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KONST~NTY KRUMLOWSKl 

STl"LIZOll'ANA ZAB A ll'A 

Była .to l\Jll'ocza, isenltymenta1na, &tyJii:z,owa1na, 1bairdz,o .d01Wo1na .z,a
bawa S.ch!i.1lera 111a !kanwie KmU!llllQwiSkiiego, :za,bawa ikompoIJJawama 
.w 1roku 1931, już w ibollru [pl1Zyg'O'howań do wietlikiej insoe.n.ilzacji 
„Dz.i.a<l6w" w tea\lmze lwows·klinn. 

Niie był 1to ,jedyny .zaibieg 11.mJOw,ocze'śm:iainiia tego 1W1odewilu. W 111ok 
pómej, ;w Kraikiqw.i.e, Teod':iil Trnoińlslkii, dał swt0ją \i.nsce:nlizaiC'ję . 
P.ierwszy ,1Zlie1cmobailonilkqw,j.ec" S!chrner pr.2les1uinął iPUJnki cię:żk:ości 
lek.k!iego w.idowi<sika oo 10braiz ika:aikiow~iej .cygaineit.ili alfłtyisity.c.z,nej 

.Z pmełJomu dwóch ffiuleci. li .aikoonJtowaił SOjUSIZ airtysrt;y 1Z 1pr.zed
mieściem, praeoiwlw łyd:{Jam i lfil.1istmom miejrS<kim. D1wgi, - irówlf1ież 
, ,iziel·on:oba1londlkiowie<:", Tr.ze cińsik:i, był wier<Illi ej szy Kir um tow· ski.e
mu li rwy~spo.nowaił wea:iwę, is.enty.ment 1i -z;dmawlie d:yd.a JPOdi!niej
Slki~o. 

„Ktról1owa przedmieśdia" jest 1IJ1iebyiwałym 1dolklumenitem epoki,_ 
w kJtórej ipowstała (ikiO'Illie.c XIX wri.eklu), :i ·unilkatem zawir.atnej 
wiprost [populairnośoi. Mość rprz,edstawdeń •tego wo.dew'i'lu K!r'lllml:aw-
51kri.egio .na is:cena,oh oow.odowyioh !i amator·sk1kh, IW 1okresie 1lai czitell' -
1dziesbu, do 1ostatiniej w1ojny, W1cz,on:o na 1d?Jiesi.ątki tysięcy (:ktoś JPO
·dal 111awet ikairkioł•omną li ]uż mJiepra.w;dopodobną cyfuę - tirizysta 
tyis.ięcy). W każidym .raizie lglr.a..nJO ,go 1W1SZędi7.iie, gidzi..e dotairho sławo 
palskie. W iNagaisa:kti wystaw1i1i „Kró1ową ipmedmieścia" llla.si emi-
1graJI11ci, w Sidney - 1polscy ll't0tboibnlicy poritow'j. Bo1scy mies..zkańcy 

„ obu .Aimell'yik - tIJ.a .niej kultyiwiowaili swój język d. ·serutyimem do 
dalekie.go lkiraj.u. 

Kir1umbow·Sikii, kltóreg.o =alem .jaiko IPOJ)Ulatflne!§o 1dz;iennikarw hu
morystę w Kiralk!owie, zmarł w roktu 1938. Był .to 1syn wysokieg·o 
Ull'zędnika ISlkaT'bcxweg.o (11'.airiga 1bair<l2'0 1poczesna :w ostai1111kh dzie
siątkaiah lait 1ub. ·sit·uileclia w 1byłej Gail:iicj~), porzucił istuchla 1U!Illi!Weir-
1syteoklie a idom ll'o.d:ziiciieil.ski, 1by wciągnąć sJ.ę pod maskli Melp.ome111y 
li w 1r1U1Pie iprowiocjonalnej :gtoŚllleg·o wówcm·s L. Kwó.ecińskliego 
jerozlił ipo .całej tMał0Qpolsce. Tailerutu ak.tmskliego me miał, ale IPO

oiągał.a 1go włócizęga „1nzemi€!Illnym dy1szLem". Na jaikiiś mas przy-
\ sta ł do ob~u Cygal!lów, !Stał się z bie!!liem lat św.i.etnym =aiwcą 
· ioh 101by0Z0Jj6w d •k.u1tlltfy, /Ila 1Pewno najleipszyim iprized Tuwimem, 
czy J eirzy.m F1ilcow'sikiim. 



Zżył się z ,p.r·iledmlieśdaimi .K.raikiowa. Ich ,positaciom ;poświęcił 

ctrO:bhe 'Wli.e[··sze 1ilryc::z..ne ii kUJple:ty. 
Tu mi sionko biysio, . 
Tu żyję swobodna, 
Nad tą modrą Wisią, 
Co ją przejrzeć do dna ... 

_ ś!P'iewa Jbohaitea-lk.a „Kiróloiwej pr.zedmieśdiia", 111a.dwiś1J..ańsika, 

z PółwSia Ziwienzylndec!krl.ego, mUJZa .Kirumtow,skrl.eg.o. A była inią 
pi.ękiność, MairJa Zaiwadzlka, a:iobot.inka z ,1cyigainfaihrY'ki". Wodwił się 
<la nd.ą i.Krum~ows<\Qii, ·aile rona rwolał.a zwi1er.zyiniedkich A.rut!ków i .Ka

.r·o1kólW. 
Nra życzenie ojca, za{WliedzJiony Kirum10Wlskti. powrróClił rd.o ,;kal'ie

u:y" 'lliTtzęc:Lniczej, r0soo„dł ina jakiś czas w Wiedniu 111a posadzie ·kon
.cepisity •w Mliln'isteirstwie F.iinainsów, -lecz god:zJi Ol. tymi 111ader rpo
iwaiŻll1ymi iza.jęcialmti - ,;ro1bót!kri." hunwryistyi=e ii <Sa.tyiirycz,ne, r00-
a.-aa: 'S'i.i1ni.ej itęs.kiniąc za kirak·ow.S1k.Lm ·prOl.yipla•111towym iprizeldmieściem 
1i legendwną jluż w rkołach rcygarnerili, rn1iec:zułą a,dr.esaitiką jergio go

;rącej adiora.cj.i., jpailliną ilVIarnią rz d'aibrrykii. ,cy,gair. 
z .tyrcrh !Pf:l.eiyć ina wiedeńiskrirrn b.i•UJTk,u mmi<SterfaJnym .zirodz,ila 

się „IKrór~owa ,prredmtl.eścia" (~dy·bY i drziś lkrlillm llro.n:ceipi'Sltów Mii
niisitemsitwa Flimainsów .zajęto .ffię prrzy ul. Swiętiok.rizy.Sldej rp·odrolmie 
a:bo:żmą ,pra-cą, rnie musli.elibyśmy wydaiwać ·deiwtl;z ina .sprroiwadzany 
Il 1zagrell1!i1cy rreyerituaa: Trazirywik•owy). Pir.zesłał ją aiuttor dro teatrrzyku 
letniego w Paflk•u .Kir.aJoow,s!ktilm. Zespół MaireckJi.eg.o .za~·ał ją 
z mri.erjsca, 22 ·llip.ca 1898 rolru i 1od rCllZJU 1odniósł rr·ekor·oowe ip.awo
dzeme, .b.ijąic na glowę ,populamność „żo.łinJ.eir.zy kirótliowej Madaiga
silrolru" i „Wesela Fonsia". Sto 1przec:Lstiaw'.i.eń, tnliemal iz rrzę,du. P.u
bHaziność ,prr.zeplaca 1biil.ety, w~ól~a .z a.kitwrund., cały 1.Kiraków 
(i Wiedeń, ii W1iedeń!) r.o:zbr-zmiewa •p.owti.ec:LzenJ.ami .i ku,pletami wo
<l-ewiilu. Nrawet „Mtoda Pcls\ka" einbu.zj-aaimuje IS'ię „.Kiróliową p1nzed

,mrLeśclia ' '. 
Jak 1notuje Boy-Żeleńskd we w .s_pomnienia<Jh „Z•illllsu.Jii. rten ·kraj", 

·zabk!nlięcie się Stainisł.awa Pu1zyby.szeiws.kiego z mŁOldą l.irte.r·at.u1rą 
i !bohemą iklrakowską, odbyło się właśnlie na 1przed'staiwienriu ,„.K.r·ó
Loweij JP.TzierdmieśClia" . Lliterart, :kiryrt;yik teatralny, wisipólpretoow.nik 
CwaS1u" Kionrad Rakiaw.slci, był 1coś 1110 ,C1Jterdziestiu .pra:eictrstaw.ie-

;~iach t~gio w.odewilu d całą .srzitulk:ę ·recyitował .i nucił z :pamięci. 
Po raz setny odegrano 
Typy z zwierzynieckiej grzędy, 
Stąd ta sztuka jest tak znaną, 
że urywki stychać wszędy, 
A przysiowie sekretarza: 
„Kajś ta wlozi" każdy powtarza. 
Maciej z matką na ulicy, 
Jego żona, Maciejowa, 
Czeladź, gawiedź, ulicznicy 
·Przy kieliszku lub przy szklance 
Rozprawiają dziś o Mańce. 

Rach, ciach-ciach - murarski tav.iec 
Stai się polką salonową 
To, co gwizdai obszarpaniec, 
Dziś już w nuty uiożono„ . 

Tak o s.umceSlie „.Kirólowej ip.nzeidmi-eśda" 1piisał rpopulairny ty
g.0dJnlilk hwnwyisty.c:z,ny „Diaibeł". 

„.P.ajpież" 1Kira.k1owa., isam ,pnod'e·sor Stall'lliisław '.Dao:mowskń, ipowti.e
dziiał, że „Kirólowa rprzeic:Lmieścia" 1przestiał.a już 1być iw.i.diowiis.kiem 
.teaitrailll1ym, a .stała się czymś iw a:iodilaj•u .obchodu lUJdoweg.o, jak 
Emaius 11urb Rękaiw1ka. Tadeusz Paw.Lilkowsikri ISl1lwierooił =ów .za
słuid IKa:iUJmł.owsklie;gQ d!la ·c:Lmejów lteaibru, polega,jące prr1Zede wsrzy
stfkiirrn 111a itym, że iwciąginął 111.a wti.idoW!l'1ię ty.eh łudzd, któirzy .dio.tąd 

pnze:dhod:zlilli iabdk ,teatiru, irotótrym 10 iteaitnze dotąid alilii się ś1nJ.lo. 

Nowość i sensaaja prOl.edstawień rpole,gała d na tym, że KTumł-aw
Slkii' IW{Prowaid'l!ił na rsce1111ę 1dbdk 1sw.ej 'Mu.zy ri sriebie jalko zatLofmlikoa, 
r~wi.nfiJetż ii szereg żywych o.sób rz !Pf.Zedmieśoia, ra'lltenity.cznych, rwy
modeOOwainyrch !Prf!ZelZ aUiboira d aiktoirów. Dapiemo rpo .KJrumł.awiSlcim 

zirobitł tPodidbną a:U:eciz w „We.seliu" WY'SlpiańSkii. A·le rnie crrnał teg.o 
swzęścia, !OO J.Kiriumlow!Ski. Jego boharterzy rpożyazali a!kJtoa:iom wła
sne ubir:atnliia, rby stailii ·się iprawdziwymi rpoSltaCliami ina s-cenlie. 
Pó~l1liajs!ze •siztuikti IKT1UmbOW\9kii.egto, .choć IWIIliOSliły JOOwe li cieka

we wair.tości t®Ołiecz,ne do jego dor.obkiu piis~Stkieigo, inie z.dobyły 

jUJŻ ,t;aJk.ieg.o wzięcia: „$1 uby 1dębnlickiie", „Białe fairiburS7Jkri.", o n'ie
doli .sbooby domowej, ,,rPdęklny RJi,'g.o" z żydia robozu cy.gańlskiiego ii.bd. 
Szlaichetine iwypiraioowainrie () cr-ewr01ucji 1846 rl'dkiu, ~ane ,w okresie 
mię<dz.Y'W.O/jeumym pt. „W1olin.e miast-o", IPl'IZYIPom:1nało ityil'klo, że 

.Kiru:młiowSki był 1ZWiąz.Cllll1y iz cr-u:c'hrem lewtilcowych klon~a:toirów, 
dlzii•aładą.cy.ch w łaitaoeh 1904-1905 i więzionych rw wars.za'Wls.!p.ej 

Cyfardelri.. 
•Kiriumł-aw51kii IPl'IZeżyrł z 1pogodą li rnOOl!SIZlala.cją swą epokę, ~oje 

suk1ce.sy .i isw())ją .użyiteaz,naść. Do 1os\tartmJiich 1dl1li żyrdia 'o~.adz,ał !Się 
od mie.szcza.ńls\kdego .taa.-,gawdslka i cr-ozirywek, a:alkłallnań, celebr. 

(Stanisław Witold Balicki, 
życie w arszawy 1959) 



O "Nrólowej 
przedn1ieśc:ia'' 

Talizmanem stałego powodzenia, jakie towarzyszyło przez wiele 

lat „KróLowej przedmieścia", jest może ta porcja serca, jaką autor 

włożył w swój utwór. Bo królowa przedmieścia, czyli Mańka Zwie

rzyniecka z cygarfabryki, była autentyczną postacią, która miaŁa 

swoją legendę, nim jeszcze zaczęła żyć na scenie. Stworzył ją 

Konstanty Krumlowski, też figura nieco legendarna. Syn skarbo

wego „nadradcy", długo był zgryzotą solidnej rodziny urzędniczej, 

przez swoją niepoprawną cyganerię. 

M ówiono, że zakochał się w dziewczynie ze Zwierzyńca i że za

pija ł tę miłość. Opiewał ową Mańkę w szmatach humorystycznych, 

do których pi sywał swoje wierszyki, dając im „nad stan" wy

kwitną formę literacką; to znów mścił się na niewdzięcznej, adre

sując do redakcji - j.akby w jej imieniu - dość cyniczne strofki, 

z których tę i ową jeszcze pamiętam. 

Włócząc się za swoją królową przedmieścia, Krumłowski poznał 

- przedmieści e. Przyszło mu do głowy przenieść je, żywcem pra

wie, tak jak je widział na scenę. Rękopis powstałej 'stąd sztuki 

nabył podobno od autora kelner za cenę pięciu guldenów„. długu 

i z kolei odsprzedał go dyrektor1owi bankrutującego częstochow

skiego teatrzyku w Krakowie. Sztuka zyskała niespodziewanie 

wielki sukces. W miejsce oper etki wiedeńskiej, która była wówczas 

jedynym zdrojem pieśni, wniosła coś świeżego; pyszne melodie 

krakQwskie, aktualne kuplety i jakiś niepodrabiany sentyment, 

który chwytał za serce. Aktorzy, którzy za pośrednictwem autora 

wystudiowali swoje typy z modela, grali 

· doskonale. 

Sztuka zrobiła się modna, chodzili na 

nią w czasie letnich ogórków wszyscy. Zro-

bił się z tego istny „ szport", jak wówczas się 

mówiło. Jeden z młodych literatów, Konrad Ra-. 

kowski, był na „Królowej przedmieścia" coś 40 

razy; umiał ją całą na pamięć i recytował przy 

każdej sposobności, stąd do d~isiaj jeszcze pamiętam cale strofy 

ówczesnych jej kupletów. Kiedy w owej właśnie dobie Przyby

szewski zjechał do Polski, poznanie jego z młodym Krakowem 

- jak je opisuje w „Moich współczesnych" - odbyło się na „Kró

lowej przedmieścia". 

Bardzo trafnie wyczul L. Schiller , k rakowiani n, świadek - choć 

o kilka lat młodszy - owej epoki, że w „Królowej przedmieścia" 

jest dziś znakomity materiał do stylizacji. Zawsze to powtarzam 

- że teatr, zwłaszcza jeżeli chodzi o lżejszy. repertuar - zamiast 

ten repertuar mumifikować lub grzebać w niepamięci, powinien 

go adaptować. 

Są takie temperamenty artystyczne, a do nich należy zdaje się 

Schiller, które potrzebują jakiejś kanwy, aby zacząć pracować, 

po czym jak zacznie wyrzucać i zastępować własnym, stworzy coś 

nowego, oryginalnego, c.o by jednak bez tego punktu wyjścia nie 

powstało. Rosół z gwoździa. 

Co pozostało w tej nowej postaci z dawnej „Królowej przed

mieścia"? Niewiele i dużo zarazem. Niewiele, biorąc: literalnie: 

fabuła nabrała teleg~aficznej niemal zwięzłości, dawne pięć aktów 

mówionego tekstu ze śpiewany.mi w stawkami zmieniło się w trzy 

akty, w których śpiew nie schodził z ust aktorów. Rubaszne tańce 

podmiejskie nabrały wdzięku niemal tańca zwierzynieckich elfów. 

Ale zostały z dawnej sztuki: sam pomysł, środowisko i sentyment. 

Zmienił się też co prawda stosunek elementów. Dla Krumlowskie

go treścią wodewilu było życie podmiejskiej cyganerii raczej kon

wenansem. Schiller, bliski przyby

szewszczyzny, uczestnik „Zielonego 

Balonika", rozwinął m otyw cygane

rii, dając mu znacznie więcej miej-



sca, a zwłaszcza wyrazu. Wyrazu bardzo oso

bistego. Bo te piosenki, które kładzie w usta 

młodych artystów - „Wiatr za· szybami". 

„M oja peleryna" - to są właśnie p!·osenki 

SchiLlera, które, jako młodziutki student, ośmioklasista, produko

wał w „Zielonym Baloniku". Caly drugi akt, mimo że mocno pod

malowany starym Murgerem, pachnie tymi wspomnieniami. ów 

makabryczny „Taniec brzucha" na przykład, napisany był - do 

autentycznej wschodniej muzyki - przez Bogusia Adamowicza 

i stał się niemal hymnem „Zielonego Balonika". 

Ta więc część sztuki - zarazem już swojego rodzaju dokument 

- jest własnością Schillera. Ale i ów Zwierzyniec Krumwwskie

go, jakże się przeobraził, widziany przez pryzmat czasu. To, co 

było realizmem, stalo się stylizacją. Podziwiałem, jak niektóre 

dobrze mi znane murarskie piosenki, zmieniły się w czarujące sen

tymentem poemaciki nadwiślańskiej nocy, jak na przykład pio

senka o Oleandrach. Dorożkarz, który wówczas po P<Ostu śptewal 

z batem w ręku swoje kuplety, teraz zmienH się w dowcipny 

d la Niebieski ptak - koncert dekoracyjny. 

(Tadeusz Boy-Żeleńs ki,_ 

O~no na życte 1933) 
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O ST AR)/U HRANOH'IE 

W 1Piismach Boya - ll"1ajśwJet.niejS1Zego l<.r.onikamz.a ówazesnego 

KPailrowa - 1p0Wlfaoa ,upaird.e jedno .porówinamie: duż.a głiowa na 

mruzen~yrrn ciele. O~mny irymek ipośir.odku wąskich ii ·kirótldch ulk 

Wielka ambic1ja - d 1nJiJkłe szanse ireali:zacji. Wyrnasła iairy1stokraoja 

i 'Shiołdowaine, IZgięte 1w ;poildonie m1e.szozań5'11wo. Konitlra1my. Nędza. 

Seil1WHizm. Jesi fam i idrugde ,p;orÓW1rJJa•nlie: Kiraków i Parryż. IPary.ż 

ze sw.ooją rsltarrą ooielmcą 111a lewym brze!?iU Seikwamy, ipeJmą ipała

·CÓW, kloś•crliołóiw li .szkół, iz dzJie1nriicą arr,tyistów d cy.gainerdii mia.z illJO

woazeSilly, bogiaity i roj;ny Pary.ż prawego birizegu d ... Kraków, który 

jesit 1caly .tailcim IJ.ewyrrn briZegiem, ho na prawym ibyły (ii ·są) jedy

nie - 1Dębntk!i. „Ten ·prawy bir~g Wdisly 1i to, czego 1tam lllie bybo, 

to był 1dtramait ikira'loowtsacie~o życia". 

Nde je:d€1!1 1Z1res.zitą. .. :111ie jed€1!1„. Cala um)"s1ow.ość ti obycwa.1,ow.ość 

OOirntlego Kiralmwa zadzdwtia IIl!a<s d7Ji.siaj 'SIWOją rnexwy'Jdoścdą. Żyde 

kdsilo :siię rw wastałej, isennej aitm.osferze imiasta, .jalk gdyby 1usankcjo

nowanej i.ela:zmynnli .prawami ,obyre:zajiu... Te 1skr,upulaitnlie k1a1Jik,uLo-

1wane k1ootrak·ty kl.ljpna-1!1PI"izedaży, ireaUziawame ipriZerz iszereg Lait, 

rw jaki-e zamienii.Ło ~ę mał;żefrstw.o, .ta ipowsrz.e,chfl'a pogoń oo ipo

z)"cją d protekcją, :te :kamiery ir.rnbi()IIle rper fas et •ne!fa!S, 100. manii.a 

ity;bułów, tytułów .berz ipokiryaia, kitóra 1przetTWała ido 1dzii.·siejwego 

d!llli:a, 101Wa e.enująca „gii,mnastylm w ukbona.dh", liziusaSitwo i czarno

-żółty ilojalirzJm biitmo'kraicjd. 1Po.l!S1kiiej, owa płyrtika ip.og.oń iza ,1r~u

stą" ... - w.srzy.gitikJo -to itwiorizyŁo jed€1!1 wielki diramait 6wca;esnego 

Kirakiowa, miaislta, 1k!tóregio hfatoryoma idek.lasacja miała w >Sabie 

coś rz tTiagediii ii ,ooś z :Dar.sy ... Kipi.ono sobie 1zdr1awo rz kira'k>owskdego 

mdesŻwucha, wy,szyidzano jego ,pra;ywary <i horyzcmty myś·1owe ... 

K<piny dr\,llklowa111Jo j.uż po 1prze1omqe wtieków - kdedy Kir.alków ndeoo 

l{)dnnłodtilliał. Pod zastałą tSik«wUIPą pr:z)"Zwy.azajeń i hieramohiii po

wstawały JlJO'We siły, nowe iruchy, izwirócone 1przeciw 1pa:trianaitowli 



ooraiz bartl:ziiej lkootlnliejąioej itirady.cjii. ów ·Wtie~ki bU1I1rt <px1Zieotwk•o 

1Pnzy,z,wyicm:jemam, rebel:iia pmooi'wllro ·aiutaryitetom, jaką była MŁoda 

P.olSka, pnyinń.osł<a miootu wiele dohrego. 

CaŁa mł-dda poezja, oała młoda SZJtuka bUJM:uje .się pmeciw stań

ozy!lrowskd.e'j ir,zeCtlyiwiistośd. T·o, że wyiraiz tego buntu wyldaje 111am 

się 1drziiisiaj - w iw.iękiszośai rwy,padków - moCIJlo pretenisjona·l111y -

to tiJnina siprawa. A~e rwów-OZas ipoezja ta ja&o element wail.lk.i prze

ciw 111utymlie ii auitory•tetom 1o:degTała 1pow.a:iJną 11".olę. Stala Się jed

nym .ze Źir~deł d.'Ill!Puł'SIU .twórozego .obejmującego jalk: pbomień -

- spdklojiny, llmnser1watywny KTaików. Za;po.czątmawata 1o:g·riomny cr:-UICh 

MteraClkli, ikrtfuego martwe już pdkłady 2ailegają a1nitio.logd.e .poetyckie 

talln1tyich 1ait ..• 

Mały Kiraków .urósł 1pcr:-zez s2'1tukę IO wiele wpnzód, rw.ini!lll ·amb.iitna 

ener.~a 1prezydeniba Leo pr.zeohra!Z!iŁa go aidmiinistracy.jlllie w Wdelkd 

Kiralków. Tu !Clio IIliedaWIIla lllllialsibo istar.ców •S'taje 'Się mrilaistem mło

dych. Naiwet jeg·o 1biedę ;zdołała ina chwilę •asizukać ~tuka. Mlo:da 

cy.ga111arda rz dumą przyiwdiziewa 1wnddiarim a.rtys.ty, .pairyslk•o-'za·lmpiań

ską pe~erylilę, ktfua ma tę :zaletę, ie wiraiz z mbod0[pals1lcim kora 

watem pokrywa niedomagaaria uhrań i .bie:Liamy. Żyd1e rpr.zenosi sd.ę 

z OO!lionów ido kll1ajpy, a j.eśld zaiwaid7Ji. o isa!1on, to .o ba'W!iailJnlię ja

kiegoś lekairiza 1crq [pl'10fesora. S21tU!ka istaje S'ię lllldbiilintacją mieszC"!Jań

stwa. 

(Jan Paweł Gawlik , 
Powrót do jamy 1961, fragme(ltY) 

... Jako ośmioklasista przebrany za „cywila", cudem dostalem się 

do pierwszego i ostatniego polskiego kabaretu artystycznego, spo

radycznie urządzającego swoje seanse tylko dla zaproszonych (eli

ta krakowskich artystów przesiana przez gęste sito mlodapolskich 

malarzy, poetów i dziennikarzy oraz legitymujących się ciekawszą 

legendą satelitów „życia" liczyla niespelna sto osób) - do „Zielo

nego Balonika". Tam, o dziwo, w przepelnionej, zadymionej, ma

lutkiej salce, w której widzialeś samego Jana Stanislawskiego, 

Dziennikarza z „Wesela" - Rudolfa Starzewskiego, Sichulskiego, 

Frycza, Wojtkiewicza, Edwarda Leszczyńskiego, oprócz aktualna

-satyrycznych piosenek ilustrowanych wybornymi .karykaturami 

śpiewano montmartryjskie „chansons tristes" (smutne piosenki) po

za programem, a kiedy już bialy świt wkradał się przez okna cu

kierenki i niepoprawnych cyganów tradycyjny „smęt" ogarnial, 

odzywaly się ciche, ni to szpinet.owe, ni to kurantowe tony piose

nek staropolskich. Teofil Trzciński, jeśli tak można powiedzieć 

„divetta" i „diseuse'a" Jamy Michalikowej, nucil, S(1(1n sobie akom

paniując, sielanki Fr. Karpińskiego: „Dorydę", „Justynę" (Mickie

wiczowi milą), „Pieśń pasterską do Zosi" (do muzyki Elsnera); 

nieodżalo.wany, w 39 roku zamordowany przez Niemców, wyborny 

krytyk teatralny i muzyczny, Witold Noskowski, taper oficjalny 
„Zielonego Balonika", intonowal „Pieśń kurdeszową", poloneza 

--



„A kiedyśmy tu przybyli", „Pieśń o miodzie", toastowy smew 

„Stawaj, waszmość, za koleją", dawne piosenki żołnierskie i mało 

znane ludowe. Chorus eks-peieryniarzy i nadludzi pod wtór tych 

pień, najczęściej rzewnych, wypijał strzemiennego. 

Zaszczyt to dla mnie był niemały, jako dla ucznia jeszcze, że 

mi pozwolono na cenaclach arytokracji cygańskiej popisywać się 

chansons tristes czy macabres własnej kompozycji. Ale większą 

przyjemność sprawiało m.i przegrywanie i prześpiewywanie sta

rych, mało komu znanych, piosenek wraz z Noskowskim w przer

wach programu „urzędowego" ... 

... Od tej chwi!i zbieractwo moje nabrało większego sensu. Prze 

konałem się, że stare piosenki nadają się do interpretacji estrado

wej, że warto je opracowywać naukowo, parafrazować poetycko 

i muzycznie ..• 

... „śpiewy obrzędowe z porami roku i zwyczajami domowymi 

związane, dumy historyczne, romantyczne bailady i liryki miłosne, 

obok smętnych piosenek opiewających troski jednostek lub gro

mady - śpiewki niesłychanie swawolne lub satyryczne, obok pa

sterskich, rolniczych aibo f!isackich - śpiewy rzemieślników w cza

sie wędrówki, przy warsztacie lub w karczmie układane, obok la

mentów rekruckich - pełne junactwa lub zalotności piosenki żoł

nierskie, utwory dziadów odpustowych, przeróżnych obieżyświa

tów i włóczykijów, tęskne romanse panien .garderobianych i pod

miejskich uwodzicieli i uwodzicielek" ... 

(ze wspomnień Leona Schillera) 

.IEJZCZE O „ l&RÓLOIWE.1° 

.. . U[lodoba'!1lia S-chilllera do wodewi.Jlu ludowe©<> ;z;naj1dowalo w ty.eh 

sz1t.uk1ach swój wyraiz [,,KróllOwa /PfZedrnieśoia", „Jak 1S1tać stlę bo

gaJtym i .szczęśJiiwym"]. Teksty autorów 1były tu ikrunwą, na 1~tórej 

Schiller ~muł .pomylSły pe·lne seIJJtyim.enbu poetyie'kliego, hiumariu 

i „głębsizeg:o :7lnacz€1111ia"... ,1KJróiawa :pnzedmieścli.a" z il)iiosemlkanni 

Schillera, .k.tóre izyiSkały .do ,dziś itmwałą papułaimość, rzawie«"ałoa wła

ściwy mu ail:iJalż 1iiryicznego hurnariu J tiironi~nej .satyiry li ·staJI'lloWliła 

szereg ,n[<by inaliwny-ch obraiz&w w .styilu ipqpu1larno-jarun01razinym ; 

zatem lkioS'tiurny i ·delrioracje 'Sitarały isię <na.w'Jązać do ill\ll$!Jra1iorów 

i .ka1ryikaitW1Zysit&w żyda dirobnormes·zcimńskri.e©o z czaBÓ'W paJl'llO

wainia F,rairro~szk·a Jó.zed'a w dawnej Gai1i-0j.i i L odomenii. 

Plr·aca z Sch:isllerem nraid „K,ról-awą 1prrzedlmieśaioa" mała ten szcze

góiliny <ehamkrt;.er, że był rui 1w tym WYIP.aidk.u ibamdme.j U'lJii kiedyk.o.J

Wlieik m ·ofun mfustr.zeun. 

Kira;k&w ok!resu Młodej P o lskii, =ainy mi jedYlllJie z , ;p[eśini li IPO

wieśai", to ;pnzeclież najb1iŻISza 1ojczyzma Lulka, ip:o lkitór.ej był mo~ 

na:jibaJI'ld'ZJi ej miaii10da jll'lyim przewocl!nliik1i.elln. 

Wiszys.tk.ie :imfal'IInac.je :zwiąmne 1Z a.tmOSlferą sztulki ti jej realiauni 

crerJ)ałe.m 1Z·aitem \viproot 2 pierw·szej 1ręk:d ... 

(ze wspomnień Władysława Daszewskiego 
o Leonie Schillerze, Pamtętntk Teatralny 1955) 
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(/3ieLarilJ 
S TEFAN 

- M~eczysław Łęclti 
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- KTystyoo Pryiszczyk~Paileta 

KARUZELARZ 
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Cze.sława Psa:~lińska 

Beata Ożóg 
.(aldeptlka) 

MAGDA andlrusiki Ewa Polalk-Walesiak 
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