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Po jednej stronie – autorka powiedzeń typu:
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„jedzenie na czczo szkodzi” i słuchowisk takich jak „Serwus, jestem nerwus”,
a także bohaterka książek, m.in. „Każdy szczyt ma swój Czubaszek”.
Po drugiej – polska Oprah Winfrey od poważnych show,

ale i rozmów kabaretowych z cyklu „Wywiady spod estrady”. Swoją książkę właśnie wydaje.

Maria Czubaszek i Alicja Resich-Modlińska

po raz pierwszy spotkały się w redakcji „Szpilek”.
Tamtego pisma już nie ma, ale one nadal chodzą
W szpilkach i potrafią przyszpilić.
Zdjęcia RAFAŁ MASŁOW
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Maria Czubaszek: Mówi się, że nie ma głupich pytań…
Alicja Resich-Modlińska: Są tylko głupie odpowiedzi. Dzięki,
że przypomniałaś.

{

Jak piszę swoje teksty. Co innego jak czytam, szczególnie
tzw. prasę kolorową.
Której przegląd robimy co tydzień w telewizyjnej Dwójce,
w „Pytaniu na śniadanie”.

Właśnie. Pamiętasz jakieś „perełki”?
To ja dziękuję. Bałam się, że przypomnisz, że głupoty to moja
specjalność. A wiesz, czego jeszcze się bałam? Dla ułatwienia,
nie gender.

Najlepsze chyba są tytuły… „Chodakowska całuje męża do góry
nogami”, „[Joanna] Mucha kryje interes biskupa”, „Wiszę, żeby
mieć większe piersi”, „Gwiazdy w konflikcie toaletowym”…

Ale tego na „dż” czy na „g”?

Obu. Ale całkiem poważnie, bałam się, że nie doczekam się
twojej książki.

A „Hugh Grant – troje dzieci w 15 miesięcy z trzema kobietami”? Albo „Lech Wałęsa znów kąpie się z nieznajomym
mężczyzną”.

Żartujesz!

Też dobre.

Bałam się, że zechcesz poczekać, aż wszyscy napiszą.
Nalegam.

Ostatnio znalazłam jeszcze lepsze! Cytuję po literkach: „Dramat Miss Polonii Pauliny Krupińskiej. Przez koronę nie
może się rozebrać”.

Pięknie to robisz, więc zdradzę, że długo szukałam tytułu…

O matko! I sypia w ubraniu?

Szukajcie tytułu, a znajdziecie.

Gorzej! W ubraniu musi się fotografować.

No i znalazłam pewnego ranka – „Opowieści radiowe i telewizyjne. Alicja po drugiej stronie lustra”.

Jak to?!

Wtedy mogłabym nie doczekać, jeśli mam być szczera…

A możesz powiedzieć, czym się kierujesz, pisząc tę książkę?
Chcesz udowodnić, że gwiazda telewizji, jeśli czegoś nie
dopowie, to nie tylko „dowygląda”, ale i dopisze?

Tak to. Zasady konkursu zabraniają laureatkom brania
udziału w tzw. sesjach rozbieranych. A panna Paulina dostała taką propozycję od jednego z magazynów dla panów
i musiała odmówić.

Bo ja kompletnie straciłam głowę dla moich dzieci i ciągle
chciałam z nimi być.

I było ci, jak z tym ekstremalnym optymizmem, dobrze?
Było to zupełnie normalne. Co nie znaczy, że kiedy spacerowałam z wózkiem po parku, nie myślałam, że koleżanki jeżdżą
w tym czasie po świecie, na stypendia, pną się po szczeblach
kariery, a ja tak się poświęcam…

Warto było?
Oczywiście! Moje dorosłe już dzieci są moimi najbliższymi
przyjaciółmi. Ale co przez te siedem lat naużalałam się nad
sobą, to moje.

od dziecka chciałam
być cudzoziemką.
najchętniej urodzoną
w nowym jorku.

A po siedmiu latach chudych w sukcesy zawodowe przyszło
siedem lat tłustych?
Kiedy córka i syn byli już zaopiekowani, że tak powiem,
strukturalnie, z pewnością bardzo się zawodowo ożywiłam.

Bo jak pisał Jonasz Kofta: „Bo gdy się milczy, milczy, milczy,
to apetyt rośnie wilczy”?
Coś w tym jest.

Będę miała tyle lat, ile ty teraz.

Ale ja, jeśli – odpukać – będę jeszcze żyła, będę dokładnie
tak samo starsza od ciebie jak dzisiaj. I nadal mogłabyś
być moją córką.

Chęć udowodnienia czegokolwiek przeszła mi już w podstawówce, „dowyglądania” – jak tylko zobaczyłam się na
srebrnym ekranie.

Tak napisali. A ja bym powiedziała, że dwa. Jeden miss,
drugi panów. Dwa dramaty w jednym.

A więc „dopisać”?

A ja bym prosiła, żeby może mniej dramatycznie?

W to akurat nikt nie uwierzy. Wszyscy wiedzą, że nigdy nie
chciałaś mieć dzieci.

Niestety, zresztą byłam pod silnym wpływem twoich tekstów
w „ITR” [„Ilustrowanym Tygodniku Rozrywkowym”].

Sorry, ale takie mamy klimaty.

I mi się udało.

Ale my nie musimy tak kolorowo.

A mnie się udało mieć dwoje.

W swojej książce ani trochę nie koloryzujesz?

Gratuluję. Poważnie. Jeśli udało ci się jeszcze pogodzić
macierzyństwo z pracą…

Niestety. Jako autorka zadebiutowałaś, nim zaczęłaś gwiazdorzyć w TVP?

To rzeczywiście dramat.

}

Bo?

A w tym, że w telewizji człowiek człowiekowi wilkiem, jest
coś? Bo słyszy się takie głosy.
Na szczęście nie słyszę jeszcze głosów. Jak zacznę, odpukać,
słyszeć, to ci powiem.

Lepiej psychoanalitykowi. Na kanapce. Chociaż teraz „na
kanapki” już się chyba nie chodzi?
Leży się tyłem.

Czyli psychoanaliza idzie do przodu. Jak nasza rozmowa.
Porozmawiajmy teraz o tym, kogo (co) kochasz, lubisz, szanujesz, a czego nie chcesz, o co nie dbasz, a z czego żartujesz.
Jednym zdaniem.

Nie lubię tego słowa.

Celowo na pewno nie. Kiedy jednak wspominam na przykład
współpracę z redakcją „Szpilek”…

Może się zdziwisz…

Mogę dwoma?

To jeszcze raz. Jako autorka zadebiutowałaś…

Tłumaczyłaś teksty swojego ulubionego Monty Pythona?

Udało się?

Mogę uprościć. Kochasz ludzi?

Właśnie. Stare dzieje. Tamtych „Szpilek” już się nie odtworzy.
I może wyjść na to, że ubarwiam przeszłość.

Nie to chciałam powiedzieć.

Tylko?

Niewątpliwie jest grupa osób, którą kocham. I to bardzo.
Tak, że chyba wystarczyłoby tego uczucia na całą ludzkość.

W 1977 roku, w tygodniku literacko-satyrycznym „Szpilki”,
w konkursie rozpisanym przez Anatola Potemkowskiego
„Młodzi do piór”.

A przyszłość? W jakich barwach widzisz?

Że wychowanie dwójki dzieci to też praca. Zdziwiona?

Nie klei się?

Jasnych. Z natury jestem ekstremalną optymistką o silnym
podłożu pesymistycznym.

Zaraz się rozkręcimy.

Tego nie da się leczyć?

Ani trochę. Podejrzewam nawet, że to ciężka praca. Stąd
pytanie, czy udało ci się ją połączyć z pracą zawodową?
Medycyna zna takie przypadki.

Wiem. Spytałam tylko dla podtrzymania rozmowy.

Nie mogę się doczekać.

Nie wiem. Nie próbowałam.

Spokojnie. Skoro ja doczekałam się twojej książki… A właśnie.
Pisząc ją, czym się kierowałaś?

Dobrze ci z tym?

Żeby dała się czytać.

Wiem, że na końcu drogi musi być dobrze. Natomiast po
drodze strasznie się zamartwiam.

Fragmenty już czytałam i czyta się świetnie.

Bo?

Dziękuję, szczególnie za twoją recenzję okładkową i fragment
o „perłach purnonsensu” w odniesieniu do moich tekstów
z audycji satyrycznej „Nie tylko dla orłów”. Do dziś nie mogę
się otrząsnąć.

Tak mam.

Nawet się zaśmiałam.
To niemożliwe, ty nigdy się nie śmiejesz.
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Ja, na szczęście, mam wprost przeciwnie. Nie cierpię się
zamartwiać. Jestem pesymistką, ale pogodną.

W moim przypadku było inaczej. Przez siedem lat opiekowałam się dziećmi i nie pracowałam. Trochę pisałam, trochę
występowałam w radiu, trochę tłumaczyłam. Wszystkiego
trochę, a dzieci na ful. Mąż pracował, a ja siedziałam, jak to
się mówi, z dziećmi.

Kto ma dzieci, ten wie, co znaczy takie siedzenie. Kto nie ma,
też wie i dlatego ich nie ma. Ale poważnie. Nie powiesz, że
nie było was stać na opiekunkę.

To ma coś wspólnego z pogodynką? One takie radosne.

Powiem. To było w latach 80. i nie było nas stać.

Nie sądzę. To czas nas uczy pogody. Jak będziesz w moim
wieku…

Ale były żłobki, przedszkola…
Żłobek nie wchodził w grę.

To dopytam. Bo podobno kocha się nie za coś, tylko mimo
czegoś. A wierzysz, że można kochać mimo wszystko?
Zdecydowanie. Tak się kocha na przykład dzieci.

Nawet jeśli zrobią jakieś świństwo, draństwo?
Kocha się zawsze. Nie ma szans, żeby nie kochać.

Moim zdaniem zawsze jest jakaś szansa.
A moim zdaniem nie ma. To jest tak jak z miłością do ojczyzny.
Może cię wkurzać do bólu, możesz nienawidzić, ale mimo
wszystko kochasz.

Ja akurat nie kocham.
Oj tam, oj tam. Gdzieś na pewno kochasz.

Gdzieś, daleko, może kochałabym. Dawno temu już stwierdziłam, że najtrudniej być Polakiem we własnym kraju. Polką
jeszcze trudniej. A tak naprawdę to od dziecka chciałam
być cudzoziemką. Najchętniej urodzoną w Nowym Jorku.
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chciałam się z tobą
zaprzyjaźnić. nie wiedziałam
jeszcze, że nie masz zwyczaju
przyjaźnić się z kobietami.

ciebie i Jerzego Dobrowolskiego oraz Jeremiego Przybory,
jest Monty Python.

U nas taki humor, jak by powiedzieli młodzi, nie żre. Króluje,
niestety, żart pszenno-buraczany. Jak myślisz? Z czego to
się bierze?
Może z upraw rolnych? Uprawiamy buraki, to i żarty.

A nie z telewizji? Bo jeśli o programach decyduje głównie
oglądalność…
To znaczy, że telewizja pokazuje to, co widzowie chcą oglądać.

A mają wybór?
Oczywiście. Mogą oglądać albo nie.

Wybór bez przepychu.
Kiedyś też tak było. Mówię o czasach, kiedy, aż trudno
uwierzyć, nie było stacji komercyjnych, tylko jedna stacja
publiczna.

Ale był Kabaret Starszych Panów.
I szłam na przykład na rehabilitację łokcia i pan rehabilitant
opowiadał mi ten kabaret. Nie miał trzech zębów, ale miał
frajdę z oglądania i słuchania Starszych Panów dwóch i całej
reszty znakomitych aktorów.

Otóż to. No więc kiedy okazało się, że uczysz angielskiego,
wpadłam na pomysł, żebyś mnie nauczyła.

Potem pan rehabilitant zrobił sobie zęby…

Powiedzmy, uczyła. Bo już po pierwszej lekcji zorientowałam
się, że raczej będziesz mówić po polsku.

Ale za to niektórzy współcześni kabareciarze seplenią, żeby
było śmiesznie.

I tak mi zostało. Ale próbowałam.

I leci już nie „Kabarecik Olgi Lipińskiej”, tylko na przykład
„Wawa non stop”.

Ja też. Pamiętam, jak jeździłam do ciebie na Jazdów. Zimą,
brnęłam w zaspach na ósmą rano…

Musimy o tym rozmawiać?

Chciało ci się?

Nie. Muszę natomiast zadać ci tradycyjne pytanie.

Nie. Ale chciałam się z tobą zaprzyjaźnić. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, że nie masz zwyczaju przyjaźnić się z kobietami.

Dlaczego?

Z mężczyznami również. Ja w ogóle raczej się nie zaprzyjaźniam.

Mam nadzieję, że nie „Co słychać?”.

Tak, z wyjątkiem męża.

Bo zawsze boję się tego pytania. Zauważyłam, że kiedy spotykają się dwie osoby, jest coś w rodzaju rywalizacji, która
z nich zada je pierwsza. I ta lepsza, która pierwsza. Druga
nie ma wyjścia i musi, bidula, powiedzieć coś bez sensu.
Bo co sensownego można na takie pytanie odpowiedzieć?
Że wszystko w porządku, że wszystko po staremu, że zależy,
gdzie ucho przyłożyć?

Co jeszcze lubisz?

Więc?

Ale z kobietami chyba zwłaszcza.

Fakt, że bliżej mi do mężczyzn. Wydają mi się mniej skomplikowani i bardziej przewidywalni.
A ja lubię nieprzewidywalnych.

Zostańmy przy mężczyznach. Lubisz nieprzewidywalnych?

Miło jak ma poczucie humoru, dotyczy to również męża.

Co – więc?

OK.

Co słychać?

Jednak czegoś cię nauczyłam! Ale przerwałam ci.

Dziękuję. Wszystko w porządku.

I słusznie. Nie mogę mówić bez przerwy, bo to wywiad z tobą.
I to ty masz głównie mówić.

No! Wreszcie to z ciebie wycisnęłam.
Nie mogłaś spytać od razu?

I czasem udaje mi się coś wtrącić.

Żeby spalić puentę?!

I o to chodzi. No więc wtrąciłaś, że lubisz mężczyzn z poczuciem humoru. A załóżmy, że jesteś singielką, facet pyta, czy
za niego wyjdziesz, mówisz, że tak, a on, że żartował. Co byś
powiedziała?

Jaką puentę?

To już ocenią czytelnicy „Zwierciadła”. I twojej książki. Do
nabycia wkrótce w księgarniach.

Że to był dobry żart, ale nieśmieszny. Są różne rodzaje humoru.
Osobiście najbardziej lubię abstrakcyjny. Moim idolem, oprócz

Przepraszam. Zapomniałam o najważniejszym. Do nabycia
w dobrych księgarniach.
●
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I to już wszystko?

STYLIZACJA: WIGANNA PAPINA.

Aaa, teraz wiem, dlaczego chciałaś swego czasu, żebym uczyła
cię angielskiego! Rodowita Amerykanka nieznająca angielskiego to raczej ewenement.

