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Jedną z >vielkich pasji Tuwima - kto wie, czy nie największą 
- był teatr. N'.e było to hobby, jakich mia ł sporo - to była nie
zmiernie .s ilna fascynacja , która sięgała w jego wlasne życie. Zna
liśmy prze cież - mv, j ego przyjaciele - Tuwima w niezawodnej 
„szlagierowej" roli „Czarusia". Nic ma w tym nic uchybiającego, 
lepsze to o niebo od ,,na s'.łę" robionych ponuraków w czarnych 
swetr:ich, od których aż się roi dokoła. 

Dla Tuwima „te?.tr" to było miejsce gdzie się coś „odstawia'', 
„wyczynia", „udaje", ale w tej magii stwarzania całkiem odmien
nej, Lardzo 'suges tywnej quasi-rzeczywistości (dużo c'.ekaws zej -
jc:k mawiał - od tej, która się zaczyna za progiem teatru) pierw
.s ze11stwo d awał aktorowi. Jego kunszt, jego t aj emna wiedza -
„cd Lucype ra chyba zapożyczon a" - zachwycały Tuwima, niekiedy 
nawet l c:k a ly. Kiedyś opowiadał, nie bez wzruszenia, że będąc na 
Ihlce j?ko sześcioletni berbeć aż się zesius iał z ż lu, że się ta 
„dziewczy n a z koralami" utopiła. Tuwim przejmował się teatrem 
i - jak stery d ziennikarz kochający zapach farb y drukarskiej -
był rozmiłowany w arcyspecyficznej atmos ferze kulis tea tralnych. 
P czna1 je dopiero w 1918-1919 roku w „Czarnym Kocie" , literac
kim - j?k s '. ę to mówiło -- kabarecie, prowadzonym przez Kazi
mierza Wroczy!1skiego, wygę teatralnego, jakich niewielu było 

w Koronie. 

Na jde skon alc j pam '.ętam , jak w obskurnych garderobach „Czar
nego Kot a", wychodzących n a obskurne podwórko najobskurniej
s zej kamie nicy n a MarszaJkowskiej , na rogu Siennej, przyjeżdża
jący (n ajczęści ej n a g apę) z Łcdzi, godzinami przesi adywał pewien 
niezbyt imponuj ącej p os tawy młodzian, w bi ałej akademickiej 
czapce, z „mychą" na pol:czku. {Nigdy, ale to doprawdy nigdy nie 
widzia łem, by T 1J \ •im ręką , czy gazetą ze.słan iał ten stem pel d ara
W?.ny r>·u przez w ybryk n atury). („.) Wi c w tej właśnie, jak się 
rzekło, trochą zakisłej atmosferze „niby-teatru", „i.iberbrettlu", 
kabaretu, sublok atorskiego przybytku poezj i - doprawdy czystej 
i odważnej - pomieszanej ze szmirą, z pierwszymi girlsami i stru
simi piórami na czubku i na kuperku, które później będą marze-
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niem, fortuną i sławą Włas ta - tam właśnie zaślubiał morgma
tycznie Tuw:m najzdradliwszą z Muz. Tylu zdradzila, tylu zawio
dła - jemu została wierna. F'.obił z tą Thali ą Cl) mu się podobało . 

Kazał płakać - .płakała, kazał pokł ;;d ać się ze śmiechu - ro bila tJ, 
aż jej fiszbiny pękały. Jednego jej zabronił: śmiać się z nieszczę
śliwych, b:cdnych, upokorzonych - ha, z marzycieli„. 

(fmgmenty eseju Józefa Brodzkiego 
„Tuwim w teatrze", Di'.Ltog 12/63) 

Królował w teatrze. Rozsadzał wszystko wokół sieb'.e i ·wy
zwalał żywioły, Wielkcść jego poezji usunęła w cień dorobek tea
tralny, zasługujący niewątpliwie na csobną ocenę. Obok tłuma
czeń: „Okrętu sprawiedliwych" Jewreinowa (1925), „Rewizorii." Go
gola (1925), „Mądremu biada" Grybojedowa (1951), dokonał trans
krypcji „Płaszcza" według Gogola (1934) i opracował , odnowił , 

udowc ipnił, ozdobił p '.csenkami i przerobił w latach 1932-1939 
osiem komedii, wcdew:!ów i fars. Po wojnie dojał jeszcze „Zielo
nego g:Ia" Tirso de Maliny. 

Wszystk'.e spektakle cieszyły s i ę ogromnym powodzeniem 
a by ły to: 

, Nietoperz" J. Straussa (libretto H. Meilhac i L. Halevy), opra
cowanie .wediug insceniz acji M. Rcinhard ·l (1932); „Pt3ki" Ber
narda Zimmera według ArystofanC'sa, transkrypcja (1933); „Roz
koszna dziewczyna" kom. muz. R. Benatzky'ego, przeróbka (1934); 
, Żołnierz Królowej Madagaskaru", kom. muz. wed ług farsy Do
brzański ego (1936); „Jadzia wdowa", krotochwJa y;ed lug komedii 
R. Ruszkcwskiego (1937); „Porwanie Sabinek" Schiintana, trans
krypc'a (1938); „Ale s:ę zabawił" kem. muz. według Nestroya 
(1939) ; „Serce w rozterce albo ślusarz-w '.dmo" według Nestroya 
(1039); „z:elcny gil" według Tirso de Maliny (1950). · 

Z tych ośmiu sztuk cztery wys tawhlem i ir. scenizowałem jako 
prapremiery w Warszawie. Pinwszą z nich, „Rozkoszną dziewczy
nę", w Teatrze Polskim z Janiną Romanówną w roli głównej . Za
nim przystąoiłem do prób, spot; kalem się wielokrotnie z Tuwi
mem. Zaskoczył mnie niezwyk'ą wrażliwośc'.ą , wyc zuciem sceny 
i młodz'.eńczym entuzjazmem. Pozn ałem go zncczn ie wcześn: ej, b:i 
po wydaniu „Sokratesa tańczącei;:o ", ale Tuwim - cz łowiek teatru 
- ukazał mi sil~ dopiero w 1934 r oku . 

Serdeczny kontakt łączył n as przez prawie 30 lat. Jego radQsny 
temperament ożywiał monotonię codziennych prób. Gwałtownie 
protestował,· gdy mu się coś nie pcdobało, to znów entuzjazmował 
się nad miarę, bił brawo na pustej widowni, szalał. Najgorsze były 
oklaski. Demoralizowały. Nie aktorów wprawdiie, ale komparsów. 
Zrzędzili! 

' 

- Przecież pan Tuwim bił brawo, po co znowu powtarzać? 

A on bawił się , bawił nie tyle własnym dowcipem, ile tratną 
interpretacją, niespodziewaną sytuacją , gestem aktora. Ciekawiła 
bo i p ::- dnicc1la realizacja tego, co stworzył. Zapytany kiedyś, dla
czeeo nie napisze cryginalnej sztuki, uśmiechał się beztrosko, roz- . 
k ~ adal ręce, jakby chciał powiedzieć: - Nie chce mi s:ę, nie mam 
czasu na wymyślanie akcji. Wielki poeta nawiasowo parający się 
twórczością estradową, nie lubił mozolić się nad konstrukcją dra
mat:·czn ą, intcres owa'.o go przede wszystkim słowo, kalambur, 
dowc:p. Postac;e w jego przeróbk ach nic zawsze przekonują praw
dą, zawsze jednak bawią i śmieszą . Brał byle jaką akcję i na jej 
kanw:e wybuchał racami najkapit alniejszego humoru. 

(„.) Dawał scenie spektakle lekkie, wesołe, może błahe, ale ja
kież dowcipne! Lekkie spektakle„. te „lekkie" są najcięższe w te
atrze. I do napisania i do zagrania. Laik zarzuca wielkości, że pa
ra się farsą . Niesłusznie. Wielcy kompozytorzy francuscy, których 
dzieła gra;ą filharmonie świata, piszą mcdne piooenki. To świad
czy tylko o wszechstronności. Te piosenki mają poziom. Tuwim, 
w ielki poeta, też pisał piosenki: liryczne, satyryczne. I robił adap
tacje starych fars. Ale j a k to Nbił! Można by powiedz.!eć, że 
teatr dzia :ał na niego jak wino. Upijał się na wesoło, 

(fragmenty eseju Janusza Warneckiego 
•. Notatki o Tuwimie", „Dialog" 12.'63) 

W roku 1933 Teatr Polski wystawił „Pt~ki" Arystofanesa w pa• 
ryskiej wersji Zimmera i w opracowan:u Tuwima. To przedsta
wienie stało ·się sensacją, szturm do kasy teatru nie ustawał, dzie
siątki pysznych powiedzeń i żartów obiegały Warszawę. 

(„.) Kilk a lat później na tej samej d cstojnej scenie Teatru Pol- . 
skiego wystawiono w tuwimowskiej ad aptacji „Jadzię wdowę; '. 
I znów to samo: szaleńcza wesołość na i;cenie („kindziuk" Kurna• 
kowicza, tego się nie zapomina), szaleńcza zabawa na widowni, 
w '. elotygodni::wy szturm do kasy. A był to okres dla teatrów ju~ 
bardzo ciężki, komplet na widowni stawał się coraz większą rzad
kośc'.ą, piE;ć czołowych teatrów musiało się polączyć dość nieszczę
śliwie w jeden koncern pod skrzydełk ::mi Towarzystwa Krzewie
nia Kultury Teatralnej („Towarzystwo Krzywienia Kultury" - tra
\-.restowano za kulisami teatrzyków), aby wspólnym wysiłkiem wią
zać jakQś ·koniec z końcem. W tej sytuacji powodzenie „Jadzi wdo
wy" było czymś wyjątkowym. Warszawa natychmiast zareagowała 
nowym d cwcipem: wszystkie teatry T.K.K.T. mów:ło się, żyją 

obecnie za wdowi grosz„. 

(z eseju Jerzego Jurandota „Teatr 
mój widzę zabawny", , D :atog" 12163) 
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Jadzia . 
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Aktualna obsada na tablicy w hallu. 
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Dlaczego staroświecka krotochwila przeżywa glównie dzięki 

Tuwimowi swój renesans dopiero na parę lat przed wojną? Czy 
dlatego, że nie zaproponowano mu wcześniej wspólpracy? Przy
czyna tkwiła gdzie indz'.ej: kiedy Tuwim p!sal „Ministra z Warsza
wy" EO/ z achwycał się jeszcze oryginalną farsą Dobrzańskiego 

wystawianą na pierwszej scenie Krakow:i. Pięć lat później, kiedy 
podziwiano już wodewile w opracowaniu i inscenizacji Schillera, 
Boy pisal o „Żołnierzu": „aby dziś wznowić z powodzeniem tę far
sę, tneba nie tylko myszki, ale i ogromnej dozy humcru, który by 
potrafił przyrumienić wyblakły nieco i naiwny wątek". Potrzebny 
był dystans kilkudziesięciu lat wobec epoki fin de siecle'u, zachły
śnięcie się nowoczesnością, by powrócić do błahych fars z prze
śmiesznej epoki dzieciństwa z przekonaniem o konieczności grun
townej obróbki literackiej i sentymentem jednocześnie. Właśnie 

z sentymentem. Wulge.rne napaści kilku recenzentów na ad3.ptację 
„Jadzi wdowy" spotkały się z natychmiastową ripostą Tuwima. 
Całkowitą bezpodstawność głównego zarzutu, że „z złośliwą· ra
dością karykaturuje pogodne krotochwile dawnych ·autorów, prze
mienia je w galerie -idiotów, kretynów, bęcwałów, łobuzów .i kan
ciarzy"' wykazał obszernie sam autor, a konfrontacja tekstu Rusz
kowskiego i Tuwima całkowicie to potwierdza. Tuwim skrócił 

sztukę, nadał rozwlekłemu dialogowi tempo i lekkość. Przesunął 

akcenty z elementów satyrycznych, tkwiących już w farsie, w in
nym kierunku. Ch3.rakterystyczne zmiany: usunął próbę sprzedaży 
zapisu Lickiemu, dodał natomiast wszystkie nocne ra:-idki. Nie ma 
racji tylko poeta pisząc o Jadzi, że z::-stała „tą samą głtipiutką 

gąską, jaką była w sztuce Ruszkowsk '.ego". Otoczona tylu męż
czyznami nauczyła się szybko, jak z nimi pcstępować. Łączy ko
biecy spryt z uporem. Widać też koncepty Fredry. Adaptacja przy
pomina nieco „~Huby panieńskie", ową grą obu str:m spowodowa
ną zazdrością i przekorą jednocześnie. Scena. w której wuj Krzy
sztof mówi o spince, a Barbara o córce, ściągniqta iostata z „Pana 
Jow'.alskiego". Krc;ci się zabawny, staoświecki kalejdoskop, pe:en 
komicznych p'.)staci i wydarzeń. Nie ma tu ludzi dobrych i złych, 
wszyscy są jednakowo śmieszni i traktowani pobłażliwie jak cały 
świat, który już odszedł. Bo o chwale adaptacji Tuwima decydo
wała w znacznym stopniu nie wartość J:teracka tekstów, czy na
wet ów słynny humor, bo i tu zdarzało mu się „puszczać", ale 
umiejętność trafienia we właściwy ton, uderzenia we właściwy 
klawisz. Zdolność bezbłędnego wydobycia i zagęszczenia niepowta
rzalnych cech epoki i jej stylu. 

8 

(„.) Rzecz dz'.ejc się nadal w Galicji, ale oczyszczonej ca!kowi
c:e z ni€micckiej atmcsfery, w Galicji zapatrzonej z pbdziwem lub 
niepokojem w dalck:i War.>zawę. Bolesław śpiewa „Małgorzatkę" 
zamisst ary jek z r'c-m:cckimi tekstami, którymi naszpikowrny był 
ebf:cie wodewil Ruszkowskiego. Feliks podaje się nie za galicyj
sk:ego kompozytJra Calla, lecz za warszawiaka Jana Reszke. ,,Ach, 
ten war.:;zawiak" - mówią stale o Feliksie, co ma być synonimem 
lekkości, wdzięku i szelmostwa. 

( ... ) Znamiennym zabiegiem jest indywidualizacja wujów Jadzi 
wd0wy. Adolf-marzyc'.el, odkrywca wszystkich dzisiejszych udogo
dn'.eń technicznych. Bolesław - trzpiot, znawca kobiet i koni, eks
pert od skoligaceń. Krzysztof - pantoflarz pogodny i ironiczny. 
I wreszcie pisany dla KurnakowiCZ3. - Mieczysław, pyszna posbć 
Żmudzina. Podobnie jak papa Anetki („Rozkoszna dziewczyna"), 
, król czekolady" zna tylko jeden temat - czekoladę, tak Mieczy
sław mówi, i to kresowymi prowincjonalizmami, wyłącznie o jedze
niu„. 

<:..) Role charc:kterystyczne, których szczególnie brak we w.>pół
czesnej kcmedii - oto nowy powód sławy tuwimowskich aja9-
tacji. 

(fragmenty eseju Tadeusza Januszewskiego 
„Tuwima droga przez teatr", „Dialog" 8."6 ·1) 
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