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(i ra g m e n ty) 

KRAJ 

Kraków, takli jaki m go s.plo1 warunków uczynił, io byfo nai-
01 yginalniejsze mia ·to pod sfońcem; z newno 'cia uniikact na kuli 
ziemskiej •wszechczaL~ów. 

Pairyi.. roz.kłada się 11a dwóch brze~ach Sekwany. prz~· czym 
terminy nive ga·uche, rive dr-oite budizą pewne p()\jt;.eiawe i wzro
kowe komplek:sy. Ot(J.ż Kraków. tak geografcznie jak i metafo
r~1aznie. b~·ł cały - lewV1m brzegiem. By.ly tam - niby w iau
bourg Saint-Germain - staire arysto.kratyczne paJace. Snułv sie 
po nich - ia'k w okoliicach Sain-Sulpice - kwefy, suta:nny i uarne 
ka:peausze. By1ły p0tważ111e mury Akademii. birety i togi; roje rnlo
d"Zie-.ty wysypYTWa ły się z uniwersyteakich gmachów. Była i dz·iel
nka artystów. gdzi·e kwitł~- szfoki piękne i gdzie w za,ciszach pra
<.."Owni . uzbrojone w węgiel młode dłonie kopioiwały częściej .co 
1Haiwda giir,sowe niż i,yWe modelki. Były i wąsk,ie uliiczki. ciche . 
.:.!chutkie; i ma.l!QfWllkze za•k<it'.ki .[ sta-re kościoły; to byt! lewv brzeg 
wcale impoJnujący - ruie p.owsty1dzilaby się go ta·dna wl~ca. Ale 
na •tY'm był kOJJiec : gdy na •prawym brzegu Sekwany huczy cały 

no\\-'OCzesny, boga.ty, ludny, roijny, modny Paryż, na f)rnwym brze
gu Wis.ty były tyilko - Dębniiki. 

Z udenzenienn d0lie iątej kntk()!Wianin oszczędny z musu cłuo-

11il się do domu .przed goc!Jziną traidY'cyjnej s.zpery, osz.azędzainc 

na stróżu. nie mni1ej tradycyjną szóstke. ZdażY. ni.e zdąży ... zdą
ży! . 

I za chwile już wyidiz,wa'ilia~y ową dziesiątą ·cztery wie·t.owe 
zegary, od:trębywal ją hejnrut tna•riacki na cztery strony male11-
kiego świata. 



R01VlANS Z WODEWILL 

próba wokalna . Przy fortepianie . K. Bończa - Tomaszewski. 

Księżyc bvł jak u ~ ~ebie w dornu. cudownie harmonizov„ał z iJej
zażem wąski.eh ul:'c i zautków, miał ja1kieś nowinon,vaic-twa z l11dż-
111 i. Kraków to było lunaity>czne miasto. 

Z salonów i zakrysty,j, żvcie wy.mknęło się na ul1ice, .zaczęło szu
n1 i eć po kawiarnia1oh. Mf.adzież, które.i przedtem w K•rakowie s.ic; 
nie czuło. wy;roił.a się pelery111aimi. Na lewvm brzegu Wisły wy
kwitbo nowe dla Krakowa ziaiw1i:.slko - cyganetri1a. I l('dy1byri. jed
na! N:emal równooześnie og-lądatl Kraków cygamerię mafarską, cy
ganerię Pawlikow:Skfrego. cygaineric ZalP'OlS'kie..i, Ic1yganerię Przy
byszewskiel('o, cyganerię bronowicką. ba, .m<>żna by p.owiedzieć. 
cyganerię Lutosla.wsk1ei;o i Daszyńskieg-o, nie litczą,c cyganenii .stu
denckiej, wzmo7-0nei mładziieżą. chron:.ącą się raz po •raz .z.za kor
donu i falangą ml•od~i-ch dziewcząt. pierwszy raz dopusz,ozQ'nych do 
studiów trncwersytedkich. 

ZielQiny Bal'onitk byił ,1kiropką nad i" tej przemiarny s.taireg-0 Kra
kowa. Raicfios.nyrn uświaioom:eniem. P.·0tdiłożen1!iem wszyst~iich -tyioh zda
rzeri pod muzykę nuo enk•i. SZ1tu11111em do księżY1ca. 

Pami~tarn jedną taką 11oc. po której raino cala gromatdik.a M:.cha
lik<>wa wys~npafa się na ulkę. Ranek bvł brud~lo-szarv. Wieża f'lo-

riańska zaiwiaina trc)chę, cliwia.la się na no){aich. iaik to uwiecwił 

Szczygiet w swoim fresku. Wieża Mani·aoka też mia'fa koronę na 
bail\lieir. Baby w kirasn:voh chus~k<~ch ci<1R"nęły z dworca •ko-lei z ko
szylkami na targ-. 

Szł·i!Śrny uEcą floriań.s.k<i. Rynkiem. Grodz.ką. muiaią,c kościół 
Pa.nny Marii, kosciól śwliętei Barba·rv. kościół świętego Wojcie
cha, kościół Domi.nika•nów, ko(ciól św. Piotra i Paw:ła, 1kościól Ś\I'. 

ldzrtego, ko...;c.iół św. Andrzeja, ka.tedrę, acż nad sarn<\ Wisłę . Płr-

11ęfa szara, mała, zibi.edr.ooma, 1!inochę śmieszna. Za ni;:i. w oddali. 
mai·aicz.Y1ło kulka d()mków. P11a1Wv brzeg- Wisty. Dębniki. Ten pra
wy brz~ Wisł:r i to, czeg;o tam nie było, to bvł cLrama•t krakow
skiiego życia. 

Podziwia się wie-~ę f'Ioi.iańską: da·wniej była laika na wylocie 
każdej pra'W1ie ul~cv śr<fdim~eścia. Zł>urz:orno je. I samej wi.eży f'lo
;iańskiej omal nie ztmrzono. a wairtio zanotować czemu zawdzic;
cza, wedle tradyicj[, ~woie ocafonie. Mianowicie. w oza<sie debaty 
w radzie miejskiej. gidy zaglada ,iej bvla postanowiona (zburzo
n<0 ws.za·k Ratusz na Rynku!). i eden z radnych za>cJipo1nowacl. 1110-

ty.wuił\·c swój pro:test t~nm. że !)Od kościołem Ma.ria!ckim są i Lak 
straszHwe wiatry: otóż. je&Li się z•burzy wieżę f'loriańską . prze
ci<H~ będZ!i.e rnie do wytrzymania. Widzę. że się u~1miecha.ci.e: co 
za g;~u,pstwo ! Ale to nie było ta.kie g-h1pstiwo. i miało woje racje. 
Gzy wieo:e. oo t o b.vl wicher pod kośc~ołem Mariackim. a sa 
tam w istocie wjahry ·straszliwe. T;o b.vfo zgorszenie wiernY'cl1 d<1-
i.ących do świą•tyni. to b~-la tra.gedia statecznych 11 i1eW1iast. prawa 
!eh pawaJ?:i i czci. 

ł'eudalne tendeurcj,e Austrii i ziemialtski charak·teir k,raliu i brak 
ilatttralnej pr.zeciwwagi ·w maił.vrn rnia!<teczku pozba,w:i0ny.m handlu 
i przemysłu, i wresz,aie, w nlenajrnniejsze·j 111ierze. WPl.\ "W paru in 
dvwj<lualnośoi. Wszy ·tko to dato w Krakowie na 1kilka dziesi;rtkó\1 
lat, jedne.i .kaśoie władzę tak pełną, .la.ka może ni!('dy i nigdzie n:e 
hy;fa jej ttdzialem. 

Urywek z listu Stefana Żeromskiego do nairz.eczonei: „Gdybyś 
tu by.ta i gdybyś widziaiła 'tę nagą ,ltłupmę. tę bezczelną podtość. 
to nadużyc.i·e sl,awa. ,tę ,pompę i1dóotów - śrnia!łabyś się do rozpu
ku ia<k ja. Galicja - Kraików. to ni.eWV1czerpane źródło humoru. 
to po prostu sam humor, 1>0trzebujący o.pisu. Do.kota nędza. R"fód. 
dem.nota - i ci.„ w swatch kontuszach i... kita>eh". 

Tak ziwane krakowskie „towairzystwo". 
1\· wielu rzeczach znCl!miiOn zaścia111kowoś.ci. 

ule mogło unikm\ć 

fe byfo ono z.re"7.t;1 

• 



jednoJ1te. obej•mowało całn gamę odoierłi od autet1tyczny<eh polsko
euro,pej~kich Guerrnantów, otartych o Orle"an&w czy Burbonów. ai 

dD lks.il1skiich z Psiej Wólki. Ci oczvwiśoie byli .. najbl-ęki<_tniejsi". 

Czuli sami dos.konale sw.oie stanowisk{) w tym Krakowie. do 
którego, zdawailoby się ni'e doszły echa rewolucji francuskiej. 

-- - - --- - - --- -
Ten mariaż małego zabawnego miasteczka z prze-ra•sitającą jegn 

stan ŻY'Wo1mo ' cią kulturailna byd najba1rdziej s•wioi•S1ta cechą Kra
k()lwa. To fa.kt, że nic s.:ę tam nie dziato •ta<k jak .gdzie ind:zie]. Sa
dzę, że w inow.oczesnei EuriO'f)iie. by•ło to jedyne mi•ejsice. gdzie ży
cie nie regulow aito siię prawami haindlowei kalkulacji. Raiazei pań
sk im ge tern. Maitejko malował swoje albrzyi!Tiie 1plótna, nie trosz
czac ie, kto mu bodaij za farby wplll!ai. Kiedy jaik~ś łyk chciał 
zamówić u Wyspiańskie.go swój portret. artvsta mierzv.t g-0 zim
nvm i ba·Cznyim WZJrokiem. aby w.reszcie oopow:iedzieć: „nie wi
dzę powodu'". Ki.edy Koźmian wystawił „~wieaznLk" Musseta, na 
którym się ówczes.na pu<bli1cz1ność nie poz1na<la. •kazał go grać 
k:Jka razy, ot d)a . ieb:e. siedzia•I w lo:i:v w pustej sali i oo chwi
la b'1t brawo. 

Sztuka w K•rakowie t0o brla jedv11a siła, która się mogla prze
ciwstawić nrutacom. ZadzhwiaJą·ca odnowa. jaka na .pr.zelomie wie
ku ookonarta się tam w ·tea.trze, literaturze. matla1r rwrt.e - a do
kanalfa się POiZa o'brębem „dworsk!eg;o" Krakawa i z.ostawiając go 
na boku - byila róv.nnocześnie wyzwO'leniem m~a'sta . „Kultura" 
przen~osla się z sal-0nu do lmmj:py. „Sz.open gdyiby ży:! . to by nil. 
hehe", byłby szepną•l Przybyszewski w uszlro Maircelil!1ć e Gzairto
ryskiej, gdyby dożvi!a tego rene ansu. Wyspiański byił wy.chowan
ldem Matejki i najautentyiczniejsz:vm jego lrontvnuaitorem; a•le cóż 
za przeobrażenie od modelów Matejki do modelów Wyispi.ańskie
~o: od przekrwionych py-cha i bogactwem twa1rzy m<i.gna·tów do 
tvch zjedzonych anemi4 dziewczynek z suteren! . 

CztCJ1Wie.k z nhelooego BaJi011i1ka. to byit czło.wie.k. z którvm mo·i-
11a się było doi;adać, czitowie.k mający poczucie humoru. 

Pamiędzy epoką. którą można by na1zwać nrntesjk-01Wską, a re
nesansem młodo.polskim, przypada w żyoiu ~raikowa okres szcze
gółlllie jałowy. Jedno się koń<OZY. drugie s~ę nie zaazel·o. Stańczy
cy krakowscy .odegra-li swoją role. mimo, że w:pJycwy ich 1po(i,ty.cz
ne mialy przetrwać jesz.cze dtugo. Niewątp1iwlie imielii oni swój 
okres twórazy, Joiedy korzys•taiąc z oota1bienia Austrii trzeba byilo 
wytargo.wać k()ln-cesje dla 1kraiju, kiedy po ;za1taimaniu 1863 trzeba 
było fabrykować no.wą ·ideologię. kiedy umaanda~10 się w Kra-

„. 

„ 

kowie 1plaicówki polsikiej nauki. Ale z czasem, 1nadm~esma przewagd 
ioo11ej •kas.ty, obwa•rowanei nies.lych<l!nymi JP1mywide..iami, aż nad
to S:k;[l(}nnej d.0 s.ohk·osbwa i ciasnoty musia•!a dO'J)rowaidzłć d<l 
uwiądu. Od.bija się lbo na mietlcie, które stade Slię paiMykulanzem tym 
gtębszyim, im cwJęiksze szerok·i śwfat przechodzi łYllTlczasem prze
obrażenia. Od inny.eh cbzie1nic odc:na się ÓWlczes.ny Kraik&w ooraz 
grubS<zym murem. Nie dochodzą gio tPra"Wie walki i 'Prądy taik zna
mierme podówczais dla WarszawY. W.a<I"sza'W1iak (ZWilaszaza. „po
stePowY") ie.z.uje się w Kirakowie ba·rd!Ziei obco tllńż w cudzym kra
ju. „A111i ludzi, an.1i stoounków. nie mogę 1poJ ać", pisze z Krakowa 
Zeromsiki do na·rzecz.o:nej w rnku 1892; ,.wszySiey 'Uia•daiją ·na stań
c:zy'.ków. a wsizyscy są stał1czykami". Nawzajem o Wairszaw,:e prze
ciQrny, &wtcrzesny Grulicia·nLn wiie tyle, oo o żelaz·nY1111 wiLku. W owej 
epo.ce ·robi się w ~ra1kiawie ooobl!hvie dus1z.no. 

Warto pirzylJl{)ll11Ilieć czyim dla ówczesnego Kratkowa. Po jaJ•o
wiźrnie dożywają·cej <S'Wyich .dm.i •• budy" Gl!JkS'Ollla musia·t być teatr. 
w k·tórym pnzedefi!O'Walti ·Ibsen, Bior.son. Strindlbe.rg, Hauptnian. 
Curel, Courteline, Pi<>rtoriche, O kar Wilde, Ostrowski, Czechow. 
Gorkij. Maeteri!itTJck etc... etc ... Tea.!Jr Pa>Wlikowsk!ie.iro mia~ cha-
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Próba sceniczna. a froncie ~ceny rei: . M. Broniewska 
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Rezyseria: MARYNA BRONIEWSKA 

WODEWIL W 3 AKTACH STEFANA TURSKIEGO 

na tle „K R o w o D E R s K 1 c H ZUCHÓW" 
Muzykę opracował LOJZY KLUCZNIOK 

KŁACZK~WIE: 

RADCA ALFONS KŁACZEK-KŁACZ.K<jvSKI - JAN WISNIEWSKl 
BALBINA MARIA NOCHOWICZ 

WANDA 
ROMAN 
KAMIL LA 
ALFRED TRZYWDAR-KRĘCKI 

GZYMSIKI: 

FLORIAN GZYMSIK majster murarski 
KATARZYNA 
KAZIMIERZ 
ZOFIA 
FELEK 
FRANEK 
STASZEK 

'WALEK 

WALENTY I 
WALENTOWA ł sąsiedzi 

WITOLD (artysta ma1arz) 

ZUZIA f 
RÓZIA l modelki 

LITERAT 

PRZECHODZIEŃ 
JÓZEK 
JEDNA PANI 
DRUGA PANI 

CYGANERIA: 

INNI: 

ANNA JAKOWSKA 
MARIAN SŁOJKOWSKI 
EWA SZUMAŃSKA 
BRONISŁAW BROŃSKI 

WACŁAW ZDANOWICZ 
IRENA NETTO 
JERZY PRZYBYLSKI 

- ANNA PRZYSIECKA 
MIECZYSŁAW ZIOBROWSKI 
ROMAN SIKORA 
ANDRZEJ SKUBISZ 
JERZY ZALESKI 

FELIKS DOBROWOLSKl 
INA NOWlCZóWNA 

JULIUSZ PRZYBYLSKI 
ŁUCJA BURZYŃSKA 

- SABINA GROCHOWSKA 
EUGENIUSZ ŁA WSKI 

- KAZIMIERZ HERBA 
MICHAŁ MROCZKO 
SABINA GROCHOWSKA 
INA NOWIC'ZÓWNA 

, 

Scenograł'ia: JERZY SZESI{J 

Asystent reżysera: ALEKSANDER FOGIEL 
Kierownictwo ..muzy:c:zne: KAZIMIERZ BOŃCZA-TOMASZEWSKI 

Roboty stolarskie pod kiel'IIllkiem Michała PreisnPra, malarskie pod kierunkiem Józefa Rozenberga; modelatorskie - Jana PPrwe1nisa; krawieckie - Kazimiena Szycha; 

perukarskie , Mieczysława W<liczyńskiego. Brygadier sceny: Stefan Styperek ~wiatlo : Bronisław SmolPń. 
KiPrownictwo IPchniczne· Wiktor Roman 



„ 

rak.ter .tea:~ru awangardy dla icałej Pols'ki ówczesnej; otóż czy nie 
musiało być oryginalnym z.iawdlskiem małe 1 senne miaste~kO\ 

w którym jedyny istniejący teatrr był sceną Uteraiaką, prawa.clzo.ną 

P'I'ZffZ ootmy•cznego modernistę i ,.deka·denta"? Co Antoine w Pa
ryżu grywał w swoim „Thea.tre Llbre" wkątnie, to w Kraikowiie 
szfo jako ofioialny •repertuar. A zważmy, że w 1It1ieście nie by·fo0 
ko.nkurencii, nie było operetki, nie było wówczas ·kii~1a; k.to - za
tem miał w reku teatr, •ten mógł upraw.iać pewnego ,rodzaju ter
ror; mów.ił nieiak<> do 1publiczności: „Nie .chcesz -tego oo ci ·daję? 
To siedź w domu". M•ifilo to w.:elkie •.zmaczenie wychowawcze dJa 
miasta, .zwłaszcza :p-rzy -oz~sbości ,premier. A <CrZymże .ctop:ero był 
taiki tea.tr dla rriłiodszy.ch, jak.iż ożywczy za.strzY'k raz po .raz: 
w mieś.cie, gd'Zlie życie realne by!JO itak straszliwie u'bogie, jedy
nymi realnościami stawali się Ibsen czy Curel, nowa r'°Ja Kami.ń
skieg-0 urastaiącegio w oczach. Teatr opędzał trrzy czwairte roz
mów, byił Jedy<nym zdarzeniem W10łnvm od rpiętna śmieszności. eu
ropejs.kim. 

Slroro umarr Ma·tej.ko, •PO krótkim okres.ie przejDc!iO'W}"m (Łuszcz
kiewicz, R.oda.kowski), powiierzono f"ała.tQwi .re<>rgani.za.cję szkoly. 
fatait: ~'.ąga z •kraju 1cz.y z izagra'!li·CY <tęgich .malarzy, a młodych 
jeszcze lud7li; nowe ciaillo 1profesorskie. tio Wv·cwłlrowsd<ti, Ma11czew
s.ki, Pankiewicz, Axentiowtl1cz, LaS'Zczka, S-ta•nisławsdd, pófoiei R.usz
czyic... zmienia •st,ę zu-pelinie f.izijollJ()llli.a. ducll ·sz.looty. Zavaoehniafo 
Pa.ryżem. 

Zadzi-wiająicy jest urodzaJ na talenty rrnalarsk:e w ówczesnym 
Krakowie. Ml<ll<IOOć! LLiteraitura. Ale trzeiba •się stresz..czać. Zatem. 
w r<>ku 1894 wyszła w Kralrow:ie .pamiętna druga seria (.tak wów
czas skromnie ty.tll'IOWalłllO t.omiki rpoez..ji) Kazinnierza Tetmajera. 
W tym samym )Ulliei wie<:ei ,cza·sie drukuje w 1k!rruk-01Wskim „Swie
cie" Miriam swój JPnzekfad ,,Statlru •pi•ianego" ,R,imb.auda·, ·dając tym 
przed~ma!k pr.zysrllłei „Ch:!mery". W .r. 1897 .z.ak>fada Ludwfi,k Sz.cze
pańskii „Żyicie" (pierwsze hairce Nowaczyńskiegio, A. Górski, Mi
cińskli., Perzyński, Kisielewskli etc.). w ktfuym wspótid!ziala pr.zyby
ta z Paryża Gabriela Za'POllśka. Zarazem Zapolsika jesit aikto.rką 

w teatrze Pawliiko.ws.kieiro i rwystawia swoje 'Pierwsze szit.uki: .• ża
busi.a", „Kaśka Kariatyda", „Tamten". W no.'ku 1898 spada na Kra
ków P1rzybyszewski; w tymże ·r.oku teaitr wysta'Wia jego sztukę 

„Dla szczęścia"; w ll'Oku 1899 „Wa:rszaiwia'llkę" WYS:D'iańslkiego. 

P<YWSta·ie Poon, bra<terska orJ!lia l~teraitmy. teatru, ma:larSJtwoa, m~
zyki. (Przybyiszewski miał iwówiaza.s lat trzydzieści; krakJQl\VSka 
je.go gromadka !'i.czy malo co po:na.d dwa·dzjeśc!a; i tu - mł!Odość). 
f~li.ks Jasieński zjeżdża ze swoim wędrownym muze.um i 1całą ja
pońsu:zyzną. Wresizcie - w roku 1901 - „Wesele". już w teatrze 
Kotarbińskiego. Do.PI'aiwdy, w dą.gu 1vch iOŚimiu lait Kraków d:u1fo ·prze
żyit. To rówooozesne spotkan:.e s.ię tylu niezwykły.eh imidywtid.ua,boości. 

współ·żyicie kh. współ.dzialanie, inSPhrowanie sie wzaljemne. wytwon:v-

to a:bmosferę tak przesyooną ozonem. Jak z pewina.S01·ą mało gdzie 
i k.iedy. Byto to tym -0wbliwsze. że dzia'lo się w ma~Y'ITI miastecz
ku, .k.tórym zeiwnehrznie Kraków być n:e przestrur. Maty Kra,kÓ\\ 
urósr przez sztukę o wiele wpr~ód, zanim ambitna energia prezy
denta Le.o przeobraziła g-o aidministracyijnie w wietki Kraików. To 
do niedawna miasto starców staje się miastem młodych. Nawet je
go biedę zdołaita na chwiidę oszukać sztuka. Mioda cyganeria z du
rną przywdz.iewa uniform artyst.v. pa•rvsko-zakop'.ańską pelerynt;. 
która ma tę zaletę, że wraz z młodopolskim krawatem J)O!krywa 
niedomagania ubrań i bielizny. żnie przenosi się z sal onów do 
knajpy. 

OaSIZ.'r"ńsJd to też by.I w pótczynnik przemiany Kra•k<>wa. Cały 
Kraików pędziH. jak do teaitru na jego pierwsze po.rywające moWY 
w ujeżdżalni. Daszyński. wówczas w pelru ml!()dości, ·to byt -
n:ezależnJe od p.rze•konań słuchaczy - naiwćekszy '°'bok „Kaimycz
ka" (Kamińskiego) sukces artystyczny. Ale saJlll S10cializm. "\V pierw
szym swoim wówczas bohaterskim okresie. p.ociągat .młodzież; sku
pia! siły wprzód nie ma•jące zużycia, wabit chlo1>ców, dziewczęta. 

Ro 'Wśród tego i uniwersytet dostai za trz,;ok h0trmosrpe.rrniny. Po 
dlugiiich wailkach d01puszcz-0'llo kobiefy oo stud:ów. na razie na rne
dv·cynę. 

Równocześnie chroni się na krakowski uniwersytet raz po raz 
~arść wydalonych za jakieś J)rzewiny studentów wa;rszawsik!Jc.h. 

Odcinają Slię na uli::y swymi msyjs·kimi czapkami, niedbałym i 
i1rodami. w Jaooratoir'.a,ch swą pra.ooWli•toś-oin i swą hardościq., ta'k 
11iepooo1bna do potulnoki tubyloow. wychawan\' Ch w szaicunku dla 
.,władzy". 

Aby z.raz.um i eć ducha Balonika. trzeba zupełnie oddzielić tę in
stytucję od pojęć o wszystkich mniej lub więcej wesołych teatrzy
kach. Nie było to żadne pirzedsięb'.orshvo, wstęp był bezpłatny, ale 
za to warunkO'Wany w udzielaniu za-proszeń surown ceruzurą; kai
d0tra.zowy program byt na wpół improwt7.iowaną p.remierą. której 
się nie powtairzato. Każdy miał pra>wo WY:Pow.iedzenia się; zale
Jwie że istniał ro.zdzia:t między saki a estradą. Z czasem uczestni
cy scementowru1i między sobą nieuchwytną wsl)óluością duchO\\::'I 
utworzyli rodzaj lużneg·o braotwa czy zakonu, który nadawał ton 
życiu Krakowa. Dość naforalne jest, ż.e ind.rem .tego skuf)lienia stal 
się pierwotnie sto'Lik malairski. Malarze - bo element najbardziej 
zżyty; i'stnieie tu koleżeństwo sz.kOlly i rzemiosta, którego nie ma 
w innyich sztukach; w pólne zabawy, w pólne na.trząsania sie 
i buu ty. Talent mimiczny jest u malarzy częsty, literaoki róWT1Jież; 
dość rzadki natomia!Slt jest mala.rz, który by nie rn.iaił poczucia hu
mom. Wyostr.z01ny wuo:k, nawyk obserwacji, która chwyta auto
matYTtm gesh1, \\liidzi &TC muskułów pod draverią, element zwie-



rz1,:c.ośct w masce luctzik:ei. Każdy prawie ma.lairz 1es1t po trosze 
kary;ka•turzystą. ówczesne wś pokolenie s.zczegól11ie Olbtii•towalo 
w ten rodzaJ taclen.tów. Oość wymienić Sichul•s:kiego i fry;cza. 

- --- ---- ------ -

Jakim cudem się to diziato w tym uboiuchnym K,raikowie sa-111 
11ie wiem, ale po „Szo'])kach", zwłaszcza żlo,palo się szaimpan Jak 
\vodc. c.iścita: się „Pjef 1i siz·arnpaiiska" Edwa·rda Lesziczvńskiego. 
wieszcz.o .z.rod!zona o wiele wcześniej przy stO'liku malarsk1:m. ktri
ry wówczais nie izna't jeszaze itrnego 11a1poju prócz wiśniówki: „Ollo 
jest ,pieśń, 100 się śmieje, Ol!Jo jest 1pieśl1 wy-uzda•na; ·nodzi si!•c 11i111 
ko-gut pieje, n:Olc w noc, z wys.t.rzailów szampana.„ l tańczy ·w ba
chicz.nym S1Za;!e, ·i ta licząc gwiatzdami brzęczy; z nogii jej w tań
ca .zavale opadła podwiązka z tcczy". 

---------- - - --- -- - ----

STANISLA W DĄBROWSKI 
PROF. PA~STW. WYŻSZEJ SZKOLY TEATR. 

PAR~ SŁÓW O DA\VNYCH I DZISIEJSZYCH 

„Z U CHACH Z KROWODRZY" 

l)awniej. daw1niej. w c. k. Galicji, dwa 1masta KPaJków i LWÓ\\' 

i,yty w s;pecjalnej atmosierze. rodzącej sizereigi oryginalnych 1typó" 
i orygina·fów, moc p.iQI enek swoistyich w gwarze. lokalnych dow
cipów i serdeczne przywiązam!e do ·radzinn\•ch śrnti•eci. W ty111 
klimaio!e wzrastali też ii wciskali sic na des.ki sce:uiioz.ne dra.ma
ty.ozni autorzy, tw1orzący bez pre ten j i cLo zbyt WY'SIOkich Parna
sów. raazej na.chy!ający sic w siwych utworaiol1 ku ,pO<Jl'ulairnei wi
dowmi, mairzą.cv o s.ukcesaich swyich sztu!k o wl0idewiiho1wym cha
rakterze. ztuk J)rzezna•ozonych dla na•jszerszyich wairstw. I trzeba 
prz~rznać, że wygrywadi sprawę ci trubadurzy ryrze.dmieścia. 

P<J wiellvk:h i brwatych triumfach KonstaTitego K!rurn'low kiego 
.. Królowe·i przedm~eśoi.a", wodew:Ju mzśla1wti.aJąceg'O lude1k zwie
rzyniecki. w dziesięć lat później, na scenie również ludowego tea·t
ru kralrowsikiego, ukaizują się w dniu 17 gmduia 1910 roku „Kro
woderskie zuchy" utwór s.cenioz.ny Stefana Turskiego, akfora tego 
teaMu (1875 - 5. I. 1945 Kraików). Wodewi1l dano na benefis a·u
tora. 

Rok 1910! Już s.ię miało !)OO krni.:ec starej stmpieszailej monar
i.:hii. Poazic.il\vy K1raków dirzeimatl' sobie tw zimowym pótśni:e, z wie
i,y ptyno. iak przed wiekami dźwięki hejnailu, ulicami •przesuwają 
się nielh:zne już 1 prawie n'emodne typki dilugO'W'!-0syich pelerynia
rzy, stQljący prze.d liawelką austriaiccv oficerowie cHubią w zębaci! 
i obserwują .zażenawa'lle ich na:trętnym W1Zirokiem skromne tkrak-0-
wianki. księż:V"C rolbiąc perskie Olko oświeca dro~ę zuchom z Krowo-

• d1rz.\. którz\ jeszcze wst<u)il! po pra•I.:\ d10 11aroź11ej knajpy na „bladH;'". 
Trafia się narrn okatz.ja •przez zawiane śniegiem sz:r1by •vodglądnąć 

1>odmiejskie i przed~·wi1ateczne d·oanowe żyicie u Gzymsicków. a Po
tem z kolędnikami-szopkarzami wśliźniem\· się do salo.11i'ku pań,,.twa 
ra<loostwa Kłaiczków. wytapetowane~o no;wob.ogackim polorem. 
(deselt: za-darte do ;("6q- nosv !), Te dwa b!egu110<wo oddalone od 
~iebie wn<;trza zamknq w sobie bohater&w i treść krotochwili. 

Opowiadał 111i przed laty jej aut0>r. w jaki sposób oiea.lil swój 
\\ode w il od zdjęcia go z afisza, gdy pierwsze przedstaw[enie nic 
wr6żvlo pewnego JJO'\\ ',odzenria. Kie·dy 11a dirug-im •i trzeo:m \\ie- . 
azo·nze po premierze widO\\"nia ś11; . [eciła pu,•tkami. a nowa sztuka 
11ie b\' la przyg-01towa11a. by zajqć m:e.jsce tej o ta,tniei. nie dai<1cej 
l<asy. upros;1ł Turski dyrektora teatru. Edmunda Rygiera, aby za
miast wznawiać iiaprędoe którąś z dawniejsz.vc.h s.ztuk. potrzymać 

jeszcze przez jak:.ś czas jego „Zuchy" (..a 1111ż jeszcze chwyci µ11-

hlicz11ość"? ?) na a ii szu l!rzmdącym: Dziś i codziennie „l(rowoder
!-kie Zuchy". Eksperyment się uda1 ł. publ:1czność zaintrygowa·Tia t<1 

reklam~ zaczęła przychodzić do teatru. 

Sztuka chwyciła, ta.k że grano iii do k(}t"tca sez..onu, zrobiono 
z wielkim pow,otdze11ie1n objazd z nią po Oalic,ii i w sewnie 1911/1::! 
grywano jeszcze stale na popołudniówki. 

Wooewil ten w pamiętnej, do kanale dobranej Olbsadzie stal sic; 
najpopularniej . zą wó·wczas sztuką. Triumh' zbierali w niej: Józef 
Orwid, kapitalny w roli starego Gzy1mS1!ka. Aniela K<Jlman, ·ego 
żona. Stefan Tur ki dobrze podpaitrz.o<ny typ, infanterysty z 13 puł
kH piech01ty (tzw. krakowsk'kh dzieci). jego brncia StaniS!a.w Bot"1-
cza i Właidyslaw Bienin. Tatę Ktaczka z powodzeniem grai Lud
wik Czarnowski. W Bnny1ch rofach występowa•li: Oaieiwska, Ma
tuszewska, Ża.rliń ka, Tatrzaf1ski, Dębowicz, Roland Szkudelski. 

Tiu należy ws.pomnieć, ie ·popularn:ość późniejsz.a aort dra111a
tyazne.go J Orwida za.czę-ta sic wta!!'.mie ·Od zagrania rolL starego 
<iz}'lllS.i1ka, k-tóry w niej d1CJ<Diero stanąf mocno na cenie; p,rzecl
ttm grYW1Utł nic ll'ie zna.czące epizody, Ozyms'.ik by1! 1 notlą jakby dla 
niego napi·sa·ną, młody aktor tworzy.! arcytY1J) WIPl10St tklas.y.czny. 
i ten typ niestety z.rósł się z rniim. przywarł tak do jego twórczo
ści, że często w.v' lazit z niego w na•imniej na•wet stowwneri sicenicz-
nej figurze! . 

Ca1te mi<lieu r.odzinkli z KroW10drzy i salo,n•hk pań twa Ktfaczkó"·· 
jakby żywcem przenies!one z oryg'.ina•Jnyith ich siedzib na s.cenc;, 
dawa<lo tak prawdziwe i zailarwne tło. fig-ury narysowane wy.raź
nie. dosadnie i barwnie. z akicentem silnie siatyryiaztnym, wreszcie 
typowy nastrój przedśv,niąteczny, kra.ko·wscy tra-dyicyjni szopkarze. 

. (hou0<rne andry, choć j klawe moczymordy), fumy mieszczańskie. 
~tairte twa1rdym sti()Wem .reprymendy pnzedmieiSkiego roboc!arza. 
zere.g ta1tw-y1ch. melodyjnyich póosenek. które ze sceny szybko ;po
mknęły na ulicę. rnbiąie wodeiwiławi naile1psz;1 reklamę, ściągatv 
wciąż widzów. 



W~zystkie andrusy WY 'pie'\vywaly przeboae -O chwytliwych me
lodniaoeh, teatralni bY'Walcy ba wili si<; wwtarzaniem doskonałych 
!{awalów ii powiedzonek. 

„Krowoderskie zuchy" za.cz:vnają swój P-OChód po wszystkich 
p1olS:kich scenach zawod0twvch i amat01rskich. Parnię.tam iruk przy 
wystawianiu ich w W iedniu. w teatrze !)()i!skim za dyirekcii Lud
w ilka Hellera w a.kre ie śW1iąt Brnżego Narodzenia w 1914 roku. 
gdy ohO'Wl!ązywa! dwuii;zyaz.ny afisz. nie mogliśmy doii>rać O\dpo
wiednieiro tytutu nie.mieckiego, w końcu wymyśl,iliśm.r nie11a.js.z.czę

śli.wszv: „Krakauer Vorstadtskinder". Dnia 12. X:II. 1936 noku odbyil 
~ię w teatrze miejskim im. Slowack!eg-o w K1ra.kowtie iubJeusz pra
cy autorskiej i aktorskiej Stefana Turskiel('o. ode1<rano „Krowoder
-;kie zuchy". 

Dziś ,po trzydzie>-tu oicciu latach znirknctv dawne dom'.ki na Kro
\\'Odnzy, zastąf}:one przez nowooze ne ~amien\ce. d felek nie nosi 
j uż 'C. k. rnundttru. tryb życia Gzvms!ków zm'. emit slię zupel·nie. 
może gdzieś jeszcze plączą s.i<; niedobitki 1Jdamt !(<laczków. „Kro
\\loders.kie zuchy" z biegiem lat naibral.v zma.rszazek. siflraci~y .ru
mieńce, oo tu obwdać w bawełnę - ·zestarzaly s'ę! I oto w tym 
samym Krakowie . . iich roidzinny!l11 mieście dostały się clio now.o.cze
Mego salonu ko mety.cz.neg-o nowej flirmy (W. Kirzemiński, Al. 
Kluczniak, K. fry1cz. E. ParpLif1 ki). Tu przeszt:-,r zuchy roidmladza
jącą kuraci.;:. ostrzyżeni. wymasowani. otrzvmali modne zastrzyki 
nowoozesny rnaQLLillage, nowe szatki i tak się ukazują nam dziś 

w świeżej nowi'l.1tkiej form!e 1P0td innym s.z~.nldem. aJle zawsze te same 
duchem ń se.rcem q;adizierżyste, równe chfopaki. razem z swoimi 
czcig0;dnymi rodzici•elarrni i 1znatj.omkami. Są młodzi. serdeczni, weseli 
iak ongil-ś i przemaw1:,Ują ze sceny tak samo sympart:1rcz,11ie zrozu
miale iak przed la1y! 

I można z nimi zaśpiewać tak jak wówczas. w Fiu1ade gdy \ie 
-;a mi zad1wala:Ii: 

„KrQIW.oder-skie wchy SJ)isaily się klawo. 

Więc im cna publiko SY'!Jnij te·ra,z brawo! 

b.O<P. ci:Uś.... 

,JOlANTA~ 
WROCŁAW 

{jen. Świerczewskiego Nr 32 

Wykonuje: wynrorn11 bieliznę damsk11 
gorsety, biust.oD01Ze, oru IMel.iUlc 
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