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MACIEJ JARKOWIEC

M
arzec 2016. Jan Pie-
trzak na zaproszenie
radykalnie prawico-
wego dyskusyjnego
Klubu Ronina daje
występ w Domu
Dziennikarza przy
ul. Foksal w Warsza-

wie. Jednym z punktów programu jest „garść
wiadomości z krainy wesołości”.

„Petru wyraził obawę, że 500 złotych na
dziecko zostanie przepite przez ojców. Wi-
docznie jego ojciec przepijał i zabrakło kasy na
dokształcenie tego cymbała”.

„Zardzewiała pudernica Senyszyn nie bę-
dzie już skrzeczeć z telewizorów. Na odchod-
nym załatwiła sobie kasę na zapłodnienie in vi-
tro. Co się z tego wylęgnie? Koczkodan skrzy-
żowany z ropuchą”.

„Ludzie mnie pytają, kto wybrał Niesiołow-
skiego. To jest proste. On jest z zawodu entomo-
logiem. Jego naturalne środowisko ekologiczne
to wszy, mendy, gnidy, pluskwy, muchy plujki,
żuki gnojniki. I to jest również jego elektorat”.

Żartów w takim guście Pietrzak recytuje kil-
kadziesiąt. Niemal każdy wzbudza salwy śmie-
chu. Występ staje się głośny kilka miesięcy póź-
niej, gdy retransmituje go TVP Kultura. Pietrzak
w tygodniku „wSieci” powtarza słowa o elek-
toracie PO i stwierdza: „Przecież to były nor-
malne żarty”.

Dawny przyjaciel: – Z Jankiem jest trochę jak
z polskim kabaretem. Kiedyś były aluzja, niuan-
se, ironia. Teraz, żeby przyciągnąć publiczność,
trzeba przypierdolić siekierą między oczy.

W nowej telewizji narodowej Jan Pietrzak
długo nie dostawał swojego show. Miał tylko pro-
gram wspomnieniowy w TVP Warszawa, w któ-
rym grał stare taśmy. Ale w ubiegłą niedzielę
w Jedynce wystartował w końcu program „Pół
wieku Kabaretu pod Egidą”. Przewidziano emi-
sję dziesięciu odcinków. Pod koniec kwietnia od-
będzie się też wielki uroczysty koncert z okazji
80. urodzin Pietrzaka w Polskim Radiu. 

Po ja wi ły się też in for ma cje, że w czer wcu Pie-
 trzak ma być gwia zdą „Ka ba re to nu”, któ ry po
dwóch la tach wra ca do pro gra mu fe sti wa lu w
Opo lu. TVP chce po noć zwieźć do opol skie go
am fi te a tru „po praw ną po li tycz nie” pu blicz ność,
że by uni k nąć ka ta stro fy sprzed dekady. Wte dy
pod li zu ją cy się pi sow skiej wła dzy ka ba re cia rze
zo sta li wy gwi zda ni, pu blicz ność ma so wo wy-
 cho dzi ła z im pre zy – a emi sja szła na ży wo.

Typ pełen pasji

Większość znajomych z czasów świetności ka-
baretu Pod Egidą woli nie komentować dzi-
siejszej działalności pana Jana.

Piotr Fronczewski wzdycha głośno: – Mu-
siałbym mówić rzeczy przykre, a nie chcę.

Janusz Głowacki stwierdza filozoficznie:
– Różne rzeczy się dzieją z ludźmi, wie pan. Ja
o Jasiu rozmawiał nie będę.

Magdalena Zawadzka: – Jeśli ktoś tak bar-
dzo się zmienił, to nie ma o czym rozmawiać.

Ostatnie miesiące to czas triumfu Pietrza-
ka. Na występach mówi, że 50. sezon Egidy jest
wielkim zwycięstwem, bo jako jedyna instytu-
cja konsekwentnie przez pół wieku walczyła
z komuną. Aż ją zwalczyła.

Andrzej Niziołek, autor biografii Pietrzaka
„Człowiek z kabaretu”: – To jest typ pełen pasji.
On się dziś szczerze i z wiarą angażuje. Tak jak
w latach 80.

A nawet wcześniej. 

Komuch
Jan Pietrzak urodził się w 1937 r. na Targówku.
To dalekie, robotnicze, najbiedniejsze peryferia
Warszawy. Niby w granicach stolicy, ale inny
świat – ułożony z proletariackich kamieniczek
idomków. Nędza. Ojciec Janka jest ważnym dzia-
łaczem Komunistycznej Partii Polski, konspira-
torem, organizatorem strajków, więźniem sa-
nacji. Zginął wczasie okupacji, zamęczony przez
hitlerowców na Pawiaku. Mama, łączniczka Ba-
talionów Chłopskich, ukrywa Żydów i czerwo-
noarmistów, którym udało się uciec z obozów
jenieckich. Po wojnie jest posłanką na Sejm Usta-
wodawczy. Gdy Janek skończy dziewięć lat, wy-
śle go do korpusu kadetów na Wiśniowej w War-
szawie. Na jednej z defilad wspólnie z kolegami
mały Pietrzak zasalutuje przed Bierutem. Po-

tem pojedzie do Jeleniej Góry, do Oficerskiej
Szkoły Radiolokacji. „Po dziewięciu latach służ-
by w wojsku nawet myślałem na baczność”
– wspomni po latach. „Byłem wychowywany na
janczara komunizmu”. Według jednej z wersji
wyleciał z armii za niesubordynację, według in-
nej został zwolniony na własną prośbę. Stopień:
podporucznik.

Zapisuje się do ZMP. Później na studia za-
oczne na Wydziale Socjologii Wyższej Szkoły Na-
uk Społecznych przy KC PZPR. Należy do par-
tii, regularnie płaci składki. Po latach wytłuma-
czy: „Socjalizm brałem wprost: to nasza fabry-
ka, nasz kraj i mamy prawo mówić wyraźnie, co
nam się nie podoba, a towarzysz sekretarz nie
będzie nam dyktował, jaką uchwałę przyjmie-
my. Dlatego wfabryce, wradzie robotniczej, ucho-
dziłem za krzykacza, który się stawia”.

Ryszard Marek Groński, legendarny satyryk
iautor Egidy, wrozmowie z„Wyborczą” z2007r.:
„Był stąd, z wewnątrz, z brzucha systemu. Miał
prawo do krytyki. Wyrażał rozczarowanie ide-
owych zetempowców do tego, co nie odpowia-
dało ich wizji”.
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Zanim zostanie kabareciarzem, zaliczy jeszcze
etat w fabryce telewizorów i nieudaną próbę do-
stania się do zespołu Mazowsze. Na początku lat
60. debiutuje w słynnych na cały kraj studenc-
kich Hybrydach na Estradzie Poezji i Pieśni Re-
wolucyjnej im. Władysława Broniewskiego. Re-

cytuje Majakowskiego (jak zapamiętał ówcze-
sny szef tej Estrady Jerzy Koperski) lub Leśmiana
i Norwida (jak zapamiętał Pietrzak). Wkrótce ze
studentem polonistyki Wojciechem Młynarskim
zaczną robić kabaret. Na zdjęciach – obaj przy-
stojni, w czarnych krawacikach, z młodzieńczą
werwą w oczach. Świat należy do nich. Młynar-
ski pisze, Pietrzak jest od organizacji.

Ewa Dałkowska, aktorka o prawicowych
sympatiach, przyjaciółka Pietrzaka: – Jasiu to
typ zarządzający. Zdarza się, że przez to po-
rywczy, choć z reguły tej porywczości żałuje.

Między gwiazdorami dochodzi do spięć, Mły-
narski odchodzi. A Pietrzak – z pomocą partyj-
nej legitymacji – dostaje kierownictwo całej sce-
ny. Tworzy m.in. z Jonaszem Koftą, Adamem
Kreczmarem i Stefanem Friedmanem. Na po-
czątku robią studencką, obyczajową satyrę, dla
władzy raczej niegroźną. Pietrzak pisze pierw-
sze piosenki – jak „Pechowy mebel”, o tym, że
„nie ma dziewczyny na moim tapczanie”. Ko-
lejne sezony są już bardziej zaangażowane.
W słynnym skeczu z 1965 r. telewizor z wyłą-
czonym dźwiękiem nadaje „Dziennik”, a Fried-
man recytuje propagandowy bełkot. 

Niejasne są okoliczności rozstania Pietrza-
ka z Hybrydami. On sam twierdzi, że chodziła
za nim bezpieka i padł ofiarą nagonki na kaba-
ret rozpętanej w 1967 r. przez tygodnik „Walka
Młodych”. Ówczesny kierownik klubu, później
wzięty dziennikarz i dyplomata Krzysztof Mro-
ziewicz mówił „Wyborczej”, że Pietrzak odszedł
wcześniej, bo chciał się rozwijać.

Na początku 1968 r., w czasie najbardziej za-
palczywej gomułkowszczyzny, tuż przed Mar-
cem, gdy z afisza zdejmują właśnie „Dziady”
Kazimierza Dejmka, Pietrzak dostaje zgodę na
nowy kabaret – Pod Egidą. W debiutanckim wy-
stępie w lutym 1968 r. śpiewa swoją piosenkę
„Do Anglii”. Naśmiewa się w niej z inteligentów
emigrujących na zmywaki na Zachód, którzy
nie wiedzą co „Sprawa i Walka znaczą”.

– Pietrzak doskonale czuł się w PRL – mówi
Andrzej Niziołek. – Umiał płynąć zarówno z nur-
tem opozycji, jak i władzy. Stał na dwóch nogach.
To człowiek świetnie dbający o swoje interesy.

Solidaruch
Gdy wybucha Marzec, Egida do władzy już się
nie przymila. Pietrzak jest ponoć przerażony:
„My tu robimy sobie żarty, atam historia się dzie-
je”. Wystarczy przeczytać ze sceny „Trybunę Lu-
du”, żeby publiczność boki zrywała. Moczarowcy
w zemście nazywają Egidę „eżydą”. Cenzura
ukręca kabaretowi łeb. Pietrzak z ekipą wrócą
dopiero po upadku Gomułki.

W początkach złotej dla siebie dekady lat 70.
Pod Egidą występuje trzy razy w tygodniu w cia-
snej salce przy ulicy Rutkowskiego 95 (dziś
Chmielna), zwanej z czasem „Dołkiem”. Wcho-
dzi tam ledwie sto osób – „Dołek” pęka w szwach
na każdym występie, ludzie powciskani nawet
na kaloryfery. Wśród publiczności Konwicki,
Kuroń, Michnik, Lityński, Bujak, później Wa-
łęsa. Ale też pokłócony z nowymi władzami by-
ły premier Cyrankiewicz. Wedle jednej z aneg-
dot, gdy proponuje Pietrzakowi, żeby przeszli
na ty, ten odpowiada: „Nie mam odwagi. Kiedy
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Żeby Polska
była Polską.
Pana Janka
„Sturmbannführer Lis von Ringer
und Axel zum Springer oświadczył,
że jest dziennikarzem niezależnym,
bo ma jaja. Bliska współpracownica
Lisa twierdzi, że to zbuki”. 
Jan Pietrzak wraca do telewizji

Rok 1969, Jan Pietrzak na
Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu. 

Rok 2012, Jan Pietrzak na
miesięcznicy smoleńskiej

pod Pałacem Prezydenckim
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