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Stanisław Grzesiuk - autor kilku powieści auto
biograficznych, zbieracz folkloru warszawskiego i za
razem świetny wykonawca ballad podwórzowych -
urodził się w roku 1918. Dzieciństwo i młodość spę
dził na Czerniakowie w środowisku typowym dla 
przedmieść przedwojennej Warszawy. O tym okresie 
opowiada Grzesiuk w swojej znakomitej książce 

autobiograficznej „Boso, ale w ostrogach". Widzimy 
w tej powieści Czerniaków, jakiego już nie ma, jego 
zwyczaje, tradycje, folklor. Na tym tle toczą się losy 
bohatera, typowego cwaniaka czerniakowskiego, któ
ry jednak ma ambicje dojść do czegoś. Książka obej
muje okres przedwojenny aż do 1940 roku, do 
czasu aresztowania Grzesiuka przez hitlerowców i 
osadzeniu go w obozie koncentracyjnym. „Pięć lat 
kacetu" - to właśnie książka opowiadająca o poby
cie w obozie, o wytrwałości człowieka, którego nie 
załamało pięć lat tortur i upodlenia. Z obozu Grze
siuk wyszedł z gruźlicą . Odtąd praca literacka, arty
styczna i społeczna była przerywana pobytami 
w szpitalach i sanatoriach. I tak powstaje nowa 
książka Stanisława Grzesiuka o ludziach „naznaczo
nych piętnem śmierci" - „N a marginesie życia". 

Jest to powieść wstrząsająca, bowiem spointowana 
śmiercią jej autora. Stanisław Grzesiuk zmarł w 
warszawskim szpitalu w styczniu 1963 roku. 
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Folklor wiejski od dawna znajduje się w centrum 
zainteresowań etnografów, socjologów kultury i 
przedstawicieli różnych gałęzi sztuki. Dla tych ostat
nich jest stałym źródłem inspiracji twórczej, kopal
nią tematów, motywów i form. Z tych względów 
kultywowany jest z takim pietyzmem. 

A folklor miejski? Przede wszystkim nasuwa się 
pytanie, czy coś takiego w ogóle istnieje? Pewna 
unifikacja warunków życia, jednostajność miejskiej 
zabudowy i szarość ubiorów powoduje, że o folklo
rze miejskim prawie się nie pamięta. O wiele rza
dzej sięgają do niego jako do źródła eksploracji 
artyści i twórcy. 

Nie znaczy to, że nikt się nim u nas nie intere
sował. Folklor miast polskich w całości nie doczekał 
się wprawdzie swojego Kolberga, ale spełnił inspiru
jącą rolę w stosunku do takiego Konstantego Krum
łowskiego („Królowa przedmieścia", „śluby dębnic
kie"), Turskiego („Krowoderskie zuchy"), Leona 
Schillera („Kram z piosenkami") i (adaptacja 
„Królowej przedmieścia"), Juliana Tuwima („Żoł
nierz królowej Madagaskaru", różne utwory poetyc
kie), Witolda Krzemińskiego („Romans z wodewilu'', 
będący przeróbką „Krowoderskich zuchów"). 

Oczywiście, powyższa lista jest z pewnością dalece 
niepełna, ale też nie stawiam sobie zadania pomiesz
czenia tu jakiegoś rysu historyczhego. Chodzi mi je
dynie o wskazanie, że folklor miejski, ten zwłaszcza, 
który zadomowił się na przedmieściach - na war
szawskich i krakowskich Bielanach, na krakowskiej 
Krowodrzy i Dębnikach - ze swoimi sztajerkami 
i poleczkami „w szafliku", z karuzelą i uroczymi 
knajpkami („Piwo z wódkiem pod Kogutkiem"), sta
nowić może świetne tworzywo dla reprodukcji arty
stycznej. 

Warszawa i Kraków wiodą prym, jeśli chodzi o 
upowszechnienie swojego folkloru. Ale zwłaszcza 
Warszawa miała szczęście do znakomitych szperaczy 

i popularyzatorów. Czyz n!e dz!ęki Schilierowi każdy 
niemal zanucić potrafi: 

„Niech mnie co chce kosztuje, kosztuje, kosztuje, 
Ja pannę angażuję 
Do polki-galop!" 

Warszawski folklor mial jednak swojego Kolber
ga. Był nim Stanisław Grzesiuk, k~óry przez ~łu~ie 
lata z wielką pasją kolekcjonera zbierał wszelkie Je
go przejawy, a zwłaszcza piosenkę. Rozmiłowa~y 
w melodiach przedmieść warszawskich - Czernia
kowa, Woli, Ochoty - zgromadził istne skarby s~
morodnej, ludowej twórczości. Nie tylko groma?ził. 
Był sam propagatorem piosenki ludu warszawskiego. 
Jeszcze na krótko przed zgonem, zachrypłym z po
wodu śmiertelnej choroby głosem śpiewał - pamię
tam - w telewizji piosenkę warszawskiego „sała
ciarza": 

„Bujaj się Fela, 
Bo jutro niedziela ... " 

Grzesiuka już nie ma, ale pozostały zanotowane 
przez niego i ocalone od zapomnienia piosenki. Cha
rakterystyczne przy tym, że folklor miejski tworzył~ 
biedota. Robotnicy, drobni rzemieślnicy, bezrobotni, 
lumpy i batiary, prostytutki i apasze. Nigdy -kup-
cy, kamienicznicy, posiadacze. . . 

Rzecz wymagałaby socjologicznej analizy. Ale me 
uciekając się do tej uczonej drogi, stwierdzić można, 
że ta miejska, folklorystyczna piosenka pomag~ła 
znosić trudne życie, rozweselała ,gdy w brzuchu nie
rzadko burczał głód, dawała upust niechęci do sy
tych brzuchaczy i filistrów, wyciskających z biedoty 
ostatni czasem grosz. 

Mo:i:e kogoś sżokować zestawienie, którego doko.
nałem przed chwilą: robotnicy, a ~bok t~g? alfonsi, 
nożownicy i córy Koryn tu. Ale takie wł~s~1.e ukła~y 
panowały na przedwojennym przedmiescm, g?z1e 
nędza pchała nieraz do najniższych procederów I na 
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drogę przestępstwa, a bunt przeciw niesprawiedli
wości społecznej wyrażał się nierzadko w andrusow
skich wyczynach. Zadziwiająca zresztą solidarność 
łączyła wszystkich, gdy na horyzoncie zamajaczył 
granatowy mundur policjanta. W kąt szły wówczas 
,rodzinne" porachunki, ustępowały zdecydowanej 
postawie oporu i nieaprobowania krzywdzicielskiej 
władzy. 

Atmosfera apaszowskich rozgrywek, w czasie któ
rych w ruch idą sprężynowce, (przypominająca 
zresztą trochę współzawodnictwo dwóch nowojor
skich gangów młodzieżowych z „West Side Story") 
nie powinna nikogo wprowadzić w błąd. To niespra
wiedliwy podział dóbr materialnych produkował 
wówczas na co dzień najróżniejsze formy protestu 
przeciw porządkowi społecznemu . A wspólną cechą 
tego protestu była jego malowniczość i nie zanika
jące nigdy poczucie swoistej ludzkiej dumy i god-· 
n ości. 

Tak, jak to śpiewa w tytułowej piosence ojciec 
Staszka: 

„Honornie, synu! 
Z fasonem synu! 
Nie zginaj karku 
Na żadnych progach! 
Żyj tak, byś sobie mógł się podobać! 
Boso idź, synu, ale w ostrogach!" 

WLADVSLAW 
ORLOWSKI 

KOMEDIE 
MUZYCZNE 
NA 
SCENIE 
TEATRU 
POWSZECHNEGO 



AGNIESZKA OSIECKA 
„PIOSENKA PRAWDĘ Cl POWIE.„" 

8. Dzido, A. Gamska, H. Pawłowicz, 
B. Połomska oraz M. Gamski, 

· W. Skoczylas i R. Żuchowski 



K. Krumłowski 
„KRÓLOW A PRZEDMIESCIA" 

R. Żuchowski, Z. Stawarz i S. Matczak 

K. Krumłowski 
„KRÓLOW A PRZEDMIEŚCIA" 

H. Abbe i Z. Jabłoński 



K. Krumłowski 
„KRO LOW A PRZEDMIESCIA" 

Marian Stanisławski i Zdzisław Suwalski 

„MY FAIR LADY" 
Halina Pawłowicz 

- Eliza 



K. Krumłowski 
„KRÓLOWA 

PRZEDMIESCIA" 
Mirosław Szonert 

K. Krumłowski 
„KRÓLOWA 

PRZEDMIESCIA" 
Włodzimierz Skoczylas 



A. Marianowicz 
J. Minkiewicz 
„WESOŁE 

MIASTECZKO" 
Halina Pawłowicz 

KRONIKA 
TEATRU 

POWSZECHNEGO 



Z okazji Dnia Działacza Kultury aktorzy 
naszego Teatru otrzymali odznaczenia. 
Antoni Żukowski - Złoty Krzyż Zasługi, 
Ryszard Sobolewski - Srebrny Krzyż 
Zasługi oraz Honorową Odznakę m. Łodzi 
i Janusz Mazanek - Odznakę Zasłużonego 
Działacza Kultury. 

ODZNACZENIA ......_.__,--
REPERTUAR 

Przygotowujemy premierę nowej węgier
skiej sztuki „Advocatus diaboli" oraz 
„Henryka V" W. Szekspira. W repertuarze 
posiadamy: „Kawior i kaszankę", „Czarną 
komedię", „Płaszcz", „Kim jesteś, inżynie
rze?" oraz „ Taniec śmierci". 

E. Bryll 
„RZECZ LIS TOP ADOW A" 

Cz. Przybyła, 
L. Wiernek, T. Kałuda 



J. Tuwim 
„PŁASZCZ" 

R. Żuchowski, 
J. Kubicki, 

B. Bukowski, 
St. M. Kamiński 

J. Tuwim 
„PŁASZCZ" 

Cz. Przybyła i J. Szpunar 



P. Shaffer 
„TAJNY DETEKTYW" 

T. Sahara, B. Wiśniewski 

P. Shaffer 
„CZARNA KOMEDIA" 

J. Borońska, 
J. Andrzejewska, 

A. Żukowski 



Z. Wróbel 

" 
KIM JESTES INŻYNIERZE?" 

T. Kałuda i B. Sobiesiak 

Powszechny Dom Towarowy 
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Poleca bogaty wybór artykułów, 

odzieżowych 

włókienniczych 

skórzanych 

futrzarskich 

dziewiarskich 

gospodarstwa domowego 

telewizyjno-radiowych 

elektro-technicznych 

jubilerskich 

muzycznych 

papierniczych 

chemicznych 

sportowo-turystycznych 

kosmetycznych 

perfumeryjnych 

eksponowanych na czterech 

kondygnacjach największego 

i najnowoczełniejszego o

biektu handlowego w lodzi 
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Libretto: RYSZARD PIETRUSKI i KRYSTYNA WODNICKA 

Muzyka i aranżacja: JAN TOMASZEWSKI 

B o;s O, A L E w o s T R o G A c H 
musical w dwóch aktach na motywach książki 

STANISŁAWA GRZESIUKA 

Inscenizacja reżyseria: 

ROMAN SYKAŁA 

Scenografia: 

MARIAN STAŃCZAK 

Choreografia: 

BARBARA FIJEWSKA 

Kierownictwo muzyczne: 

BOGDAN PAWŁOWSKI 

Asystent reżysera: 

BOGDAN KOPCIOWSKI 

Orkiestra pod dyrekcją 

BOGDANA PAWŁOWSKIEGO 

Prapremiera 4 pażdziernika 1969 roku na scenie 
Teatru Powszechnego w Łodzi 
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