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Leon Schiller 

DO ZBIERACZA I INSCENIZATORA 

Tak się złożyło, że już w dziecięcych la
tach miałem możność poznania olbrzymiej 
ilości starych pieśni. Spiewała je rodzina, 
śpiewaio miasto rodzinne Kraków. śpie
wały okolice podkrakowskie. W bibliote
ce doniowej było kilka tomów Kolberga, 
bardzo zniszczony, na bibulastym, papie
rze drukowany egzemplarz „Pieśni ludu 
galicyjskiego" Wacława z Oleska, jakieś 
pożólkle piosenniki datujące się z pierw
szego ćwierćwiecza ubiegłego v.:ieku, al
bumy z nutami modnych wówczas ary
jek, kupletów i tańców itp. szpargaly. 

Piosenki Artura (sic.) Barthelsa śpiewano 
u nas co wieczór. W podobny sposób za
znajomileni się z wy,jątkami różnych ko
medio-oper i wodewilów polskich. 

W siódmej i ósmej gimnazjalnej udalo mi 
się skompletować wszystkie dziela Kol
berga, nabyć lepszy egzemplarz WaclaŁca 
z Oleska z muzyką Karola Lipińskiego, 

dotrzeć do K. Wł. Wóycickiego, Żegoty 
Paulego. roczniki „Wisly", „Ludu" i ma
terialów etnograficznych, wydau:anych 
przez Akademię Umiejętności. Nieco 
wcześniej, ulegając pewnego rodzaju ob
sesji teatraln ej. począłem zbierać wszel
kiego rodzaju starośu;iecczyznę scenopi
sarską, przede wszystkim polską. Wlóczqc 
się po „Szpitalce" nabylem u aniyku;ariu
szy - Boguslawskiego, Dmuszewskiego, 
Żółkowskiego, Jasińskiego - najcelniej
szych twórców tz w. komedio-oper; zna
lazły się tam również wodewile Szobera, 
Ładnowskiego i Kucza, sztuki ludowe ze 

śpiewami i tańcami Anczyca, Galasiewi
cza, Mellerowej i innych. 

Ogromną radość sprawila mi, specjalnie 
dla teatrów amatorskich wydawana przez 
poznańskiego księgarza Cybulskiego, bi
blioteczka „Naród sobie", w której sklad 
wchodzily, obok wymienionych wyżej 

mistrzów komedio-oper, przeważnie jed
noaktowe komedyjki autorów francuskich, 
okraszone śpiewami, znane z repertuaru 
naszych scen dziewietnastowiecznych, ze 
spisów ról Zólkowskiego - syna, Kró
likowskiego, Modrzejewskiej i wielu akto
rów starszej generacji. Biale kruki dzi
siaj tym większą przedstawialy dla mnie 
wartość, że do każdego tekstu dołączony 
był dosyć starannie opracowany wyciąg 

fortepianowy ze śpiewami. 

W ten sposób poznałem melodie wielu 
starych piosenek, których tekst notowali 
tylko niektórzy zbieracze. W ten sposób 
uwidoczniły mi się związki zachodzące 

między pieśniarstwem ludowym, a tea
tralnym. Poza tym kuplety i „quodlibe
ty" (pot-pourris, składanki różnych aktual
nych lub ulubionych śpiewek) odzwier
ciedlały znakomicie epokę teatru, co waż
niejsze obyczaje społeczeństwa. 

Jako ósmoklasista, przebrany za „cywila", 
cudem dostałem się do pierwszego i ostat
niego kabaretu artystycznego, sporadycz
nie urządzającego swoje seanse tylko dla 
zaproszonych (elita krakowskich artystów, 
przesiana przez gęste sito młodopolskich 

malarzy, poetów i dziennikarzy oraz le
gitymujących się ciekawszą legendą sa
telitów „Życia", liczyła niespełna sto 
osób) - do Zielonego Balonika. Tam, 
o dziwo, w przepełnionej, zadymionej ma
lutkiej salce, w której widziałeś samego 
Jana Stanisławskiego, Sichulskiego, Fry
cza, dziennikarza z „ Wesela", Rudolfa 
Starzewskiego, Wojtkiewicza, Edwarda 
Leszczyńskiego, oprócz aktualna-satyrycz
nych piosenek ilustrowanych wybornymi 
karykaturami, śpiewano montmartryjskie 
chansons tristes (smutne piosenki) poza 
programem, a kiedy już blady świt wkra
dał się przez okna cukierenki i niepo
prawnych cyganów tradycyjny „smęt" 

ogarniał, odzywały się ciche, ni to szpi
netowe, ni to kurantowe tony piosenek 
staropolskich. Teofil Trzciński, jeśli tak 
można powiedzieć, „divetta"' i „diseusa" 
Jamy Michalikowej, nucił sam sobie 
akompaniując sielanki Franciszka Kar
pińskiego - „Dorydę", „Justynę" (Mic-



kiewiczowi milą), „Pieśń pasterską do 
Zosi" (do muzyki Elsnera), nieodżalowa
ny, w 1939 roku zamordowany przez 
Niemców wyborny krytyk teatralny i mu
zyczny, Witold Noskowski, taper oficjal
ny Zielonego Balonika, intonował „Pieśń 
kurdeszową", poloneza „A kiedyśmy tu 
przybyli", „Pieśń o miodzie", toastowy 
śpiew „Stawaj waszmość za koleją", daw
ne piosenki żolnierskie i malo znane lu
dowe. Chorus ekspeleryniarzy i nadludzi 
pod wtór tych pień najczęściej rzew
nych, wypijal strzemiennego. Zaszczyt to 
dla mnie byl niemaly jako dla uczniaka 
jeszcze, że mi pozwolono na cenaclach 
arystokracji cygańskiej popisywać się 

chansons tristes czy macabres własnej 

kompozycji. Ale największą przyjemność 
sprawialo mi przegrywanie i prześpiewy

wanie starych, malo komu znanych pio
senek, wraz z Noskowskim w przerwach 
programu „urzędowego". 

Od tej chwili zbieractwo moje nabralo 
większego sensu - przekonalem się, że 

stare piosenki nadają się do interpretacji 
estradowej, że warto je opracowywać 

naukowo, parafrazować poetycko i mu
zycznie. ( ... ) 

Z okola 200 piosenek opracowanych przeze 
mnie muzycznie pozostalo zaledwie 12, 
wydanych u B. Rudzkiego pt.: „Bardon 
żolnierski" (i te są unikatem) - reszta 
zginęla pod gruzami drapacza podczas 
powstania. ( ... ) 

Pomysl inscenizowania starych piosenek 
typu szlacheckiego, mieszczańskiego i wiej
skiego zrodzil się jednocześnie z próbami 
rekonstruowania staropolskich widowisk 
ludowych. 

KULIG 

1. Krakowiak kuligowy - kompilacja 
dwóch śpiewów tego rodzaju, zanotowa
nych przez Kolberga, słowa przerobione. 

2. A kiedyśmy tu przybyli i Stawaj wasz
mość - zanotowane w Zielonym Baloni
ku. 

3. Pieśń kurdeszowa - pono powstała 
w piwnicy winiarza warszawskiego Łysz
kiewicza. Autorstwo przypisywano księ
dzowi Bohomolcowi. 

4. Pochwała wesołości - dwie strofy 
pieśni śpiewanej na obiadach czwartko
wych u Stanisława Augusta, autorami jej 
są podobno ksiądz Bohomolec i biskup 
Krasicki. 

5. Oświadczyny staropolskie - piosenka 
parodystyczna jakoby z epoki saskiej. me
lodia pieśni religijnej, znajdującej się w 
kancjonale księdza M. Mioduszewskiego. 

6. Podług dawnego zwyczaju - polonez 
prawdopodobnie Kurpińskiego, pojawia
jący się w kilku wariantach w różnych 
komedio-operach. Ta odmianka ozdobiona 
moją przygrywką znajduje się w „Szko
da wąsów" L. A. Dmuszewskiego. 

7. A kiedy już odjeżdżacie - melodia 
pieśni ludowej „Kąpała się Kasia w mo
rzu", zapisana w Zielonym Baloniku. 



SKOTOPASKI NADWIŚLAŃSKIE 

1. Bandurka - tonalnie oryginalna. do
syć wulgarna (w oryginale) piosenka 
przedmiejska, tekst i opracowanie mu
zyczne wystylizowane, (berżaretki). 

2. Tyciuteńki - stara, polska piosenka 
mieszczańska. Opracowanie w stylu .,ber
żeretek". 

KLOPOT Z ŻOŁNIERZAMI 

1. Małgorzatka - powszechnie znana 
pieśń werbunkowa i szopkowa. Opraco
wanie muzyczne patrz: „Bardon żołnier
ski". 

2. Co się stało we dworze - po dziś dzień 
śpiewana w różnych odmianach swawol
na piosenka żołnierska. Swobodna para
fraza muzyczna moja. 

3. Jedzie żołnierz od Torunia piosen
ka swawolna śpiewana w całej Polsce. 
Innym kujawskim wariantem „Jedzie Ja
sio od Torunia" posłużył się Chopin w 
Fantazji op. 13. Opracowanie muzyczne 
patrz: „Bardon żołnierski". 

PARAFIAŃSZCZYZNA 

1. Emulacja do panny Marianny. Tekst 
i melodie wszystkich piosenek w bardziej 
prymitywnej postaci, znajdują się w 
dwóch zeszytach śpiewów Artura Barthel
sa, wydanych w Gebethnera i Wolffa. 

2. W obronie walca - tylko pierwszy te
mat wzięty z oryginału. 

3. Oda do dzieweczek w swobodnej pa
rafrazie muzycznej. 

PODDASZE 

1. Kołysanka - słowa i muzyka 1.s. 

2. Kankan - słowa l.s., muzyka J . Offen
bacha. 

3. Wiatr za szybami. 

4. Walczyk katarynkowy - słowa mu
zyka l.s. 

PRZEDMIEŚCIE 

1. Bielany - melodia walca angielskie
go z końca ubiegłego stulecia „Daisy", 
słowa l.s. z przeróbki Krumłowskiego 
„Królowej przedmieścia". 

2. Dwie poleczki - melodie popularne, 
słowa sparodiowane na podstawie auten
tycznych. 

3. Jadwiga - kompilacja kilku sztajer
ków starowarszawskich i mazurka. Tekst 
gwoli „uczczenia uszu" zmieniony. 

Leon Schiller 
(wg. Leon Schiller , Teatr ogromny, War
szawa 1961). 



E. Csato „Schiller" 

„SCHILLEROWSKA ARKADIA" 

Schiller, który zabłysnął w dziejach na
szej sceny swoją wizją teatru „monumen
talnego", miał teź własną wizję innego 
jeszcze gatunku; gatunku, dla którego 
określenia nie potrafimy się obejść bez 
trzech aż słów „folklor", „staropol
skość", „wodewil". Okoliczność, że umiał 

te trzy pojęcia stopić w jedno, że z tak 
róźnych dziedzin wybierał to, co w jego 
odczuciu było wspólne - albo czemu sam 
tę wspólność nadawał - najlepiej świad
czy o oryginalności. 
Można by zauważyć, że ta drugi wizja 

znajdowała się pod wieloma względami 

jakby na przeciwległym biegunie teatru 
monumentalnego i jednocześnie go uzu
pełniała . W teatrze monumentalnym rzą

dziła poetycka misteryjność, hieratyczne 
gesty i patos, które to słowo w najbar
dziej podstawowym sensie oznacza cier
pienie; tu panowały śmiech , wesele. roz
bawienie i rozradowanie życiem . Schille
rowska Arkadia, Utopia muzycznej sz częś
liwości, sielankowa kraina, w które.i l ·_1 -

dzie mogą być śmieszni , ale przewaa;1e 
są poczciwi i dobrzy, w której złych spo
tyka kara, a niezbyt rzeczywiste konflik
ty kończą się w glissandach melodii . 

Utopia to przeniesienie aprobowanych 
momentów rzeczywistości w taką atmos
ferę, w której nic nie przeszkadzałoby w 
ich swobodnym, autonomicznym rozwo
ju, z której wyeliminowane są przeciwień
stwa i konflikty tworzące grozę świata. 

Do utopii Schillera nie przedstawaly się 
cierpienia metafizyczne i krzywdy spo
łeczne, które taką rolę odgrywały w je
go teatrze poetyckim i politycznym. Jeśli 
pojawiły się niekiedy, to jedynie jako 
chwilowe zamyślenia i zasmucenia, jako 
zawieszenie głosu, który zaraz jednak po
dejmował z powrotem roześmiane fra
zy. ( .. . ) 

Paszportem do tej Arkadii była teatral
ność. W żadnej ze swoich inscenizacji nie 
uprawiał Schiller teatru tak autonomicz
nego jak właśnie tutaj. Jego wielkie wi
dowiska dramatyczne służyły poezji. filo
zofii, polityce - w jakimś sensie starały 
się przemienic teatr w rzeczywistość, 

wpłynąć na rzeczywistość poprzez teatr. 
Tu przeciwnie - wszystko stawało się 

teatrem, na wszystkim wyciśnięte być mu
siało teatralne piętno. Szlachcic pojawia
jący się na scenie pozostawiał za kulisa-

mi wszystko, co mogłoby być aluzją do 
dramatu narodowego, historii, walki klas; 
szedł krokiem polonezowym w swoim 
barwnym stroju, śpiewał kurdesze, kurzy
ło mu się z czupryny, porywał panny w 
wir tańca; eleganci z dworu króla Stasia 
zalecali się do pasterek rokokowych, 
przedmiejskie łyki i andrusy spijali pi
wo i jeździli na karuzeli, artystyczni mło
dzieńcy w pelerynach śpiewali na podda
szu sentymentalne piosenki. Nawet cier
pienia i bunty, łagodnie , z dobrotliwą iro
nią wystylizowane, nie mąciły nastroju 
sielanki, lecz jej służyły . Apostrofy o gło
dzie i chłodzie rozrzewniały, a jednocześ
nie były wstępem do kankana. 

L. Schiller 

Jaki jest cel tych wojażów do krainy 
przeszłości? („.) Myślimy, że pożyteczną 

rzecz czynimy budząc w sercach („.) uczu
cia każdemu synowi ziemi przyrodzone, 
niezniszczalne, do których tylko przez 
wstyd fałszywy nie chcemy się przyznać. 

Uczucia te jakby na zaklęcie guślarza łą
czą nas z dziadami ·naszymi, przedłużają 
życie nasze o całą wieczność i dolę sie
rocą znośniejszą czynią. 

Weselej żyć przecież temu, kto wie, iż 

wszystko, co ukochał, co kształt jego du
szy wypracowało, pozornie tylko odeń 

odeszło i że każdej chwili dawność, któ
rej dziedzictwa zapierać się nie warto, 
może stanąć przed nami jak żywa - ku 
przestrodze lub ku pociesze. Stare druki , 
sztychy, rękopisy, dagerotypy, piosenki 
jak kuranty pokutujące w zegarach, ma
ją tę silę guślarną. 
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KRAM Z PIOSENKAMI 

Część I 

Obraz I: „STAROPOLSZCZYZNA" 

KRAKOWIAK KULIGOWY 
ORACJA STAROSTY 
CEREMONIAŁ PIJACKI 
KURDESZ 
POCHW ALA WESOLOSCI 
OSWIADCZYNY STAROPOLSKIE 
MAZUR KULIGOWY 
PO DL UG DAWNEGO ZWYCZAJU 
WALETA 

Gospodarz 
Gospodyni 

- Bogdan NIEWINOWSKI 
- Anna KOŁA WSKA 

Barbara STĘPNIAKÓWNA 
- Andrzej MROWIEC Starosta 

Córka, Panna 
Pan Młody 

Młoda - Maria QUOOS 

Barnaba 
Serwacy 
Agapit 
Jan w Oleju 
Maszkarony 

Szlachta 

P ijacy 

Grzela 
Wa lek 
oraz Zespól A WF 

- Zbigniew GRUSZNIC 
Marek SOKÓŁ 

- Krzysztof KRUPIŃSKI 
- Sylwester MACIEJEWSKI 
- Tomasz GROCHOCZYŃSKI 

- Jarosław DOMIN 
- Lidia BARTNIK-KUBAT 

Teresa MIKOŁAJCZUK 
Irena SZYMCZYKIEWICZ
-TYL 
Hanna SLESZYŃSKA 

- Jolanta GOGOLEWSKA 
Joanna KASPERSKA 
Ilona KUSMIERSKA 
Zenon DĄDAJEWSKI 

Krzysztof ZAKRZEWSKI 
- Stanisław IZYŁOWSKI 

J erzy JANUSZEWICZ 
- Krzysztof KRUPIŃSKI 
- Jacek KAWALEC 

Obraz II: „SKOTOPASKI" 

„BANDURKA" 

Gracje - Grażyna DYLĄG 

Satyr 
Amor 
Psyche 
Muzycy 

Pani 

Panowie 

Jadwiga WEJCMAN 
Jolanta WESOŁOWSKA 

- Tadeusz SOMOGI 
- Jacek KAWALEC 
- Agata RZESZEWSKA 
- Stanisław IZYŁOWSKI 

Jerzy JANUSZEWICZ 
Ryszard PRACZ 

- Barbara MAJEWSKA 
Hanna SLESZYŃSKA 

- Henryk BLAZEJCZYK 
Jarosław DOMIN 
Włodzimierz KUBAT 
Sylwester MACIEJEWSKI 

„ TYCIUTENKI" 

Zalotnica 

Damy 

Tyciuteńki 

Większy 

- Maria QUOOS 
Hanna SLESZYŃSKA 

- Lidia BARTNIK-KUBAT 
Irena SZYMCZYKIEWICZ
-TYL 

- Krzysztof KRUPIŃSKI 
- Tomasz GROCHOCZYŃSKI 

Obraz III: „KLO POT Z ŻOŁNIERZAMI" 

„MAŁGORZATKA" 

Matka 
Ojciec 
oraz Zespól A WF 

- Anna KOŁA WSKA 
- Andrzej MROWIEC 

„co SIĘ STALO WE DWORZE" 

Pani 

Psa 
liiubretki 

Oficer 
Ciura oficerska 
Ulani 

- Barbara MAJEWSKA 
Teresa MIKOŁAJCZUK 

- Bogdan NIEWINOWSKI 
- Ilona KUSMIERSKA 
- Irena SZYMCZYKIEWICZ-

-TYL 
Hanna SLESZYŃSKA 
Agata RZESZEWSKA 

- Tomasz GROCHOCZYŃSKI 
- Jerzy JANUSZEWICZ 
- Zenon DĄDAJEWSKI 

Zbigniew GRUSZNIC 
Stanisław IZYŁOWSKI 

Włodzimierz KUBAT 
Tadeusz SOMOGI 
Zespól AWF 

„JEDZIE ŻOŁNIERZ OD TORUNIA" 

Karczmarki 

Ulani 

Ciura 

- Lidia BARTNIK-KUBAT 
Grażyna DYLĄG 

Jolanta GOGOLEWSKA 
Joanna KASPERSKA 
Teresa MIKOŁAJCZUK 
Maria QUOOS 
J olanta WESOŁOWSKA 

- Jarosław DOMIN 
Tomasz GROCHOCZYŃSKI 

Jacek KAWALEC 
Krzysztof KRUPIŃSKI 

Sylwester MACIEJEWSKI 
Marek SOKÓL 
Krzysztof ZAKRZEWSKI 

- Jerzy JANUSZEWICZ 

„MAZUR ULANSKI" 

Zespól AWF 

*~* ~!'l':'~i": 

Przerwa 20 min. 



Część II 

Obraz IV : „PARAFIANSZCZYZNA" 

,.OBRONA WALCA" 

Kelnerzy 

Mężowie 

Panny 
na wydaniu 

Ciotki 

Wodzirej 

Podchmielony 
Damy 

- Jarosław DOMIN 
Tomasz GROCHOCZYŃSKI 
Krzysztof KRUPIŃSKI 
Sylwester MACIEJEWSKI 

- Andrzej MROWIEC 
Bogdan NIEWINOWSKI 
Ryszard PRACZ 
Tadeusz SOMOGI 

- Jolanta GOGOLEWSKA 
Joanna KASPERSKA 
Teresa MIKOŁAJCZUK 

- Anna KOLA WSKA 
Barbara MAJEWSKA 
BaPbara STĘPNIAKÓWNA 

- Tomasz GROCHOCZYŃSKI 
Krzysztof KRUPIŃSKI 

- Stanisław IŻYLOWSKI 

- Grażyna DYLĄG 

Ilona KUŚMIERSKA 
Lidia BARTNIK-KUBAT 
Maria QUOOS 
Agata RZESZEWSKA 

- Irena SZYMCZYKIEWICZ-
-TYL 
Hanna ŚLESZYŃSKA 
Jolanta WESOŁOWSKA 

Młodzi panowie - Henryk BŁAŻEJCZYK 
Zenon DĄDAJEWSKI 
Zbigniew GRUSZNIC 
Jacek KAWALEC 
Wlodzimerz KUBAT 
Marek SOKóL 
Krzysztof ZAKRZEWSKI 

„ODA DO DZIEWECZEK" 

Pan Artiur 

Panieneczki 

„EMULACJ A" 

- Tomasz GROCHOCZYŃSKI 
Krzysztof KRUPIŃSKI 

- Grażyna DYLĄG 

Ilona KUŚMIERSKA 
Lidia BARTNIK-KUBAT 
Maria QUOOS 

- Irena SZYMCZYKIEWICZ-
-TYL 
Hanna ŚLESZYŃSKA 
Jolanta WESOŁOWSKA 

Panna Marianna - Maria QUOOS 
Hanna ŚLESZYŃSKA 

Pan Wincenty - Krzysztof KRUPIŃSKI 
Sylwester MACIEJEWSKI 

Obraz V : „KRAKOW" 

„KOŁ YSANKA" 

Andrzej MROWIEC oraz zespól 

„KANKAN" 

Szwaczusie 
i modelki 

Peleryniarze 

oraz Zespól A WF 

- Grażyna DYLĄG 

Jolanta GOGOLEWSKA 
Joanna KASPERSKA 
Anna KOLA WSKA 
Lidia BARTNIK-KUBAT 
Ilona KUŚMIERSKA 
Teresa MIKOŁAJCZUK 
Maria QUOOS 
Agata RZESZEWSKA 
Irena SZYMCZYKIEWICZ
-TYL 
Hanna ŚLESZYŃSKA 
Jolanta WESOŁOWSKA 

- Henryk BŁAŻEJCZYK 
Zenon DĄDAJEWSKI 
Jarosław DOMIN 
Zbigniew GRUSZNIC 
Jacek KAWALEC 
Włodzimierz KUBAT 
Sylwester MACIEJEWSKI 
Andrzej MROWIEC 
Marek SOKÓL 
Tadeusz SOMOGI 
Karzysztof ZAKRZEWSKI 

„WIATR ZA SZYBAMI" 

- Sylwester MACIEJEWSKI oraz zespól 

„WALCZYK KATARYNKOWY" 

- Lidia BARTNIK-KUBAT Hanna ŚLESZYŃSKA 
oraz zespól 

Obraz VI „PRZEDMIESCIE" 

„BIELANY" 
„POLKA I" 
- W PIĘCIE MAMY PRZEPYCH 

PAŃSKI... 

„POLKA II" 
- JA PANNĘ ANGAŻUJĘ ... 
,,JADWIGA'' 

Artyści - Jolanta WESOŁOWSKA 
Jarosław DOMIN 
Tomasz GROCHOCZYŃSKI 

Ciotka - Anna KOLA WSKA 
Jadwiga - Irena SZYMCZYKIEWICZ-TYL 
i jej koleżanki - Joanna KASPERSKA 

Lidia BARTNIK-KUBAT 
Teresa MIKOŁAJCZUK 
Hanna ŚLESZYŃSKA 



Ha mlet - Stanisław IŻYLOWSKI 

Sam otna pa n ienka - Ilona KUŚMIERSKA 

P anienka - Lidia BARTNIK-KUBAT 
z mamusią Hanna śLESZYŃSKA 

Ma musia 

Na rzeczony 

Elegantki 

Eleganci 

Piękność 

m iejscowa 

Pa nowie 
p rzy piwku 

Wędkarz 

Cyklista 

Prowadzący 

karuzel 

Ryży amant 

Lodziarz 

- Ba rbara STĘPNIAKOWNA 

- Marek SOKÓL 
K rzysztof ZAKRZEWSKI 

- Grażyna DYLĄG 

J ola nta GOGOLEWSKA 
Maria QUOOS 

- Henryk BLAŻEJCZYK 
J acek KAWALEC 
K rzysztof KRUPIŃSKI 
Tadeusz SOMOGI 

- Agata RZESZEWSKA 

- J erzy JANUSZEWICZ 
Ryszard PRACZ 
A ndrzej MROWIEC 

- Bogdan NIEWINOWSKI 

- Zenon DĄDAJEWSKI 

- Z bigniew GRUSZNIC 

- Sylwester MACIEJEWSKI 

- Włodzimierz KUBAT 

~~1'.:.~ 
X"~~~ 

KUPLETY FINAŁOWE 

Tekst - Agnieszka OSIECKA 

Muzyka - Katarzyna G AERTNER 

· ~~1'.:.~ 
~.T.T. 

ORKIESTRA : Tadeusz DUKACZEWSKI 
Tomasz KANIA 
Tadeusz KAROLAK 
Bohdan KENDELEWICZ 
Piotr KURPINSKI 
I wona LITTYCH 
Zdzisław SUROWIEC 
Włodzimierz WARZĄCHOWSKI 

Wiesław WOZNICKI 

DYRYGENCI : Wojciech GŁUCH 
Tadeusz KAROLAK 
Bogdan SZCZYG IEL 

KUPLETY FINAŁOWE 

tekst: Agnieszka Osiecka 

muzy ka : K atarzyna Gaertner 

W dawnych czasach monarchiści 

rwali sobie włosy z głowy, 

że artyści, ach artyści 
złorzeczyli wciąż tronowi. 
Ale wyszła z tego zupa, 
bo wiadomo nawet w Urlach, 
że od sztuki tron n ie upadł, 

może trochę się poturlał. 

Artystyczny duch 
m iewa pusty brzuch 
w nosie parę much, 
nienaj lepszych słuch. 

Artystyczny duch 
to jest taki zuch, 
co uwielbia r uch, 
a serce ma za dwóch. 
Lecz jak huknie, 
lecz jak tupnie 
będzie polka, szafa gra. 
gdzieś pod miedzą tchórz przycupnie, 
się zaśmieje świ at. 

Bo jak huknie, 
bo jak gwizdnie, 
to poderwie cię raz dwa. 
ruszy okręt, co na mieliźnie 

jest od wielu lat. 
Choć mamy bu ty podarte, 
J ednak eviva l'arte. 

Gdzieś daleko w P aragwaj u, 
pewien kacyk rzekł - o ra ju, 
bo artyści, ach artyści 
chcieli przejąć rządy kraju. 
Ale wyszła z tego heca, 
bo w iadomo naw et w U rlach 
- rząd się przez to nie rozleciał, 

może trochę się poturlał. 



Artystyczny duch 
miewa pusty brzuch 
w nosie parę much, 
nienajlepszy słuch. 
Artystyczny duch 
to jest taki zuch, 
co uwielbia ruch, 
a serce ma za dwóch. 
Lecz jak huknie, 
lecz jak tupnie 
będzie polka, szafa gra, 
gdzieś pod miedzą tchórz przycupnie, 
s ię zaśmieje świat. 

Bo jak huknie, 
bo jak gwizdnie, 
to poderwie cię raz dwa, 
ruszy okręt, co na mieliźnie 
jest od wielu lat. 
Choć mamy buty podarte, 
Jednak eviva !'arte. 

Uszanujcie nas artystów, 
sztuka musi się wykrzyczeć. 
Jakże by wam było smutno, 
gdyby wtem zaczęła milczeć. 
Bijcie brawo pierwsze rzędy, 
wolno się ze śmiechu turlać, 
przez nas nie stracicie grzędy, 
ani nawet daczy w Urlach. 

Choć mamy buty podarte, 
Jednak eviva !'arte. 
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DZIAŁ TECHNICZNY 

Kierownik techniczny 

RYSZARD HRYNIEWICZ 

kierownicy pracowni 

kra wieckiej damskiej - Wanda Kułakowska 

krawieckiej męskiej - Henryk Kupis 

perukarskiej - Aleksandra Glinka 

stolarskiej - Mieczysław Kober 

ta picerskiej - Tadeusz Nowak 

oświetlenia - Mariusz Nowakowski 

elektroakustycznej - Andrzej Zagórski 

kierownik sceny - Władysław Gurdek 

KASA BILET O W A 

Kasa biletowa czynna jest codziennie 
w godz. 10-14 i 16-19 
w poniedziałki w godz. 10-16 
w niedzielę w godz. 14-19 
tel. 33-40-67, 33-68-80. 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje 
Biuro Obsługi Widzów, 
ul. Sierpecka 7, w godz. 9-15 
tel. 33-40-66, 33-68-80. 

W dni powszednie przedsprzedaż bHetów 
prowadzą również kasy tea tra lne: 
SPATiF, Al. Jerozolimskie 25 w godz. 10-18 
tel. 21-93-83. 21-94-54 ; 

Opracowanie grafic zne 

Adrian MILEWSKI 

Wydawca programu 

TEATR KOMEDIA 

cena programu : 36 zł 

Zam. 13~7. RSW „P-K-R" ', Okopowa 5r., 72. T-18. Na kl 6~uu 
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