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W

ciasnych aalkach Muzeum Historyc znego odży
ła Warszaw a
z: zapom- ·
nianego wczoraj. Jej pejzaż
wiernie odtworzył Bronisław
Kopczyński, w iwoich delikatnych kompozy cjach
malarskich zachowując walor dokumentu .Wzbogaconego o komentarz uczucia. Bo był Kopczyński malarzem serdeczn ym.
Ulice, domy i ludzi zdobił uś
miechem , choć przyszło mu w
jego długim życiu (wystawę
zorganiz owano w stulecie urodzin artysty) tworzyć w latach, co ocierał7 się o dramat.
Swlan:tza tenna zdaje się byt
1
J-iro dokumen tatJa 1 lat powojennej koeszy1te ncjt wczorajsz eco
s JutraeJszy m. Artysta zachował
dla nas obraz całeJ epoki. Museum Hlstotycz ne poprzez
swe
szcze16ln e usytuowa nie na staromiejskim rynku, będąc ulubionym
miejsum 11chadzek .dla krajowyc h
wycleC!:ek 1 za1raniu nych tury1.
t6w, spełnia t• wystawą zadania
podwójne : zcodnie ze iwą nominaln• funkcją dokumen tuje pneszłośt, 11y1nalizując zarazen1 ska.
lę obowiązków, Jakie może na .siebie przyjąt artysta...
'

.

Pa ni
1·

S·la's ,lła
najbltłazyell Jego wsp6łpracownL
ków. W eza11le współczesnym artyzm Perzanow skiej
wzbogacił
się o nowy
odcień: codzienność
rodziny Matysiakó w
sprawdzała
. się co tydzień w odciiuciu milio.
nów, zaś w tel radiowej rodzinie
właśnie
osobowość
pani Heleny
dominowała
nadając rozmowom
i sprawom w ciasnym mieszkan ku przy ulicy Dobrej temperatu r• Cliepła i ton prawdy.

Pani Matysiak owej się wienajbardz iej skuteczną propagandystką epoki.
Może dlatego, że nie dała . lifł
namówić na rolę herolda samych sukcesów . Wierzon o jej
i kochano . A zewnętrznym
przejawe m tej miłości stać się
miał teru
smutny obrządek
na Cmentar zu Bródnow skim,
gdzie Perzanowską żegnały
tysiące.
Mówił
nad grobem
rzyło. Była

Władysław
współautor

Zesławski

Maty.sia kowej saI tu miejsce, by hołd oddać Sta.
gi, mówił rektor PWST . Annisławle ·Perzanow skiej, bowiem,
·• jak rzadko kto, rozumiała zakres
drzej Łapicki, co kazało pa:swych powinności wobec społe
czeństwa pani
miętać i o ogromny ch z~~u
Helena Matysiaków • . Jako aktorka działała zaw.
gach pedagog icznych zmarłej.
sze tam, gdzie radość tworzenia
zwielokrotniała 11ię dzięki
aktywWśród jej uczniów byli Zdzinemu kontaktow i z widzem. W
Reducie ułatwiał 6w kontakt nasław Wardejn , Bohdan Łazu
wyk perecryna cji po uboczach
ka, Barbara Klimkiew icz. Ja
Rzeczypo spolitej, w Ateneum do
wymiarów nadrzędnego pr9grasam
miałem · szczęście
,;etmu awansował rzecz Stefan Jaracz, Perzanow ska była w Pczbie · knąć się z jej działaniami re-

tyserskim i; bawi~c się kiedy~
aktorstw em
debiutowałem
właśnie pod jej kierunki em w
utuce „Oko Ameryk i Maltza"
w Teatrze Wojska Polskieg o.
Pamiętać będt: aawsze
mistrzostwo .i.- er.zanow skiej w prowadzeni u psycholo gicznej analizy roli, a s drugiej strony
jej dar w rozumie niu psychologii aktora. Miała jakby podwójny słuch: na prawd~ tekstu i uczu~ ...

OczywUcle, tłumy nad grobem Perzano wskiej to także
przejaw wyiszo~ci radia nad
sceną

teatralną.

Odmienność

społecznego

adresu przesądza
o nośnojci sztuki. W tym radio zawsze było
mistrzem ,
zwyciężając nawet dynamic z_niejszą
:r;
pozoru telewizję.
Dziś zwycięża ją także w tym,
że przyciąga
k\1 sobie aktorów z siłą
magnetyczną.
Trzesz<;Zll
w szwach hasła
„bojkotó w". Do radioweg o studia schodzą si~ coraz liczniejsi. Triumf zdroweg o rozsądku,
ale· i magia rozsądnej sztuki
radiowej ..•
Na

zdjęciu:

rzanows ka
„Rodziną

Stanisława

wra2

Matyaiak 6w".
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