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chodziłem do szkoły, pan wisiał na ścianie przy
Stalinie i Bierucie”. Wpada też naczelny „Poli-
tyki” Mieczysław Rakowski. No i tajniacy z ma-
gnetofonami za pazuchą.

Janusz Głowacki: „Egida była znakomita.
Przechodziły w niej tak jadowite, antysocjali-
styczne teksty, że jej istnienie było zjawiskiem
niezrozumiałym. Sądzę, że utrzymywała ją si-
ła perswazji Janka i koncepcja wentyla bezpie-
czeństwa. Partia, biorąc pod uwagę, że na wi-
downi mieściło się bardzo mało ludzi, okazy-
wała społeczeństwu swój liberalizm”.

Przez Egidę przechodzi plejada najwięk-
szych znakomitości: Fronczewski, Pszoniak,
Gajos, Janda, Dałkowska, Sienkiewicz. Teksty
piszą Agnieszka Osiecka, Daniel Passent, Ja-
nusz Głowacki, Jan Urban, Marcin Wolski, Ja-
cek Kaczmarski. Usadzony wśród widzów pro-
fesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
Kazimierz Rudzki raz na jakiś czas wstaje z „Try-
buną Ludu” w dłoni i deklamuje: „Przepraszam,
tu jest coś innego napisane”. Rysownik Andrzej
Krauze na ścianie maluje swoją wersję „Ostat-
niej wieczerzy” z tłustymi partyjniakami za-
miast apostołów. 

Daniel Passent: – To był wspaniały okres, je-
den z lepszych epizodów mojego życia – zawo-
dowo i towarzysko. Janek jest prawdziwym ar-
tystą, był duszą tego kabaretu, miał doskonały
kontakt z widownią.

Piotr Fronczewski: – Był bardzo wyrazisty
w walce, jaką toczył Pod Egidą. Stworzył naj-
ważniejszą scenę kabaretową PRL. A na końcu
roboty, koło godziny 1.30, gdy napięcie opadło
i pojawiał się kieliszeczek wódki, toczyliśmy do-
żylne rozmowy. On ma w sobie ogromne pokła-
dy liryczne, jest człowiekiem pełnym wzruszeń. 

Pietrzak spina Egidę organizacyjnie. Wyma-
chując partyjną legitymacją, wykłóca się o tek-
sty z cenzurą. Gdy kabaret wylatuje z Rutkow-
skiego, załatwia kolejne lokale – grają w kawiar-
ni Melodia vis-à-vis KC PZPR, a w następnej de-
kadzie wkawiarni Ewa przy Konopnickiej; wmor-
downi z piwem na Olszynce Grochowskiej.

W monologu „Realnie mówię, jak było” Pie-
trzak przedstawia nową, własną wersję prawa
Archimedesa: „Zanurzony w cieczy tracę na wa-
dze. Zanurzony w gównie tracę na odwadze”. 

Fronczewski: – Janek już wtedy miał skłon-
ność zamieniać scenę kabaretową w trybunę.
Emocja go niosła.
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W 1976 r. Pietrzak pisze „Żeby Polska była Pol-
ską”, pieśń, która za chwilę stanie się hymnem
rodzącej się „Solidarności”. W czerwcu 1981 r.
wygrywa festiwal w Opolu. Cały amfiteatr śpie-
wa na stojąco: „Z głębi dziejów, z krain mrocz-
nych/ Puszcz odwiecznych, pól i stepów/ Nasz
rodowód, nasz początek/ Hen od Piasta, Kraka,
Lecha/ Długi łańcuch ludzkich istnień/ Połą-
czonych myślą prostą./ Żeby Polska, żeby Pol-
ska/ Żeby Polska była Polską”.

Ludzie płaczą.
Poeta Jerzy Koperski w „Wyborczej” w 2007 r.

nazwał Pietrzaka „niedostępnym, bezwzględ-
nym i okrutnym”, ale zaraz dodał: „To piękna
postać. Za »Żeby Polska była Polską« będę go
zawsze cenił”.

4 sierpnia 1981 r. w ramach protestu auto-
busy blokują skrzyżowanie Alej Jerozolimskich
z Marszałkowską. Pietrzak z gitarą wskakuje na
pakę ciężarówki i śpiewa swoją pieśń w towa-
rzystwie dwójki małych dzieci, których nie miał
z kim zostawić w domu.

Jan Cywiński, działacz KOR, dziś redaktor
„Wyborczej”, był wtedy pod sceną: – Pietrzak
śpiewał też: „za Bieruta Nowa Huta/ Cała resz-
ta nieobuta”. I refren: „Hop-siup, Polska Ludo-
wa, / Ciągle od nowa, Polska Ludowa,/ Hop-siup,
Polska Ludowa, Polska Ludowa, bęc”. Wszyscy
na tym rondzie, kilka tysięcy ludzi, pękaliśmy
ze śmiechu. To był wielki Pietrzak, zbratany z lu-
dem – apogeum jego popularności.

Tamten występ pokazały dzienniki naj-
większych stacji na Zachodzie. Gdy wybuch-
nie stan wojenny, Amerykanie na polecenie Ro-
nalda Reagana zorganizują wielki telewizyjny
show pod tytułem „Let Poland be Poland”. An-
gielską wersję hymnu zaśpiewa Frank Sinatra.

Pietrzaka stan wojenny zastaje w Kanadzie.
Amerykanie proponują mu obywatelstwo. Za-
stanawia się kilka miesięcy, ale boi się, że gdy
przyjmie paszport USA, reżim w Polsce może
już nigdy nie wpuści go do kraju. W maju 1982 r.
wraca.

Rok później w nowym programie Egidy po-
kazuje kunszt kabaretowej aluzji. W napisanym
przez niego monologu „Podły wieczór drań-
stwu” Fronczewski przez kilka minut nie mo-
że się wysłowić, ciągle myląc wyrazy. Aż w koń-
cu coś w nim klika i recytuje bez najmniejsze-
go zająknięcia: „W głębokiej trosce o dalszy roz-
wój zasadniczego zwrotu, który się dokonał
w zakresie konsekwentnego realizowania okre-
ślonych decyzji podjętych we właściwym cza-
sie na skutek jedynie słusznych uchwał w opar-
ciu o konsekwentne umacnianie konkretnych
kroków przywracających zdecydowane za-
bezpieczenie podstawowych kierunków roz-
woju produkcji...”.

I tak dalej, aż publiczność spada z krzeseł.

Wywrotowiec
Dawny przyjaciel: – Przełom w Jasiu nastąpił,
gdy kandydował w wyborach prezydenckich
w 1995 r. Wszyscy myśleliśmy, że to żart. Pa-
miętaliśmy stare hasło Egidy „Pietrzak na pre-
zydenta – lepiej nie będzie, ale na pewno wese-
lej”. Nagle się okazało, że on tak na poważnie.
To było koło zamachowe, potem sprawy poto-
czyły się w przerażającym tempie.

Teresa Bogucka, analizując kampanię na ła-
mach „Wyborczej”, pisała o Pietrzaku: „Rozgo-
ryczony satyryk opowiadający o wszechogar-
niających spiskach”.

Na koszulkach ze swoją podobizną drukuje
hasło: „Lepiej i weselej, bo mądrzej”. Występuje
przeciw całej klasie politycznej. Bogucka stresz-
cza jego przekaz: „Oto rządzą narodem głupcy,
którzy nie robią z jakichś dziwnych powodów
rzeczy oczywistych dla każdego”.

Dostaje 1,12 proc. głosów, mniej niż debiu-
tujący wtedy Andrzej Lepper czy Janusz Kor-
win-Mikke. W czasie wieczoru wyborczego
w telewizji Pietrzak z ponurym niedowierza-
niem kiwa głową. Dopiero po jakimś czasie zdo-
będzie się na żart: „Jeden procent z kawałkiem
onieśmielił mnie całkiem”. 

W początkach lat 90. Egida grała po kawiar-
niach i hotelach. Lech Wałęsa nie załatwił sta-
łej siedziby, chociaż obiecywał. Pietrzak twar-

do pisał monologi niemal wyłącznie politycz-
ne. Rok 1994: „Myśmy byli pierwsi na drodze
przemian z komunizmu do kapitalizmu. Cały
świat wstrzymał oddech – czy to jest możliwe
tak przeskoczyć? A to się okazało proste w na-
szym wydaniu – wystarczyło towarzyszy se-
kretarzy przerobić na bankierów i mamy kapi-
talizm”. Śmiech na sali, ale żart tu się nie koń-
czy. Pietrzaka w wolnej Polsce gubi dosłowność.
Puentuje: „Kapitalizm jest tak samo do dupy,
jak ten komunizm był. To są ci sami ludzie”.

Niektórzy znajomi twierdzą, że spróbował
prawdziwej polityki, bo nie szło mu na scenie.
Dziś na swojej stronie pisze o latach 90.: „W pol-
skim radiu i telewizji programy kabaretu Pod
Egidą i personalnie Jan Pietrzak są absolutnie
zakazani”. Poeta Jacek Kleyff mówił „Wybor-
czej”: „Nie wierzę w opowieści, jak to był cen-
zurowany. Po odzyskaniu niepodległości na-
stąpiło mniejsze branie na kabaret polityczny.
»Żeby Polska...« też się przejadło. Niestety, Ja-
nek nie zrozumiał alchemii rynku”.

– Janek miał dobry kontakt z publicznością
i autorami, a z drugiej strony ciągle utyskiwał,
że dzieje mu się jakaś krzywda – mówi Daniel
Passent. – Że lokal nie ten, że cenzura. Zawsze
czuł się niedoceniony i sekowany.

O to, że po 89 r. znalazł się na estradowej
bocznicy, Pietrzak od zawsze oskarża „mich-
nikowszczyznę”. W wywiadzie dla „wSieci” mó-
wi: „Dopóki Michnik przychodził na nasze wy-

stępy, był innym człowiekiem. Gdy przestał na
początku lat 90., to oszalał”.

Gdy dzwonię do Jana Pietrzaka z prośbą
o spotkanie, odmawia i tłumaczy: – Wasza ga-
zeta wyrządziła mi dużo krzywdy.
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Andrzej Niziołek: – Pietrzak już pod koniec PRL
uważał, że potrzebne jest rozliczenie, lustracja,
kary. Gdy to nie nastąpiło, zaczęła w nim rosnąć
frustracja, z wiekiem poglądy się wyostrzyły.

Gdy na początku 2005 r. Bronisław Wild-
stein wynosi z IPN listę z nazwiskami niemal
100 tys. domniemanych współpracowników
bezpieki i wylatuje za to z „Rzeczpospolitej”,
Pietrzak bierze udział w pikiecie w jego obro-
nie. Później zostaje członkiem Honorowego Ko-
mitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego.

W czasie pierwszych rządów PiS odbiera
w Opolu Grand Prix za całokształt twórczości.
A w Teatrze Polskim w Warszawie obchodzi
swoje 70-lecie i 40-lecie Egidy. Jarosław Ka-
czyński jest na sali.

Niziołek: – W czasie pracy nad „Człowiekiem
z kabaretu” Pietrzak opowiadał mi, jak na po-
czątku ubiegłej dekady Kaczyński wpadł na ja-
kiś występ Egidy i przez cały wieczór siedział
drętwo przy stoliku, ani razu się nie zaśmiał. Pie-
trzaka irytował ten brak poczucia humory, ale
nie chciał, żeby ten epizod znalazł się w książce.

Gdy rządzi PiS, Egida z władzy nie żartuje.
Za to opozycja dostaje w stylu, który już wtedy
zawładnął panem Janem. Ryszard Kalisz to „pu-
chlica wredna”, a Joanna Senyszyn – „jędzo-
watość nadęta”.

Karnawał nie trwa długo. W2007r., po przed-
terminowych wyborach, rządy obejmuje koali-
cja PO-PSL. Przez następne osiem lat przy każ-
dej okazji Pietrzak nazywa się największym wy-
wrotowcem gnębionym przez zależną od Nie-
miec i Rosji władzę. Jeździ po kraju i przyciąga
sporą narodowo-patriotyczną publiczność. Każ-
dy występ kończy odśpiewaniem „Żeby Polska...”,
ludzie zawsze wstają i śpiewają razem z nim.

Z żoną zakłada Towarzystwo Patriotyczne.
Organizują koncerty pieśni patriotycznych, ob-
chody rocznic narodowych, zabiegają o wy-
znaczenie w Warszawie miejsca pod budowę

pomnika Bitwy Warszawskiej. Co roku 3 maja
z placu Zamkowego prowadzą uroczystego po-
loneza. Trzy lata temu pomimo protestów le-
karzy Pietrzak pojechał świętować na plac
w dniu, w którym przeszedł zawał.
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Jego pasja i zaangażowanie ujawniają się z peł-
ną mocą w kwietniu 2010 r. Kilka dni po kata-
strofie smoleńskiej publikuje felieton „Drugie
kłamstwo smoleńskie?”, w którym pyta: „Kto
iwjakim celu puścił informację, że polski samolot
trzy razy podchodził do lądowania? Skąd wia-
domo, że pilot otrzymał bezpośrednie polece-
nie od prezydenta? Dlaczego podawano inną niż
w rzeczywistości godzinę katastrofy? Co się kry-
je w tych 15 minutach różnicy, jaki przekręt?”. 

Wyrasta na nestora środowiska zwolenni-
ków teorii o zamachu. W 2013 r. w internetowej
rozmowie z Marcinem Rolą dopytywany o to,
kto miałby interes w tym, żeby zamordować
polskiego prezydenta, odpowiada: „Ja nie pod-
słuchiwałem, jak Tusk z Putinem ustalali na mo-
lo, kto kogo zamorduje. Nie miałem podsłuchu,
gdy sobie po katastrofie żółwika przybijali, że
im się udało”.

Gdy dziennikarz próbuje zadać kolejne py-
tanie, Pietrzak wybucha: „Pan nie chce, żebym
ja o tym mówił! Pan ze mną polemizuje, pan
mnie denerwuje!”.

Później stwierdza smutno: „Zwątpiłem, że
dożyję czasów, kiedy Polska będzie Polską. Ten

rząd niszczy wszystko – przemysł, szkoły, ar-
mię. Mamy niż demograficzny ogromny. To jest
świadomie robione na rozkaz Merkel i Putina”.

Zwycięzca
Dziś po wisielczym nastroju nie ma śladu.

Po zwycięstwie PiS Pietrzak wręcza Jaro-
sławowi Kaczyńskiemu nagrodę Żeby Polska
była Polską przyznawaną przez Towarzystwo
Patriotyczne. – Ta pieśń jest marzeniem opisa-
nym w słowach – mówi. – Nie wiedziałem, czy
w moim życiu spotkam kogoś, kto to marzenie
potrafi przekuć w czyn. Po ostatnich wyborach
wierzę, że pan tego dokona.

– Idą dobre czasy dla Polski. Trzeba im dać
czas, dwie, trzy kadencje, i wtedy Polska się po-
dźwignie – ocenia latem zeszłego roku w TV Re-
publika.

Znajomi mówią, że wierzy w Kaczyńskiego
jak wMatkę Boską. „Dobra zmiana” tchnęła wnie-
go nowe życie. Zapraszany często do telewizji
wroli komentatora zuśmiechem wysłuchuje mi-
nilaudacji, od których rozpoczyna się rozmowa.
Zawsze elegancko ubrany, z nienagannie przy-
strzyżonym wąsem. Opozycję nieodmiennie
oskarża odywersję uprawianą za obce pieniądze.
Gdy kibole Legii wywieszają transparent: „KOD,
Nowoczesna, GW, Lis, Olejnik i inne ladacznice
– dla was nie będzie gwizdów, będą szubienice”,
nazywa to „uprawnioną polemiką”.

Pytam Ewę Dałkowską, czy nie przeszkadza
jej jego radykalizm.

– Autor niemal hymnu Polski ma prawo do
ostrego języka – odpowiada. – Pietrzak określa
rzeczy dosłownie, ale jest wolny od hipokryzji.

Nie wszyscy znajomi są tacy wyrozumiali.
– Gdybym miał panu wytłumaczyć, co się z nim
stało, musiałbym użyć słów obraźliwych – mó-
wi jeden z nich. 

Inny popada w nostalgię: – Do tego, co Janek
dziś wyprawia, nie przywiązuję wielkiej wagi.
Znam go jako dobrego, rodzinnego człowieka.
Takim chcę go pamiętać.

Pietrzakowie mają piątkę dzieci. Córka Ja-
nina, psycholożka, pracuje w Centrum Badań
nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Jest współautorką prac o seksizmie, gen-
der i uprzedzeniach rasowych. Syn Mikołaj,
prawnik, kieruje Komisją Praw Człowieka w Na-
czelnej Radzie Adwokackiej. Jest przyjacielem
rzecznika praw obywatelskich Adama Bodna-
ra, zasiada w radzie społecznej RPO. Od lat
współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Czło-
wieka. W wywiadach krytykował lustrację, na
wokandach bronił jej ofiar. Reprezentował Abd
ar-Rahima an-Nasziriego, Saudyjczyka wię-
zionego w Guantanamo, a wcześniej prawdo-
podobnie w jednym z ośrodków CIA w Polsce.
Doprowadził też do prawomocnego uniewin-
nienia z zarzutu korupcji byłej posłanki PO Be-
aty Sawickiej. O ojcu nie chce rozmawiać. 
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Pierwszy odcinek „Pół wieku Kabaretu pod Egi-
dą” w Jedynce, podobnie jak występ w Klubie
Ronina przed rokiem, otwierają „wiadomości
z krainy wesołości”. „Tusk został na Malcie za-
klepany na szefa. Taka odmiana demokracji
– kleptokracja”. „Nikt już nie chce być twarzą
KOD-u. Prawdę mówiąc, twarzy nigdy tam nie
było. Jedynie maski, czasami mordy się zda-
rzały”. „Sturmbannführer Lis von Ringer und
Axel zum Springer oświadczył, że jest dzien-
nikarzem niezależnym, bo ma jaja. Bliska współ-
pracownica Lisa twierdzi, że to zbuki”. Pu-
bliczność w studiu boki zrywa. 

Potem idzie nowy hymn Egidy: „Niech żyje
Polska, niepodległa, biało-czerwona/ Niech ży-
je Polska solidarna, nieustraszona”. Pietrzak
na przedzie w garniturze z gitarą, za nim, w hip-
sterskich ciuchach, młodzież licealna z zespo-
łu Świt. 

I monolog Ewy Dałkowskiej: „Nowy prezy-
dent Ameryki to dobry wybór. Tylko Trump
ma jedną potworną wadę – imię. On się nazy-
wa Donald. Mam propozycję: panie Trump,
niech pan zmieni imię na Jarosław”. Gromkie
oklaski. 

To jedyny moment występu, kiedy Egida ro-
bi jakąkolwiek aluzję do obecnej władzy.

Zanim jeszcze Pietrzak dostał program
w TVP, Dałkowska powiedziała mi: – My zawsze
byliśmy kabaretem opozycyjnym. Nawet
 antyrządowym. Teraz nasi doszli do władzy.
Jeszcze nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. +

Znajomi o Pietrzaku: „To jest typ pełen pasji. 
On się dziś szczerze i z wiarą angażuje. 

Tak jak w latach 80.”. „To człowiek świetnie
dbający o swoje interesy”. 

„Różne rzeczy się dzieją z ludźmi, wie pan. 
Ja o Jasiu rozmawiał nie będę”


