
ozmówki

Od wielu lat podczas festi-
wali kapel i śpiewaków lu-
dowych w Kazimierzu fun-
kcję prezentera pełni Stani-
sław Jaskułka, aktor Teatru
im. Jaracza w Łodzi, a w
przeszłości Teatru im. Oster-
wy w Lublinie i kabaretu
Czart. W swoich zapowie-
dziach posługuje się piękną
gwarą góralską, co wzbudza
uznanie a jednocześnie podziw
słuchaczy.

— Vi której szkole aktor-
skiej uczą gwary góralskiej?

— W szkole życia. Pocho-
dzę, z Nowego Targu, gdzie
gwara góralska jest w pow-
szechnym użyciu. W moim
domu nie mówiło się gwarą,
ale ja bawiłem się z góral-
skimi dziećmi, chodziłem na
targi, gdzie górale handlowali
końmi i w końcu sam zaczą-
łem posługiwać się gwarą. Z
tego powodu miałem potem
kłopoty w gimnazjum, bo za
posługiwanie się gwarą srodze
karano. A teraz proszę, jak
mi się ta znajomość przy-
dała...

— Dzięki niej trafił Pando
Kazimierza?

— Trochę jakby kuchenny-
mi drzwiami, bo pani z WDK,
która mnie angażowała powie-
działa: — Widziałam pana w
teatrze, pan tak dobrze udaje
górala, to może pan spróbuje
na festiwalu? A ja nic nie
udaję, ja tak mowę od dziec-

ka. Jak mnie angażowali, to
strój góralski pożyczyłem z
operetki. Teraz mam już włas-
ny.

— Przez lata stał śle. Pan
osobowością festiwalu. Są pa-
nie, które przyjeżdżają do Ka-
zimierza specjalnie, aby Pana
posłuchać.

— E, chyba nie dlatego że-
by posłuchać... A tak poważ-
nie, ja nie mogę być sztucz-
nym tworem doczepionym do
festiwalu, ja muszę się w nie-
go wtopić.

— To się Panu udało cał-
kowicie. Mato tęga, Pan stwo-
rzył jakby własną szkolę pre-
zentacji festiwalowej. Jak do
tego doszło?

— Zapowiadacz musi zdać
sobie sprawą, że pełni fun-
cie usługową wobec prezen-
towanych artystów. Ich musi
wysuwać na plan pierwszy, a
nie swoją osobę, jak czynią
niektórzy. Musi też wykazać
się dużą znajomością przed-
miotu i być dla prezentowa-
nych osób kimś bliskim, z
którym oni natychmiast się.
zaprzyjaźnią i przed nim otwo-
rzą.

— I czasem trzeba wypić x
nimi kielicha.

— Trzeba, ale ostrożnie, bo
nie mogę wyjść na estradę na
bani- Druga rzecz, \o umie-
jętność nawiązania natych-
miastowej więzi z publicznoś-
cią. To mi się udaje między
innymi dzięki występom w
kabarecie Czart. Ja nie mogę
mieć zapowiedzi wyduma-
nych, wygłaszanych z wyso-
kości estrady. Ja muszę z wi-
dzami rotmawiać, być z ni-
mi i być jakby jednym z
nich. I traktować ich jak
bliskich znajomych.
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