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Refrenem nadzieja 

 
Najpierw jest koncept, potem selekcja, później powstaje antologia. Z tej mozaiki 

powstaje zwarty program, przenoszony na scenę. Tak sobie wyobrażam pracę 

twórczą Teresy Krukowskiej. A  ta praca ex nihilo jest niewidoczna, jako że widzimy 

to, co na scenie. Kłopoty porodowe nas nie ciekawią. Chcemy widzieć porządny 

produkt na scenie „Theater im Peterhans-Keller” w Winterthur. 

I to stało się naszym udziałem w weekend 12.-13. listopada 2011. Teresie udał się 

znów nowy program monograficzny, bo to jest jej specjalnością! Potrafi skrzyknąć 

świetnych ludzi, gotowych dać z siebie wszystko w ramach konstruktywnego czasu 

wolnego. A kto go dzisiaj ma za dużo? 

Tytuł nowej premiery Teresy brzmi groźnie: „Wobec zła”. Ale niestety jest 

adekwatny do tamtych czasów. Były groźne, o czym potem mówiły piosenki i 

wiersze, jako że Teresa dba o variatio, czyli różnorodne barwy, tony, kontrasty i 

niuanse w tematach. Czuć to w samym układzie poszczególnych partii programu.  

Co może być przeciwwagą zła? Właśnie nadzieja! Tkwi ona w tekstach wierszy (I. 

Müller, J. Narbutt, M. Gaszyński) a zwłaszcza piosenek: „Żyj, mój świecie” 

(melancholia politycznej epoki), „Wariacje na temat skrzypka Hercowicza” 

(dramatyczny kontredans, do którego każdy miał się dołączyć), „Don Kichota 

monolog z szefem” (prośba o sens życia w marazmie szarej rzeczywistości), „Ballada 

o dzikim zachodzie” (kraj, gdzie na jednego mieszkańca przypada jeden szeryf), 

„Nie lubię” (frontalny protest przeciw układom politycznym), „Co zrobimy z naszą 

wolnością” (ona sierotką w błocie), „Obława”  (strach zaszczutej zwierzyny), 

„Nadzieja” (doprawdy matka głupich?), „Prosty człowiek” (chęć odwetu), „Po co jest 

tak” (smętna atmosfera braku nadziei), „Nasza klasa” (to o emigrantach, którzy 

wysnuli wnioski o całkowitym oddaleniu się od beznadziejności PRL), „Za 30 parę 

lat” (w roku 2000 będzie dobrobyt). 

Ten blok dramatycznie wykonanych piosenek byłby może zbyt poważny na 

estradowy w sumie wieczór. Właśnie dzięki wypracowanej variatio potrafiła Teresa 

utworzyć wyważony i ustabilizowany program aktorsko i nastrojowo. Wplotła w 

polityczną kanwę spektaklu nić inną, dla kontrastu. Dlatego też usłyszeliśmy inne 

nuty, wcale nie frywolniejsze, ale w innych przedziałach, niż frontalny atak na PRL-

owską koszmarną rzeczywistość. W tej kategorii usłyszeliśmy „Dziwny jest ten 

świat” (przy naciąganej interpretacji też właściwie protest przeciw PRL), „Jeszcze 

pożyjemy” (tekst pełen nadziei), „Szanujmy wspomnienia” (tylko ich nie ima się ząb 

czasu...), „Autostop” (jedna z form dążenia do wolności), „Kolorowe jarmarki” 

(żywioł baloników i cukrowej waty), „Znów wędrujemy” (dokąd dążą ptaki? – esej 

melancholijny o emigracji), „Czy te oczy mogą kłamać” (kontrastowo rewelacyjnie 

wykonane, Lisowska dramatycznie, Kaczmarski na wesoło), „Pogoda” (spora dawka 

ironii), „Niebo gwiaździste nade mną” (zakazy moralne a przyziemne potrzeby), 

„Kochajcie jemiołuszki” (z genialnego repertuaru + fajerwerk gry słów) i wreszcie 
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„Szewczyk” ze wspaniałymi słowami Leśmiana – przyziemność życia a podniebne 

marzenia – formuła modlitwy do Boga – w życiu nie ma nic oprócz życia... 

Jak widzimy, wachlarz tematyczny w spektaklu „Wobec zła” jest olbrzymi. Zadbała 

o niego Teresa, jako że skomponowała tym samym świetny program. Chwała jej za 

to! Bez utalentowanego zespołu musiałaby wystąpić sama jak wilk stepowy albo 

Zosia samosia! Ale na szczęście ma na statku, dążącego w prawidłowym kierunku, 

oddanych ludzi. Ze swego kapitańskiego mostku ogląda z dumą swoją crew. Są to 

(ladies first) doskonałe: Małgorzata Baltaziak, Veronica Bielawska, Krystyna 

Lisowski, Julia i Livia Murdzinski, Alina Szpilman oraz – last but not least - męskie 

duo: Bogumił Kaczmarski i Krzysztof Kwiatkowski. 

Spektakl dział się również poza sceną, jako że poezje recytowali w różnych punktach 

sali przy nastrojowym świetle: Irena Müller, Ewa Wąsik i Wiecho Siewczyk. Bez ich 

wysiłku widowisko byłoby o jeden aspekt inscenizacyjny uboższe. Wysłuchaliśmy 

już przeze mnie wspomnianych autorów oraz słynnego „Potwora Pana Cogito” 

Zbigniewa Herberta jak i „Źródło” spod pióra zmarłego polskiego papieża czy 

„Poemat dla córki” Aleksandra Rosenfelda.  

 

Nie wiem jak to się dzieje, ale stałym punktem teatralnego wieczoru jest Jan Freicher 

przy pianinie. Mam na myśli fakt, iż jest pracownikiem naukowym w Gdańsku. Ale 

upodobał sobie współpracę z polonią szwajcarską. A ta powinna mu być wdzięczna, 

jako iż rzadko można słuchać tak inteligentnych interpretacji, wariacji, aranżacji i 

rewelacyjnego akompaniamentu. Tyle razy go chwaliłem pod niebiosy, że tym razem 

mówię jedynie „mersi filmoll”, aby poczuł lingwistyczny koloryt lokalny. 

Bardzo do mnie przemówiła świetna scenografia, dzieło Lidii Jurgowiak. Doskonały 

pomysł, aby wymalować „topornie” tramwaj, zapchany ludźmi. Każdy, kto wiele lat 

temu gniótł się w tramwajach Krakowa, Poznania czy Warszawy, uchwyci tę 

metaforę plastyczną. Ten jest stołeczny, bo ma wymalowaną syrenkę. Tramwaj jest 

brudno-czerwony, zupełnie jak barwy PRL-owskiego proletariaru, sztucznie 

ideologicznie stawianego na piedestał historii przez rządzącą monolitycznie PZPR.  

Tradycyjnie niewidoczną pracę sprawuje Piotr Lisowski (w powieści Francuza E. E. 

Schmitta „Madame Rose” jest to Bóg) w teatralnej piwnicy nad światłem i 

dźwiękiem. On tak się bawi udatnie techniką, że potrafi nawet inscenizować awarie, 

usterki – jeżeli zechce! Złe języki mówią, iż najlepiej oświetla  swoją żonę na scenie, 

ale wydaje mi się, że to chyba nieprawda... 

Zabraknie tu listy twórców cudownych tekstów, wychodzących poza ramy 

normalnej produkcji estradowej oraz listy kompozytorów, tworzących harmonijne 

utwory do drapieżnych i lirycznych, postępowych i wstecznych, programowych i 

cudacznych piosenek. Zarówno „tekściarze” jak i kompozytorzy byli w okresie PRL 

awangardowi, zaczepni wobec systemu, który ich nie hołubił. Ryzykowali utratą 

pracy, banicją estradową lub przymuszonym milczeniem. A milczenie „wobec zła” 

było udziałem milionów... 

Teraz należy o tym przypomnieć – właśnie to zrobiła Teresa Krukowska w kolejnym 

programie, czyli w kolejnym dojrzałym owocu swych inteligentnych pomysłów. 

Wiesław PIECHOCKI, 27. 11. 2011  


