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Wodewil 

Początki wodewilu sięgają odległej przeszłości. Jego nazwę wywodzą jed
ni od Oliviera 13asselin, który \\' XV w. we Francji, naci rzeką Vire, układał 
pijackie, szczyptą satyry zaprawione, piosenki . Wkrótce rozbiegły się one po 
dolinach Vire'u i od nich wzi\'ły nazwę „va11x de l'ire" (doliny Viru). Ze znit!
ksztalcenia jej powstała - wodewil. 

Inni za twórcę lej nazwy uważają francuskiego poetę XVI w., Piotra Ron
sarda, który proste, przez luci miejski śpiewane pio~l· nki nazwał „glosami mia
sta" - „vuix de ville"', w odróżnieniu od grzecznej i gładkiej po_ezji dworu -
„voix de cour". 

Narodził się wodewil, takim jakim go znamy dzisiaj, we Francji w wieku 
maszyny parowej Walta, stosu elektrycznego Volty, pierw~zych lotów pod
niebnych Montgolfiera; w czasach, które przywracały prawa uczuciowości, w fi
lozof i i sztuce głosiły powrót do natury. Jarmarczna, uliczna piosenka, bez
troska i wesoła, nieraz rubaszna, często kąśliwa i zbuntowana - przybrała for
mę kupletu i jako dodatek do fars i komedii dostała się na deski sceniczne. 
Na początku XVIII w. zyskują coraz większą popularność, nawet daleko poza 
granicami Francji, takie „komedie z wodewilami", z czasem po prostu - wo
dewile. W 1791 r. powstaje w Paryżu specjnl11y le;1lr po~\vi~rn11y temu rod1.11-
jowi sztuki teatralnej. 

Francuzi - Scrihe, Lahichl', :\u,[riacy - Fcrdyr1:111d Rai11111nd, Jan Nepo
mucen Neslroy, Czech - Józef l(ajlan Tyl , Rosjanie.: - Szachowski („Koz.ak 
u-'ierszollleta" t812 ) , Gribojedow, Pi~ariew, Le1iski rozstawiają wodewil. U nas 
piL'rwszym bodaj wodewilistą był aktor, a111anl i tenor, w trupie Bogusławskie

go, polem dyrektor teatru, Lud\1 ik ,\dam Dmuszew-;ki ( 1777- 1817, „Sz.lwdu 
<;Jqsó;i:.''), polem Jan Nepomucen Kamil1 sk i. \Vy~t<1rczy przewertować wy
dane niedawno „Koleje życia" wędrownego aktora, Slani:;ława Krzesińskiego, 
by przekonać się jak wielką rolę w teatrze orlgrywaly w XIX w. wodewile. 
Krzewi się on w tamtych czasach buj11ie, cho{· jego alrakcyj11ość spada tt-raz 
do teatrów t. zw. ogródkowych. Wodewil 11Taca lam, sk<)d wyszedł. \V sto lat 
po Paryżu, Warszawa ma też swój „ Wode wil" (Nowy Swiat 43). Wśród 

30 - tego rodzaju leatrzyków War zawy drugiej polowy ubiegłego wicku, naj
większą sławę zdobył naj starszy z nich -- „Tivoli" przy ul. Królewskiej 
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Stefan Turski 
(* 2G. XII. 1875 r„ 

t 5. I. 1945 r.) 

( 1869-1896) słynnym wodcwi Iem Szobcra-Sonnenfelda „Podróż po \\7 arsza
wie". Odtworzeniem postaci nicpow11żnego elegancika, Józia Grojseszyka, z tego 
wodewilu dobrą pozycję w teatrze krakowskim zdobył sobie przed 74 laty 
aktor o nieznanym (am nazwisku - Ludwik Solski, zresztą także - jak wielu 
aktorów, chwytajqcy za pió·o - wodewili ta, autor „Dożynefl". 

Na przełomie XIX i XX w. ulubionymi przez widzów wodewilami upamięt
nili swe nazwiska - autor ,,l(rólmcej przedmieścia" Konstanty Krumłowski 
( 1872-1938) i autor „l\rowoderskiclt zuchów" - Stefan Turski. 

Sentyment, folklor, humor wodewilów, ich duże wartości scniczne, ciekawe 
możliwości inscenizacyjne sprawiały, że pociągały one wielu twórców teatral
nych. Adaptowano je, przerabiano, inscenizowano po wielekroć. Leńskiego 

adaptował Bondy, estroy'a Krzemi11sld, „l\rólowę przedmieścia" inscenizo· 
wał Teofil Trzciilski w Krakowie i Leon Schiller w Teatrze „Melodram" 
w Warszawie (powtórzenie inscenizacji lwowskiej). 

Po wojnie odradza się wodewil. I to oryginalny. Kwiatkowski , Mach i Otwi
nowski dają wodewil „wiejski" ,,Traktor i dziewczyna" („Motoryzacja w Strę
kocinie" 1949), tradycyjną „miejską" linię wodewilu kontynuują - Joanna 
Gorczycka („Mariensztat"), Gozdawa i Stępień („ Wodewil warszawski") . 
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ci ostatni piszą w10dewil „wczasowy" „Dwa tygodnie w „Raju", mamy wode
wil „odrza11ski" Dlugosza i Maszewskiego „lJos111an z „Baj!?i'' i wodewil „spor
towy" Szuma11skiej i Łosia „Tor przeszkód". J\le wszystkie je zaćmiła przeróbka 
wodewilu ,,K,rowoderskie zuchy" Turskiego dokonana przez Władysława Krze . 
mil1skiego. 

Przetrwał wodewil dwa już z górą stulecia. Nawet surowy i ortodoksyjny 
krytyk teatralny Jaszcz (J. J\. Szczepailski) musiał w okresie „dr~lwej mowy" 
w sztuce przyznać, że „popyt na leldli, muzyczno-wodewilowy repertuar jest 
tak znaczny, że społeczna potrzeba wyslawiania tego rodzaju utworów iP</ nie
zaprzeczona" (Tcalr nr 12 z 1950 r.). 

... „ 
•. ł', 

Stanisław Tenerowicz Projekt dekoracji 
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„Spacerkiem 
K k , " przez ra ow ... 

Starzy krahowianie pami~lają jeszcze czasy, kiedy lo Kraków nie le.lal 
pod Now<! 1 lulą, lecz pod Krakowem wieś fllogila, dokąd chodzilo się na od
pu~l i na kopiec Wandy. i\lia,to kotk7-ylo ~ię na luku dzisiej~zych alej trzech 
wie5zczów, a dalej, poza dawno nic i5lniejącym już walem kolei obwodowej, 
wśród blot1 i pa~twisk rozsiadly się podmiej kie o. iedla: Pólwsie Zwierzyniec
kie, Dębniki ,Krowodrza, Lobozów- dzisiaj nazwy dzielnic Wielkiego Krakowa. 

Najpicrn· Zwil:'rzynicc „odkryl" Krumlowski. Zaprowadzilo go lam - serce. 
Syn „nadradcy" ~karhowc·go rnzkocltał sir 11a znbój \\' pi1k11rj i\la1·1cL' i ~wą 
nicszcz\~li\\ <} milo::.(·. z;;zdrość i gniew opit·wal \\" \\'icrszykaclt to sł<1wi<1rych to 
zniesławiających uwodziciclk~. ,\że ~11111 si~' za ni<} jak ciei"i - pozna! andrusów 
zwierzynil•ckich, z lwow~ka Z\\ <lllyclt „hatiorami". murarzy, przekupki-caly ten 
pstry. \\'C::-oly, pełen fantazji i 1,adzicrzy:-.lości, żyjący \\·cdlug wlasnych praw 
i \\·ła~nrgo uży\\ ajqcy h·zyka Ś\1 ialck i pól:'.. wiatek krakowskiego przcdmie:'..cia. 
Zwicrzy11iccki1 piękn<1ść i j~j świat od111aluwał w ,.Królowej przedmieścia", któ
rej rękopis za tikn.: ślenie ii guldenów długu nabył kelner pc\\'nej knajpy i co 
rychlej odsprzed<tl dyrektorowi częslochowskiego lealrzyku, bankrulującego 
właśnie w Teatrze Le1.nim w Parku Krakowskim. „Królo<.:.'a przedmieścia" ~ra
towała niefortunnego dyrektora. Wy:-ta\\'iona w 1898 r. ści~gala llumy krako
\\·ian. Krytyk lealrnłny ( !) Konrad Rakowski hył na lym wouC\\·iłu 40 razy! 
Sla11islaw Przyhy:<ze\\ -ki, klr"1ry właśnie \1·ówc1.as zjl'chał do Krakowa. lld 

„Królu;,:_iej przedmie.ścw" pozna\\ al "i\; z „młodym Krakowem". J\\ożna chyha 
powiedzieć, że jeden z porywów \\ ichury artystycznej, która zrywała się nad 
ówczesnym Krakowem gwizdał melodie tego wodewilu. 
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A jakiż lo był len ówcz.l"sny Kraków' 

Kto nad Boy'a lepiej opisał jego klimat! 

1IJ iłf~ 
.U>f- k.:t~ PTUIZ. K...-o. - 1'.~..i l c;l.ve..i~~~ ~i< r.ąejk-h 

ią=-Effff.r ~ ~ HP I r ' r 'lł:Jdd 
"--""' r,„. 

dG.44..,K :Mah.i~~' ltu. :a~~ - >\M - ~i Cl.~ 
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Wiatr 
nad Krakowem 

(Rys. Iwo Gall) 

... Bo Kraków, takim.jakim go splot warunków uczynił, było to najory
ginalniejsze miasto pod słońcem, z pewnością unikat na kuli ziemskiej 
wszechczasów. Już pod względem geograficznym położenie jego byłQ oso
bliwe. Wciśnięty w sam kąt Galicji, odcięty granicą od całego niemal 
Krakowskiego, które mieściło się w zaborze rosyjskim, odcięty drugą gra
nicą od przemysłowego zagłębia na Śląsku,_ wydziedziczony ze swej sto
łeczności - bodaj galicyjskiej - przez Lwów, wgnieciony w plan twierdzy 
austriackiej z zatamowianiem ruchu budowlanego przedmieść, Kraków 
podcięte miał wszystkie możliwości materialnego rozwoju. Był co się zo
wie małym miastem. W epoce, gdy chodziłem do szkoły, uczyłem się 

w statystyce Austrii, że Kraków ma 56 tysięcy mieszkańców. Z początkiem 
wieku XX miał ich podobno osiem ... Oto losy dawnej stolicy Jagiellonów. 
Mimo to nigdy Kraków nie abdykował ze swej stołecznej roli; przeciwnie, 
wytworzone przez niewolę warunki bytu oblekły go w insygnia nowej 
królewskości; dane mu było aż do lepszych czasów przechować pewne 
wartości duchowe, zdławione w innych dzielnicach. 

Wszystko to razem robiło z Krakowa osobliwy stwór. Można by zary
zykować jedno porównanie. Jak wiadomo, Paryż rozkłada się na dwóch 
brzegach Sekwany, przy czym terminy rive gauche, rive droit budzą pew-
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ne pojęciowe i wzrokowe kompleksy. Otóż Kraków, tak geograficznie jak 
metaforycznie, był cały - lewym brzegiem. Były tam - niby w Faubourg 
Saint-Germain - stare, arystokratyczne pałace. Snuły się po nim - jak 
w okolicach Saint-Sulpice - kwefy, sutanny i czarne kapelusze. Były po
ważne mury Akademii, birety i togi; roje młodzieży wysypywały się z uni
wersyteckich gmachów. Była i dzielnica artystów, gdzie kwitły sztuki 
piękne i gdzie, w zaciszach pracowni, uzbrojone w węgiel młode dłonie 
kopiowały, częściej co prawda gipsowe niż żywe modelki. Były i wąskie 
uliczki, ciche, cichutkie; i malownicze zakątki i stare kościoły; - to był 
lewy brzeg, wcale imponujący: nie powstydziłaby się go żadna stolica. 
Ale na tym był koniec: gdy na prawym brzegu Sekwany huczy cały no
woczesny, bogaty, ludny, rojny, modny Paryż, na prawym brzegu Wisły 
były tylko - Dębniki. 

... Pisząc o Krakowie w Synach Ziemi, Przybyszewski maluje .Wisłę, 

jak płynie leniwo, powoli i zieje zarazą malarii na miasto. Czy ta prze
nośnia miała jakiś realny podkład lekarski? To pewne, że w Krakowie 
był jakiś organiczny smutek, jakaś, można by rzec, infekcja smutku. Czy 
tu działały czynniki psychiczne, czy warunki materialne, czy w istocie 
jest coś w klimacie? 

To przytłumione życie, bez niespodzianek, bez ryzyka i bez możliwości, 
wycisnęło na Krakowie swoje piętno. To nie było miasto miłosne, jak 
Lwów. Gdy we Lwowie nawet stracenie mordercy opiewano skoczną pio
senką "Widzisz, Lewicki, co miłość może, - w zimnej mogile kochanki 
trup" (na nutę: „Ach, ta trójka"), Kraków był niemy, nie śpiewał; co naj
wyżej pijany murarz, wracając z szynku, darł się fałszywie: „Idzie mu
rarz, idzie, walca wygwizduje - a wesz po kołnirzu - a wesz po kołni
rzu - marsia śpaciruje" ... Piszę to, aby podkreślić dziwaczność narodzin 
piosenki w Zielonym Baloniku. Ten wybuch wesołości, który poszedł 

na całą Polskę właśnie z tego Krakowa, był niewątpliwie paradoksem; 
otóż zycie Krakowa składało się z samych takich paradoksów. 

Był smutne. Ta sfera, która wówczas nadawała mu ton - arystokracja• 
w ubożuchnym Krakowie będąca zarazem jedyną plutokracją - żyła 

dość eksterytorialnie, w swoich pałacach, w Is:lubie, za granicą wreszcie. 
Mieszczaństwo trzymało się stylu biedermeier, dość świętoszkowatym. 

Jeżeli była tak zwana „rozpusta", to nie szumna, robiąca ruch, dająca żyć 
setkom ludzi, ale wstydliwa, pokątna, brzydka. I tutaj niszcząco działała 
na Kraków bliskość Wiednia. Flaszki wina nie wypił taki łyk loco, ale je
chał na nią pod jakimś szanownym pozorem do „Widnia". Oczywiście, ta 
abstynencja fatalnie działała na życie miejscowe. Nie da się opisać, na 
jak niskim poziomie stał krakowski „półświatek". Toż samo ładne a bez
posażne dziewczęta ze sfer mieszczańskich z rezygnacją poddawały się 

staropanieństwu, którego panna z „dobrego domu" nie mogła WYPełnić 
nawet pracą zarobkową. Ach, te tragiczne pary - matka z córką -
obchodzące przez całe lata plantacje, coraz starsze, coraz kwaśniejsze! 
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W dziel1 jeszcze Kraków miał jakieś pozory życia, nie bardzo zharmo
nizowanego zresztą z jego murami; za to w nocy mury brały władztwo 
nad człowiekiem . Z uderzeniem dziesiątej krakowianin, oszczędny z musu, 
chronił się do domu przed godziną tradycyjnej „szpery", oszczędzając na 
stróżu niemniej tradycy~lną „szóstkę" . Zdąży, nie zdąży ... Zdążył: zdy
szany dopadł bramy, zanim niechętnie spoglądający na ten wyścig stróż 
zdołał ją zamknąć, i za chwilę już wydzwaniały ową dziesiątą cztery 
wieżowe zegary, otrębywał ją hejnał mariacki na cztery strony maleń
kiego świata. Na opustoszałej ulicy zostawał jedynie policjant i ta 
samotna „kokotka", której - jak opiewała jedna z piosenek Szopki 
krakowskiej - nie pozostawało nic jak rozkochać się w romantycznym 
pięknie tego miasta umarłych. Ale niebawem wsiąkała w mury i ona, 
wyłaniał się stróż nocny z halabardą, można było mniemać, że się jest, 
het, w wiekach średnich . 

... Nic w tym mieście nie było takie jak gdzie indziej. Pory roku zna
czyły się tam obrzędami. „Groby", nabożeństwa majowe, Boże Ciało, 

lajkonik, wianki, pasterka, w ogóle wszerkie uroczystości odgrywały 

w życiu Krakowa nieproporcjonalnie dużą rolę. Rozwijał się zmysł deko
racyjny. Po rezurekcji we wszystkich salonach rozmawiało się o tym, jak 
prześlicznie wyglądał biskup Dunajewski z infułą na srebrnych włosach. 
Mówiło się o nim jak gdzie indziej o aktorce. Osobliwym zbiegiem spotę
gowała jeszcze tę naturalną skłonność sytuacja polityczna Krakowa, 
czyniąc go uprzywilejowanym miastem narodowych obchodów, przed
sionkiem do Skałki i Wawelu. 

Przebierano się tam przy lada sposobności. Jeszcze w dzieciństwie 

pamiętam paru ludzi, którzy chodzili stale w kontuszu, przy szabli; inni 
w czamarach. Mieszczanie kładli insygnia cechów lub króla kurkowego, 
profesorowie - togi, sokoli - swoje dolmany i pętelki, ludowcy -
sukmany: wciąż coś święcili, grzebali, witali... To doktorat sub auspiciis 
Imperatoris, to Trzeci maj, to pogrzeb Mickiewicza, to przyjazd arcy
księcia. Tarnowskiemu przez trzy lata przedłużano rektorat, bo były 
w programie jakieś obchody, a nikt tak twarzowo nie wyglądał w todze. 
Kiedy Szkołę Sztuk Pięknych przemieniano na Akademię, pierwsza rzecz, 
kitóra się nasunęła, to były togi i gronostaje. Zapewne; wszędzie są jaki!eś 
obchody, ale rozpuszczają się w strumieniu żywego życia, tutaj miasto 
żyło nimi jak narkotykiem. W ogóle nigdzie tyle co w Krakowie nie żyło 
się wyobraźnią, a tak mało realni.e. Życie było marzeniem, gapieniem się, 
jeżdżeniem przez imaginację na wszystkie koronacje. 

I stosunek do przyrody był odrębny. Słońce czuło się tam nieswojo, 
budziło smutek. Oświetlało niedyskretnie nędzę życia, twarze kobiet za
biedzone i wyblakłe, niemodną, nicowaną i cerowaną odzież. Za to 
księżyc był jak u siebie w domu, cudownie harmonizował z pejzażem 
wąskich ulic i zaułków, miał jakieś powinowactwo z ludźmi. Kraków to 
było lunatyczne miasto. 
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Fragment wnętrza 
cukierni Michalika 

z szopką. 
Zielonego Balonika. 

... To był ten dawny Kraków mojego dzieciństwa. Kraków mo.i ej mło

dości juź był inny. Z murów tych jak czarami zaczęły puszczać nowe 
pędy. Z salonów i zakrystyj życie wymknęło się na ulicę, zaczęło szumieć 
po kawiarniach. Młodzież, której przedtem w Krakowie się nie czuło, 

wyroiła się pelerynami. Na lewym brzegu Wisły wykwitło nowe dla 
Krakowa zjawisko - cyganeria. I gdybyż jedna! Niemal równocześnie 
oglądał Kraków cyganerię malarską, cyganerię Pawlikowskiego, cyga
nerię Zapolskiej, cyganerię Przybyszewskiego, cyganerię bronowicką, ba, 
można by powiedzieć, cyganerię Lutosławskiego i Daszyńskiego, nie licząc 
cyganerii studenckiej, wzmożonej młodzieżą chroniącą się raz po raz 
zza kordonu i falangą młodych dziewcząt pierwszy raz dopu zczonych do 

c. d. str. 16 
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Władysław Krzemiński 

ROMANS Z WODEWILU 
Wodewil w 3 aktach (10 obrazach) 

na tle „Krowoderskich zuchów" Stefana Turskiego 

RADCA ALFONS KŁACZEK-KŁACZKOWSKI 

BALBINA 

WANDA 

KAMILA 

ROMAN 

jego żona · 

ALFRED TRZYWDAR-KRĘCKI, narzeczony Kamili 

FLORIAN GZYMSIK majster murarski . 

KATARZYNA,jego żona 

KAZIMIERZ, student medycyny 

ZOFIA, nauczycielka 

FELEK 

FRANEK 

STASZEK 

W ALEK 

~ ich dzieci 

Muzykę z melodii oryginalnych zebrał i opracował 

Alojzy Kluczniok 

Osoby: 

Jerzy S obieraj WITOLD, artysta malarz 

Maria Nochowicz RÓZIA } 
{ 

Anna Dyrka ZUZIA 
modelki 

Zbigniew Lobodzilisfli LITERAT 
f(ryslyna J ac ko:.;.,· siw 

POETA 
Bohdan \\7 róblewsfci 

Stanisław Dąbrowsfli 
WALENTY 

f(azimiera Szałajska 

f 
WALENTOWA 

Marian Gamski PRZECHODZIEŃ 

Alf reda Gamsfw PANI I 
Stanislaw Michalski PANI II 

Lech Pietrasz 
JÓZEK 

\l"iesla;c Oc!una1isfli 

* :!: * 
SŁUŻĄCA 

Balet: 

. . Juliusz Przybylski 

f Elwira R.emfeld 

' \Wiesława f(rółówna 

Józef Skwierczy1iski 

Zbigniew Zemło 

Józef Walewski 

Stanisława Gajewska 

Zbigniew Zemło 

Helena Płachecka 

. Balbina Horska 

Michał Hajduk 

Lucyna Lacwik 

Genowefa Brett, Krystyna Czyżewska, Elżbieta Gromnicka, Róża Korzeniowska, Wiesława Królówna, Barbara Merkisz, 
Elwira Remfeld, Sylwia Sienicka, Krystyna Stemplewska, Halina Zapolska. 

Scenografia: 
STANISŁAW TENEROWICZ 

Kierownik muzyczny: 
WANDA DUBANOWICZ 

Orkiestra 
Państwowego Teatru „Wybrzeże" 

Inscenizacja i reżyseria: 
RYSZARD WASILEWSKI 

Kierownik literacki: 
WALERIAN LACHNITT 

Choreografia: 
JANINA JARZYNÓWNA-SOBCZAK 

Asystent reżysera: 
MARIA CHODECKA 



Słowa: M. Srokowski 

Mojej peleryny nie chca już w lombardzie -
Zzielc11iala z <L•ieku, jak sztof na bilardzie -
Jest podziura<L•iona, jak sztandar bojo<L•y -
Moja peleryna, ten symbol cechowy ... 

Moją pelerynę zły człowiek pomiata, 
Choć była mi ·wierna po ;;.•szech kra1/cach świata. 
Błądzi/em w niej, tułacz, po Forum Romant1m, 

Gdziu legł tron Cezarów i gdzie lfcrkt1la11um ... 

Z mojej peleryny 'i.:Jszyscy dn;,.•iq dziś per.:Jnie ... 
Jam byt w niej szczęśli<L•y i plakatem rzewnie, 
Kiedy foieg za..:.•ie._;_•al przez okna mansardy 
A przyszło mi z Zocflą dzielić los zly, t:.~.'ardy ..• 

l\loja peleryny przed śniegiem i rosą 
Tuliła mi Zoctw. nim śmierć przyszla z kosą ... 
Pod mą peleryną bledziutka z uśmiechem 
Tak zgasla mi Zucha, jaf1 głos gaśnie z echem ... 

Dz(ś ma pelery11a, jak druho ... :1ie· czami, 
l\' 'lóczy się wciqż ze mną z szynku do /lawiarni.„ 

PELE 

A jam chciał ruz w głodzie dla chlebnych rozkoszy UYJ:IM!ii 
lak Juda sz ją sprzedać za trzydzieści groszy.„ 

Lecz gdy handlarz rzek{ mi, że na cwpla potnie -
Z rąk mu ją 'ii.'ydar/e111, besztając stolirot11iu. 
\li'ziąlem ją 11a ręce, tuląc jak dziecinę 
I łzy gorzkie padfy 1w 111ą pelerynę ... 
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Po kaberecie nad ranem 
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studiów uniwesyteckich. To była jedna z najenergiczniejszych odmładza
jących „kuracji Steinacha", jakie kiedy widziano. 

Wszystko to się przewaliło. Zielony Balonik był „kropką nad i" tej 
przemiany starego Krakowa. Radosnym uświadomieniem. Podłożeniem 
wszystkich tych zdarzeń pod muzykę piosenki. Szturmem do księżyca . 

Życie brane w pigułkach. Co parę tygodni jedna noc. Kilka godzin cu
downej złudy, że ta igraszka zbratanych z sobą Sztuk jest pianką płynącą 
po szerokiej rzece, że ten szampan, który się perli w kubkach jest nor
malnym napojem przyzwoitego człowieka, że tam za ścianą śpi wiel,kie 
miasto, które zbudzi się rano P.ełnią życia ... I w istocie, kiedy się człowiek 
rozejrzał po sali, można było mieć złudzenie. Co za interesujące pyski! 
Talentu, inteligencji tyle, że można by nimi obdzielić całą Polskę. Dajcie 
im tylko ów „punkt oparcia", którego się daremnie dopraszał Archime
des. 

Pamiętam jedną taką noc, po której rano cała gromadka Michalikowa 
wysypała się na ulicę. Rynek był brudnoszary. Wieża Floriańska, zawiana 
trochę, chwiała się na nogach, jak to uwiecznił „Szczygieł" w swoim 
fresku. Wieża Mariacka też miała koronę na bakier. Baby w krasnych 
chustkach ciągnęły z dworca kolei z koszykami na targ. Olbrzymiego 
Witolda Noskowskiego, w matowym półcylinderku i w potężnej szubie 
z peleryną, całowały, przechodząc, w rękę, brały go co najmniej za kano
nika. Poza tym było pusto. Kokotka - miejmy nadzieję - spała już 

dawno. Szliśmy ulicą Floriańską, Rynkiem, Grodzką, mijając kościół 

Panny Marii, kościół Swiętej Barbary, kościół Sw. Wojciecha, kościół 

Domńnikański, kościół Sw. Piotra i Pawła, kościół Sw. Idziego, kościół 
Sw. Andrzeja, katedrę, aż nad samą Wisłę. Płynęła szara, mała, zbidzona, 
trochę śmieszna. Za nią, w oddali, majaczyło kilka domków. Prawy brzeg 
Wisły. Dębniki. 
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(Tadeusz Żeleński-Boy 

„Znasz li ten kraj? ... ") 

„1łomaHs. !Z wodewilu" 
Do tamtego, cudownie ożywionego młodością Krakowa przenosi nas „Ro

mans z wodewilu", w lata ro premierze „ Wesela" Wyspiaóskiego a przed 
rokiem 1905; w lala, kiedy lo pierwszym gościem w pałacu namiestnika Galicji, 
Andrzeja hr. Potockiego, „Pod Baranami" bywał „hetman" krakowskiej konser
watywnej szkoły politycznej „Sta!1czyków", profesor i rektor Jagielło!1skiego 

Stanisław Tenerowicz Projekt dekoracji. U Gzymsików 

Uniwersytetu, również hrabia, Tarnowski. Ten sam, który w czasie II aktu 
„ Wesela" wyszedł z teatru trzasnąwszy drzwiami loży, gdy zobaczył na scenie 
swego przodka, car kiego jurgieltnika, hetmana Branickiego. O tych to 3 ba
ranich łbach z frontonu pałacu Potockich, wpatrzonych w pomalowaną w czar
no-żółte pasy budkę wartownika tzw. „odwachu" (Huplwache) u slóp wieży 
ratuszowej, a raczej o symbolizowanej przez nie głupocie politycznej i „wierno
poddar1czym" służalstwie jego gospodarzy i gości - śpiewał w Zielonym Ba
loniku krakowiaczka młody adwokacik, Tadeusz Zakrzewski, który - o złośli
wości losu! - dzięki swym piosenkom został yndykiem wojującego z socjali
stycznym „Naprzodem" (w którym korektorem był Jaracz) pisma galicyjskiej 
„konserwy" - „Czasu", dziedzicznej niemal własności tychże Potockich spod 
„Baronów"! ... 

Pamiętam autora pierwowzoru „Romansu z wodewilu". Jak wielu jego po
przedników wodewilistów (Raimund, Nestroy, Dmuszewski, Szober, Leński) 

Stefan Turski był aktorem, reżyserem, wreszcie dyrektorem wędrownych, pow
stających i idących w rozsypkę, zespołów teatralnych, a tuż przed wojną 

(pierwszą) bohatersko zmagającego się z przeciwnościami Teatru Ludowego 
w Krakowie, potem wraz z Ludwikiem Hellerem organizował widowiska polskie 
w Wiedniu. Wśród nich znalazły się i „Krowoderskie zuchy". Nim poznałem 
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go na ~cenie Teatru im. Slowackiego w Krakowie, Tur. ki z doby I sobie zaszczyt
ne miano jedn<.'go z lw,irciiw teatru ludo\\"<•go . W Krakowie moich czasów na
lcż;i] Jo Ży\\'ych pomnikó\\' jl'go przeszlnści. 

. 'il:\\'ysoki, czcrsl\\'y i rumiany staru ·zek nosi! kapelusz czarny, z szerokim 
1 on Jem, jeden z lych, jakie modne byly \\·;ród „malarii" \\" czasach Zielonego 
IJalonika. Pami~'lam go z lal czlerdzie~tych jako Pielgrzyma Abrahama w ,.Ju
daszu z !\ario/u" Hosl\\'orow~kil'go, kapilalbtQ Goldhamera z „ W'esela Fonsia" 

Stanisław Tenerowicz Projekt dekoracji. U Klaczków 

Ru'-zkowskicgo, 11· rrili K~i~dza prcft'kla z „Szt11/1y" Lcczyckiego i jeszcze jako 
uroczego Grzegorza z „Dam i huzaró.;.•" i Zakry:tiana ze „Z/olej czaszki". 
Jak 11·ielu ludzi teatru parał si~ piórem. Kiedy zawiodla go „poważna" twórczość 
ll';ilralna (nie 11·y::.tawi0na sztuka „Ludzie i ludziska" ( 1899), sztuka z życia 
aktorów ,,(idy kurtyna zapadnie", o spoleczno-polilycznym podlożu „Trust 
Lisen„ i „Pi(•.1:ć robotnika„), len rówieśnik Krumlowskiego pozazdrościł mu 
!:>lawy i - „odkrył" dla teatru aż dwa przedmieścia, przeciwległe: poludniowe 
- s;i"iaduj;icy z Podgórzem, Ludwinów i północne - Krowodrzę. A że znał 
teatr od podszc\\'ki, cóż dziwnego, że tak zgrabnie pisał s11·c wodell'ile. Napisał 
ich kilka („Syno.;.•a z Śutcren", „Kolportaż", „Przedmiejskie zalecanki"), ale 
prawdziwi! popularność przyniosly mu lrzy: „Czar mw1d1m1", „Lola z L11du1i-
11o;;:u" i - przede wszystkim - „Krowoderskie zucfty" (1910). 

\V lat 40 po premierze „Kro<;:oderskich zuchó"'1 .. wodewil len wziął na war
::.ztal rel.yscr Wla<lysław l(rzemii"1 ki i w karnawale 19-HJ r. wystawił w Kraka. 
ll'ic ich przcróbk~ pt. „Romans z wodewilu". Krzcmi1"1ski z regionalnej kome
dyjki ludo1n'i zrobi! satyrę o::.lro przeciwstawiającą środowisko robotnicze 
111icszczai'1sko-11rystokratyczncmu. U Turskiego sztuka koi'lczyla się zbrataniem 
murarzy Gzymsików z rodziną kamieniczników Klaczków. U Krzemińskiego 
pomiędzy Gzymsikami i Klaczkami ,nic ma zgody" - zgodnie z prawdą 
klasową. 
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Stary wodewil o:i.yl na 110\\'o a w nim - ożył stary l(rak{1\1'. Nie ma już 
ksi~garni rridlci11a w l~ynku, zo~tal „f/u.;.·clka", a „Pud llurunu111i" mic~ci ~i~· 
dziś \\'oje\\'ćidzki 00111 l\11ltury. i\lalo klo już pamirla jednego z pilrn:-zych 
malarzy impresjo11i"t(i\\', ,\da111a Ch111ielow'-kicgo, z11<111ego po<l i111ie11iem Brata 
Alberta, zalożyciela dobroczynnego zakonu .\lberlyn1ill'. Ocala! jeszcze z\\'icrzy
niccki lajkonik i przclr\\'ała \I uo;tach - i pami;-ci ~t<irych krako11 i an 
„szóst/w" - dziś JO gro~zy, a 11· ogc'>le rei i kl <l:111 nego zam„lu w sty~lt·mie 
monetarnym c. k ,\u lrii ~przed 1866 r., kiedy to guld<.:n 111ial 60 a korona !OO 

Stanisław Tenerowicz Projekt dekoracji. Pracownia malarska 

jedno~tck. Zginrly - jc,.,zcze po o"lal11iej 1rnjnic orga11izo11 anc - k~11kur"y 
kro\\'odcrskich szopek bożn11arodzenio11 ych, klórymi lak zachwycał ir Oliraz
co11-. Pokaża ci jeszcze 11· Krakowie cukiernii; na Floria11,kiej, zwani! kiedyś 
od nazwi~k<; właściciela Jamą i\\ichaliko11·ą. \1 kt<lrej zbicrala ~i~ wc~ola brać 
spod znaku Ziei(l11vgo Balonika; prowadz<)c pl<inlami 11a \Vawd zawiodą cię 
\I' alejki pod pomnik Grnży11y. Po drodze ~lary krako11 ianin i>rtlzic ci mu~ial 
llun1aczyć, że „siujuc" to „ojciec'', ,,brzana" Io "dzie\\'uy11a", „szumqć 
w fram~·a( - dać pir:';ci<! 11· nos („aż ci lw11dulłlur ,;.•yslwczy" - uZL1pcl11i 
z pewnością), „bajtlo~'ać" !o tyle co „za.;.:racać lwnlrarrwrr/' czyli „bała
mucić'", że „zaci<)g"IH!Ć siQ papicro~cm" lo „szl11c/111qć się" a „strugać klar

nela" lo „udawać glupiego". 

Kraków jest ci11gle dzi1rnym ;nia::.tem, „unik<1lc111 n· kuli ziem~kicj". Znani 
dlugoletnich mieszkailców l(rako11·a. którzy nie byli jeszcze w !\owej llucic ... 

Ta, nie mająca sohic rtiwnl'j, almo'>fera Krakoll'a, łat!unek :>miechu i je~z
cze wi~kszy senly111c11lu, poezja miasta w pierścieniu plant, świetnie podpatrzo
ny jego zamierający folklor, dla innych niemal egzolycwy, proste. a urokl111·e 
melodie kupletów, śpiew, taniec - wszystko to sprawia, że gdziekolwiek po
jawia! się „Romans" z wode;;.•i/u", wszi;;<lzic zdoby1 at poklask widzów. 

w.!. 
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GWIDO TRZYWDAR-RAKOWSKI 

POŻÓŁKŁE KARTY 

(Ze wspomnień aktora) 
10) 

Na pierwszej sdenie polskiej. 

Pożar, jaki po jednym z przedstawień „Marii Leszczyńskiej" wybuchł 
w kompleksie budynków teatralnych przy ul. Wierzbowej, strawił 

pierwszą scenę polską - Teatr „Rozmaitości" . Teatr zespołu luminarzy, 
jacy byliby ozdobą każdej europejskiej sceny. Teatr wzruszeń serdecz
nych i uśmiechów słonecznych i najgłębszych przeżyć teatralnych dla 
pokoleń widzów wstrząśniętych grą Leszczyńskich, Żółkowskich, Kró
ilkowskich, Rapackich, Ładnowskich, Frenklów, Wojdałowiczów, Ga
sińskich, Rollandów, Żelazowskich, Chmielińskich. Ale i teatr - bez 
reżysera, o konwencjonalnych dekoracjach, w którym rozstrzygała protek
cja, „nieraz bardzo bogata, nieraz bardzo wpływowa"; zamknięte Okopy 
św. Trójcy - Wielkich. 

Przez odbudowane „Rozmaitości" , które restytuowano jako „Teatr 
Narodowy" w 1924 r. przeleciał wicher świeżych prądów ze świata, 

udostępnił repertuar, z exodusu po Rosji powrócił aktorów, którzy 
zetknęli się z ruchem Stanisławskiego. 

Lata, o których tu wspominam, to kolejne sezony teatralne, które 
spędziłem na pierwszej polskiej soenie, lata 1927-1931. 

Podówczas dyrektorowali i reżyserowali: Ludwik Solski, Juliusz 
Osterwa, Emil Chaberski, gościnnie Ryszard Ordyński, reżyserował 
Witold Biegański i aplikował najmłodszy z nich - Radulski, dziś jeden 
ze znanych ludzi teatru za granicą. Reżyserzy ci to już nie informatorzy 
sytuacyjni dawnych „Rozmaitości" , ale artyści nadający przedstawieniu 
określony, jednolity charakter. Opracowują system pracy teatralnej 
(„aspekty zetknięć" ze Stanisławskiego), żądają wyrównanego poziomu 

jednolitego stylu całego przedstawienia. 

W „Polskim" z.robili to samo z krakowskiego teatru przybyli: Zelwe
rowicz, Maksymilian Węgrzyn, Sosnowski, później znakomici: Borowski 
Karol i Aleksander Węgierko. 

Konwencjonalne dekoracje „Rozmaitości" zastąpiły wielkie oprawy 
scenicme znakomitych: Drabika, Frycza, Sliwińskiego. Naturalnie, że 
trzeba już było być kimś w teatrze a przynajmniej pewnym swego 
warsztatu scenicznego, ażeby nie utonąć bezużytecznym ciurą tu, gdzie 
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zdawkowe dialogl w us!ach maJstrów nabierały zywego oddechu (Ćwi
klińska, Leszczyński, Junosza, Osterwa) a riposty komików strzelały jak 
świetliste race (Fertner, Czaplińska, Grabowski, Orwid i inni). 

Repertuar 

Kiedy dzisiaj myślą przebiegam sztuki, w których podówczas grałem, 
to widzę, że repertuar był ani lepszy, ani gorszy, ani inny od tego, o któ
rym wspominałem poprnednio, szkicując tło, na którym rozwijała się 

praca teatrów ante 1939 rokiem. 

Oto głośny amerykański sukces „Anna Chris/ie" autora „Powodzi" 
o zadziwiającym prymitywnym ubóstwie. Ale zato Seda Broniszówna 
i Wiesław Gawlikowski. Reżyserował Radulski. 

„Fortepian" Szaniawskiego, „wykombinowany na chłodno, ni<e pozwolił 
aktorom wykrzesać z utworu prawdy życia". Ale publiczność chodziła, 
by złożyć hołd jubileuszowy Józefowi Chmielińskiemu. 

Oto „Przeprowadzka" K. H. Rostworowskiego, utrzymująca się długi 

czas na afistu tylko kredytem nazwiska autora, reżyserią Solskiego i grą 
aktorów. A grali: Ankwiczówna, Rotterowa, Alina Żeliska, Hnydziński, 
Solarski, Myszkiewicz. W sztuce tej miałem duży, znakomity epizod Ele
ga!nta (taki Baron z Gorkiego „Na dnie"). 

Po czterech przed$wieniach zeszła z repertuaru „ Wyprawa kpt. 
S cotta do bieguna poludniowgo" . „Aktorzy - pisał Boy - nie mogli oży
wić t'ego, co martwe." W lipcu, poprzebierani w korzuchy, czapy futrzane, 
w grube wysokie buty filcowe, na sankach, fruwaliśmy po praktykablach 
obciągniętych białą materią i posypanych solą. Ufff! 

Zato „Młody las" J. A. Hertza cieszył się powodzeniem. Przypomniał 
mi „Szkolę" , sztukę Zygmunta Kaweckiego, gdzie pierwszorzędna żywot
ność tematu wciągała widzów w nurt akcji. A że Kawecki umiał przy 
tym jeszcze zagrać na tych strunach, był słuchany długo i uważnie. Ko
chany profesor (był moim nauczycielem gimnazjalnym) „zasuspendo-: 
wany" przez cesarsko-królewskie władze szkolne, skończył się jako 
belfer, ale zato narodził jako komediopisarz. 

W „Rozkoszy uczciwości" Luigi Pirandella, w reżyserii Biegańskiego, 

grałem rolę Kanonika z Dulębą, Linderfówną, Brydzińskim, Biegańskim. 

W „ Warszawiance" (ex re setnej rocznicy powstania listopadowego) 
w świetnej obsadzie: Szymański (Chłopicki), Rodziewicz (Skrzynecki), 
Mirska (Maria), Solska (Anna), Rotterowa (Matka Panien), Łuszczewski 
Leon (Młody oficer), Ludwik Solski (Stary Wiarus) - byłem Literatem. 

Monumentalne kompozycje Wincentego Drabika, które same dla siebie 
już były osobnym przedstawieniem, przytłaczały spektakl „Legionu", 
zresztą znakomicie reżysersko rozwiązanego przez Chaberskiego. Mickie
wicza grał Brydziński, w Rapsodzie czarował, jak niegdyś w krakowskiej 
prapremierze, Węgrzyn. 
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W „Ad<.~:okacie i ró::ach" (ponad 200 przedstawień!) grałem z Grom
nicką, Zahorską, Brydzińskim, Gawlikowskim, Myszkiewiczem, Wronckim; 
w .,l\011ferl'daralacl1 !forskiclz" rolę Miecznika z Węgrzynem, Chmielińskim, 
Łuszczewskim Leonem, Bay-Rydzewskim. Grałem w Nowaczyńskiego 
„ \\"iofoit' nurodó.:..•· w reżyserii Chaberskiego, w „!3alnry111" Szpotańskiego 
w reżyserii Solskiego - z Solskim, Wqgrzynem, Dulębq, Brydzińskim, 
Wyrzykowskim, który już - już miał zabłysnąć gwiazdą na teatralnym 

firmamencie. 

W „Don Carlosie" Schillera w poetyckim przekładzie Kazimiery Iłłako
wiczówny, a w znakomitej inscenizacji Emila Chaberskiego, w roli hr. 
Lenny znalazłem się w towarzystwie Solskiego (Król Filip II), Ma
lickiej (Królowa Elżbieta), Węgrzyna (Poza), Linderfówny (Księżniczka 
Eboli) i Szymańskiego (Wielki Inkwizytor). 

W „l\resie ...:•!·dró~·ki'", którą z zagranicy przywiózł Ryszard Ordyński 
i równocześnie reżyse_rował, grałem z Węgrzynem, Kurnakowiczem, 
Orwidem, Szymańskim, Lenczewskim, Skarżyńskim, Biegańskim, War
neckim. ,J\res ...:•i·dróu.•/li"" graliśmy przeszło pół roku. 

c. d. n. 

CZERWIEC - WRZESIEŃ 
' KUB DYSKUSYJNY przy KM PZPR w Sopocie wystawił 5 czerwca 

„Przy drzwiach zamkniętych" J. P. Sartre'a w sali Klubu Artystów Wy
brzeża. W przedstawieniu (reż. T. Cybulski, scen. J. A Krassowski) wżięli. 
udział prócz aktorów „Wybrzeża" - W. Stanisławskiej i A. Migulanki -
aktorzy „Bim-Bomu": Z. Kobiela i J. Wojtych. 

„NIEPOGRZEBANYCH" Sartre'a graliśmy dwukrotnie dnia 18 czerwca 
we Wrocławiu na zaproszenie Redakcji „Nowych Sygnałów" oraz 1 lipca 

w poznańskiej telewizji. 

PROJEKT TEATRU na Placu Węglowym (makieta obok) omawiał 
z zespołem „Wybrzeża" projektant inż. arch. Lech Kadłubowski (27 

czerwca). 

W SEZONIE LETNIM Wybrzeże oglqdało: „Przygodę florencką" L. H . 
Morstina i „Pana Jowialskiego" Fredry z Mieczysławą ćwiklir1ską w roli 
p. Jowialskiej (Teatr im. Jaracza z Łodzi), „Zaloty" Shawa z Ireną Ei-
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chler6wną i Władysławem Hańczą, „Krzyżaków" Sienkiewicza i „Konra
da Wallenroda" Mickiewicza w wykonaniu Teatru „Kuźnica" z Pozna
nia, „Jutro pogoda" A. Hopwooda i „Lekarza mimo woli" Moliera (Teatr 
Satyry z Poznania) „Dzieje grzechów" (Teatr „Buffo" również z Pozna
nia), „Szkarłatne róże" Benedettiego (Teatr Młodego Widza z Krakowa). 

PRZEBUDOWĘ TEATRU DRAMA TYCZNEGO w Gdyni uchwaliła 
w dniu 21 sierpnia w Warszawie Komisja Ocen Projektów Inwestycyjnych. 

NAD PLANEM REPERTUAROWYM na sezon 1957/8 dyskutował 

zespół Teatru w dniu 28 sierpnia. Na zebraniu obecni byli przedstawi
ciele Centralnego Zarządu Teatrów - dyr. Jasieński oraz Kol. Kol. 
Stawieraj i Konopa. 

PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ nad repertuarem Teatru na nadchodzący_ 
sezon zorganizowaliśmy w dniu 8 września, zapraszając ponad 100 osób -
przedstawicieli władz, Partii, prasy, radia, świata kulturalnego, uczelni 
i szkół, zakładów pracy i społeczeństwa Gdańska, Gdyni i Sopotu. W dy
skusji udział wzięli także pr21edstawiciele CZT oraz prasy zamiejscowej. 

NA PÓŁKACH KSIĘGARSKICH ukazały się ostatnio nakładem 
PIW-u : z serii „Materiały do dziejów teatru w Polsce" „ROLE SOL
SKIEGO" zestawione przez Jerzego Gota, „KOMEDIE" Goldoniego („Sługa 
dwóch panów", „Dziedzic", „Mirandolina", „Gbury", „Awantura w Chiog
gi" i „Wachlarz") ze wstępem Mieczysława Brahmera, „BARTŁOMIEJO
WY JARMARK" ..Ben Johsona (tłum. M. Słomczyński) poprzedzony kro
niką życia i twórczości autora, zbiór recenzji Jana Kotta „POSKROMIE-
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NIE: ZŁOŚNIKÓW" oraz sylwetka znakomitej aktorki „MARII DULĘBY'", 
pióra Ireny Babel. Z teatrologii radzieck!ej otrzymaliśmy Mikołaja Gor
czakowa „LEKCJE REŻYSERSKIE STANISŁAWSKIEGO" i wybór myśli 
Niemirowicza-Danczenki „O TEATRZE". 

Wydawnictwo Literackie wzbogaciło swój cykli wspomnień i pamiętni
ków książką Jana Lorentowicza „SPOJRZENIE WSTECZ". W Bibliotece 
Narodowej ukazał się „EGMONT" Goethego w przekładzie K. Iłłakowi
czównej i z obsz.ernym wstępem krytycznym Zofii Ciechanowskiej: 
Wrocławskie „Ossolineum" wydało pierwszą polską pracę o G. B. S. -
Barbary Bałutowej „DRAMAT BERNARDA SHAW". Wydawnictwo Poz
nańskie dało czytelnikom mało znaną „groteskę straganową" Emila Zega
dłowicza „Ł YŻKI I KSIĘŻYC" ze wst<~pcm Kornela Szymanowskiego 
i reprodukcjami projektów kostiumów Feliksa Krassowskiego z insceni
zacji po2IDańskiej w 1928 r. 

Inspicjent: Sufler: 
MICHAŁ HAJDUK LUCYNA ŁACWIK 

Kierownik techniczny: 
STANISŁAW MATYSIK 

Kierownik pracowni - główny elektryk: 
TADEUSZ KUBACKI 
Główni elektrycy scen: 

MARIAN BARTKIEWICZ 
FRANCISZEK WINKELMAN 
BRONISŁAW CIBA 

O Kierownicy pracowni: 
Krawieckiej: 

OLGA LUDMEROWA JAKUB SMUG 
Stolarskiej: Malarskiej : 

WŁADYSŁAW MAJCHRZAK 
' Tapicerskiej : 

STANISŁAW WŁODKOWSKI 

EDMUND NOW AKOWSKI 
Perukarskiej 

JÓZEF KLIMCZYK 
Modelatorskiej: 

MARIAN KUJAWSKI 
Brygadierzy scen: 

IGNACY DABKIEWICZ MAKSYMILIAN KITOWSKI 
JÓZEF STARt-IERSKI 

Kierownicy administracyjni scen: 
HALINA CIECHOCIŃSKA MIECZYSł,AW NOWAK 

HALINA ZEMŁO 
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