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Okres ten zwiemy najczęściej dwudziestoleciem międzywojennym. Mówimy też II Rzeczpospolita i tak 

zamykamy w słowach tę niepowtarzalną epokę. Wiemy, że zaczęła się wraz z końcem I Wojny Światowej, 

zakończyła wybuchem kolejnej i była czasem odradzania się po latach Państwa Polskiego. I jeśli chodzi

łoby o podstawową wiedzę na ten temat, tyle pewnie by wystarczyło. 

Warto jednak wrócić do tej epoki, by uświadomić sobie fenomen jakim niewątpliwie była. A była epoką 

scalania państwa wydartego trzem zaborcom. Scalenie geograficzne, językowe, kulturowe, administracyj

ne, które nastąpiło bardzo szybko i sprawnie, jest niewątpliwie zjawiskiem niecodziennym. Niezwykłym 

też był dynamiczny rozwój nowej, wolnej Polski. Rozwój przemysłu, budowa portu w Gdyni, powstanie 

COP, powstające nowe technologie„. Wszystko to sprawiało, że „europejski beniaminek" błyskawicznie 

nadrabiał straty i zaczynał dobijać się do drzwi europejskiej czołówki. Ten młody, odradzający się kraj wy

chował także niezwykłe pokolenie. Pokolenie Kolumbów. Pokolenie, które z miłości do Ojczyzny stanęło 

w jej obronie wstępując do historycznego Panteonu na równi z żołnierzami Spartakusa. 

Kolejnym walorem tego okresu była wielokulturowość i wielonarodowość, co niewątpliwie wpływało 

na bogaty rozwój kultury. To wtedy powstało Polskie Radio kończące w mijającym roku 85 lat. Teatry 

tętniły życiem, narodziła się wspaniała kinematografia, której dzieła do dziś cieszą się powodzeniem. 

Odrębną dziedziną rozrywki stał się kabaret, w którym zarówno autorami jak i wykonawcami byli naj

wybitniejsi artyści. 

Chcąc przypomnieć Państwu tę epokę wybraliśmy właśnie ten jej obszar. Kabaret, rewia i piosenki 

z przedwojennych filmów niewątpliwie rozbawią Państwa i rozweselą, ale wleją też w Państwa serca nutkę 

nostalgii. Przypomną świat i ludzi, których już nie ma. Świat i ludzi, którym tak wiele zawdzięczamy. 

Wsłuchajmy się w melodie i słowa. Pozwólmy się przenieść na przedwojenną ulicę i do starej, dobrej re

wii. Zanurzmy się w czarze tej wspaniałej epoki. Zobaczmy co nam zostało z tych słodkich lat dwudzies

tych i trzydziestych. 

Przemysław Tejkowski 
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eawne pomyłki, • 
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czyli jak powstawał kabaret 
Tradycja kabaretu sięga już 1881 roku, kiedy to w Paryżu Rodolphe Salis otworzył Le Chat Noir skupiający 

ówczesną bohemę. W Polsce kabarety artystyczno-literackie rozwijały się, można by rzec prężnie, w Warszawie 

w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia. Prężnie, ale ciągle borykały się one z problemami finansowymi, ich dzia

łalność w związku z nimi była okresowo zawieszana, bądź zamykana. Teatrolodzy twierdzą, że fenomen kaba

retu literackiego XX wieku już nie powróci, gdyż współczesny odbiorca nie potrzebuje takiej rozrywki. 

Za prekursora polskiego kabaretu można uznać Zielony Balonik powstały w 1905 roku, którego występy w 

Jamie Michalikowej, gdzie gromadziła się krakowska cyganeria, przeszły do historii. Do najbardziej znanych 

polskich kabaretów rozwijających się na początku XX wieku należały m.in. Miraż, Czarny Kot, Sfinks, Qui Pro 

Quo, Perskie Oko. Inspiracją do tworzenia programów były często, zaczerpnięte zza zachodniej granicy skecze 

grane we Francji czy Niemczech, niemały wpływ na kształt artystyczny repertuaru miały także kabarety rosyj

skie. Chętnie wykorzystywano gotowe utwory, parafrazowano je, przerabiając na teksty bardziej odnoszące się 

do polskich realiów. Nie stanowiło to większego problemu, gdyż prawo autorskie nie było wówczas zbytnio 

przestrzegane. Repertuar musiał być dopasowany do potrzeb widza, o którego trzeba było zabiegać. 

Konkurencja była duża i przez to kabarety często musiały obniżać poziom występów, zawierając w nich popisy 

girlasek - dziewcząt epatujących nagością - czy wprowadzając elementy rewiowe. Repertuary zmieniały się 

bardzo często. Stare skecze szybko się nudziły, a kiepska rewia schodziła z afisza już po tygodniu! Warto dodać, 

że na wstęp na pokaz kabaretowy mogli sobie pozwolić nieliczni, bowiem bilety były dość drogie. Ówczesna 

publiczność była wymagająca i doskonale rozumiała wszelkie aluzje literackie, historyczne, kulturowe. 

Trzeba było dbać także o wizualną stronę przedstawień. Stąd chętnie wykorzystywane różnorakie tańce, no-

winki muzyczne, bogate dekoracje. 

• Kabarety doskonale wpisywały się w tempo życia stolicy początku XX wieku. Występy były barwne i musiały 
czymś zaskakiwać, dlatego stosowano chwytliwe tytuły programów. Skrótowe, lecz wieloznaczne i intrygujące. 

• Warto wspomnieć chociażby „MSZ czyli pamiętaj o mnie", „Pstryk'' czy „Będzie gorąco". Typowy program 

kabaretu literackiego był tzw. składanką, czyli zestawem kilkunastu numerów. Mogły to być skecze, monologi, 

scenki pantomimiczne, wstawki baletowe, piosenki sentymentalne i charakterystyczne. Zwykle przedstawienie e trwało dwie godziny z jedną przerwą poprzedzoną półfinałem. Niebagatelną rolę odgrywał w nim konferansjer. 
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Na sam koniec występu zostawiano najlepsze utwory, szlagiery, które miały niejako podsumowywać całe przed

stawienie i pozostawić niezatarte wrażenie z wieczoru. 

Za fenomen pośród kabaretów uznaje się teatrzyk Qui Pro Quo, działający w Warszawie w latach 1919-1931 

w podziemiu Galerii Luxenburga. Początkowo raczkując, bardzo szybko uzyskał swój niepowtarzalny charak

ter. Niestety on także nie był wolny od problemów finansowych, co przełożyło się na długość jego działalności . 

Wyróżniał się bardzo wysokim poziomem tekstów literackich świetnie interpretowanych przez ówczesne 

gwiazdy estrady i sceny teatralnej. Poziom tańca był również nieporównywalny z innymi kabaretami. Nigdy 

jednak oprawa taneczna nie przesłaniała przekazywanych treści. To na deskach Qui Pro Quo po raz pierwszy w 

Polsce rozbrzmiały dźwięki jazzu, wprowadzono także elementy baletu. Pomysłodawcami i założycielami Qui 

Pro Quo byli Bolesław Leszek Przyłuski, Tadeusz Sobocki, Izydor Weisblat i Jerzy Boczkowski sprawujący 

funkcję jego kierownika literackiego. Z teatrzykiem współpracowała cała plejada ówczesnych gwiazd Stefcia 

Górska, Hanka Ordonówna, Zula Pogorzelska, Zofia Terne, Mira Zimińska, Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza, 

Mieczysław Fogg, Kazimierz Krukowski, Ludwik Lawiński, nawet Stefan Jaracz i wielu innych wybitnych 

aktorów i pieśniarzy XX wieku. Konferansjerką zajmował się Fryderyk Jarosy, o choreografię dbali Tacjanna 

Wysocka i Feliks Parnell, scenografem był Józef Galewski. Tekstów dostarczali m.in. Julian Tuwim, Marian 

Hemar, Konrad Tom i Jerzy Włast, a muzykę komponowali Henryk Wars czy Jerzy Petersburski. 

Zadowolić publiczność było nie lada wyzwaniem. Teksty musiały być lekkie, „wpadające w ucho", ale jedno

cześnie nasycone treściowo i zawierać frazy, które widz z łatwością zapamięta. Do tego musiała być odpowied

nio skomponowana muzyka, również lekka i przyjemna, niezbyt skomplikowana. Często wykorzystywano za

pożyczenia z innych języków i wyrażenia wprost z ulicy, przez co łatwiej trafiano do odbiorcy. Artyści odtwa

rzali role dobrze rozpoznawalnych typków z ulicy. W ich barwnym korowodzie nie brakowało kokot, cieciów, 

drobnych cwaniaczków. Dekoracje oddawały miejsca dobrze znane publiczności fragment ulicy, jakąś ka

wiarnię. 

Teatrzyk Qui Pro Quo jest trudny do zaklasyfikowania, bowiem przenikały się w nim różne sfery teatralne. 

Zawsze jednak przyświecała mu idea rozrywki na najwyższym poziomie, a tego właśnie potrzebował widz w 

trakcie powojennego odprężenia. W ciągu swego istnienia wciąż dopracowywany był charakter kabaretu, 

wprowadzano wiele innowacji, dbano o jego rozwój. Pozostaje tylko żałować, że takie zjawisko jak Qui Pro 

Quo już się nie powtórzy. 

• Paulina Bieniek 
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• ·• OBSADA: 

JOANNA BARAN -Aktorka, Uliczna Handlarka, Żałobnica, Dama, Ferajna, Kasia, Adusia, Girls 

KAROLINA DAŃCZYSZYN - Aktorka, Uliczna Handlarka, Tamara-Żałobnica, Ferajna, Zuzia, 

Biała Dama, Girls 

MAGDALENA KOZIKOWSKA-PIEŃKO -Aktorka, Uliczna Handlarka, Rebeka, Andzia, • 
Ferajna, Busia, Gwiazda II, Girls e 
MARIOLA ŁABNO-FLAUMENHAFT -Aktorka, Elwira-Żona Geniusia, Uliczna Handlarka, 

Żałobnica, Baba, Ferajna, Lusia, Kobieta Tajemnica, Samotna Dama, Girls 

MAŁGORZATA PRUCHNIK -Aktorka, Kwiaciarka, Uliczna Handlarka, Żałobnica, Ferajna, 

Tosia, Girls • 

BEATA ZAREMBIANKA - Aktorka, Uliczna Handlarka, Żałobnica, Ona, Ferajna, Gwiazda I, 

Girls, Dosia 

ROBERT CHO DUR - Aktor, Moryc, Naczelnik Wydziału Grobownictwa, Lolo Zerwiłebski, 

Cures, Rapaport, Chór Rewelersów, Chór Wujów 

SŁAWOMIR GAUDYN - Aktor, Hipek, Żałobnik, Bolo, Doktor, Goldberg, Chór Rewelersów, 

Chór Wujów 

ALEKSANDER JANISZEWSKI - Aktor, Dorożkarz Geniuś, Feluś, Załobnik, Chór Rewelersów, 

Chór Wujów, Policjant, Chaplin, e 
ADAM MĘŻYK - Aktor, Żałobnik, Złodziej, Ola, Tancerz, Chór Rewelersów, Chór Wujów 

GRZEGORZ PAWŁOWSKI - Mistrz Ceremonii, On, Chór Rewelersów, Chór Wujów 

ROBERT ŻUREK - Aktor, Żałobnik, Galant, Ferajna, Dodo, Tancerz, Gigolo, Chór Rewelersów, 

Chór Wujów 

Inspicjent: ANDRZEJ SIEDLECKI 
Sufler: ANNAJOCHYM 
Premiera: 8 STYCZNIA 2011 R. Duża scena 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS • • 
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Reżyseria, inscenizacja i choreografia: Jan Szurmiej 
Asystent reżysera: Mariola Łabno-Flaumenhaft 
Asystent choreografa: Karolina Dańczyszyn 
Scenografia: Wojciech Jankowiak 
Kostiumy: Marta Hubka 

• 
Muzyka: W Korcz, H. Wars, G. Bogomazow, Z. Białostocki, 
J. Derfel, Wł. Szpilman, Z. Karasiński, J. Babula, 
L. Casucci, J. Petersburski, Z. Wiehler, R. Erwin, L. Daniderff 
Kierownictwo muzyczne i aranżacja: Jarosław Babula 
Korepetytor muzyczny: Bożena Martowicz • 
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Współtwórcy Qii <Pro Qio 
EUGENIUSZ BODO (1899-1943) 

właśc. Bohdan Eugene Junod - aktor filmowy, rewiowy, teatralny, tancerz, 
piosenkarz, scenarzysta, współpracował z teatrzykiem Qui Pro Quo w latach 
19211927, znany z ról m.in. w Policmajstrze Tagiejewie, Rywalach, 
Urodzie życia. 

ADOLF DYMSZA (1900-1975) 

właśc. Adolf Bagiński , pseud. Dodek - aktor kabaretowy i filmowy, 
w Qui Pro Quo w latach 19251931 , znanym.in. z roli Teofila Rączki 

(Romeo i Julcia). 

MARIAN HEMAR (1901-1972) 

właśc. Jan Marian Hescheles, pseud. Jan Mariański, Marian Wallenrod- poeta, 
satyryk, komediopisarz, autor ponad dwóch tysięcy tekstów piosenek, tłumacz 
poezji, dramaturg. Znany jest z takich utworów jak Upić się warto, Czy pani 
Marta jest grzechu warta, Ten wqsik. 

FRYDERYK AROSY (1890-1960) 

Także Fryderyk Jarossy - konferansjer, reżyser teatralny, dyrektor wielu 
kabaretów warszawskich w dwudziestoleciu międzywojennym. 

HANKA ORDONÓWNA, ORDONKA (1902-1950) 

właśc. Maria Anna Tyszkiewicz - piosenkarka, tancerka, aktorka, autorka 
wierszy i piosenek, współpracowała z Qui Pro Quo w latach 19231931 , 
zasłynęła niezapomnianym wykonaniem piosenki Miłość ci wszystko wybaczy. 

ZULA POGORZELSKA (1896 lubl898-1936) 

właśc. Zofia Pogorzelska - śpiewaczka, aktorka teatralna i filmowa, tancerka 
kabaretowa, w latach 19191925 i 19291930 była związana z Qui Pro Quo, 

wykonywała głównie piosenki komediowe i sentymentalne. 

ULIAN TUWIM (1894-1953) 

pseud. Oldlen, Tuvim, Schyzio Frenik, Wim, Roch Pekiński - poeta, pisarz, 
tłumacz, autor skeczy, wodewili, tekstów piosenek i librett operetkowych, 
współzałożyciel grupy poetyckiej „Skamander", autor takich piosenek jak 
ja śpiewam piosenki, Miłość ci wszystko wybaczy. 
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