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W zawrotnym 
tempie, koloro

/ wo, zama•zY• 
iele: kulik i kurdeszowe pnyipiew
ki, par11die XVIII-wiecme, polonezy, 
bandurki starop11lskie • przaśnym 
humorku, żołnierskie przyśpiewki ze 
słynn~ „Małrorzatk~" na czele. Tań
'ce stylizowane, ,.z epok" - od sta
ropolszczyzny połysldiwej od futer, 
.szabel, kontu11zy poprzez młodopo·l
szczyznę z.ielono-bs.lonikowl\, aż po 
folklor podmiejski i miejski. Piosen
ki i. tańce % poddasza, 7' krakowskiej, 
absyntem ptchnącej kawiarni, z 
Bielan lat dwudziestych i trzyd:iie
stych. 

Polaków portret włuny - w pio
sence. Przekrój przez la ta, war„twy 
społeczne, kultury. Obrazki ku pa
mięci i rozrywce, przypominające 

tradycje wegelenia «ię W;Spólne dla 
całego narodu. 

Jednym słowem - Kram • pio-
1 

simkami Leonai Schi'llera. Ukochane 
dziecko wybitnego twórcy, uprezen
towane po raz pierwszy w tym ukła
dzie w roku 1949 w Lodzi, w Teatrze 
Wojska Polskiego. I odtąd grywane 
czę.sto, choć nie tak cz~to jak trze
ba. 

Schiller piosenki\' b.awlł się od za
wszę, od chłopięcy_ch lat. Z gimna
zjum Nowodworskiego uciekał, by 
występować w „Zielonym Baloniku", 

w Figlikach Szy!manowych, potem 
też nie gardził - już dorosły i ,.po
ważny", współpracujący serio :i Gor
donem Creigiem - występami w 
Momusie, kolażajl1i piosenkowymi, 
wykonywaniem i opracowywaniem 
tekstów na.jlżejszej muzy. Spiewał, 
grał, tłumaczył, reżyserował, szperał 

i odnajdywał stare piosenki, wysta
wiał je w tematyczne całości, cyze-
10\vał popularh.ował, reklamował. 
Staropolszczyznę .odkrywał takżll i 
z tej strony - nie tylko w miste-

piosenka~!" 

Eviva l'arte 
.„ .· 

I 

Teresa Krzemień 
/ 

riach. Piosenki żołnierskie, legiono
we i każde inne to · była jego spe
cialite to.warzyska i rozrywkowa. 

Kram z piosenkami do.pieszczony 
w roku 1949 i w tej formie „zafik
sowany" jako całość to był efekt 
p;ób i podejść do tematu piosenk<. 
całego niemal Schillerowego życia. 

Miało to radować oczy i uszy, uczyć 
smaku i tradycji rodzimej, bawić 

szlachetnie, słowem; edukować nie
postrzeżeni?, mimochodem. Obywa
telsko i kulturalnie. W swo;ej skła
dance daje przegląd stylów „bawie
nia się"; widz cieszy się, ale połyka 
też jakąś wiedzę - prościutką, acz 
syntetyczną - o przeszłości, kultury 
związanej z przeszło~cią narodu. 

Dla aktorów ta zabawa w krc.m 
piosenkowy to zawsze egzamin naj
wyższej próby. Wiadomo: zagrać ko
medię je~t najt:-ud::irj. Tutaj tę ko
mediowosć trzeba wyśpiewać, wy
taó.czyć a wszystko w szkicu zaled
wie, w estradowym błysku, paroma 
kreskami. Z zachowaniem stylu, z 
poszanowaniem konwencji. O ten 
styl na scenie pol~kiej dzisiaj bodaj 
czy nie najtrudniej. 

Dlatego trzeba dać brawa insce
nizacji Kramu z piosenkami w Te
atrze Komedia na Żoliborzu. Dyspo
nując zespołem, 9 którym uikt nie 
powie , że jest znakomity dała Olga 
Lipińska spektakl świeży, żywy, at
ra~cyjny i nieprawdopod9bnie dyna-

miczny. Na uwagę i ui,nanie usłu
guje fakt, że udało się re'żyserce 

przygotować przedstawienie ze
s polowe w każdy calu. Ta ze
społowość jest zresztą jego silą &lów
ną. 

Aktorzy . K-Omedii.poti:afią.-· oK'a
zuje się - wpadać na scenę jak bu
rza, taó.czyć · równo, śpiewać nieźle, 
dochowyw;ić 'tempa, które jest co 1;ię 
zowie brawurowe. 

A wyczucie stylu? Z tym bywa.już 
~óżnie, ogólnie biorąc - nie . n~jgo
rzej. Pomaga spektaklowi scen9gra
:!ia (malpwane na płótnach „znaki" 
epoki) i pomagają przebogate stroje. 
Prawdzi·we futra do lamówek i koł

paków, prawdziwy brokat na kon
tusze paradn~, prawdziwe krynolin
ki XVIII-wieczne, istne kreacje z lat 
dwudziestych w stylu ówczesnego 
pop-parada i wystawa jsk' w . do
brej rewii. Autorka proje.ktow ko
stiumów Anna Rachel mogla tu ,80-

b:e najwyrażniej poszaleć i· poo;zalała 
na całego. Feeria kolorów i mate
riałów o różnych :!akturac~, bar.w,
ność i rozmaitość - to .się ·podoba 
widzowi. Trochę to wszystko ie-'t za
nadto nowiutkie i lśniące, zanadto 
~pod igły, ale skoro Olga Lipi1'tska 
\\'ystawila Kram z: za.cięciem rewio
\.;ym - nie razi. 

Bo to jest rewia. stylowa i wsparta 
o tradycję, ale rewia. I dalej już 
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ukryć się nie da:· rewia be!: twiazd · 
Solówki nie wypadają źle (niektóre). 
mają wymyślone pointy, tricki,•• „1 
po'myslemr, ale prawdziwych mist„ 
rzów tu zl1aleźć ·trudno. Stary polski 
kłopot: niedobór aktorów, którzy 
mogą udźwignąć repertuar rozryw„ 
kowy wysokiego lotu, w tym korne~ 
diowo-piosenkowy. Teatr Komedi• 
jest po to, aby 'b'awić. I robi ostatn'i() 
co może w tym zakresie, .ale cudów 
nie ma. Oldze Lhpińskiej udało " i~ 
bardzo . wiele, aktorom Komedii 
- również. Tak dużo, że upoważniii 
mnie to do . traktowania ich prac)' 
serio, ergo rlt"t nieukrywania kur• 
tuazyjnie tego, co grzeczniejszy re„ 
cenzent zechciałby może przemilczeć. 
Teatr ten b~dzie mógł trać wszystk!J 
....:.•od· Fredry po kabaret - wted:)' 
kiedy każdy z jego aktorów potrafi 
dać sobie radę sam na sce'nie: w dia. 
logu z partnerem, w piósenee solisty/ 
w ·pancerzu konwencji stylu () jak, 
akurat chodzi. Na razif uds.je :się t11 
w · 1rupie, co urno w 11obie jest ewe-
11ementem w naszych teatrach roz:
ry~kowych., 

··.zd.aję .sobie -tprawę, te to, ez:ego 
braki dos.tr'zegam ·w Komedii jest te. 
matem ·ogólnopolskim, 'nieduszni• 
kiedyś tapoznan_ym. Komediowy 
dialog, tzw. · bulwar, umiej~tnośd 

amanta i pierwszej naiwnej - cd 
jak dawna muz teatr lekcewdył to 
"'szrAtko· skoncentrowany nt rómaUA 
tykach i arotesce wspólczesnej. 

A rzeczywistość Akrzecty oora1 
bardziej. „W tym temacie". Wygt_ar• 
czy pooglądać prr.edstawienia w Sy. 
renie czy w Kwadracie (w którym 
Mtatnia premiera Gang Albert614 
'Pozwoliła skutecżnie zapomnieć Q 

tym, u ki edyś ~rywano tu „kome
dyjki" przyzwoicie i na poziomie). 

Nie · mu!i tak być - Jak sił: ko· 
chaJa we WspÓlcze!nym moż~ po
służyć za sztandar Ewycięstwa nad 
malkontentami lękającymi si~ lżej· 

~zego 'l:'e~1·tuaru, ale też t.am ira .si~ 
to ,;lekkie" po mi;;trzowsku! 

Co do Kramu % pio~en'kami na 
s:erpecRie'j: · mimo wszystko jes! · 
be;!!;p,omyn} sukcesem malej ścen.i: 

z .nie '-najlepszą - pamiętamy - tra· 

dycją. · • .. , ! 

Reży!erka', pobawiłj' .~ i~ nieee 
układem Schillera, tu i 6wdzi~ po· 
zwoliła sobie na dowcip, tle w za. 
sadzie pozostała mu wierm1. Nie g:a 
się jedyn;ie oryginalnego nrtlłu; za„ 
m i'llst niego ześpół śpie\Vl kuplety 
pló1•a , Agnieszki Osieckiej, w miar~ 
wspólcźesn~ i nie zanadto ostre ' 
Traqycja Kramu pozwa~a, tu na w ie· 
eej ;.~asz ·eh czasów" w :fi~alnyt 

pp:yśpie:wkac;_h,. ~·tl~ jest jak · jest. 
zgłębiać tego n.ie mam ~ainiaru: 

' 
Śpiewa 'ię wi~c; 

U szanujcie na.! artystów 
s=tuka musi' iię · wykrzucut. 

Jasne - choć 'mamy •buty podarte, 
jednak eviva !'ci.rte. ., < " 

I' ., 

Teatr ~o~edi~;. J.eoil. Sehil~~ 
· 'I piosenkami. R.eiyseri ~ scenorralia Andrze - a· 
~kostiumy Anna Rachel, che· 
reoP:alia Henryk, Konwiński, kiro
ro'l\'łlictwe muzyczne Wojciech 
Głucli. Premiera czecwiec 198ł. 


