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Matka

OLEDZY z ze~ r.ajdłuż.-szej
w dotychczasowej historii Polskiego Radia opowieści o ży
jak zwykło się mó·.vić
ciu prostych ludzi z ulicy Dobrej na
którym daliśmy nazwisko
Powiślu,
„Matysiakowie'', pfosili mnie, abym
Stanisła
pożegnał
w ich imieniu
najwybitwę Perzanowską, jedną z
niejszych aktorek polskich, która od 15
grudnia 1956 roku wcieliła się w p<>.stac
matki tej rodziny, w Helenę Matysiakową. Z trudem przebiłem się przez tysięczny tłum na Cmentarzu Bródnowskim. Ludzie w potwornym t~go dnia
upale ściągnęli z całej Warszawy, aby
odprowadzić Ją na tę ostatnią drogę.
Stanąłem nad trumną z surowego jasnego drewna i powiedziałem: „Mamo!
Wszyscyśmy tak do Ciebie mówili przez
te lata, w których byłaś z nami. Przez
pełne 25 lat, przez ćwierć wieku. Mówili
tak do Ciebie Twoi koledzy aktorzy,
mówili realizatorzy, mówiliśmy i my,
autorzy. Nie gniewałaś się o to. Ale używali też tego pierwszego słowa, które wypowiada człowiek w życiu, słu
chacze tej opowieści w tysiącaćh listów,
jak.ie pisali do Ciehie. Czytałaś je uważnie, jak czytałaś swoją rolę, śmiałaś
się często swoim krótkim, urywanym
śmiechem, mówiłaś do nas: <<Co też oni
wymyślają z tą ma.tką !»
Wiem, że kryła Stanisława Perzanowska tym śmiechem swoje zakłopotanie,
swoje wzruszenie, kryła swoją skromność, jaką ma tylko wielka artystka.
Czasem· i gnjew udawała, mówiąc do
nieznajomych, którzy Ją poznawali po
głosie na ulicy, w sklepie, w autobusie: „Jakaż tam Matysiakowa je'Sitem,
jaka pani Helena!... Perzanowska jest~m, Helenę Matysiakową gram tylko
radiu". Ci z Warszaiwy wiedzieli o
tym. Sf;arzy znali Ją jeszcze z „Reduty", znali z „Ateneum", z „Współczes
nego". Oglądali Ją w dziesiątkach ról,
wiedzieli o Jej wspólpracy ze Stefa-
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nem Jaraczem, ale do teatru nie chodzi
co tydzień. W powieści radiowej mieli wielką aktorkę w każdą
jak swoim przesobotę, sły~zeli Ją ogromnym talentem stworzyła postać
matki takiej, jaką każdy z nas ma. Taką., która jest samą dobrocią, samą mąd
rością . Która nigdy się nie skarży, że
jest spracowana, że bolą ją ręce czy nogi. Która ma w swoim życiu tylko dwa
pragnienia. Pierwsze, żeby wychować
S'\\"Oje dzieci na prawych ludzi i drugie, ,żeby nie dopuścić do rozbicia domu.
Żeby wszyGcy byli razem, przy niej.
się przecież

. I tą postacią, podobną do wszystkich
matek, podbiła Stanisława Perzanowska
miliony słuchaczy od pierwszego odcinka powieści. Podbiła prawdą, która
brzmiała w jej głosie; aktor bowiem w
sztuce radiowej ma do dyspozycji tylko głos . Ten głos musi wydobywać si~
z wnętrza, gdzie oprócz talentu jest wiedza o życiu i prawda o nim. Jeżeli nie
ma teg.o w sobie, wszystko, co powie,
brżmieć będzie fałszem. Stanisława Perzano\V1Ska była prawdziwa w sobie
przez całe życie.
owej
Z niespotykanym uznaniem
prawdy, którą wyczuli słuchacze powieści, spotkała się Stanisława Perzanowska w 1964 ro'ku jako ma tka chrzestna statku „Goplana'', wybrana przez
stoczniowców gdyńskich. Stało się tam
coś, co przy tego rodzaju urocz~·stoś
ciach j ffizcze nigdy się nie \v>ydarzyło. Otóż po wypowiedzeniu słów: „Płyń
na morza świata„.", P-O rozbiciu butelki
szampana o jego burtę, przyjęła swojego
rodzaju defiladę załogi. Przemaszerowało przed Nią ki1ka tysięcy lud2'.i, którzy
zgromadzili się, żeby pozdrowić Ją, żeby
zobaczyć wybitną aktorkę, która dla
nich byla Heleną Matysiakową, była
Matką z ulicy Dobrej. Przyszli pokłonić
się Jej, ucałować ręce, oddać hołd wielkiei.nu talentowi, dać chociaż jeden
kwiatek na powrotną ' drogę. żartowała
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po tym powrocie przed nagraniem następneg.o odcinka, że ledwo zmieściła
w przedziale te kwiaty. Pamiętam jedn ak słowa, które powiedziała tego dnia
do zespołu: „Wiecie, właściwie dopiero
w Gdyni, w tej stoczni zrozumiałam,
kim dla ludzi j~st Helena Matysiako\va." Zamyślił.a si~ potem na chwilę I
dokończyła: „I jeżeli już tak się stało,
to chcia'.abym dp końca tycia zastat tą
matką z ulicy Dobrej".
I został a. Już bardzo chora, jut nie

przychodząca,

jak przez te

dwą.dzieścia

lat, d o studia na Myśliwiecką, prosiła realizatorów, kiedy dawaliśmy Jej
rolę w odcinku, żeby przyj echali do
mieszkania, aby nagrać kwestie Heleny Matysiakowej. Niewielu w swoim
dość długim życiu spotkałem tak pracowitych, tak sumiennych, tak wymagających od siebie ludzi, jaką była Stanisłav:a Perzanowska. I to do oetatniego prawie dnia żyaia:
Można by o Niej, o Jej pracy w ratpięć

••
~

WŁADYSŁAW 2ESŁAWSKI

PS. Na pogrzeb przylecial apecjalnie
w Polsce. obywatel kanadyjskt, Polak i warszawiak,
anający Ją jeszcze : czasów „Redut11" i skladając wiązankę róż na tru.mtt.M powiecb:ial, że w Toronto d.ziala.
imienia Sta.tfłtlit-r tej aame; nazwy fttislawy Permnowlłkie
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rze, o re±yserU, o Jej prac7 jako pedagoga w Państwowej Wyż.szej Szkole
Teatralnej, o Jej pracy w powieści pisać bar&o duŻ'o. Myślę, że jeszcze kiedyś to ktoś zrobi...
W piątek 28 maja stałem wśród .tłu
mu wielbicieli Jej talentu, wśród tłumu
lłuchaczy powieści i żegnałem Ją w
ich i naszego zespołu imieniu. „żegna
my Wielką AktorkE:, która przez ćwierć
wieku miała dwa nazwiska: prawdziwe
- Stanisława Perzanowska i drugie,
które sama przyjęła - Helena:Matysiakowa. żegnaj, Mamo!"
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