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najdłuższej w hist.arii Polskiego
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ulicy Dobre], ktorym dalismy
Matysiakowie, wszyscy JeJ koledzy aktorzy zaczęli
mamo. Nie gniemówić jej wała. sie za to. Myślę, że nawet
Ona,
zadowoleniem.
PrZYJeła t.o z
jedna z ;najwybitniejszych aktorek polskich, znany reżyser, uwielbiany, chociaż surowy i ii.vyma~ający przez młodzież szkoly teatralnej, peda.~o.lit.
Przvszła na to pierwsze nananie z obmyśloną już, z opranajdrobniejszych
do
cowaną
szczegółów rola. jaką w~rznaczy?
jej reżyser, Zdzisław Nardelli;
rol.ą Heleny Matysiakowej, prostej jak zwykło się mówić kobiety, która nie końcr;yta szkół, nie
UC".i:Yła sie mądrości z książek,
ale miała 1ą w sobie. nauczyło
ja ·życie. Miala w tym życiu
dwa tylko oele: wychować dzieci na PrzYZWoitych lU:dzi i chronić swój dom przed rozbiciem
J;to. Chciała mieć swoich bliskich pr.zy sobie, chciała ich osŁaniać, J!dyby im groziło jakieś
niebezpieczeństwo. Chciała, by
spełniło sie w jej działaniu marzenie wszystkich chyba matek.
Taka postać Heleny Matysiakowej mieliśmy w zamyśle, teraz zależało od Niej, czy sluchacze uwierzą Helenie Matysiakowej, czy stanie sie prawdziwą. od pierwszego odcinlka
p0wieści. Pamietam to pierwsze nagranie, pamiętam tremę
aktorów, którzy brali w nim
udział i rpamietam niBSłych.anie
mogło,
skupioną. zdawać sie
bardzo surowa twarz Stanisławy. I Jej J?łos. Na~le jakby
Takim
lekko przvchrypniety.
głoS€'In mówiły i mówili miliony
kobiet.
Tych spracowanych. tych .z o~
bolałymi rekoma i nogami, tych
zabieganych za tysiącem z pozoru nieważnych, l!l jednak bardz.o ważnych spraw domowych.
Takich. które wstają o świcie,
teby przy,E!otować meżowi śniadanie przed ieg-0 wyiściem do
pracy, a potem. dzieciom. do
Tych ślepiących oczy,
szkoły.
żeby wvcerowat koszule i skarpetki. bo nie bylo. czy nie ma
na nowe. AleJi· tych, w oczach
ęsto jakiś ciepły
których jest
uśmiech. rad ść. że w ich domach jest wszystko w porząd
ku. Że jest czvsto. cieplo, ze
chce sie do takiego domtt każ
demu wejść. posiedzieć. <>i<rzać
nrzy tym cieple. Słuchacze „Matysiaków" tego nie widzieli, wyobrażali sobie 1edvnie to &kromne mieszkanko i iej 1"!ospodynie.
W sztuce tworzenia tej wyobraźni aktor ma tvlko do dyspozycji głos i nim tyl'ko może
te!!o _dok-011.ać. Zawiesić li!O. roz-

naz\yi~ko

iaśnić. rozpo.r;;odzić. I te sztukę
Stanisława Perza.nowska miała

w
do perfekcji,
kwestiach Heleny Matysiakowej,
które wypowiadała było to ciejak -r:wypło, było to ooś, oo ł:hwvtało za
kło sie mówić serce słuchacza. ByŁa to praw-

opanmvaną

da.
Stanisława

Perzanowska, wielże tylko

ka aktorka wiedziala,

prawda może wzruszyć słucha
czy. - Może ktoś kiedyś napisze
jej bio,grafie. pewny jestem, że
ową sztukę pokazania prawdy
o człowieku. iei -'?re na scenie.
czy przed mikrofonem. postawi
na pierwszym mieiscu.
·Ale ja chce pisać dalej o roll
St!1nislawy Perzanowskiej, jaką
miała w powieści .• Matysiakowie", chce powiedzieć o odzewie słuchaczy po nadaniu t>ierwrlzych odcinków. O oodbiciu tą
swoją sztuką milionów słuchaczy
n setkach tysięcy listów, któr
Pisali do niej adresufac „Pan
Helena Matys:iakowa., W-wa., uJ
Dobra". P~li, jak do kogoś n.aj
bliższe~o sobie, przed kim ni
ma sie tajemnic. O ewoich ld
potach, o troskach, o swo ic
małych radościach, t>rosili o ra·
dy, dziekowali za to. co mówi
la. W setkach tych. li~tów i>rze
wijały sie słowa •.mamo", „mat
ko".
Czytał& te listy Stanisława P
nanowska. czytała kat.dy ba
cz
jakb.,.
d7.0 uwatnie,

I

kwestie •

wYlllYślili
zwykła mówić.

..I dlacze~o nie
na Polskie Radio, tylko
powinni
na Dobrą? Przecież
wiedzieć, że to aktorzy .(!rają.
Ze Janek Ciecierski. że Tadek
Fiiewski, 2ie Stach Jaworski że
Tadzio Janczar". Były to ied~
Wiedziała
retoryczne pytania.
bowiem na pewno, że t.a prawda
brzmiąca w Jei i kolegów ~łosie, tlt'\viła w nie lliOtowanym dotąd w Polskim Radiu zjawisku:
olbrzymia większość słuchaczy
•. Matysiaków" była przekonana,
że jest to autentyczna rodzina,
do mieszkania której w każdą
sobot~. o określonej godzinie
techrucy radia wstawiają mikrof?nY i że wszystko. co się
w mm dzieje, jest prawda i tylko prawdą.
Pr~~ 2? lat. przez ponad 1000
audycn niosła Stanisława Perzanows~a wraz z zespolem innych
ak_t?row swą wielką sztUJke do
trochę
milionów słuchaczy prawdy o życiu. Od tym, że nie
jest łatwe. że ludzie w gruncie
rzeczy sa dobrzv. trzeba tylko
te . do~r~ć .1t1mi~ć dostrzec. Ale
na3wazrueJsze Jest to, żeby być
samemu dla ludzi dobrym, żeby mieć dla :nich otwarte serca.
Te~o uczyła swoich słuchaczy
jako
Stamslawa Pe:--zanowska
H~lena Matys.Lakowa. Odpłacili
JeJ za to we. wzruszający spos?b .. Zb~dowah za zebrane przez
1uebie pieniądze Dom Seniorów,
któremu nadali linie „Rodziny
Matysia.ków". Odplacili Jej za·prc;is~eruem do Stoczni Gdyńsk1e1 na IJnatke chrzestną statku
•.ą-<>Pl-i;tna", odpłacili upomink.a„Dzień
m1, kiedy przychodził
.
Matl.~i":
Juz me usłyszycie alosu Stanisł.a.wy Perzanowskiej, która swo-im wielkim talentem stworzyła
~ M~~· podobnej do T\voje3 .1 Two3eJ, do ma~~ :?2B wszystkich. I clla~o dzis:i.aJ nad Jej
Jtt:<>~em powiemy w swoim i
milionów słuchaczy tylko jedno zdani~ .. Nie zapamnJ.my Cię.
bo„matk1 ni~dy się nie zapomina ·
WŁADYSLAW ŻESLA WSKI
p isza

