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RZYCHOD ZILA na nagranie
za.wsze pierwsza, ddkład.riie dwa~
1
przed wejśeiem
· dzieścia minut
do s.tudia. Prrez ·pierwsze trzy
tygodnie rzucała w :vejściu sprawdzającym listę strażmkom swo3e i!a:zwisko - Perzanowsk a, potem JUZ
ją znali, więc zrywali się na j~j widok saluitując. „Proszę tego n11e robronHa się. Na chwiilę zabić!" trzymywała się przed kioskiem Ruchu w którym kupowała gazety
i j~kieś drobnostJkl d~~ rea1irza~orek
czy sekretarki redakCJI. I tak się to
odbywało przez 24 lata. W każ~y
piąt~ bo w piątki ~ag.rywa si~
„Matysiakó w". W ostafu:>,~m . r~ku juz
nie przychodziła na· M;rślr~1~ą •. b~
tylko kiedy lep1e3 su~
ła chora i
czuła realizatorzy jechali do mieszkania: gdzie nagrywali je'j kwestie.
Była zawsze doskonal~ pr·zy.gotc;>wana do nagrania. SwoJe kw~s~1e
na t.eks~1e.
podkreślała
wyraźnie
Znała doskona'le gwarę starych mieszkańców Powiśla, więc nieraz proponowała drobne zmiany w wypowiedziach swoich, Ma tysiaka czy
Wojtka Grzelaka. Nie robiła jednak
nigdy sama tych ,popr8:wek. „~aw·
sze szanoiwałam i szanuJę aultora •
drobnych
tych
Na załatwienie
sprfw, na naniesienie ewentualny ch
poprawek były jej potrzebn~ te dwao 15
dzieścia minut. Punktualm e
była gotowa do nagrania.
Pamiętam pierwsze nagranie pier- '
wszego 'odcinka tej najdłiuż·szej jak
Skim Radfo opowieści
dotąd w Pol1
o rodzinie z Ulicy Dobrej na Poiwiś
lu, · której daliśmy nazwi:sko - Ma-.
tysialkowle. Było to 14 ~rudn~·a 1956
roku. Obserwowałem wówczas Stanisławę Perzanowską z reżyserki.
Miała wypowiedzieć pierwszą kweProstej
stię· Heleny Maitysia·~owej.
- jak zwykio się mówić - . kobie~y,
która nie kończyła s11kół, nie uczyła się mądrości z książek, aJle miała
ją w sobie, nauczyło ją niełatwe ży
cie. Miała w nim tylko dwa cele: wychować dzieci na porządnych ludzi
i ochronić dom przed największym
jej zdaniem niebe:llPieczeń.stwem ja·
kie niosły nowe powojenne czasy
przed rozlbiciem. Chciała mieć
swoich bHsk·i ch przy sobie, chciała
ich osłaniać, gdyiby im coś złego groziło. Taką postać mieliśmy w ·zamyśle teraz zależało od Stan.Lsławy Perz~nowskiej czy słuchac~ uwierzą
w Helenę Matysici'kiowc\, czy będzie
prawdziwą od ·pierwszego odcinka
powieści. WytraWlli, wybitni akt~rzy,
bo Jan qęcier,ski (Józef Matysiak),
Tadeusz Fijewski (Wojtek Grze·
lak), Tadeusz Janczar .<Stach Matysiak) i inni, którzy brali . udział . w
tym pierwszym nagraniu mieli wyraźną tremę. Czekali na znak reży„
sera Zdzi:sława Narde1lego, 1 na tę
.pie~sią jej kwestię. WidZliałem· jej
skupioną, zdawać by się mogło, że
w tym momencie surową twarz.
I powiedziała te pierwsze słowa. Odniosłem wrażenie, że jednak jakby
nie swoim głosem, ja~by nagle lekko
przychrypniętym, takim, jakim mówią miUony kobiet. Tych z obolały
mi rękoma i nogami, tych zaibieganyclt za ty;siącem z pozoru nieważ
nych spraw, tych, kitóre wstają o
świcie,

żeby

śniadanie

przygotować

przed jego

mężowi

wyjśdem

do

pracy, a potem dzieciom do szkoły.
Tych &lepiących oczy, żeby wycerować koszulę czy skar,petki, bo nie było czy nie ma na n-0we. ~ Afe i tych, w
oczach których jest jakiiś ci~pły uś
miech i zadowoleni e, że w ich domach jest wszystko w porządlkiu. że
jem czysto, ciepło, że cihce się do takiego domu każdemu wejść, posiedzieć, porozmawiać, ogrzać przy tym ,
cieple. Słuchacz nie wi:(i.ział Matysiaków, wyobrażał sobie jedynie to
skromne mieszkanie i jego gospody·
nlę. W sztuce tworzenia tej wyobraź
ni aktor ma w radio do dyspozycji
tylko głos. Może go rozjaśnić, zawiesić, rozpog.odzić. I tę · sztukę Stanisława Perzanowsk a miała opanowakwestiach
ną do perfekcji, stąd w
Heleny Matysiakow ej, które wypowiedziała, było to ciepło, było to coś,
co - jak zwyikło się mówić -- chwyciło za serce słuchacza, była po pro1tu .p rawda. A po niej w głosach po.
_
zostałych aktorów.
A iPOtem zaczęły ałę dzia~ dziwne
rzeczy z „Matysiakami'~· . Dziesiątki
dziennie listów (1,5 miliona przez
25 lat) adresowane : „Helena i Józef
MatyisiakoWie, Warszawa ulica Dobra". Wyinikało z nich, że olbrzymia
liczba słuchaczy jest przekonana , że
Matysiakow ie to autentyczn a rodzina do mi.eSZikania której technicy PR
w ' każdą sobotę wstawiają tylko
o określanej godzinie mikrofony, i że
wszystko co się w nim dzieje jest
prawdą.

Któregoś razu pozwoli'liśmy sobie
w stosunku do tych słuchaczy na
niewinny żart. RozpQCZęliśmy audytechników,
cję rozmową • ·owych
którzy właśnie przyjechalli do mieszkania Matysiaków zainstalować magnetofony, zastali jedna'k drzwi zamraknięte: Zaskoczeni ' zawiadomiU
diotelefone m samego prezesa Radiokomitetu, Włodzimierza Sokor.skiego,
pytając co w tej sytuacji mają . robić.
Prezes polecił od.szukać za wszelką
cenę bohaterów :1 ulicy Dabre.j. Całe· zamieszani e trwało dokładnie pię
tnaście minut, wreszcie słuchacze
Heleny
usłyszeli na schodach głos
Matysiak.ow ej: „Boże jedyiny ! J~uś,
przecież t.o dzisiaj sobota i panowie
przyjechali , a myśmy się spótnili
przez ten przyjazd Bronka!" Tę
kilkunastominutową n1ieobecność naszych bohateróW wytłumaczY'liśmy
:Qt>Wrotem BrQil'ka Grzel~a (Józef
Nowak) po jego kHku latach pobytu
za granicą, pojechali więc wszyscy .
witać go na Dworzec Wachodni. Dalszy ciąg audyojl p,otoczył 1ię już
normalny.m torem. Ale oto po kilku
dniach zaskoczył nas Ji·s t jednego ze
słuchaczy pi1 sząceg-0, że tprawdził

w

jazdy czy o tej porze
istotni~ prtychodz.i pociąg z Gdyni,
jak róWtnież czy jazda taksówką z
Dworca Wschodnie go na ulicę Dobrą trwa tak długo, jak długo nie
było Matysiaków w mie~~kaniu.
tym hstem, ale
Ubawiiliśmy się
po: ·
mieliśmy przy tym i szczęście,
nieważ rzeczywiście pociąg z Gdym
;przychodził kHkan~.cie minut ' przed
rozpoczęciem audycJI, a i jazą8: '!'
Dworca na Dolbrą nie trwa d~uzeJ.
Bardzo była rozbawiona tym hstem

·romcładzie

jako

Helena Matysia:kow a otrzymyw~a
ich tysiące. . Czytała je wszystk~e
bardzo uważnie jakby czytała kwestie swojej roli. Wielu piszącyc~
zwracał·o się do niej: Mamo. „Co tez
oni wymyślili sobie z . t~ ma~ką ~
- zwykła mówić. ~rzec1ez ~?wmm
wiedzieć, że t.o graJą aktorzy . B~ły
to jednak chy<ba retoryczne pytam!!,
ponieważ wiedziała na. pew?o, ze
prawda brzmiąca w jeJ J~ 1 . kole·
gów głosie tkwiła w tym ZJaw1sku. .
Nieraz jednak ·zżymała się n1;t swokh antenowych przyjaciół. Było to
wtedy, kiedy poznawa1i

ją

po

~lo

sie na ulicy czy \w sklepie. Kłaniali
się jej, zagadywali o synów, o corMówiła . wtedy:.
przyjaciół.
kę,
0
„Proszę państwa, . ja nie jestem .Heleną Mat)"siakową, jestem Stanisła
wa Perzan·o wska, a Matysiakową
. gram tytko ·w Radio". Myś1ę, że ~e~
gniew był pra'Ydziwy. Była przec1ez
akitorek
jedną z najwybitnie j,s zych
poLskich, była wybitnym reżyserem,
,pedagogiem w
doSkonałym
była
Wyższej ~kole Teatralnej. A tu nagle rola M.atysiakowej ja~by pr~e:
kreśliła ta~to, jakiby wymazała JeJ
w.spaniałe role w sztukach Moliera,
F1redry, Czechowa, Ihsena. Jakby Zapomniano o jej współpracy ze Stefa·
nem Jaraczem. Jakby nie wiedziano,
t orskiej dzieże nauczyła sztuki ak1

.

1

siątki młodych.

Niepotrzeb nie

si~ je?na~ ~niewa·

ła. Pozdrawiający Ją w1ed~eli o tym,
.sc~
oglądali ją niejednokr otme
nie, do teatru jednak nie cho~z! ~ę
przecież oo tydzień, a w opo~1esci z

na,_

ulicy Dobrej słyszeli ją ""! .kazdą sobotę, widzieli ją w swoJ.eJ wyiobra:
żni jako jedną z nich, niosła dal~
swą sztuką, swoim talentem do milionów słuchaczy trochę prawdy . o
naszym życiu. że n!e jest ~atwe, ze
pełne trosk i kłopoto~,, ale ze j~t w
nim i miejsce na radosc, na _uśmiech.
Mówiła, że 1ud:z ie w gruncie rzeczy
są dobrzy, trzeba ty~ko. t~. do~roć
umieć dostrzęc, że naJwazmeJ sze Jest
jednak to żeby mieć dla ludzi przy·
jaźń, żeby mieć dlla nich otwarite serce.
Tego uczyła miliony słuchaczy
Stanisława Perzanows ka jako Helena Matysiakow a. A jak pojętnych
i spragni,o nych owej nauki przekonała się w 1964 roku, kriedy została zaprosrona przez załogę Stoczni Gdyń
Skiej na matkę chrzestną statku
„Goplana". Jechała z oporami. . Nie
lubiła tego rodzaju spraw, ale to co
ją spotkało przeszło jej najśmielsze
po uroczystości
wyobrażenia. Otóż
chrzcin pl'IZy.jęła jedyną w swoim rodzaju· defiladę: przed Stanisławą Perzanowską a właściwie przed Heleną Matysiakową

pr,zemaszerowała

cala załoga stoczni, kilka tysięcy ludzi a każdy n·iósł dla niej to kwi.a . teik: to iakiś up0minek, to taibliczkę
czekolady. Opowiadała o tyim po
swoim powrocie, żaritowała, że przykwiatów,
wiozła od gdyńskich tyile
że ledwo pomieściły się w przedziale.
że dopiero tam zrozumiała, że rola
Matysiakow ej jest niczym innym jak
dalszym ciągiem jej artysty~znej
działalności. Wtedy też powiedziała
do zespołu: „Wiecie, jeżeli już tak
jest, to chciałabym zostać do końca
· życia tą Matysiakową".
I została. Bo jeszcze, bardzo ~uż
chora w odcinku bożonarodzenio
wym ~ g·r udniu ubiegłego roku ~łu
chacze usłyszeli jej głos. Głos w1e~
kiej aktorki, która prze~ .prawie
ćwierć wielm miała właściwi~ dwa
Stamsława
nazwiska. To swoje Perzanoiw.ska i to drugie - symbol
Helena Maty•
wszystkich matek
siak owa.

