponujący. Po krótkim, 
wygłoszonym przez Julicza, prologu rozsunę/a się 
kurtyna, rozległy się dźwięki „Moment musical" 
Schuberta i na małą scenkę wbiegła lękliwie 
młodziutka tancereczka, ubrana, nie wiadomo 
czemu, w strój kowbojski, w którym wykonała 
szereg niewyszukanych baletowych ewolucji. („.) 
By/ to jej pierwszy występ estradowy. Chude jej 
nogi i wymizerowana . buzia dygotały z tremy 
- wspomina Tadeusz Zeromski. Mijają miesiące 
intensywnej pracy. Marysia tańczy w duetach 
z Brodelkiewiczem, ale uczy się wszystkiego, całe
go repertuaru SFINKSA. Chciałaby zaśpiewać 
jakąś piosenkę. Poszukuje rady u wielkiego Karola 
Hanusza. 
Wszystko na świecie jest możliwe, moja maleńka. 
Tylko widzisz, z takim nazwiskiem jak twoje: 
Pietruszyńska, to daleko nie zajedziesz. To nie jest 
nazwisko na scenę. Artystka musi nazywać się 
niezwykle ... - Tak, to prawda„ . Ale jak mam się 
nazywać? - Jak? Coś trzeba wymyślić„ . Ordon. 
Maria Ordon!„. Chociaż: Maria„. - Na drugie 

mam Anna - Świetnie! Anna Ordon. Voita* 
Zadebiutowała jako piosenkarka w napisanej 
przeze mnie piosence „Szkoda słów" - pisze 
Artur Tur - z muzyką J. Zucka. Tekst tej piosenki 
zaginą/ i mogę tu przytoczyć z niego jedynie 
pierwsze słowa refrenu: „Szkoda słów i szkoda 
twoich lez".Debiut ten wypad/ bardzo niefortun
nie. Można by/o o nim rzeczywiście powiedzieć 
tylko: „Szkoda słów". Przypominam sobie recen
zję z tego programu. Pewien znany i ceniony 
krytyk, którego opinia by/a wtedy wyrocznią, pi
sał:„. - a jeżeli chodzi op. Ordonównę, jestem 
zdania, że kotów i dzieci na scenie pokazywać nie 
należy. „. By/a to, jak łatwo się domyślić, aluzja do 
dziecinnego wyglądu i bardzo jeszcze wtedy pisk
liwego głosu Ordonki. Widać z tego, jak trudno, 
będąc krytykiem teatralnym, odgadnąć, co w tra
wie piszczy. 
Nie przejmuj się- mówią koledzy~ bądź co bądź 
napisali „pani Ordonówna", to wcale nieźle. ład
niej niż Ordon. * 
Speszona klęską młodziutka debiutantka uciekła 
z Warszawy do Lublina. Tam zaangażowała się już 
jako piosenkarka do kabaretu WESOŁY UL. Pra 
cuje intensywnie nad sobą, uczęszcza nawet na 
kursy dla dorosłych przy miejscowym gimnazjum. 
Sama szyje sobie kostiumy, uczy się charakteryza
cji teatralnej. Po kilku miesiącach pracy w Lublinie 
wraca do Warszawy już nie jako Anna tylko Hanka 
Ordonówna. Znó.w dzięki Hanuszowi udaje się jej 
dostać do Ml RAZU, gdzie występują razem w du
etach śpiewna-tanecznych. W owym czasie zapo
wiedziano w Warszawie dwa wielkie koncerty „Na 
Gwiazdkę dla Żołnierzy", które miały się odbyć 
w Bristolu i w Hotelu Europejskim z udziałem 
najznakomitszych warszawskich gwiazd operetki 
i farsy: Wiktorii Kaweckiej, Lucyny Messal, Mery 
Mrozińskiej, Józefa Redo, Kazimierza Dembows
kiego itp. Ulegając gorącym prośbom Ordonów
ny, która bardzo pragnęła wystąpić w tym świet
nym gronie; Karol Hanusz, lansujący wówczas 
słynną po dzień dzisiejszy piosenkę Czesława 
Gumkowskiego z muzyką Bronisława Halperna pt. 



„Czarna Mańka", zrezygnował ze swego solowe
go występu na tych koncertach i wystąpi/ na nich 
w utanecznionym duecie „Destinee" z Hanką 
Ordonówną. Występ ten zakończy/ się głośnym 
sukcesem Hanki, który jednak - zdaniem Artura 
Tura - nie zawróci/ jej w głowie i nie zahamował 
jej pracy nad sobą. 
Sukces ten spowodował jednak powrót Ordo
nówny do SFINKSA. Niestety, wkrótce kabaret 
przestał istnieć. W poszukiwaniu szerszych moż
liwości artystycznych Ordonówna wyruszyła do 
innych miast i występowała w Krakowie, Wilnie 
i w lwowskim teatrzyku UL. Wędrówki swoje 
zakończyła w warszawskim STAŃCZYKU, po 
czym w marcu 1923 wystąpiła w QUI PRO QUO 
i w niedługim czasie została tam zaangażowana na 
stałe. 
W QUI PRO QUO pod troskliwą opieką znakomi
tego pedagoga Jerzego Boczkowskiego talent 
Ordonówny zaczął się rozwijać i rozkwitać 
- znów cytuję wspomnienia Artura Tura - w za
skakującym tempie i zanim zdążyliśmy się obej
rzeć, z pełnego wdzięku i uroku, lecz nieporad
nego i nieopierzonego pisklęcia wyrósł niemal 
w naszych oczach wspaniały rajski ptak polskiego 
kabaretu. 
W roku 1924 przybywa - w zespole kabaretu 
literackiego rosyjskich emigrantów NIEBIESKI 
PTAK - Fryderyk Jarosy, uważany na najwybit
niejszego konferansjera tamtych czasów. Ordo
nówna jest nim oczarowana, a Jarosy- zakochał 
się w niej „od pierwszego wejrzenia" i pozostał 
w Warszawie, a ściślej w QUI PRO QUO. W szyb
kim tempie nauczył się mówić po polsku i stał się 
filarem kabaretu. Teraz Jarosy uczy Hanećkę rze
miosła scenicznego. Sam dobiera jej repertuar. 
Następuje czas wielkich triumfów Ordonówny, 
którą Boy-Żeleński wtedy właśnie w jednej ze 
swych recenzji nazwał „olśniewającą Ordonką". 
Odtąd już cała Warszawa nazywa ją Ordonką. 
$piewała wówczas m.in. słynną „Córkę kata" 
Tuwima, a także parodie piosenek Wertyńskiego 
-ubrana w kostium pierrota. Pojawiają się pierw-

sze propozycje występów w Niemczech i _Francji. 
W marcu 1926 śpiewała w sali konserwatorium 
paryskiego. Często wyjeżdżała zagranicę dla uzu
pełnienia studiów wokalnych i aktorskich: do 
Włoch, Wiednia i Paryża. Dzięki Jarosemu poznaje 
i pobiera lekcje u najsłynniejszej wtedy artystki 
Komedii Francuskiej Cecile Sorel i u Yvette Guil
bert. Z tą ostatnią zresztą porównywano ją, 
a Jarosy opowiadał publiczności QUI PRO QUO, 
że prasa paryska nazywa Yvette Guilbert „francus
ką Ordonką". Skoro już jesteśmy przy konferans
jerce Jarosego warto przytoczyć choć jedną z jego 
anegdot-zapowiedzi występów Ordonki: 
f!rawdziwy artysta, nawet aryjczyk, jest zawsze 
Zydem wiecznym tułaczem, Ahasverem, wiecznie 
w pogoni za nową treścią do swych kreacji. Taką 
Ahaswerką jest też Hanka Ordonówna. Wiecznie 
głodnymi oczyma, wiecznie nienasyconymi uszy
ma wchłania ona wszystkie dziedziny życia i ludz
kiej duszy, aby znaleźć choć iskierkę, która potem 
rozpali się w rolę. Na drodze tych poszukiwań 
znajdują się często zabawne nieporozumienia. 
Kiedyśmy w zeszłym roku byli w Nicei, Ordonka 
marzyła o piosence obłąkanej dziewczyny. Wszę
dzie szukała wariatów, aby ich studiować. Pew
nego dnia, spostrzegliśmy na ławce człowieka, 
który siedział z wędką w ręku i byl przekonany, że 
łowi ryby w piasku promenady nicejskiej. Zro
zumieliśmy natychmiast, że to wariat- i Ordonka 
zaczęła mnie prosić, żebyśmy do niego podeszli, 
zawarli z nim znajomość i poszli razem na śniada
nie. Tak się też stało. W restauracji wariat w dal
szym ciągu trzymał przed sobą wędkę i niby to 
lapal ryby, co jednak nie przeszkadza/o mu wybie
rać z karty najdroższe potrawy i napoje. Ordonka 
pełna współczucia, zadała mu pytanie: - Czy 
dużo już pan zlapal na tę wędkę? - a on na to 
odpowiada - Pani już jest dziś czwarta! Takie 
małe rozczarowania nie powstrzymują jednak Or
donówny od dalszych poszukiwań. Ostatnio rzu
ciła się na muzyczne i poetyckie skarby, zawarte 
w starych żydowskich piosenkach ludowych, któ
re zaraz tu odśpiewa. 





Gdy jej mówiono, że jest gwiazdą, odpowiadała iż 
raczej urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą, bo 
mając swego Fryderyka, swój teatr i swą sztukę 
jest najszczęśliwsza w świecie i nic jej więcej do 
życia nie trzeba. * 
Nowy Rok 1927 witany jest przez elegancką 
publiczność Warszawy w kinie APOLLO na pre
mierze filmu Wiktora Biegańskiego „Orlę". W ro
lach głównych Bolesław Orliński, kapitan-pilot, 
i Hanka Ordonówna. Uroczystość zaszczycił swo
ją obecnością sam prezydent Ignacy Mościcki. 
Szczęśliwe lata z Fryderykiem Jarosym nie trwały 
długo. Oto w QUI PRO QUO pojawiły się Tacjan 
Girls a wśród nich młodziutka, pełna wdzięku 
Stefcia Górska. I już Fryderyk kocha inną. 
- Moja droga Hanećko, sjerce nie sluga! - po
wiada na swoje usprawiedliwienie. Na te słowa 
Ordonka podnosi się z krzesła, podchodzi do 
drzwi, otwiera je i mówi: 
- Jeżeli sjerce nie sluga, to wynoś się!"" 
Mimo to cierpi bardzo i w tych miesiącach osamo
tnienia zapisuje swoje myśli, okruchy wierszy i całe 
strofy. Zbiorek ten nazwała Piosenki, których ni
gdy nie śpiewałam, a przedmowę do niego napisał 
Jarosy: ... Trudno pisać o Ordonce jako o autorce 
wierszy, gdy się ma tyle czułości i przyjaźni dla niej 
jako do człowieka, tyle zachwytu dla jej talentu 
i artyzmu scenicznego. Ale im więcej o tym myślę, 
tym lepiej widzę, że w tych pozornie różnych 
postaciach istota pozostaje ta sama: w życiu 
Ordonki jest tyle poezji, a w sztuce jej tyle życia, że 
niepodobna oddzielić tych trzech składników. 
Chodzi więc raczej o to, aby je połączyć prawdą, 
która jak nić czerwona snuje się przez życie, artyzm 
i poezję tej kobiety ... Nie potrafię jeszcze sięgnąć 
tak głęboko w tajemnice i melodię mowy polskiej, 
aby wynieść trafny sąd o utworach po polsku 
pisanych. I dlatego nic nie powiem o wierszach 
Ordonki, tylko o rączce, która je pisała, o tej 
wąskiej rasowej i nerwowo czulej rączce, która 
gestem tyle wyrazić potrafi na scenie, w życiu zaś 
o wiele więcej niż słowa. Ta ręka prowadziła po 
papierze drżące pióro i starała się wypowiedzieć 

wszystko to, co obudziły w sercu godziny samo
tności. Niechaj więc moja przedmowa nie będzie 
niczym innym jak pocałunkiem złożonym na dłoni 
Ordonki - pocałunkiem człowieka, artysty i czy
telnika. 
Tymczasem Ordonka podbija Europę. Sukcesy 
w Paryżu: Gdyby ojczystym językiem Hanki Or
donówny był francuski, zawojowałaby świat 
- pisze sprawozdawca „ Le Figaro"*, powodzenie 
w Wiedniu: Ta Polka o blond włosach jest najwięk
szą artystką naszych czasów*, entuzjazm w Ber
linie: Hanka Ordonówna, czarująca polska pieś
niarka, która tu zdobyła mnóstwo wielbicieli, z ol
brzymim talentem odtworzyła „Dwa Rytmy", 
w których zabłysła szczerym talentem*. 
Publiczność warszawska gorąco oklaskuje jej po
wrót do QUI PRO QUO, gdzie obchodzony jest 
hucznie jubileusz 1 O-lecia istnienia kabaretu. Jest 
rok 1929. Za kulisami QUI PRO QUO zjawia się 
przystojny, elegancki pan. Przynosi dyrektorowi 
Boczkowskiemu takst napisanej przez siebie pio
senki do hiszpańskiej muzyki Cosidosa. Ten pan to 
Michał hrabia Tyszkiewicz, a piosenkę pod tytu
łem „Uliczka w Barcelonie" zaśpiewa Hanka Or
donówna. Otrzyma za to od autora ogromny 
bukiet czerwonych róż, a cała Warszawa zacznie 
plotkować, że Tyszkiewicz zakochał się w Ordon
ce. Odtąd spotykają się codziennie. 
Ślub odbył się rankiem 26 marca 1931 w kościele 
św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w ścisłej 
tajemnicy przed prasą i fotoreporterami. Ordo
nówna ma na sobie białą suknię z przypiętym 
kwiatem pomarańczy, długie białe rękawiczki 
i biały kapelusik z białą woalką*. Z jej rodziny 
obecna jest matka, ojciec już nie żyje. Z rodziny 
pana młodego jest tylko kuzyn. Przyszła też garstka 
przyjaciół z teatru i kolegów Tyszkiewicza z MSZ. 
Rodzina Tyszkiewicza bojkotuje ten „skandalicz
ny mezalians". Artystka Ordonówna jest „trędo
watą" w ich sferach. Po ślubie państwo młodzi 
wyjeżdżają do majątku Orniany na Wileńszczyź
nie. Po kilkutygodniowej podróżv. poślubnej Or
donówna próbuje sił w komedii A~ Picarda „Mał-





żeństwo Fredeny" w reżyserii Wyrwicza-Wich
rowskiego. Przedstawienie przygotowano 
w ogromnej sali teatru ELIZEUM przy ul. Karowej. 
Recenzje nie są najlepsze, więc i publiczność nie 
dopisała. Po likwidacji QUI PRO QUO powstał 
teatrzyk BANDA, w którym Ordonówna przez 
krótki czas występuje. Wielki Juliusz Osterwa 
zaczyna się interesować Ordonką. Jest zafascyno
wany jej talentem i kobiecością. Zamierza zrobić 
z niej wybitną aktorkę dramatyczną i zaangażować 
do Reduty. Wystawia dla niej „Wieczór Trzech 
Króli", gdzie ona jako Viola, a Osterwa jako Książę 
Orsino grają zakochaną parę. Zaczynają krążyć 
niewybredne plotki i kalambury na temat Osterwy, 
Reduty i Ordonki. Osterwa jednak jest niezmor
dowany w zdobywaniu serca gwiazdy. Grają ra.: 
zem w Teatrze Słowackiego w Krakowie „ Erosa 
i Psyche" Żuławskiego, Petruchia i Katarzynę 
w „Poskromieniu złośnicy", Studenta i Burmist
rzankę w „Ptaku" Szaniawskiego. W końcu jednak 
Ordonka wróciła do Warszawy, by objąć rolę 
woltyżerki i piosenkarki w sensacyjnym widowis
ku cyrkowym „Gwiazda areny". Przychodzi też 
propozycja filmowa: „Szpieg w masce". U boku 
Bogusława Samborskiego i Jerzego Pichelskiego 
wystąpi w tym filmie śpiewając dwie piosenki 
Tuwima: „Na pierwszy znak" i „Miłość ci wszyst
ko wybaczy". Osterwa postanawia się zemścić na 
Ordonce. Plik jej listów które pisała do usychają
cego z tęsknoty Osterwy, wysyła Tyszkiewiczowi. 
Ten zaś otrzymaną przesyłkę oddaje żonie. Or
donówna przegląda je, po czym mówi ze Izami 
wyrzutu: „Prosiłam cię, żebyś pojechał do Krako
wa razem ze mną, ale ty miałeś ważniejsze sprawy 
w swoim ministerstwie". Po tych słowach drze 
listy i ciska w ogień kuchennego pieca. Cala 
artystyczna Warszawa oburzona haniebnym po
stępkiem Osterwy aż wre. - Nasz Juluś sam 
wykreślił się z liczby gentlemanów - powiedział 
artysta malarz Stefan Norblin. - Nie przypusz
czałem, że będzie zdolny aż do takiej podłości tylko 
dlatego, że Ordonka miała go dosyć*. 
Jest rok 1935. Ord_onka święci triumfy w nowym 

teatrzyku HOLLYWOOD przy ul. Hożej. Występu
je razem z Igo Symem. Potem sama przygotowuje 
program „Widowisko Nr 1" w teatrze WIELKA 
REWIA. W czasie występu w Poznaniu ciężko się 
rozchorowała. Gorączka, kaszel. Trzeba odwołać 
przedstawienia. Grypa. Na szczęście choroba mija 
i mąż wywozi ją na włoską Riwierę do Rapallo. 
W lipcu 1936 Ordonka sama organizuje własny 
program „Frontem do radości" w lokalu CYRULI
KA WARSZAWSKIEGO, co wywołuje entuzjas
tyczne recenzje. Z Paryża przyjeżdża na gościnne 
występy do Warszawy Cecile Sorel. Wielką artyst
kę i nauczycielkę Ordonki odwiedzają Tyszkiewi
czowie za kulisami. Michał hrabia Tyszkiewicz 
przystojny polski arystokrata wysławiający się nie
naganną francuszczyzną, robi duże wrażenie na 
słynnej aktorce. Madame Sorel chętnie przyjmuje 
zaproszenie na obiad. Ordonówna w najwyższym 
podnieceniu urządza przyjęcie i pod dyktando 
swego Misia zapisuje jakie powinny być dania 
i jakie wina. Boże! Cóż za rozkosz podejmować 
u siebie Cecile Sorel, pełnić obowiązki pani domu 
i słuchać rozmowy tej wspanialej artystki paryskiej 
COMEDIE FRAN9AISE z najukochańszym Mi
chałem, którego atencją Sorel wyraźnie poczuła 
się zaszczycona*. . 
I znowu długie miesiące występów zagranicz
nych: wiedeński THEATER DER KOMI KER, a po
tem Berlin, Lipsk, Hamburg, Drezno, Frankfurt 
i Monachium. Mimo antypolskich nastrojów 
przyjmowana jest owacyjnie, nawf!_l wy~o.nuje 
polskie piosenki*. Stamtąd do Franc11: Paryz 1 Ly
on. 
Po powrocie Jarosy zaprasza ją do występów 
w CYRULIKU WARSZAWSKIM. Sezon 1937 /38 
otwiera komedia muzyczna Benatzky'ego i Mor
gana „Jaś u raju bram" w przekładzie Hema~a 
z Ordonką w roli głównej. W kolejnym programie 
CYRULIKA pt. „Ktoś z nas zwariował" Jar~sy 
zamiast opowiedzieć jakąś zabawną anegdotę, 1ak 
to zwykle czyni zanim ogłosi występ, mówi krótko: 
-· A teraz proszę państwa ... Hanka f!rdonów'!a 
zaśpiewa Niebo. Kurtyna rozsuwa się ukazu1ąc 



boleśnie szary horyzont przecięty liniami czarnych 
kolczastych drutów. Muzyka zaczyna grać. Zza 
kulis z wolna wychodzi Ordonówna. Zatrzymuje 
się na środku proscenium i śpiewa: 

.. .I tylko w górze to samo niebo 
Dla wszystkich krajów, dla wszystkich miast .. . 
I zawsze będzie to samo niebo 
Dla wszystkich ludzi, dla wszystkich ras ... 

N ie bo to pieśń poświęcona tysiącom ludzi, którzy 
w Niemczech niewinnie cierpią i giną za kolczas
tymi drutami obozów koncentracyjnych. Ordonce 
drży głos. Wiele kobiet na sali nie ukrywa wzrusze
nia.* 
A potem podróż BATORYM do Nowego Jorku, 
koncerty w Polskim Domu Narodowym w Green
wich Village oraz w dużej sali teatralnej i dalej 
tournee do Filadelfii, Baltimore, Pittsburga, Chica
go, Detroit, Madison i innych ośrodków polonij
nych. 
Tuż przed wybuchem wojny, w sierpniu 1939 
Ordonka związała się z kabaretem Tl P-TOP. 
We wrześniu 1939 Ordonówna śpiewa dla ran 
nych żołnierzy na dworcu kolejowym. Potem, na 
skutek donosu, została aresztowana przez Ges
tapo i osadzona na Pawiaku. Staraniem przyjaciół 
uwolniona przybywa w marcu 1940 do Wilna. 
Tam w Teatrze Polskim na Pohulance, potem 
w Teatrze Muzycznym „Lutnia" i w Polskim Teat
rze Dramatycznym zagrała kilka wspaniałych ról 
m.in. Katarzynę w „Madame Sans Gene", Violę 
w „Wieczorze Trzech Króli", Basię w „Krakowia
kach i Góralach", występowała też z koncertami 
wierszy i piosenek. W roku 1941 Tyszkiewicz 
zostaje uwięziony przez NKWD. W ślad za mężem 
Ordonówna podąża do Moskwy. Nie tylko nie 
udało jej się niczego dowiedzieć o mężu, lecz sama 
wkrótce też została aresztowana i wywieziona na 
roboty do Uzbekistanu. Tam pracowała ciężko 
przy tłuczeniu kamieni na drodze. Odnowiła się 
zaleczona gruźlica. Zwolniona wraz z innymi Pola
kami z obozu trafiła do armii generała Andersa, do 
Tocka. Tam Ordonka od razu lepiej się poczuła 
wśród swoich i organizuje teatr żołnierski. Pośród 

zwalnianych z więzień, łagrów i zesłań Polaków 
jest sporo osieroconych dzieci. Zjawiają się w pol
skim garnizonie zgłodniałe, zawszone, zdziczałe. 
Ordonówna postanawia zająć się sierotami . W Ta
szkiencie zorganizowała sierociniec, a potem z po
mocą Czerwonego Krzyża wyjazd pięciuset dzieci 
przez Persję do Indii. W trakcie transportu, w Asz
chabadzie, spotkała swojego męża. Uwolniony 
z więzienia kierował polską placówką Opieki Spo
łecznej. „Tułacze dzieci" - to tytuł książki, w któ
rej opisała losy polskich dzieci : Chociaż w morzu 
nieszczęść, w jakich utonęła ludzkość, ta historia 
garstki tułaczych dzieci jest kroplą, nie mniej może 
jednak trafi do serc tych wszystkich, którym troska 
o lepsze jutro bliźniego jest celem, którzy walczą 
o sprawiedliwy, miłosierny, ludzki świat. 
Stan zdrowia Ordonówny stale się pogarsza. Le
karze radzą wyjazd do Palestyny, do sanatorium. 
Po przyjeździe do Jerozolimy,,daje szereg koncer
tów dla 11 Korpusu Polskiego. Tworzy własne 
utwory; powstaje cały zbiór żołnierskich piosenek. 
W sanatorium prowadzi szeroką korespondencję 
z przyjaciółmi rozsianymi po świecie . Przez radio 
słucha wiadomości o Polsce. Radość, obawa, 
przerażenie ogarniają ją na przemian. Pisze dzien
niki. Przenoszą się z mężem do Bejrutu. Po wojnie 
Ordonówna nagrywa płytę długogrającą ze swoi
mi piosenkami i wysyła ją do Nowego Jorku, skąd 
polska radiostacja często je emituje. bardzo osła
biona, tygodniami nie opuszcza łóżka. I wtedy 
zaczyna malować. Zrozpaczona bezczynnością 
przenosi na płótno obrazy swojej niezwykłej wyo
braźni. O, dajcie mi wrócić do Polski, to jedno mnie 
tylko uleczy - powtarzała. Niestety, nie było jej 
dane powrócić do kraju. Zmarła w Bejrucie 8 wrze
śnia 1950 roku . Prochy jej zostały po latach 
sprowadzone do Polski i złożone w Alei Zasłużo
nych na starych Powązkach w Warszawie 1 2 maja 
1990. 

M .C. 







Rozmowa z Ewą Dałkowską. 

M. C. Serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu„. 
E. D. 7 ... 
M. C. Dwudziestej piątej roli w Teatrze Powszechnym. Od Kobiety I w „Sprawie 

Dantona", w roku 1975, aż po Ordonkę. A od kiedy śpiewasz? 
E. D. Można powiedzieć. że od dzieciństwa. Pamiętam. 

kiedy wycięli mi migdałki martwiłam się, że stracę 
głos. Śpiewałam, ale tylko sobie a muzom. Pierwszy 
raz na scenie zaśpiewałam w Teatrze Śląskim w Kato
wicach ~._..Hyde Parku" Kreczmara. potem już był 
w telew1zJ1 song Brechta z „Mahagonny". jakieś pio
senki w programie folklorystycznym. W 1981 roku 
zaczęłam śpiewać w „Kabarecie pod Egidą", a w Teat
rze Powszechnym w przedstawieniu „ Wszystkie spe
ktakle zarezerwowane". W 1984 śpiewałam w spek
taklu „Muzyka-Radwan" i w „Panu Cogito". Trzy lata 
temu zrobiłam pierwszy recital pt. „Zziębnięte serce" 
na zamówienie Wrocławskiego Ośrodka Kultury 
i Sztuki. Wtedy właśnie spotkałam się ze wspaniałym 
pedagogiem Alicją Barską. która dała mi pewność 
śpiewania. Jej zawdzięczam to. że zaczęłam poważnie 
myśleć o śpiewie. 

M. C. W ostat_nich latach odczuwa się w teatrach nostalgię za tym co minęło i nie 
powróci: Hemar, Wysocki, Piaf, Brel i wreszcie cfrdonka. Dlaczego właśnie 
Ordonka? 

E. D. To było tak: opracowywałam ze Zbigniewem Ryma
rzem jakąś piosenkę. Poszukiwaliśmy w jego wspania
łych zbiorach piosenek z lat pięćdziesiątych i wtedy on 
powiedział. że powinnam zrobić Ordonkę. Rok temu 
pracowaliśmy nad piosenką Hemara i wówczas zno
wu Zbyszek Rymarz zaczął mnie namawiać: śpiewaj 
Ordonkę. ja mam takie jej piosenki. jakich nikt już nie 
ma. Pomyślałam. że może w naszej Rzeczypospolitej 
ludzie chcieliby zanurzyć się w tamtym świecie peł
nym J!Ostaci zdolnych. wybitnych. dowcipnych czy 
wyrafmowanych. Zaczęliśmy selekcjonować utwory 
spośró~ ogromnego materiału. Nauczyłam się 40 pio
senek, zeby z tego w końcu wybrać kilkanaście. Zby
szek Rymarz jak nikt inny potrafi to. co nazywam 
pie~szym o_ciosywaniem tekstu piosenki. wydoby
waniem całeJ zawartości treściowej. 

M. C. Nasze pokolenie zna Ordonkę i tamte czasy jedynie z przekazów filmowych, i to 
szczątk?w~ch, nagra~ zł~j jakości, fotografii i legend opowiadanych przez tych 
co pam1ęta1ą. Czym się kierowałaś w interpretacji piosenek z repertuaru Hanki 
Ordonówny? 

E. D. Przygotowując się miesiącami do przedsięwzięcia 
czytałam wszystko co było na ten temat, spotykałam 
się z ludźmi, po koncercie w Sali Kongresowej otrzy
małam sporo I istów. Działo się to w czasie sprowadza-

nia prochów Ordonówny do Polski. To wszystko bar
dzo przybliżyło mi jej postać. Nie ośmieliłabym się 
jednak zmierzyć z samym mitem Osoby. Może odważy 
się ktoś inny. My proponujemy jedynie własną interp
retację kilkunastu piosenek. Kierując się intuicją sta
ramy się przełożyć te utwory na dzisiejszą wrażliwość. 
Nie chcę naśladować Ordonki. To chyba nie jest 
możliwe. Natomiast niektóre piosenki ubarwiłam, 
stosując lekki pastisz. 

M. C. Chciałabym coś usłyszeć od ciebie o Piotrze Machalicy. 
E. D. Lubię w nim to, że umie pracować; nie myśli wtedy 

o sobie. tylko o zadaniu, które bardziej go zajmuje niż 
własna osoba. Jest aktorem z krwi i kości. Bardzo nam 
pomógł w konstruowaniu całości przedstawienia. 
Jest obdarzony wielką wyobraźnią. poczuciem humo
r'!, pomysłowością i jest bardzo muzykalny. Ma tyle 
ciepła, męskiego uroku i jest taki„. wysoki„. 

M. C. Jak zredagowałabyś -jesteś przecież również dyplomowaną polonistką - hasło: 
Ewa Dałkowska dla „ Who is Who"? 

E. D. Ewa Dałkowska - aktorka poszukująca. Zaniepokojo
na przypisanym jej kiedyś statusem „wielkiej tragi
czki" szukała ucieczki w komedię, kabaret, piosenkę. 
Z sukcesami. Zgłębienie istoty komediowości uważa 
za szczyt aktorskiego wtajemniczenia. Od 16 lat zwią
zana z Teatrem Powszechnym, od 9 lat z „Kabaretem 
pod Egidą". Ponad 30 ról filmowych, trudne do poli
czenia role teatralne i telewizyjne. 2 recitale. W końcu 
1982 stworzyła z 4 kolegami podziemny Teatr Domo
wy. który dał kilkaset występów, a po latach już 
jawnie uzyskał jedną z głównych nagród w Opolu „za 
teatralizację wydarzeń politycznych". Teraz zawiesiła 
o.ręż na kołku i nie udaje Dolores lbarruri. Jak ognia boi 
się statusu gwiazdy i pozycji „świętej . krowy", która 
pozwala na bezkarność. Chciałaby bez bagażu „doro
bku" każde przedsięwzięcie zaczynać od zera, a świat, 
ludzi, rzeczy i zdarzenia widzieć takimi, jakimi są 
naprawdę. Nie pragnie umrzeć na scenie - przede 
wszystkim ze względu na widzów. Stara się nie prze
nosić zawodu do domu. Wierzy w istnienie życia 
pozateatralnego. Ma męża. 6-letniego synka, psa. 
kota i chomika. 

Rozmawiała Magdalena Ciesielska 



Co mówią o Ewie Dałkowskiej: 

Marian Brandys: Pani Ewa jest wspaniałą aktor
ką. Prezentuje olbrzymią skalę możliwości. Od ról 
tragicznych, aż po komiczne. Nie spotkałem aktor
k~ która prezentowałaby taki wachlarz umiejętno
ści. 

Joanna Szczepkowska: Ewa? Gdyby miała tyle 
sprytu ile talentu, wtedy„. ale wtedy to nie byłaby 
Ewa. 

Jan Pietrzak: Jeżeli szukać przykładu rzetelnej 
roboty artystycznej bez picerstwa, bez natręctwa, 
bez bochsztaplerki, to właśnie kreacje Ewy - te 
filmowe, teatralne i te kabaretowe - jawią się jako 
wzór prawdziwego profesjonalizmu. A prywatnie 
Ewa jest kimś z kim bardzo lubię się przyjaźnić. 

Zbigniew Zapasiewicz: Była jedyną kobietą, 
która mnie rzuciła„. oczywiście tylko w filmie „Bez 
znieczulenia". 

Krzysztof Zanussi: Na pierwszy rzut oka syn
drom ofiary, za którym kryje się zaskakująca żywo
tność i temperament. Tak ją widzę, gdybym miał ją 
zarekomendować do cudzego filmu. 

Joanna Żółkowska: Bardzo ładnie śpiewa. 

Agnieszka Osiecka: Czarownica i uwodzicielka. 
Mieszanina Joanny d'Arc z wesołym chochlikiem. 
A co jest w środku, tego nikt nie wie. 

Ernest Bryll: Świetna aktorka. Mało się pamięta 
o wielkiej roli jaką zagrała w filmie Andrzeja 
B.arańskiego „Kobieta z prowincji". To jedna znaj
ciekawszych ról w filmie polskim, która dla mnie 
była olśnieniem. 

Krystyna Janda: Podziwiam jej nieprawdopo
dobną pracowitość. Mamy wspólną garderobę 
w_ teatrze i widzę, że ona ciągle coś czyta, czegoś 
się uczy. Z dużym szacunkiem patrzę jak ona 
poważnie traktuje każde zadanie. Kiedy ją w czymś 
oglądam, wiem, że to będzie coś ważnego, że to na 
pewno nie będzie przypadkowe. 

Wojciech Młynarski: Jestem od dawna Ewy 
Dałkowskiej wybitnym ulubieńcem. 

Aleksander Bardini: W porządku. Dobry za
wodnik. Lubię, cenię, ufam. 



W programie wieczoru: 

Pierwszy znak J. Tuwim, H. Wars - z filmu „Szpieg w masce" 

Trudno E. Schlechter, T. Muller 

Nie dziś M. Hemar, J. Lenoir 

Marzenie A. Włast, H. Wars - z filmu „Rewia Hollywood" 

Zmysłowe akordy A. Tur 

Ja muszę mieć amantów trzech A. Włast, J. Petersburski, A. Gold 

High life J. Jurandot 

Miłość ci wszystko wybaczy J. Tuwim, H. Wars - z filmu „Szpieg w masce" 

Trudna gra J. Jurandot 

Nie mów nic M. Tyszkiewicz 

Sam mi mówiłeś M. Hemar, J. Petersburski 

Tango portugalskie Z. Friedwald, J. Gert, R. Frank 

Stara piosenka J. Tuwim, R. Benatzky 

Próba generalizacji M. Hemar 

Związane ręce M. Hemar, R. Benatzky i Morgan - kom. muz. „Jaś u raju bram" 

To przecież nic A. Żuliński 

Romans niedomówienie J. Kofta, S. Rembowski 

Błękitny ekspress a.n. 

Ja śpiewam piosenki J. Tuwim 

Niebo M. Hemar, P. Rixner 



. 
scenanusz 
Krzysztof Zaleski i Janusz Bogacki 

. . 
rezysena 
Krzysztof Za leski 

kierownictwo i opracowanie muzyczne 
Janusz Bogacki 
scenografia 
Dorota Roqueplo 

przygotowanie wokalne Alicja Barska 
realizacja dźwięku Janusz Idczak i Iwona Pawelska 
inspicjent-sufler Teresa Brzostowska 

Spektakl przygotowano z materiałów archiwalnych 
i przy współpracy 
Zbigniewa Rymarza 

występują: 

Ewa Dałkowska 
Piotr Machalica 

gra zespół Janusza Bogackiego: 
fortepian Janusz Bogacki 
kontrabas Jacek Burzyński 
perkusja Andrzej Karolak 
Janusz Staszek 








