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MARIA SERKOWSKA 

„ ROMANS Z WODEWILU'' 
1ego krótka historia 

„Romans z wodewilu" Władysława Krzemińskiego ma już swoją 
historię. W pierwszych latach po wojnie pewien odłam widzów ma
rzył o zobaczeniu na scenie barwnego widowisln i tęsknił do lekkiej 
muzyki, tańca i piosenki w teatrze. Zrozumiała była potrzeba od
prężenia i śmiechu. Obok „wielkiego" teatru istnieje przecież teatr 
rozrywkowy! A i „wielkość" wcale nie kłóci się ze śmiechem. Trzeba 
jedynie umieć połączyć ZTęcznie głęboką myśl z żartem i nadać le'k
kiemu spektaklowi wysoki ,poziom artystyczny. 

O dobry repertuar rozrywkowy w tei:itrzc nie jest łatwo. Po wojnie 
szukano go usilnie i przeważnie bezskutecznie. Zasługą Władysława 
Krzemińskiego jest, że przypomniał stary wodewil nieżyjącego dziś 
autora, Stefana Turskiego, pt. „Krowoderskie zuchy" i unowocześ
nił go. 

Premiera tej sztuki odbyła się w Krakowie prawie przed pół wie
kiem i połączono ją wówczas z benefisem autora, który był jedno
cześnie lubianym aktorem. „Krowoderskie zuchy" miały wielkie po
wodzenie i to przez wiele miesięcy, a w następnym sezonie teatralnym 
powtarzano je stale na popołudniowych przedstawieniach. Przeszły 
później na wiele innych scep. zawodowych i amatorskich. W roku 1914 
dyrekt<Jr Heller zawi<Yzł sztukę do Wiednia, gdzie również przyjęto 
ją bardzo żywo . 

Na powodzenie jej złożyły się najrozmaitsze czynniki. Widz od
nalazł - przeniesione do teatru - Planty, Błonia i krakowski Rynek. 
Usłyszał ze sceny prosty język miejscowych murarzy, zobaczył śmie
szące go do łez, wielkomiejskie fumy wzbogaconych łyków. Łatwe 
melodie piosenek popłynęły z teatru na ulicę. 

Do sukcesu ·sztuki w Krakowie przyczyniła się doskonale dobrana 
obsada aktorska . W roli starego murarza Gzymsika po raz pierwszy 
zabłysnął talentem Józef Orwid. Jako Felek zbierał oklaski autor 
sztuki, który świetnie podpatrzył i skopiował popularny na miej
scowym terenie, typ żołnierza 13-go pułku piechoty, czyli tak zwanych 
,,!krakowskich dZ'ieci" . 

... Niektóre ze scenicznych postaci utworu miały za wzór ludzi 
z krwi i kości, żyjących niegdyś w Krakowie. Na przykład prototypem 
starego Gzymsika był znany krakowski murarz-majster, Michał Eze
nekier, który z szopką i Turoniem chodził po ulicach miasta. A przod
kami bra<:i Gzymsików byli dwaj Łabuniewscy, których podobnie jak 
Ezenekiera, uwiecznił w swej książce Karol Estreicher („Nie od raru 
Kraków zbudowano"). Wiele radości i pogodnego nastroju wprowadza 
do sztuki Krzemińskiego tradycyjna, krakowska szopka. To widowisko 
zapoczątkowane przez żaków, a w roku 1835 urozmaicone i wzbo-



g~cone przez poetę krakow skiego, Edmunda Wasilewskiego, nie stra
ciło _do dziś ni_c z~ swej żywotności. W okresie świąt Bożego Naro
dzenia odbywaJ ą się w Krakowie turnieje szopkarskie które tłumn•e 
ściągają widzów. ' · 
. Krzemiński_ w swym „Romansie z wodewilu" wykorzystał jeszcze 
Je~~n z _urokow Krakowa - legendę „Zielonego Balonika". Barwny · 
zbwr felietonów Boy'a „Znasz li ten kraj" jest świetnym komenta
rzem, Wprow~dzającym _w klima<t ówczesnego Krakowa, a tym samym 
w _aurę s~tuk1. Teksty piosenek czerpał Krzemiński po części z Boyow
skich ,~Słowek"; ~alarz Witold, modelki, literat - są przedstawicielami 
słyruneJ „c:>'.ganem" z „Ja~y ~ichalikowej" na Floriańskiej, a cała 
sztuk~ tkwi. m?Cno w czasie, kiedy nad smutnym, galicyjskim podwa
"".elskim gr?d_k1em p~wiały wreszcie wiatry z dalekiego świata, w cza
sie, tktóry JUZ zapowiada ł lepsze jutro i wolną Polskę. 

„Romans z wodewilu" 'kontynuuje na scenach Polski zwycięski 
pochód, rozpoczęty niegdyś przez „Krowoderskie zuchyu. 

STANISŁAW DĄBROWSKI 

Prof. Państw. Wyższej Szkoły 
Teatralnej 

Parę słów o dawnych 1 dzisiejszych 

„ Zuchach z Krowodrzy" 

Dawniej, •dawniej, w c. k. Galicji dwa miasta KrakÓ>w i Lwów 
~yły \'! specjalnej ~tmosferze, rodzącej szeregi bryginalnych typó.,,; 
~ orygmałow, moc piosenek swoistych w gwarze, lokalnych dowcipów 
1 serdeczne przywiązanie do rodzinnych śmieci. W tym klimacie wzra
stali też i wciskali_ się na deski sceniczne dramatyczni autorzy, two
r~ący bez pretensJi do zibyt wysokich Parnasów, raczej nachylający 
się w swych utworach . ku popularnej widowni, marzący o sukcesach 
sw;ych sztuk o wodew1low)"!TI cha rakterze, sztuk rprzezna·czonych dla 
najszerszych warstw. I trzeba przyznać, że wygrywali sprawę ci tru
badurzy przedmieścia. 

~o wi_elkich i _ _ tr_w,~łych tri_umfach K_onstantego Krumłowskiego 
„KroloweJ przedm1escia , wodewilu rozsław1aJącego ludek zwierzyniec
k!, "". _dziesięć . lat. później, na scenie ludowego teatru krakowskiego 
rowmez ukazuJą się w dniu 17 grudnia 1910 roku Krowoderskie zu
chy" utwór sceniczny Stefana Turskiego, aktora tego teatru (1875 -
5.1.1945 Kraków). 

Ro!< 1910! Już 'Się miało pod koniec starej strupieszałej monarchii. 
~oczciwy Kr~ków . dr~en:iał. sob~e w zimowym półśnie, z wieży płyną 
p~ :Przed :w1e~ami dzwięki heJnału, ulicami przesuwają się nieliczne 
JUZ i prawie niemodne typki długowłosych peleryniarzy, stojący przed 

Hawelką austriaccy oficerowie dłubią w zębach i obserwują za.żeno
wane ich natrętnym wzrokiem skromne krakowianki, księżyc robiąc 
perskie oko oświeca drogę zuchom z Krowodrzy, którzy jeszcze wstąpili 
po pracy do narażnej knajpy na „blachę". Trafia się nam okazja przez 
zawiane śniegiem szyby podglądać podmiejskie i przedświąteczne do
mowe życie u Gzymsików, a potem z kolędnikami - szopka rzami 
wślizgniemy się do saloni\ku państwa radcostwa Kłaczków, wytapeto
wanego nowobogackim polorem (deseń: Zadarte do góry nosy!) . Te dwa 
biegunowo oddalone od siebie wnętrza zamkną w sobie bohaterów 
i treść krotochwili. 

Opowiadał mi przed laty jej autor, w jaki sposób ocalił swój 
.wodewil od zdjęcia go z afisza, gdy pierwsze przedstawienie nie 
wróżyło pewnego powodzenia. Kiedy na drugim i trzecim wieczorze 
po premierze widownia świeciła pustkami, a nowa sztuka nie była 
przygotowana, by zająć miejsce tej ostatnie j, nie dającej kasy, uprosił 
Turski dyrel:tora teatru .lildmunda Rygiera , aby nim wznowi na
prędce którąś z dawniejszych sztuk, potrzymać jeszcze przez jakiś 
czas jego „Zuchy" (a nuż jeszcze chwyci publiczność?) na afiszu 
brzmiącym: „Dziś i codziennie „Krowoderskie zuchy". Eksperyment 
się udał, publiczność zaintrygowana tą reklamą zaczęła przychodzić 
do teatru. 

Sztuka chwyciła, tak że grano ją do końca sezonu, zrobiono z wiel
kim powodzeniem objazd z nią po Galicji i w sezonie 1911/12 grywano 
jeszcze stale na popołudniów\ki. 

Milieu rodzinki z Krowodrzy i salonik państwa Kłaczków, jakby 
żywcem przeniesione z oryginalnych ich siedzib na scenę, dawały 
!Prawdziwe i zabawne tło; figury narysowane wyraźnie, dosadnie 
i barwnie, z akcentem silnie satyrycznym, \Vreszcie typowy nastrój 
przedświąteczny, krakowscy tradycyjni szopkarze (honorne andry, 
choć i klawe moczymordy), fumy mieszczańskie starte twardym słowem 
reprymendy przedmiejskiego robociarza, szereg łatwych, melodyjnych 
iPiosenek, które ze sceny szybko pomknęły na ulicę, robiąc wodewilowi 
najlepszą reklamę - ściągały wciąż widzów. Wszystkie andrusy wy
śpiewywały przeboje o chwytliwych melodiach, teatralni bywalcy ba
wili się powtarzaniem kawałów i powiedzonek. 

„Krowoderskie zuch~ ' z biegiem lat nabrały zmarszczek, straciły 
rumieńce, co tu obwijac w bawełnę - zestarzały się! I oto w tym 
samym Krakowie, ich rodzinnym mieście dostały się do nowoczesnego 
•salonu kosmetycznego nowej firmy (W. Krzemiński, AL Kluczniok, 
K. Frycz, E. Papliński). Tu 1przeszły zuchy odmładzającą kurację, 
ostrzyżeni, wymasowani otrzymali modne zastrzyki, nowoczesny ma
quillage, nowe szatki i tak się ukazują nam dziś w świeżej nowiutkiej 
formie ipod innym szyldem, ale zawsze te same duchem i sercem za
dzierżyste, równe chłopaki, razem ze swoimi czcigodnymi rodzicielami 
i znajomkami. Są młodzi, serdeczni, w eseli jak ongiś i przemawiają 
ze sceny tak samo sympatycznie i zrozumiale jak przed laty! 

I można z nimi zaśpiewać tak jak wówczas, w finale, gdy się sami 
zachwalali: 

„Krowoderskie zuchy" spisaly się klawo. 
Więc im, cna publiko, sypnij teraz brawo! 
Hop, ciuś ... 



„WODEWIL" 

Początki wodewilu sięgają odległej przeszłości. Jego nazwę wywo
dzą jedni od Oliviera Basselin, który w XV w. we Francji, nad rzeką 
Vire, układał pijackie, szczY1Ptą satyry zaprawione piosenki. Wkrótce 
rozbiegły się one rpo dolinach Vire i od nich wzięły nazwę „vaux 
de Vire'.' „ (doliny Vire). Ze zniekształcenia tej nazwy powstaje słowo 
„wodewil. 

Inni za twórcę -tej nazwy uważają francuskiego poetę z XVI w., 
Piotra Ronsarda, który proste, przez Jud śpiewane piosenki nazwał gło
sami miasta - „voix de ville", w odróżnieniu od grzecznej i gładkiej 
poezji dworu - „voix de cour". 

Wodewil narodził się więc we Francji w czasach, które przywracały 
prawo uczciwości, w filozofii i sztuce głosiły zaś powrót do natury. 
Jarmarczna, ·uliczna piosenka, beztroska i wesoła, nieraz rubaszna, 
często kąśliwa i zbuntowana - przybrała formę kupletu i jako doda
tek do fars i komedii dostała się na deS'ki sceniczne. Na początku 
XVIII wieku zyskują coraz większą popularność, nawet daleko poza 
granicami Francji, takie „komedie z wodewilami", z czasem po prostu 
- wodewile. W 1791 roku powstaje w Paryżu specjalny teatr poświę
cony temu rodzajowi sztuki teatralnej. _, 

Francuzi - Scribe, Labiche, A•ustriacy - FerdY'nand Raimund, 
Jan Nepomucen Nestroy, Czech - Józef Kajtan Tyl, Rosjanie -
Szachowski („Kozak wierszokleta" 1812), Gribojedow, Pisariew, Leń
ski - rozsławiają wodewil. U nas pierwszym bodaj wodewilistą był 
aktor, amant i tenor w trupie BogusławSikiego, potem dyrektor teatru, 
Ludwik Adam Dmuszewski (1777 - 1847, „Szkoda wąsów"), potem 
Jan Nepomucen Kamiński. Wystarczy przewertować wydane w 1957 
rOlku „Koleje życia" wędrownego alktora, Stanfo;ława Krzesii!skiego, 
by przekonać się, jak wielką rolę w teatrze odegrały w XIX wieku 
wodewile. Krzewi się on w tamtych czasach bujnie, choć jego atrakcyj
ność spada teraz do teatrów tzw. „ogródkowych". 

W sto lat po Paryżu Warsza1Wa ma też swój „Wodewil" (Nowy 
Swiat 43). Wśród 30-tu tego rodzaju teatrzyków Warszawy 1:1rugiej 
połowy ubiegłego wielku największą sławę zdobył sobie najstarszy 
z nich „Tivoli", przy ulicy Królewskiej (1869--1896), słynnym wodewi
lem Szobera-Sonnenfelda „Podróż po Warszawie". Odtworzeniem po
staci niepowa.żnego elegancika, Józia Grojseszyka z tego wodewilu 
dobrą pozycję w teatrze !krakowskim zdobył sobie iprzed 78 laty 
aktor o mało znanym wówczas nazwisku - Ludwik SOLSKI. 

Na przełomie XIX i XX wieku ulubionymi przez widzów wodewi
lami upamiętnili swe nazwiska - autor „Królowej przedmieścia" Kon
stalflty Krumłowski (1872 - 1938) i autor „Krowoderskich zuchów" 
Stefan Turski. 

I ' 
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Sentyment, folklor, humor wodewilów, ich duże wartości sceniczne, 
ciekawe możliwości inscenizacyjne spra•wiły, że wielu twórców teatral
nych adoptowało je, przerabiało i inscenizowało po wielekroć. Leń
skiego adaptował Bondy, Nestroya Krzemiński, „Królowę przedmieścia" 
inscenizował Teofil Trzciński w Krakowie i Leon Schiller w Teatrze 
„Melodram" w W arszawie (powtarzając inscen;zację lwowską). 

Po wojnie odradza się wodewil. I to oryginalny. Kwiatkowski, Mach 
i Otwinowski dają wodewil „wiejski" - „Traktor i dziewczyna", tra
dycyjną, „miejską" linię wodewilu kontynuują - Joanna Gorczycka 
(„Mariensztat"), Gozidawa i Stępień („Wodewil warszawski"). Ci ostatni 
;piszą wodewil „wczasowy" - „Dwa tygodnie w raju", mamy w odewil 
„odrzański" Długosza i Maszewskiego „Bosman z Bajki" i wodewil 
XX „sportowy"' - Szumańskiej i Łosia „Tor przeszkód". Wśród tych 
utworów w •dalszym ciągu na pierwszy plan wybija się przeróbka 
„KrowoderS'kie zuchy" Stefana Turskiego, dokonana przez Władysła
wa Krzemińskiego. 

BOY - ZELE.N SKI 

TRYUMFY „ POLSKJEGO KABARETU'· 

I 

Błysła w Polsce najmłodszej 
Gwiazda dziś nowa; 

Wszędzie twórczość zakwitła 

„K a b a r e t o w a", 

Gdzie się ruszysz, o rety! 
Wszystko śpiewa kuplety, 
C:iągnie dowcip za uszy 
Z żałosnej duszy. 

Był sobie na Stradomiu 
Szynczek narożny; 

Chadzał tam na wódeczkę 
Ludek pobożny, 

Dzisiaj już nowa era, 
Trza im „conferenciera"; 
Chwyta w lot stróż Walenty 
Wszystikie puenty. 

Lał się w klubie przy bridżu 

Pilznerek świeży, 
Swiadczył każdy każdemu, 

Co mu należy, 

• 

Dziś zabawa szeroka, 
Tańczy adiunkt kekłoka 
I po brzuchu, j ak brata, 
Klepie hofrata. 

Każdy chce dziś do jadła 

Jakowejś śpiwki, 

Więc gospodarz sprowadzit 
Trzy stare dziwki; 

Otruł gości kotletem, 
Nazwał to „kabaretem" 
Za wstęp cztery korony, 
Niech was pierony! 

Opiewa dziś rytmicznie 
Kabaret w Jaśle 

Ze sznycle u poborców 
Nie są na maśle ; 

Kabaret w Sędziszowie 

Z estrady ci powie, 
Co z młodszym sędzią czyni 

Pani radczyni. 

Przyjechały do tinglu 
Gwiazdy z Berlina, 

Co która ma i nie ma, 
Skrzętnie wypina; 

Zrozum, j e śli potrafisz, 
Czemu tvieki nam afisz, 
Ze to cuda są nowe, 
K a b a r e t o w e ?! 

Tętni humor rodzimy 
Od twórczej weny, 

Dla dzieci i wojskowych 
Daję pół ceny; 

Sypie attyckiej soli 
Do swoich kimeroli 
A poczciwa publika 
Łyka i łyka. 

(Ze „Słówek") 
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Władysław Krzemiński 

ROMANS z WODEWILU 
Wodewil w 3 aktach 

na tle „ Krowoderskich zuchów" Stefana Turskiego 

Muzykę z melodii oryginalnych zebrał i opracował 

Alojzy Kluczniok 



WŁADYSŁAW KRZEMIŃSKI 

ROMANS Z WODEWIL U 
Wodewil w 3 aktach 

na tle „Krowoderskich zuchów" Stefana Turskiego 

Muzykę z melodii oryginalnych, zebrał i opracował Alojzy Kluczniok. 

O S O B Y 

RADCA ALFONS KŁACZEK-KŁACZKOWSKI -
BALBINA jego żono 
WANDA ich córka 
ROMAN ich syn 

Franciszek Hollikowski 
Ludmiło Szrelter 
Alina Dodun 
Zenon Nocoń 

{ 
Krystyna Marynowska 

KAMILLA ich córko Urszula Nowacka 
ALFRED TRZYWDAR KRĘC KI narzeczony Kamilli Jerzy Fitio 
FLORIAN GZYMSIK majster murarski Mieczysław Winkler 
KATARZYNA jego żona Helena Tańska 
KAZIMIERZ ich syn Rvszord Nadrowski 
ZOFIA ich córko Elżbieto Posierbówno 

FELEK l Adom Krajewicz 
FRANEK Andrzej T yrolewski 

ich synowie 
STASZEK Piotr Wyport 
WALEK Stanisławo Gall 

IWITOLD artysto 
ł.ZUZIA modelka 
RÓZIA modelka 
PAN 
WALENTY 
WALENTOWA 
PANI I 
PANI 11 
JÓZEK 
PRZECHODZI EN 
".ŁLJŻĄCA 

malarz 

Ewolucje taneczne modelek: Elżbieto Dziębor i Elżbieto Świerczyńska. 

Inscenizacja i reżyseria 

ZBIGNIEW KOPALKO 
Choreografia Scenografia 

Józef Stylko 

* * * 
* * * 

Zbigniew Michałowski 
Jon Piątkowski 

Klaro Malinowska 
Halino Pruszyńska 

Ireno Nowicka 
Adom Nowakiewicz 
Jerzy Kleyn 
Tereso k.ozonowicz 

KRYSTYNA MARYNOWSKA JERZY FELDMANN 
Kierownik muzyczny 

ZYGRYD JAŁOWIECKI 

Asystenci reżysera 
WŁODZIMIERZ KANIOWSKI - ADAM KRAJEWICZ' 
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Przedstawienie prowadzi Alfred Badziachowski 

Opieka nad tekstem T (;! resa Kazanowicz 

Kierownik techniczny 
Zastępca Kier. techn. 

Pracownia krawiecka 

Perukarnia 
Stolarnia 
Malarnia 
Tapicernia 
Modelatornia 
Ef ektv świetlne 

Ka zimierz Knap 

Edward Głogowski 

Stanisław Bystrzycki 
Janina Niwińska 

Czesław Kociński 

Edward Wieczorek 

Edward Latacz 

Kazimierz Włodarski 

Henryk Palacz 

Jar:i Słabosz 
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PRZEGLĄD SZTUK Z SEZONU 1960/1961 

„Szatan z 7 klasy" - Kornela Makuszyńskiego, adapt. Ireny Słońskiej, 
insc. i reż. M. Winkler, scenogr. W. Czaplanka - prem. 5.X.1960 r. 
Aktorzy (od lewej) Piotr Wypart (Opryszek I), Adam Nowakiewicz 
(Opryszek Il), Elżbieta Pasierbówna (Wandzia), Ludmiła Szretter (Pani 
Gąsowska) Jan Piąbkowski (Prof. Gąsowski), Zbigniew Michałowski 
(Pan Gąsowski), Stefan Giletycz (Adaś Lisowski), Kazimierz Zieliński 

(Staszek Burski), Edward Drynda (Kazik Kaczanowski). 

„Szatan z 7 klasy" - Kornela Makuszyńskiego, Adapt. Ireny 
Słońskiej, insc. i reż. Mieczysław Winkler. Scenogr. Wanda 

Czaplanka - prem. 5.X.1960 r. 
Aktorzy (od lewej) Ludmiła Szretter (Pani Gąsowska), 
Elżbieta Pasierbówna (Wandzia), Zbigniew Michałowski 
(Pan Gąsowski), Jan Piątkowski (Prof. Gąsowski), Stefan 

Giletycz (Adaś Lisowski). 



„Najazd" Leonida Leonowa. Przekład Marii Zagórskiej, 
insc. i reż. Marian Łoziński, scenogr. Jadwiga Pożakowska, 
prem. 5.XI.1960 r. Aktorzy (od Lewej) Marian Szul (Fiodor), 

Marian Łoziński (Talanow), Maria Szadurska (Anna). 
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,.Pierwszy dzień wolności" - Leona Kruczkowskiego, reż. Karol Bo-
rowski, scenogr. Władysław Wagner, prem. 18.11.1961 r. 

Aktorzy (od lewej) Józef Stylko (Pawel), Adam Krajewicz (Jan), Wies
ław Cellari (Karol), Małgorzata Leśniewska (Inga), Bolesiaw Werowski 
(Hieronim), Włodzimierz Panasiewicz (Michał), Elżb ieta Kilarska (Luzzi). 



„Barbara Radziwiłłówna" - Alojzego Fel:.ńskiego, reż. 
i oprac. dramaturg. Irma Czaykowska, dekoracje Władysław 
Wagner, kostiumy Józef Rachwalski. Prem. 12.VII.1961 r. 
Włodzimierz Panasiewicz (Zygmunt August), Lumiła DanieU 

(Bona). ,i 

NAJBLIŻSZA PREMIERA 

Wiiiam Gibson 

DWOJE NA HUŚTAWCE 
(„TWO FOR THE SEESA W") 

Scenografia 

Aleksandra W a Ił er 
lnscenizacia i reżyser;a 

Edmund Kron 

Redakcjo opracowanie programu: 

JERZY . MATULEWICZ 



Cena programu: zł 3. 

Zamówienia na bile!f zbiorowe 
przyjmuje Organizacja Widowni 
w godzinach od 10-14 codziennie 
z wyjqtkiem niedziel i świqt. 

Telefon 21-61. 

Kasy Teatru czynne codziennie 
z wyjqtkiem poniedziałków 

od godziny 12 - 19. 

Poczqtek przedstawień 
wieczorowych: 

Scena Wielka: godzina 19 
Scena Kameralna: godz. 19.!.: 

Czst. zam. 3521 9. 12. 61 r. 8.000 szt. N-13 


