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Osoby: 

AKT I - PRZEDMIESCIE 

Fiakier 
JAN !BEL 

Gula, policjant gminny 
BOLESLA W BOMBOR 

Antek, „Król andrusów" 
ZBIGNIEW KASPRZYK 

Kantek, andrus 
JANUSZ HAMERSZMIT 

Felek 
WARSZOSLA W KMITA 

Kapała, były wójt 
ADAM KRAJEWICZ 

Józio 
PIOTR CHUDZIŃSKI 

TADEUSZ LUCEJKO (adept) 

Karol 
WIESLA W RUDZKI 

Felc i a 
KRYSTYNA BARTKIEWICZ 

Lucia 
BARBARA DEJMEK 

Staszka 
JULIA OSSOWSKA 

Zośka 

ANNA KULA WIŃSKA 

Magda 
REGINA REDLIŃSKA 

Stefan, malarz 
WIESLA W CELLARI 

Zygmunt, poeta 
ZBIGNIEW OLSZEWSKI 

Pinderska 
LUDMIŁA LEGUT 

Underska 
ZOFIA BRISKE-KRAJEWICZ 

Majcherek, pisarz gminny 
ANDRZEJ SAAR 

Mania, „Królowa przedmieścia" 
ANNA MOZOLANKA 

Benzek, feldfebel 
JERZY GLĘBOWSKI 

Benedykt 
ANDRZEJ JUSZCZYK 

' ·.rn~!..1--u : Kantek . .:::H1,' 
J~NJ!J'SZ HAMERSZMI'l' 

Stt:fan, malarz 
WIĘS~a:w~.CEI;LAR'I 

Gald.fusz, r,i,mei:;en..--as" 
Ml.E~ W! Wl'EJ:itCZ 

Heleia; _ra~delka 
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KRYSTYNA BAR.Tl)TF,;WICZ, .REO-WA BOROWSKA, 

DANGIA DĄBRoy.r,s~i\i rflARBARA DEJMEK, 
WIENA GRI~~RI~WA, ~N~~A K:ULA WIŃSKA, 

JULIA OSS<?WS,KA, REGINA REDLIŃSKA 

Peleryniarze 
PIOTR CHUDZIŃSKI, JAN IBEL, 

ANDRZEJ JUSZCZYK, WARSZOSLA W KMITA, 
TADEUSZ LUCEJKO (adept) 
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AKT III - BIELANY 

Antek, „Król andrusów" 
ZBIGNIEW KASPRZYK 

Stefan, malarz 
WIESLA W CELLARI 

Zygmunt, poeta 
ZBIGNIEW OLSZEWSKI 

Lodziarz 
TADEUSZ LUCEJKO (adept) 

Helcia, modelka 
BOŻENA GAZEWSKA 

Felek 
WARSZOSLA W KMITA 

Karol 
WIESLA W RUDZKI 

Kantek 
JANUS?. HAMERSZMIT 

Pensjonarka 
BARBARA DEJMEK 

Gimnazista 
PIOTR CHUDZIŃSKI 
WIESLA W RUDZKI 

Fel ci a 
KRYSTYNA BARTKIEWICZ 

Staszka 
JULIA OSSOWSKA 

Zośka 

ANNA KULA WIŃSKA 

Magda 
REGINA REDLIŃSKA 

Mania, „Królowa przedmieścia" 
ANNA MOZOLANKA 

Majcherek, pisarz gminny 
ANDRZEJ SAAR 

Fiakier 
JAN IBEL 

Andrus ki 
REGINA BOROWSKA, DANGIA DĄBROWSKA, 

WIENA GRIGORIEWA 

Zespół muzyczny pod dyrekcją 

GRZEGORZA l\:ARDASIA 

Inspicjent - MARIAN GUZEK 
Kontrola tekstu - KRYSTYNA KOZAK 

4 0-Leeie {JJ(aelf.- ad1J.-Jt1J.-eznej 

<}-1crzeq&wza (J(,aKdaJ ia 

Grzegorz Kardaś - muzyk i kompozytor, od 
21 lat kierowrJ,i~ muzyczny teatru bydgoskiego, 
obchodzi jubileu-sz 40-.-l:_cia pracy twórczej. 
Związany z naszym teatrem od początków jego 
powojennego istnienia· komponował muzykę do 
wielu sztuk, robi{ opracowania muzyczne, przy
gotowywał akitorów :występujących w sztukach 
muzycznych, gral-·- za sceną i.„ na scenie teatru 
byd goskieg0. -: ~ , - ~ 
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- Od kiedy gram? Jak tylko dosięll.nąć mqgl~,,cf:-<? 

pianina. Ji~e'rw~e „/eh C..ii 'dawał mi' matka'. 'PierwsŹ'e 
koncerty . dawałem w- gimnazjum. Oczywiście tu, 
w By<J;gp'§z_c'zy. \'Graliśmy Wte c:y · ezcirdaś.za Monti' ego 
w duecie ze Szwedą (obecnie lekarz - dentysta). On 

n ie. 
- Od kiedy jestem w Bydgoszczy? Od zawsze, czyli 

od urodzenia, z przerwą na studia w Poznaniu, no i na 
pobyt w Warszawie. .Po wojnie byłem szklarzem 
w Częstochowie - bardzo dobrym szklarzem. No 
i w marcu 1945 roku przyjechałem stamtąd do Byd
goszczy. Pomagałem budować rozgłośnię i zacz:;iłem 

pracować w radio. 1 lipca 1945 roku, w dniu otwar
cia radiostacji bydgoskiej, miałem pierwszą audycję. 

- Przeżyłem kilka 'kabaretów. Pierwszy nazywał się 
„P,okrzywy nad Brdą", potem „Trzy po trzy", Kabaret 
Literacki, „Sentymenty i afronty". W „Pokrzywach 
nad Brdą" udawałem także wszystkie zwierzęta i na
wet płakałem jako dziecko. Był to kabaret interwen
cyjny i miał rzeczywiście ogromne powodzenie. Oto 
wycinek z gazety z r. 1946: 

:: 
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,;Pokrzywy nad Brdą" ~ ~ 

,;Pokrzywy nad Brdą" - najpo
pularniejsza audycja rozgłośni J?O
morskiej od. dnia 7 bm. jest nada. 
wana na wszystkie rozgłośnie Pol-' „ skiego Radia. Tematem „pokrzyw•: 
był ogólnopolski program wszyst
kich rozgłośni dowcipnie skrytyko
wany przez znanych nam z . „po
krzyw": Grzelę, Marcelego i Hip
cia, którzy niestety, nie chcą zdra
dzić swych nazwisk bydgoskiej 
publiczności. Tekst „pokrzyw" ąa
pisał Jan Remiszewski. 
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Potem w nim graliśmy. Zacząłem w 1948 rok :.i -
to była chyba „Jadzia wdowa" w reżyserii Sawana. 
Pierwszy raz gralem wtedy' w · teatrze - za kulisami 
oczywiście. Pamiętam „Porwanię Sabinek" z Józefem 
Węgrzynem. Daliśmy 99 przedstawień! W „Grubych ry
bach" Bałuckiego występował gościnnie Solski. Grali
śmy za sceną z kolegą skrzypkiem krakowiaka, które
go Solski mial tańczyć. Zaczęli.§my tego krakowiaka 
wolniutka, bo myśleliśmy, że szybciej n i e wytańczy. 
A tu wyskoczy! Solski za kulisy i wrzasną!: „Co za 
muzykanci! N i e wiecie jak się krakowi aka gra?" No 
i pokazał nam takiego krakowi aka, że hej. 

- T ak, grałem też na scenie. Jeszcze D t eatrze na 
Grodzkiej gralem murzyna w k abaretowej składance , 

którą reżyserował Aleksander Gąssowski. Umalowany 
bylem na czarno i grałem na cza7nym fortepianie . Zrt 

to potem było gorzej, bo kazali m i jeszcze mówić. Za
wsze miałem kłopoty z wymową i bylem nieprzytomny 
ze strachu, kiedy przyszło mi coś powiedzieć na sce
nie. Na szczęście szybko wróciłem na właściwe miej
sce - do fortepianu. W każdym razie z teatrem byd
goskim współpracuję od początku, a od 1955 roku -
już na etacie. 

Ilu aktorów przeszło przez moje ręce - trudno zli
czyć. Napisałem pełną muzykę do około czterdziestu 
D·ztuk, robiłem opracowania muzyczne, efekty jakie tyl
ko byly potrzebne z chrząkaniem świni włącznie, kom
ponowałem piosenki. „Operę za trzy grosze" robiłem 
trzy razy, „Królową przedmieścia" robię teraz po raz 
czwarty. Resztę trudno zliczyć i nawet nie próbuję. 

Bądź co bądź - ileż to już lat! 
Notowała: Bożena Winnicka 
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Leon Sch i ller w latach „Zie lon ego balonika". 

<Jld 26-ief(aeza 

i iflJ eeflizai&f(a 

Tak się zd_arzy,ło, że ju~ w dziecięcych latach mia
łem moznośc po:zinama olbrzymiej ilości starych 
pieśni. Spiewała je rodzina, śpiewało miasto ro-

dzinne - Kraków, śpiewały okolice podkrakowskie. 
W bibliotece domowej było kilka tomów Kolberga 
bardzo zniszczony, na bibulastym papierze drukowan; 
eg.zemplarz „Pieśni ludu galicyjskiego" Wacława 

z ?leska, jakieś pożółkłe piosenki datujące się 
z pierwszego ćwierćwiecza ubiegłego wieku albumv 
z nutami modnych podówczas aryjek, kupletÓw i tań~ 
ców itp. szpargały. Na poczesnym miejscu znajdowało 
się pierwsze wydanie „Krakowiaków i Górali" Jana 
Nepomucena Kamińskiego, piękną ryciną Stachowicza 
ozdobione. Miało jeden defekt: nie posiadało dodatku 
muzycznego, ale rodzina znała n'.1 pamięć melodie 
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Arthura (sic) Barthelsa 
odobny sposób zazna

komedio-oper i wo- · 

Jako . ośmioklasista, przebrany za „cywila", cudem 
dostai~m się do pierwszego i ostatniego polskie
go kabaretu artystycznego, sporadycznie urządza-

jącego swoje seanse tylko dla zaproszonych (elita kra
kowskich ar tystów przesiana przez gęste sito młodo 

polskich malar zy, poetów i dziennikarzy oraz legity 
mujących ~ię ciekawszą legendą sateli tów „Życia", -li
czyła niespełna sto osób) - .do „Zielonego balonika". 
Tam o dziwo, w przepełn ionej, zadymionej, mał'utk ie j 

salce, w k tórej widziałeś samego Jana Stanisławskiega, 
dziennikarza z „Wesela" Rudolfa Starzewskiego, Si
chulskiego, Frycza, Wojkiewicza, Edwarda Leszczyń 

skiego, oprócz ak tualnych - satyr ycznych piosenek 
ilustrowanych wybornymi karykaturami, sp1ewano 
monotmaritryjskie „chansuns tristes" ' (smu_tne piosenki) 
poza programem, a kie·d-y już bl~·cly„świ t wkradł się 
przez okna cukierenki i niepoprawnych cyganów tra 
d:IHlYtinu.·J, ,;, smąt'i"·oganniał;l o.dzyw.ały. ···się!r.cictfe , R • o 
szpine.towe, c1ńi !t~nki:rrańtoweuto.D}{ piosenek s:taroppl-
skJ.chl.} „ J.Hlrt l}UVl'~J rn. .En.:.: ~1: 1~· !i .l}t1'V ~~:. ~~ _-: r! 3!t.: 

Zaszczyt to dla mnie był niemały, jako dla ucznia 
ka jeszcze, że mi pozwolono na cenaclach arysto
kracji cygańskiej popisywać się „chansons tris -

tes", czy „macabres" własnej kompozycji. Ale naJw1ę
kszą przyjemność sprawiało mi przegrywanie i prze
śpiewywanie starych, mało komu znanych piosenek, 
wraz z Noskowskim w przerwach programu „urzędo
wego". 

Od tej chwili zbieractwo moje nabrało większego 
sensu - przekonałem się, że stare piosenki na
dają się do interpretacji estradowej, że warto 

je opracowywać naukowo, parafrazować poetycko 
i muzycznie. 

Łódź Teatralna z r. 1848/49 
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Wielu z tych, co znali Leona Schillera uważa, że 

było w nim „coś młodopolskiego". „Coś" to słówko 

nieokreślone i niejasne, nie mówi wcale, czy było tego 
dużo, czy mało . Można nawet usłyszeć opinię, że roz
poznanie związków Schillera z naszym modernizmem 
daje „klucz" do jego osobowości artystycznej.( ... ) 

Wiadomo, że Sc.hiller, który nigdy nie reżyserował 
w teatrach krakowskich, był z Krakowem silnie zwią
zany. Związany latami dzieciństwa i młodości. Pocho
dzenie z zamożnej kupieckiej rodziny mogłoby sugero
wać wyobrażenie dzieciństwa podobne do dzieciństwa 
najmłodszego z Buddenbrooków, gdyby nie przeczyły 
temu fakty, wspomnienia i opisy samego bohatera i je
go przyjaciół, pamiętających te czasy. Wyłania się 

z nich obraz środowiska ' bliskiego poezji, sztuce, tea
trowi, ciekawego wszystkich spraw artystycznych. 
Wydaje się, że legenda o „mydlarzach" i „kołtunach" 
mieszczańskich , szerzona przez Młodą Polskę i od niej 
przyjęta przez późniejszych wraz z całym dobrodziej
stwem inwe.ntarza, domaga się krytycznej analizy. Nie 
jakoby pod Wawelem nie było kołtunów, tych nie brak 
nigdzie; nie ulega jednak wątpliwości, że ów wybuch 
młodzieńczego „wiatru nad Krakowem", o k.tórym pi
sze Boy . w swoi~h zielonobalonikowych wspomnieniach, 
będąc p·rótestem; , miał jednak silne · oparcie w nastro
jach i ogólnej _postawie średniego xvówczas pokolenia 
krakowskiej inteligencj i (także mieszczańskiej). Z sa
mych wspomnień Boya też to wynika, jeżeli przyj
rzymy się im dokładnie. 
Najwcześniejsze wspomnienia Schillera są pod tym 

względem bardzo charakterystyczne. Zapisał je w ar
tykule o Jerzym Leszczyńskim, artykule opublikowa
nym w 1932 r. i, jak to zwykle u Schillera, będącym 
raczej fragmentem ogromnego, pisanego przez całe ży
cie pamiętnika, niż analizą aktorstwa. Rzadka prosto
ta wyrazu pozwala odczuć jak niekłamany i głęboki 
jest sentyment do „kraju lat dziecinnych". 
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Z początku żelatynowe okienka świecą kolorowo 
w wieżyczkach szopki krakowskiej. Aniołowie mariac
cy śpiewają litanię. Inni, w złotych promieniach, są 

na książkach, z których matka moja czyta o guśla
rzach, upiorach i chochlikach, o jakimś Gustawie i Ma
ryli, Kordianie, Lesławie, Irydionie i o nieszczęsnej . 
Salusi. W górze niebo, dzwony, zegary, hejnał. Na do
le pogrzeb Matejki i Lenartowicza .. . ( ... ) 

Jak wiadomo, Kisielewski był inicjatorem „Zielone
go Balonika", literacko-malarskiego kabaretu, wzoro
wanego po. trosze na zabawach paryskiej bohemy, ale 
bardzo spolonizowanego w treści i przez to właśnie 
odgrywającego tak ważną rolę. Kott .chyba przesadza, 
we wstępie do Słówek Boya wywodząc „Zielony Ba
lonik" prosto z Wesela; niemniej nie podobna tu do
strzec wpływu tej samej atmosfery, wyrazu podobnych 
postaw, choć również przeniesionych w inny klucz mu
zyczny, w inną tonację. „Zielony Balonik" był mani
festacją krytycyzmu zarówno wobec postawy „kołtuń
skiej'', jak i „artystowskiej", był naigrywaniem się 

z omszałych „stańczyków", ale nie brakowało w nim 
też nuty ironii (autoironii) wobec „peleryniarzy". W je
go produkcjach było sporo przeczucia jeżeli nie tre
ści , które miały zaważyć w sztuce nadchodzących lat, 
to przynajmniej stylu, w jakim te treści miały zostać 
podane. A jednocześnie tworzył on zjawisko w pełni 

młodopolskie, dokument przeżycia młodopolskiej pro
blematyki przez pokolenie młodszych oraz najmłod

szych, tych, którzy dopiero mieli zacząć . 

Wielu kronikarzy tych lat wspomina młodziutkiego 
Leona Schillera, kryjącego jeszcze mundurek gimna
zjalny pod peleryną (nie wiadomo, na ile w tym 
wspomnieniu działa licentia poetica; Schiller pewnie 
raczej przebierał się w cywilne ubranie, a w ogóle 
klasę ósmą kończył jako eksternista), aby wystąpić na 
zielonobalonikowej estradzie z przeniesionymi z Pary
ża oraz własnymi piosenkami. Niektóre z nich śpie

wane są do dzisiaj . Jest w nich mnóstwo młodopol
skiego tonu, podanego· w sposób misternie przybliża
jący się ku granicy, na której sentymentalizm para
doksalnie łączy się z pastiszem.( ... ) 

Schiller należał do (niezbyt w teatrze licznych) indy
widualności, które z niezwykłym wyczuciem nowych 
dążeń, a nawet mody, łączą umiejętność rozsmakowy 
wania się w wartościach tradycjonalnych. Umyślnie 
unikam tu zwrotu „umiłowanie tradycji", który, roz
powszechniwszy się zbytnio, stał się jednocześnie nie
jasny: różne rzeczy z „tradycji" (tzn. ze znanej nam 
przeszłości) można .kochać. i .można je kochać w róż-



ny sposób; czasem kilka sposobów stapia się ze so
bą w jednym człowieku . ( ... ) 

Schillera można nazywać formistą, ekspresjonistą, 
neorealistą, „monumentalistą" - a żadna z tych nazw 
nie przylega do koncepcji artystycznych Młodej Pol
ski. Każda przypomina o prądach późniejszych i kry
tycznie wobec niej usposobionych. Ale przyjrzyjmy 
się tytułom dziesięciu sztuk w wykazie schillerowskich 
inscenizacji - szttik, które niewątpliwie do Młodej 

Polski należą. Uporządkujmy je według kolejności lat 
inscenizacji; Kniaź Patiomkin Micińskiego (1925), 
Achilleis Wyspiańskiego (1925), Róża Żeromskiego 

(1926), Dzieje grzechu Żeromskiego (1926), Bolesław 

Smiały Wyspiańskiego (1929), Karykatury Kisielew
skiego (1934), Kajus Cezar Kaligula Rostworowskiego 
(1934), Judasz z Kariothu Rostworowskiego (1935), 
Sulkowski Żeromskiego (1951). Do tych pozycji należy 
jeszcze dodać rzecz innego kalibru, ale bardzo ważną -
schillerowską adaptację Królowej przedmieścia Krum
łowskiego (1931, potem inscenizowaną kilkakrotnie d::> 
r. 1938). A z kolei ta Królowa przedmieścia przypomni 
nam o „peleryniarskich" partiach wszystkich niemal 
montaży Schillera w rodzaju Kramu z piosenkami.( ... ) 

Wiadomo, że na scenie im. Bogusławskiego Schiller 
po raz pierwszy próbował działalnością swą naszkico
wać p_rogram przysz łego teatru , jaki mu się marzył. 

Obecność w tym programie wymienionych tu · sztuk 
z epoki Młodej P olski jest znacząca; a nie mniej zna
czy w nim chyba nieobecność ·sztuk innych z tej epo
ki. O zwrocie w kierunku realizmu w tym później 

szym okresie świadczyć będą dramaty Kisielewskiego 
i Rostworowskiego. Rostworowski to sprawa nieco od 
rębna, ale wiadomo, że Schiller dramaty Kisielewskie
go zawsze traktował z sympatią. Może nie bez zna-. 
czenia był ów - z innych okazji tu ·Nspomniany ·
rys podwójnego sarkazmu, jakim ten p:i.ryski bywalec 
darzył nie tylko „kołtunów" ale i „bra·~ artystyczną ' ' . 

Wybór Karykatur coś o tym mówi. Maniery dandysa, 
jeśli wierzyć niektórym wspomnieniom, nie były cał

kiem obce młodziutkiemu Schillerowi, kiedy z Pary
ża wracał na krakowskie bruki.. Dorosły człowiek 

zrzuca to potem z siebie, jak poprzednio zrzucił pele
rynę, ale pozostaje jakiś ślad bodaj w umiejętnośd 

zrozumienia podobnych stanów. A stąd , jak wspomi
naliśmy, krok już tylko do rozkosznych, ironią i auto
ironią , sentymentem i „głębszym znaczeniem" nasyco
nych . persyflaży w rodzaju fragmentów · Królowej 
przedmieścia. 

Leon Schiller, Warszawa 1968 
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Lekcje z Leo.nem ,Schillerem, to jakiś nieustający 

wykład wiedzy, kultury, smaku, to niezapomniane 
chwile spędzone z kimś, którego nawet marginesowy, 
w żartobliwej formie wypowiedziany komentarz - na
bierał dla nas wagi przykazania. Były to godziny mó
wione, opowiadane, ale również śpiewane, grane i nu
cone ... 

Mówił - Leon Schiller, grał - Leon Schiller, nucił 
- Leon Schiller. W roku 1953/54 utworzony został 

w Pań~twowej Wyższej Szkole Tea tralnej nowy wy
dział aktorski poświęcony sztuce estradowej. Obarczo
ny sprawami organizacyjnymi tego wydziału, uprosi
łem Leona Schillera, ażeby mimo wielorakich zajęć 

zechciał poświęcić trochę czasu historii piosenki. Któż 
bowiem obok Niego miał prawo zabierać ria ten te
mat głos? Niestety, zaledwie kilka wykładów (a racz-=j 
rozkosznych gawęd i audycji!) mogło odbyć się, zanim 
poważna choroba nie oddaliła Go od nas na zawsze ... 

W tym samym czasie próbowałem w delikatny spo
sób napomknąć o tym, czyby nie zechciał pomyśleć 

o choćby najskromniejszym wieczorze dawnej piosen
ki... „W czyim wykonaniu?" - zapytał. „No, jeżeli 

wieczór dawnej piosenki, to chyba tylko... Dyrekto 
ra". - „No, nie ... raczej nie żarttijmy" - uśmiechnął 

się Schiller. Wtedy zacząłem argumentować, że zro
bimy to w jakiejś niewielkiej, kameralnej salce, że 

tylko dla „swoich" i że ... zbliża się data - historycz
na nieomal - 50 rocznica powstania Zielonego Balo
nika! 

Ale „Dyrektor" (tak nazywaliśmy Go) - nie dał się 
namówić. Czuł się już wtedy bardzo źle. Obiecał za to 
pomyśleć dla teatru, w którym pracowałem, o nowej 
inscenizacji Podróży po Warszawie Szobera z muzy
ką Sonnenfelda. 
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I to pozostało niestety w _sferze pięknych zamierzeń, 
chociaż Schiller miał na ·nowe opracowanie Podróży 
po Warszawie ochotę i zechciał nawet na ten temat 
przesłać bliższe uwagi na piśmie ... 

Kiedy dzisiaj ze wzruszeniem przewracam pożółkłe 
kartki starych nut z piosenkami Leona Schillera, z Je
go piosenkami, z uwagami Jego ręką pisanymi- wierzę, 

że nowy widz zapełniający teatry naszej Ludowej Oj
czyzny, ten widz, o którego Leon Schiller walczył z ta
ką nieustępliwością przez całe swoje wspaniałe życie 
- zobaczy wkrótce na scenie skarby polskiej pieśni 
i piosenki, te wszystkie skarby, które zawdzięczamy 
tej piosenki najprzedniejszemu znawcy i żarliwemu 
miłośnikowi 

.. , 

Leonowi Schillerowi. 

„Bardon żołnierski" Leona Schille

ra, Pamiętnik T eatr alny 1955, nr 3.-4. 

uadetLfz <łele/u ki-PxJ-?f 

Talizmanem stałego · powodzenia, jakie towarzyszyło 
przez wiele lat Królowej przedmieścia jest może ta 
porcja serca, jaką autor włożył w swój utwór. Bo Kró
lowa przedmieścia, czyli Mańka Zwierzyniecka z cy
garfabryki, była autentyczną postacią, która miała 

swoją legendę, nim jeszcze zaczęła żyć na scenie. 
Stworzył ją Konstanty Krumłowski , też f!.gura niem 
legendarna. Syn krakowskiego „nadradcy" skarbowego, 
długo był zgryzotą solidnej rodziny urzędniczej przez 
swą niepoprawną cyganerię. Mówiono, że zakochał się 
w dziewczyn ie ze Zwierzyńca i że zapijał tę miłość . 

Opiewał ową Mańkę w szmatach humorystycznych , do 
k tórych pisywał swoje wierszyki, dając im ,_nad stan" 
wykwintną formę literacką; to znów mścił si.ę na nie
wdzięcznej, adresując do redakcji - jakoby w JeJ 

imieniu - dość cyniczne strofki, z których tę i ową 
jeszcze pamiętam. 

Włócząc się za swoją królową przedmieścia, Krum
ł<;l\vsf;i, poznał - przedmieście. Przyszło m u do g'o
.wy przenieść je, żywcem prawie, tak jak je widział, 
na scenę. Rękopis powstałej stąd sztuki nabył podob
no od autora kelner za cenę pięciu guldenów ... długu, 
i z kolei odsprzedał go dyrektorowi bankrutującego 
częstoc)low.skiego teatrzyku ·w· Kxakowie'. ·Sztuka zy~ 

skała ·niespodziewanie wielki sU.kces. W miejsce ope~ 
retki wiedeńskiej, · która było ·wówczas jedynym zdro
jem pieśni, wniosła cnś świeżego; pyszne. melodie "kra
kowskie, aktualne kuplety i jakiś niepodrabiany sen
tyment, który chwytał ·za ·serce. · Aktorzy; którzy . za 
pośrednic;h~em aut01:a :wystudiowali ·swoje typy z mo-
dela, grali doskonale. · ' · · 

. Sztuka stała . się modna, 'chodzili . na nią w cżasie 

letnich ogórków wszyscy. Zrobił się z tego istny 
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„szport", jak wówczas się mówiło. Jeden z młodych 
literatów, Konrad Rakowski, był na Królowej przed
mieścia coś 40 razy, umiał ją całą na pamięć i recy
tował przy każdej sposobności, stąd do dziś jeszcze 
pamiętam całe strofy ówczesnych jej kupletów.(„.) 
Kiedy w owej właśnie dobie Przybyszewski zjechał do 
Polski, poznanie jego z młodym Krakowem - jak je 
opisuje w Moich współczesnych - odbyło się na Kró
lowej przedmieścia. 

Bardzo trafnie wyczuł Leon Schiller, krakowianin, 
świadek - choć o kilka lat młodszy - owej epoki, że 
w Królowej przedmieścia jest dziś znakomity materiał 
dla stylizacji. Zawsze to powtarzam, że teatr - zwła

szcza o ile chodzi o lżejszy repertuar - zamiast ten 
repertuar mumifikować lub grzebać w niepamięci, po
winien go podawać, adaptować. · Są takie temperamen
ty artystyczne, a do nich należy zdaje się Schiller: po
trzebuje jakiejś kanwy, aby zacząć pracować, po czym, 
jak zacznie wyrzucać i zastępować własnym, stworzy 
coś nowego, oryginalnego, coby jednak bez tego punktu 
wyjścia nie powstało. Rosół z gwoździa. 

Co pozostało w tej nowej postaci z dawnej Królo
wej przedmieścia? Niewiele i dużo zarazem. Niewiele, 
biorąc literalnie: fabuła nabrała telegraficznej nie
mal zwięzłości, dawne pięć aktów mówionego tekstu 
ze śpiewanymi wstawkami zmieniło się w trzy akty, 
w których śpiew nie schodzi z ust aktorów. Rubasz
ne tańce podmiejsk~e nabrały wdzięku niemal tańca 
zwierzynieckich elfów. Ale zostały z dawnej sztuki 
sam pomysł, środowisko i sentyment. 

Zmienił się też co prawda stosunek elementów. Dla 
Krumłowskiego treścią jej było życie podmiejskie; 
oyganeria raczej konwenansem. Schiller, bliski przy
byszewszczyzny uczestnik Zielonego Balonika, rozwi
nął motyw cyganerii, dając mu znacznie więcej miej
sca, a zwłaszcza wyrazu. Wyrazu bardzo osobistego! 
Bo te piosenki, które kładzie w usta młodego poety ~ 
„Wiatr za szybami", „Moja kochanka", - to są wła
sne piosenki Schillera, które, jako młodziutki student 
ośmioklasista, produkował w Zielonym Baloniku. Cały 
d1'ugi akt, mimo że mocno podmalowany starym Mur
gerern, pachnie tymi wspomnieniami. ów makabrycz
ny „Taniec brzucha" na przykład napisany był - do 
autentycznej wschodniej muzyki - przez Bogusia Ada
mowicza i stał się niemal hymnem Zielonego Baloni
ka„. 
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Ta więc część sztuki · - zarazem już swojego rodza
ju dokuhlerl, d .fost . :w~snośdą, Scł1ille\:a~'A1.e i~v 
Zwierzyniec Krumłowskiego jakże się przeobraził, wi
dziany przez pryzmat czasu. To, co było realizmem, 
stało się stylizacją. Podziwiałem, jak niektóre dobrze 
mi znane murarskie piosenki (np. ta, której autentycz
ny tekst brzmi: „Idzie murarz idzie, walca wygwizdu
je, a wesz po kołnier:z;u, a wesz po kołnierzu, marsia 
szpaciruje"„.) zmieniły się w czarujące sentymentem 
poemaciki nadwiślańskiej nocy, jak np. piosenka o ole
nadrach. DóN:fżkari:, ~tótf3 wówez~Ś-'po próstu ~~ 'ie\'V~ł 
z bateirvw' ręku swoje kuplety, teraz zmienił się w do
wcipny - a la Niebieski ptak - koncert dekoracyj
ny„. 

Okno na życie, Warszawa 1933 

·• ,, . 

_„'. 
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Kto nie daje, a odbiera, ten się na pewno 
wzbogaci. 

Cierpliwością a pracą dorobisz się na starość 
kalectwa. 

Kto pod kim dołk i kiopie, sam za to awans 
otrzyma. 

Na .złodzieju czapka karakułowa. 

Synekura nie hańbi. 

Co kraj, to za co innego wsadzą cię do kozy. 

Nie taki diabeł straszny, o ile bierze łapówki. 
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Dzień cały znowu marnie zszedł, 
choć o tym i o owym śniłem -
Cóż? sny pierzchają gdzieś tam - het ... 
i w rezultacie znowu piłem. 
I znowu melancholia, spleen -
lu b po naszemu chandra, nuda. 
I znowu koniak, whisky, gin 
albo po prostu zwykła wóda. 

Wia tr za szybami śmieje się, 
psiakrew, to życie takie złe , 
Nie - już nie b ędę więcej pić, 
jutro inaczej zacznę żyć. 

Pić albo nie pić oto sęk -
tak rzekłby dzisiaj Hamlet stary. 
Pił Strindberg, gdy go napadł lęk, 
radosny Villon chlał bez miary. 
Pan radca Goethe trąbił rad, 
Mozart z pewnością bywał wlany, 
Hoffmann swój fantastyczny świat 
tworzył jak1 mówią - z winnej piany. 

Wiatr za szybami śmieje się itd.„ 

A rano zgaga - duszę czyść, 
we własnej grążysz się męczarni, 
potem czym prędzej - musisz iść 
do szynku albo do kawiarni. 
W nocy - tak zwanej duszy ból 
słodką truciznę sączyć każe, 
o świcie znów bez grosza król. 
Kończysz karierę w lichym barze. 

Wiatr za szybami śmieje się itd ... 
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Jak nie pić, niech mi pDw~ ~~O/_ \\ 0, 1· 

gdy wszystko wkoło Ci.~ zacłtęća.--' .X - -

Raz szczęście - innym razem zło, 
draństwo i tkliwość znów dziecięca . 
Gdy duszę swą obnażyć chcesz 
przed byle kim, to wstaw się, bracie. 
Gdy czujesz się jak szczuty zwierz 
najlepszym schronem szynk jest dla cię. 

. Wiatr za szybami śmi~e si~"td 
-J ~ '\ L •; \ S l ~ :. . .}l \.J „ ... 

Lecz tak czy.siak, nie ujdzie nikt 
z chytrej zasadzki Bachusowej. 
~szynku najzdrowszy znajdziesz wikt 
i sen pod stolem dla twej głowy. 
CO Chce SZ ,.:Śtvięteszk U,-· SO Die. :t.wierdz ::...._ 
my chlajmy dó final-1.l --dramy; - : 

.. Ciż ga-sząC' światłO ktzyklnie smierć :
„Fajerant".....:.. lokal zamykamy~ ~· · 

. ~: ~ - i -

Wiatr za -szybami śmieje się itd ... 
' . . -

· rr 
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Taniec brzucha to taniec w-s~ecłi'tw'fa towy: 
Najrozkoszniej go tańczą bialoglowy. 
Taniec pięknym jest ruchem, 
Gdy się tańczy go brzuchem, 
Brzuchem, chem, chem, chem, 
chem, chem, chem, - brzuchem ! 

Tańczą brzuchy we frakach, tańczą wesoło. 
Tańczą w szatkach powiewnych, tańczą na galo. 
Taniec pięknym jest ruchem, 
lecz trza tańczyć go brzuchem, 
Brzuchem ... itd. 

Czarne brzuchy świętoszków tańczą gromadnie, 
Co tam kryją pod maską, bies ich odgadnie. 
Można żyć wprawdzie duchem, 
Ale tyje się brzuchem, 
Brzuchem ... itd. 

Radzą brzuchy dostojne, radzą z powagą, 
Radzą brzuchy wyniosłe, radzą nad blagą . 
Prawdę rżną jak obuchem, 
Lecz zmyślają ją brzuchem, 
Brzuchem ... itd. 

Szanuj brzuch wielki, wszędzie, własny noś 
dumnie, 

On przydatny ci będzie nawet i w trumnie. 
Bo w wieczności śnie głuchym 
Legniesz do góry brzuchem -
Brzuchem„. itd. 
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Grzeszną duszę szatani porwą do piekła, 
Na dno samej otchłani stoczy moc wściekła. 
Tam spytają cię, zuchu: 
Pokaż, co masz w swym brzuchu! 
Brzuchu, chu, chu, chu, 
chu, chu, chu - brzuchu! 

W trupie szpik wyżre śniecie, próchno zje 
kości -

Robak w stęchłym szkielecie stoczy wnętrzności 
Jużeś zepsiał na ducha, 
Możesz zostać bez brzucha, 
Brzucha, cha, cha, cha. 
Cha, cha, cha. Brzucha. 

.JflieezlJJCaW- 3-K(J.k(J.W-J ki 

.Jfluz1Jka fZe(J.na 3-ehiLLeKa 

Mojej peleryny nie chcą już w lombardzie. 
Zzieleniała z wieku, jak sztof na bilardzie, 
Jest podziurawiona jak pancerz bojowy, 
Moja peleryna - ten mój znak cechowy. 

Moją peleryną dziś handlarz pomiata, 
Choć mi była wierną po wszech krańcach świata, 
Błądziłem w niej, tułacz, po Forum Romanum, 
Gdzie był tron Cezarów i gdzie Herculanum . 

Z mojej peleryny wszyscy drwią dziś pewnie, 
Jam był w niej szczęśliwy i płakałem rzewnie, 
Kiedy śnieg zawiewał przez okno mansardy 
I przyszło mi z Zochą los dzielić zły, twardy. 

Moja peleryna przed śniegiem i rosą 
Tuliła mi Zochę, nim śmierć przyszła z kosą. 
Pod mą peleryną bledziutka, z uśmiechem, 
Tak zgasła mi Zocha, jak gaśnie glos echem. 

Dziś ma peleryna, jak duchowie czarni, 
Wlecze się wciąż ze mną z szynku do kawiarni, 
A jam chciał raz w głodzie, dla chlebnych ·rozkoszy, 
Jak Judasz ją przedać ·za trzydzieści groszy. 

Lecz gdy handlarz rzekl mi„że na czapki potnie, 
Z łap mu ją wyrwałem, besztając stokrotnie. 
Wziąłem ją na ręce, tuląc j.ak dziecinę, 
I łzy gorzkie padły na mą pelerynę. 
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Wialkomiejski szum, 
Idę pełen d'Um; · ·· ) 1 

W obojętny tłum 

.... \ · . : j) 

Nieznaczrii"e rzucdmwzr'ok':\z ukosa,-'' 
Patrzę: dziewczę- cud, .' - " (' -J 

Jak z żurnalu mód, 
Miękkich włosów w bród, 
Szarychjak dymek z papierosa. 

• r - • 

A więc mówię jej: 
„Pani, zajrzeć cnciej . 
Do mansardy mej!" 
Lecz ona żachnie się jak osa: 

- „Ja nie jestem z tych, · ' 
Które nęci szych, 
SMwituj z pragnień swyc'h 
I pal spokojnie papierosa". 

Ale Amor bóg 
Lekki opór zmógł: 
Przeszła przez mój próg, 
W kbszulce stoi juź i· bBsa. 

,·Dobry miale"m g'ust: · ' 
Ten liliowy biust 
Słodycz dla mych ust, 

. j .. „ 

.:'.::. ·, 

więc rzucilm---.. precz w "kąt papierosa! '.' '; -~ 
,'\ ":~;·::• ,y,f j'.., "ir•r :: ~,.)~) ' • _.'"'),rl 

,-·,(;:i ·· -· Szybl<o chwile-mkną; ". ::·, ' ' [ 
C'fqgle Jest-e'iri z nią,' :~ -. r r -

Serca szczęściem drżą, 
_ Gdy uścisk schyla nam niebiosa . 

.>il.'~t>t· )'"': -:..JuzpO sfodktm śirite;' "~ .'.'-C '.;")_, 

-' ~ ' 1 0' '' '".ruź-znudzilem .ś'fę„" i - ' =-: , 
.!' J?IZ:rztlcila ~mnie:; ·( n [ ,- ; ~ r.: .-~ 

·Ja.k~ niedopaf'ek1 cpapier'O-Sa: ;i 

Czymże miłość jest? 
Słowa ... czuły gest .. . 
Upojenia chrzest ... 
I już cię zdradza jasnowłosa ... 
Wśród życiowych fal 
Rozpacz, smutek, żal 
Ulatują w dal, 
Jak dym rozwiany z papierosa! 

Czymże życie też? 
Kochaj, szalej, wierz, 
Zresztą rób, co chcesz, 
Bo śmierci ostrzy się już kosa! 
Życie ... domek z kart, 
Miłość ... głupi żart, 
Który tyle wart, 
Że nie wart nawet papierosa! 



10 stycznia 1976 roku odbyła się uroczysta premiera 
sztuki Amelii Hertzówny „Wielki król". W tym wła
śnie dniu miała miejsce 25 premiera Dziennika Wie
czornego w ramach stałej akcji „Z Dziennikiem do te
atru". Dyrekcja Teatru wręczyła odznaki Przyjaciela 
Teatru, zdjęcia i podpisane przez wykonawców progra
my sztuki następujących widzom : Mirosławie Kuplic
kiej, Elżbiecie Balin, Jolancie Jurczak, Teresie Moch, 
Wandzie Wołejko, Annie Hajot, Renacie Krawisz, Ur
szuli Czyżewskiej, Aleksandrze Wojtaszek, Bożenie 

Manikowskiej, Ewie Ciszews·kiej, Tomaszowi Pankani
nowi, Grzegorzowi Wyce, Jerzemu Bartnickiemu, Je
rzemu Pytlińskiemu, Mieczysławowi Lisińskiemu, 

Andrzej·owi Bieleckiemu i Wł,adysławowi Chrząstkow

skiemu. 

Akcja „Z Dziennikiem do teatru" została zapoczątko
wana w listopadzie 1974 ro~u przedstawieniem „Ich 
czworo" G. Zapolskiej . Prowadzona przy współpracy 
„Dziennika Wieczornego" i Teatru Polskiego, spotkała 
się z dużym zainteresowaniem wśród bydgoskiej pu
bliczności i nie tylko, jako że dziennikowe premiery 
odbywały się również w Toruniu i Aleksandrowie Ku
jawskim. W naszych teatralnych spotkaniach wzięło 
udział około 10 tysięcy widzów, z czego większa część 
brała udział w dyskusjach z twórcami i wykonawca
mi poszczególnych premier. 

Ostatnia „dziennikowa" premiera miała miejsce 
17 stycznia 1976 roku w Aleksandrowie Kujawskim. 
Przy pełnej widowni aktorzy naszego teatru przed3ta
wilr trzy jednoaktówki Sławomiira Mrożka. Spektakl 
przyjęto życzliwie a pozostali na dyskusji widzowie 
prosili o kontynuowanie wspólnej - dziennikowej 
i teatralnej - akcji. 

Kierownik techniczny 
MIECZYSLA W KRÓL 

Brygadier sceny 
STANISŁAW SZWARC 

Oświetlenie 

ALOJZY ŚWIERKOWSKI 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej 

MODESTA WRÓBLEWSKA 

krawiec)dej męskiej 
WLADYSLA W KLIMASZEWSKI 

malarskiej 
WLADYSLA W GACKI 

stolarskiej 
ANTONI TROJANOWSKI 

fryzjerskiej 
HELENA GLĘBOWSKA 

szewc 
RYSZARD DĘBCZYŃSKI 

Akustyk 
LESZEK JARZEMBEK 

Rekwizytor 
FELIKS HEINRICH 

Koordynator pracy artystycznej 
WOJCIECH SZYMBORSKI 

Redakcja programu 
BOŻENA WINNICKA 

Kasa Teatru Polskiego czynna codziennie z wyjątkiem po
niedziałków w godz. 10-13 i 16-19, w soboty w godz. 11-13 
i 16-19, w niedziele w godz. 16-19, tel. 225-98 i 226-47. 

Kasa Teatru Kameralnego czynna codziennie z wyjątkiem 
poniedzialków w godz. 17-19.15, tel. 233-14. 

zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Dział organiza
cji widowni, al. Mickiewicza 2, tel. 225-98 i 226-46. 
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W repertuarze: 

TEATR POLSKI 

Amelia Hertzówna 
WIELKI KRÓL 

Zofia Nałkowska 
GRANICA 

Krystyna Wodnicka 
CZARODZIEJSKIE KRZESIWO 

(bajka dla dzieci) 

Marin 1Sorescu 
ŻRÓDLO 

TEATR KAMERALNY 

Jarosław Abramow 
KLIK-KLAK 

Edward Albee 
KTO SIĘ BOI WIRGINII WOOLF? 

Athol Fugard 
DZIEŃ DOBRY I DO WIDZENIA 

SCENA 75 

Peter Handke 
PUBLICZNOśC ZWYMYŚLANA 

W przygotowaniu: 

TEATR POLSKI 

Wiliam Szekspir 
RYSZARD Il 

TEATR KAMERALNY 

Bernard Shaw 
PROFESJA PANI WARREN 

SCENA 75 

Samuel Beckett 
KOŃCÓWKA 

Cena programu 5,- zł 


