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KONSTANTY KRUMŁOWSKI 1872 -1938 

Konstanty Krumłowski był z zawodu dziennikarzem. 
Współpracował z licznymi pismami humorystycz
nymi. Dał się także poznać jako autor piosenek. 
Lecz sławę zawdzięcza wodewilowi. Był on konty
nuatorem tradycji polskich sztuk śpiewanych i pa
triotycznych takich autorów, jak Ludwik Adam 
Dmuszewski (1777-1847, „Szkoda wąsów"), Jan Ne
pomucen Kamiński , Franciszek Szober, Władysław 
Ludwik Anczyc („Chłopi arystokraci", „Kościuszko 
pod Racławicami") . 

Konstanty Krumłowski jest autorem klasycznego 
polskiego wodewilu „Królowa przedmieścia". Pisał 
o nim pamiętnikarz Antoni Waśkowski: „Krumłow

ski tworzył swoją zabawną „Królową" w czasie kiedy 
stary Kraków, ten z końca XIX wieku, już zamierał, 
kiedy charakterystyczne sylwetki z przedmieść wy
dawały się unikatami. Krumłowski chciał utrwalić 
czar starego Krakowa, czar jego zwyczajów, piosenki, 
czar jego okolic i ludzi. Nadał swojej komedii formę 
prostą i bezpretensjonalną, barwną, śpiewną, a dla 
reżyserów bardzo ponętną i wdzięczną, bo posiada
jącą pewną rozciągliwość i pojemność sceniczną". 
To właśnie sprawiło, że sztuka, pozbawiona zresztą 
większych walorów literackich, osiągnęła rzeczy
wiście, ogromne, długotrwałe powodzenie i była wie
lokrotnie wznawiana w różnych adaptacjach, wzbo
gacających ją o rozmaite staroświeckie smaczki 
i wdzięki. Teofil Trzciński uczynił z nie.i widowisko 
o starym Krakowie, Leon Schiller nasycił ją moty
wami podwawelskie.i cyganerii artystycznej, Jerzy 
Rakowiecki i J erzy Wittlin przenieśli akcję na war
szawskie Bielany. Tadeusz Kwiatkowski i Bronisław 
Dąbrowski okrasili rzecz piosenkami z wielu innych 
wodewilów Krumłowskiego. Przypomnijmy wi.ęc nie-_ 
które jego utwory. Były to „śluby dębnickie", „Bia
łe fartuszki" , „Dziewczyna w perkaliku". Napisał 
także sztukę his toryczną „Wolne miasto" oraz wiele 
jednoaktówek. 



BOLESŁAW SURÓWKA 

Skąd się wziął wyraz „wodewil"? Na
turalnie, że z francuskiego - „vaudevitle". 
Jeden jest tylko w tym wyjaśnieniu szko
puł, że ono jeszcze niczego specjalnie nie 
tłumaczy. Albowiem ów francuski termin 
nie jest wyrazem, o ile można tak powie
dzieć, samorodnym, tylko poważnie znie
kształconym, ale za to posiadającym dość 
ciekawy swój rodowód. Mianowicie w XV 
wieku żył sobie w mieśc-ie Vire (w dzisiej
szym departamencie Calvados) pewien fo
lusznik, nazywający się Olivier Basselin, 
który komponował różne wesołe piosenki 
satyryczne. Nawiasem mówiąc wydane one 
zostały dopiero w r. 1610 przez niejakiego 
Jean'a Le H oux, choć jak niektórzy bada
cze literatury francuskiej twierdzą, iż w 
tym zbiorku większość utworów b ·yła pióra 
owego Jean'a Le Houx, a tylko nieliczne 
z nich można by było uznać za autentyki 
pochodzące od Mistrza Bassel in'a. Ale to 
jest tylko taka marginesowa uwaga. 

Ważniejszą bowiem dla nas rzeczą j est 
fakt, iż piosenki Imć Pana Basselin'a stały 
się na tyle sławne, że zawędrowal·y z Vire 
do wysoce malowniczej doliny rzeki Vire 
i stamtąd rozprzestrzeniały się dalej po 
całej Francji. I wskutek powyższego uzy 
skały one wkrótce miano piosenek z „do
liny Vire", czyli po francusku z „val de 
Vire", albo r aczej z „vau de Vire", jako że 
w miejscowym narzeczu „val" równało się 
„vau". Z biegiem czasu natomiast slowo 
„Vire" zdegenerowało się na „ville",a z cze
go w r ezuitac-ie powstało określenie za
miast „chansons de vau de Vire" - „chan 
sons de vau de ville", a później po prostu 
„de vaudevil le". 

Nie były to jednak jeszcze narodziny 
„wodewilu" ponieważ nastąpiły one dopie
ro z końcem panowania Ludwika XIV , 
kiedy to do teatrów jarmarcznych zaczęto 
wprowadzać do rozmaitych fars przyśpie
wki i kuplety dawnego typu „vau de Vire", 
alias „vaude ville", nazywając je w końcu 
„comedies avec des vaudevilles". 

Później już, tzn. z końcem XVIII wieku, 
gdy owe „komedie z wodewilami" przeszły 
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z teatru jarmarcznego do teatru właści
wego, zaczęto je nazywać po prostu „vau
deviUes" czyli „wodewilami". Cieszyły się 

one wielkim powodzeniem, a czego dowo
dem jest fakt, iż słynny paryski „Theatre 
du Vaudeville" (do niedawna przy Boule
vard des Capucines) powstał jeszcze w ro
ku 1792. 

Piosenki „wodewilowe" były początkowo 
to znaczy za czasów Mistrza Basselina, 
no i też i póżniej - piosenkami typu, jak 
to się deiikatnie mówi, bacchicznego, czyli 
po prostu pijackiego, gdzie w parze z poch
walą wina i innych trunków szla często 

daleko posunięta frywolność. Wprawdzie 
z biegiem czasu „wodewile" nieco się utem
perowały, ale nawet i wtedy, kiedy wode
wil, jako gatunek teatralny się rodził, za
warte w nim piosenki i sytuacje były nadal 
nacechowane ową frywolnością, tyle że już 
bardziej delikatną i przystojniejszą, niż to 
„drzewiej" bywało. Później jednak i to mu 
„przeszło" i w rezultacie wodewU stal się 
tym, czym jest na ogól do dzisiaj, czyli 
wesolą, melodyjną, często opierającą się na 
folklorze, zwlaszcza miejskim i w miarę 

sentymentalną a nie posiadającą zbyt 
skomplikowanej intrygi - „śpiewogrą". 

Do Polski wodewil zawitał dość wcze
śnie, bo jeszcze pod koniec XVIII wieku. 
Choć początkowo nie opatrywano go tym 
tytulem, ale sztuki z owego gatunku te
atralnego, które wówczas u nas wystawia
no, miały niewątpliwie typowo wodewi
lowy charakter, że tu się wymieni dla 
przykładu „Nędzę uszczęśliwioną" (muzyka 
M. Kamieńskiego, tekst wedlug Bohomolca, 
Wojciecha Boguslawskiego) obydwie wersje 
„ Krakowiaków i Górali" (Boguslawskiego: 
„Cud mniemany czyli Krakowiacy i Gó
rale" i J. N. Kamińskiego: „Zabobon czyli 
Krakowiacy i Górale), czy „Skalmierzanki" 
tego ostatniego. 

W wieku XIX wodewil polski zdobyl już 
sobie wielkie powodzenie, a zwłaszcza w 
okresie pomoniuszkowskim, w którvm 
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śzczegÓlnie się uwydatnił tak zwany wb
dewil warszawski („Podróż po Warszawie", 
„Zołnierz Królowej Madagaskaru" i wiele 
innych), święcący liczne trimnfy na sce
nach polskich. 

Wodewil warszawski, jak sama nazwa 
wskazuje, był tematycznie związany głó

wnie z Warszawą . Pod koniec jednak XIX 
wieku narodził się u nas, jeśli chodzi o te
matykę, inny typ wodewilu, a mianowicie 
- wodewil krakowski. 

O nim to teraz będzie pokrótce mowa. 

Autorami pierwszych wodewili Terakow
skich, to znaczy dziejących się w Krako
w ie lub w jego okolicach - a co bylo 
pewnego rodzaju nawiązaniem do tradycji 
Bogusławskiego i Kamińskiego - byli Ka
zimierz M ajeranowski i Kazimierz Za wol
ski. Malo kto o nich dzisiaj coś wie, a tak 
samo chyba mało kto pamięta ich utwory, 
które prawdę powiedziawszy przeszły 

wówczas bez większego echa, a to na sku
tek kompletnego niemal braku powodzenia. 
Ale droga dla lokalnego wodewilu została 
w Krakowie już otwarta i wobec powyż
szego wkroczył na nią - Konstanty Kru
mlowski, autor tak slawnej aż po dziś dzień 

- „Królowej przedm,ieśc ia". 

Gdy wodewil ten ukazał się na scenie 
w pamiętnym (oczywiście pamiętnym dla 
„ Królowej przedmieścia" oraz jej wielbi
cieli) roku 1898, początkowo nikt nie wró
żył mu powodzenia i racze j przepowiadano 
owej „sztuczce" podobny rychły zgon, jaki 
stal się udziałem wodewili Majeranow
skiego i Zawalskiego. A tymczasem rze
czywistość okazała się zupełnie inna! 
„Królowa przedmieścia" zdobyła sobie od 
razu publ"iczność krakowską a także i przy
j ezdną. Komplet szedł teraz za kompletem 
i to niemal pod rząd aż-pięćdziesiąt ra zy. 
Liczba, jak na owe czasy, gdy nowo wy
stawiona sztuka, nawet prapremierowa, 
szła przeciętnie pięć do ośmiu razy (a osiem 
razy, to już był sukces) - wprost imponu
jqca. 

I 

' 



Zostalaby ona na pewno powiększona, 

a nawet kto wie czy nie podwojona, gclyby 
nie pewne fatalne wydarzenie. Mianowicie 
w tym 1898 roku włoski anarchista Luc
cheni zamordowal w Szwajcarii cesarzową. 
austriacką Elżbietę. Naturalnie na terenie 
monarchii austro-węgierskiej zarządzona 

zostala żaloba państwowa, na skutek któ
rej teatry musiały przerwać na dłuższy 

czas swoją działalność . 

I jakkolwiek po zakończeniu żałoby 

„Królowa przedmieścia" już nie wróciła 

na afisz - teatry musiały wówczas przez 
pewien okres grywać wyłącznie r zeczy tak 
zwane poważne - ale za to zyskala już 

taką sławę we wszystkich trzech zaborach, 
że grywano ją wszędzie, gdzie się tylko 
dalo. I nie tylko w teatrach zawodowych, 
ale też i amatorskich, tak że nie bylo wów
czas miasta czy miasteczka zarówno w Ma
łopolsce, jak i pod zaborem rosyjskim czy 
pruskim, gdzie by nie zjawiła się wielce 
sympatyczna opowiastka sceniczna o pew
nej Mańce z „Półwsia" Zwierzynieckiego. 

A „Półwsia" dlatego, ponieważ Kraków 
jako miasto, kończył się wówczas niemal 
tuż za obszarem plant - dalej bowiem 
rozciągały się już samodzielne gminy, jak 
właśnie owe Półwsie Zwierzynieckie. Co 
zresztą wynikało z faktu zrobienia przez 
„C. K . Władze" z K rakowa - twierdzy. 

Pierwszy zaś pierścień fortów zaczynał 
się zaledwie jakiś kilometr od właściwego 
obszaru miejskiego. Dopiero w kilka lat 
później za prezydentury dra Lea opór władz 

austriackich został przezwyciężony a ob
szar miasta znacznie powiększony, tak że 
„Półwsie" Zwierzynieckie stało się już 
częścią dzielnicy miejskiej czyii - Zwie 
rzyńca. W każdym razie triumf autora 
„Królowej" (no i muzyki skomponowanej 
do niej przez Władysława Powiadowskiego) 
był kompletny, choć raczej bardziej mo
ralny niż finansowy. W owych czasach 
bowiem z tantiemami, honorariami, czy 
iv ogóle jakimiś prawami autorskimi mało 



kto się tam iiczyl, a teatry amatorskie 
w ogóle nie. 

Krumłowski jednak zachęcony tym suk
cesem zaczął pisać nowe wodewile oparte 
na krakowskim kolorycie lokalnym, jak 
„Sluby Dębnickie", „Bosa królewna" czy 
„Jaskółka z Wieży Mariackiej". Nie miały 
one jednak już tego powodzenia, co „Kró
lowa przedmieścia", choć przyjmowano je 
na ogól z dość dużym uznaniem. W art o tu 
dodać, że muzykę do „Ślubów Dębnickich" 
skomponował Zdzisław Górzyński, zaś do 
„Bosej królewny" i „Jaskółki" Jan Ekier. 

Summa summarum t·ylko „Królowa 
przedmieścia" przetrwała aż do naszych 
czasów, choć nie w swej oryginalnej for
mie - tylko w słynnej adaptacji Leona 
Schillera. Jakkolwiek niektórzy - z niżej 
podpisanym włącznie - wyrażają skro
mne życzenie, by kiedyś któryś z naszych 
teatrów wrócił do oryginalnej wersji Kru
mlowskiego, równie przecież uroczej, a co 
najważniejsze bardziej związanej z „cou
leur locale", niż wersja schillerowska, za
opatrzona w niektóre „warszawizmy". 

Ale to tylko tak na marginesie. Na za
ko1'1.czenie zaś wypada jeszcze dodać, iż 

drugim równie sławnym co Krumlowski 
wodewilistą krakowskim stal się Stefan 
Turski, ale też tylko dzięki swoim - „Kro
woderskim zuchom" (zbyt dowolnie z koń
cem lat czterdziestych przerobionym przez 
Wl. Krzemińskiego na „Romans z Wode
wilu"), jako że inne jego wodewile, jak 
„ Lola z Ludwinou:a", „Miłostki wojenne" 
czy „Czar mundura" nie miały już takiego 
wzię'cia co „Krowoderskie zuchy". 

A co do „Królowej przedmieścia", to ta 
chyba nie prędko przejdzie w zapomnie
nie, mimo że przecież już sobie li cz11 s"ie
derndziesiqt parę lot „z hakiem". 

Bolesław Surówl~a 



Tutaj na półwsiu, za rogatkami, 
W jakimś domeczku z słonecznikami, 
l\Hes'.l:ka dziewczyna zwinna jak łania 

Moje śliczności, cud istny - M.ania:. 
Nie wie kim wielki był Botttcelh, 

A tak jak jeg·o chodzi anieli, 
Pękła nad mias tem poezji bania, 

Gdy na mej drodze stanęła Mania. 

• 
Znał się Wicek z Cecyliją 
Łaził za nią z harmoniją 

Grywał, śpiewał, ba1·aszkował 
Aż w harmonii coś zmajstrował. 

• 
Upiłem się upił, nie mog~ se radzić, 

Kupię se dziewuchę, będzie mnie prowadzić . 
Będzie mnie prowadzić, lecz nie do ołtarza, 
Bo kocham stan wolny, jak pana pisarza! 

Choćbym jak pan pisarz umiał akta pisać -
Wolę w bęben walić, niż bębny kołysać. 

• 
Na Mariackiej wieży 
Wszystko jak należy, 

Siedz~ przez cały dzień 
I trąbię hejnały! 

Lecz dla spoczynku, 
Gdy zejdę do szynku, 
Wtedy ·bardziej wolę 
„Trąbić t am na dole. 

Panienki wiern e są, wierne są, wierne są. 
Jednego kochać chcą, kochać chcą, kochać chcą. 
Lecz, gdy ten i ów zuch, kochają obydwóch! 

Mężatka inaczej, inaczej, inaczej 
Te rzeczy tłumaczy, tłumaczy, tłumaczy -
Gdy serce pomieści - to kocha i dwieście! 

Skromnisia nabożna, nabożna, nabo.żna 
Tak zawsze ostrożna, ostrożna, ostrożna, 
Lecz, gdy nikt nie widzi też się tym nie wstydzi! 

• 
Krakowski jestem fiakier 
Z krakowską fantazją 
Cylinder mam na bakier 
I długą kerezyją. 

Mój konik się nie śpieszy 
Dryp-dryp, jak państwo żąda, 
A gdy ktoś w dryndzie grzeszy, 
On wtył się nie ogląda. 

• 
Ach te mrówki, mrówki, mrówki. 
Nieodłączne od majówki. 
Ach te mrówki, ach ten las! 
To wie o tym każda z nas! 

Wlazły mrówki, mrówki, mrówki 
Do warkoczy i sznurówki, 
Ach co za okropny stan 
Czegóż stoisz - ratuj pan! 
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