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(„ .) Brecht pisał Artura Ui w Finlandii, w roku 1941. Charyzmatycz
nemu wodzowi, który ruszył na podbój świata, przeciwstawił gangsterską 
szopkę, zbrodnię odarł z pozorów wielkości. Znowu Komentarz: „Ui 
jest parabolą napisaną po to, aby unicestwić i zniszczyć powszechny 
a niebezpieczny respekt wobec wielkich morderców i zbrodniarzy". Im 
głośniej rozbrzmiewają marsze wojskowe i wrzaski o potędze, tym usil
niej trzeba dbać o zachowanie dystansu. Nie podejmować polemiki, nie 
silić się na kontrargumenty; jedno i drugie już z góry byłoby zgodą na 
przyjęcie płaszczyzny narzuconej przez przeciwnika. I zresztą z jaką po
lemiką, z jakimi kontrargumentami można zwracać się do ogłupiałego tłu
mu, który - jeśli nawet nie uczestniczy w zbiorowym szaleństwie Par
teitagów - to, oszołomiony szaleństwem innych, zawsze jednak skłonny 
będzie powtarzać, że „choć nie ze wszystkim można się tu zgodzić, jednak 
jest w tym przecież jakaś wielkość", albo że „nie można lekceważyć idei 
o takiej sile oddziaływania". O czym z takimi dyskutować? O czym ich 
przekonywać? („.) 

Kariera Artura Ui może się wydawać najradykalniejszą krytyką ję
zyka, jakim posługiwał się nazizm: ideologię w znacznym stopniu opartą 
na słowie przedstawia w całkowitym oderwaniu od jej haseł i frazeologii. 
Pewnie, trochę jesfto wynik obranej przez Brechta konwencji: gangstero
wi z Chicago trudno było włożyć w usta słowa o narodowej misji i rasie 
panów, naszpikować jego tyrady cytatami z mów Hitlera i wypisami 
z Rosenberga. Chociaż czy rzeczywiście było to niemożliwe. Przecież 
Fi.ihrer aż prosił się o parodię. Więc jeśli Brecht uniknął takich aluzji, 
trudno uznać to za przypadek. Opatrzył swój dramat dosłownie histo
rycznymi didaskaliami, dał postaciom znaczące nazwiska, zażądał napi
sów z bezpośrednimi odniesieniami wydarzeń scenicznych do dziejów 
Trzeciej Rzeszy, podchwycił reguły demagogii; ale hasła nazistowskie 
zignorował. Jakby chciał przez to tym mocniej podkreślić dysproporcję 
między nieuchronnym działaniem praw historii a przypadkowym w grun
cie rzeczy charakterem i osoby wodza, i jego programu. W tej wizji dzie
jów nie tylko po władzę sięga everyman; jest to w dodatku everyman 
głoszący cokolwiek („.). 

Jest rok 1936, rok złych wróżb . Wojna w Hiszpanii, w ojna w Abisynii. 
Przeciw demokratycznej tradycji coraz silniej występuje Europa dykta
t ur. Krzyk wodzów rozbrzmiewa po całym kontynencie, wielu zachęca do 
naśladownictwa. Już rządzącym podsuwa nowy styl; spragnionych wła
dzy podnieca do walki. Oto lekarstwo na kryzys gospodarczy i parlamen
tarne s pory, oto sposób budzenia społecznego entuzjazmu. Oto droga do 
potęgi, do wielkości. Ludzie wychowani na innych wzorach przecierają 
oczy ze zdumienia: przecież to półinteligent, ten w czarnej koszuli, prze
cież to po prostu pajac, ten z wąsikiem. A tymczasem tłumy skandują: 
wodzu, prowadź! Jak powstrzymać ten zbiorowy obłęd? Tłumaczyć, że 
to niegodne, niebezpieczne, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem - a kto 
w rozgorączkowanym tłumie zechce rozważać jakieś argumenty? Ostrze
gać - kto usłyszy przestr-0gę w powszechnym wrzasku ? Więc może emo
cję przebić inną emocją, tam gdzie zawodzą racje, wydobyć przynajmniej 
śmieszność? 



K ariera A l f a Omegi, wodewil Tuwima i Hemara n ie ma oczy w1sc1e 
tego wymiaru, jaki skłonni jesteśmy przypisywać sztuce Brechta: i am
bicje były tu mniejsze, i okoliczności historyczne jednak inne. Ale ów 
niegdysiejszy szlagier Cyrulika Warszawskiego także jest przecież doku
mentem: świadectwem moralnej wrażliwości pisarzy, którzy - dostrzegł
szy niewidoczne dla innych symptomy zła - czuli się obowiązani pro
testować. J eszcze nie przeciw zbrodni, lecz przeciw temu, co może 
kiedyś do n ich doprowadzić . Zatem K ariera Alfa Omegi jest też pew
nym - na miarę kabaretu - rozpoznaniem socjologicznym ; warto za
pytać, ile z tej z kolei perspektywy można było wówczas dostrzec. Innymi 
słowy - choć pytanie wydać się może nie na miarę żartobliwego w końcu 
widowiska - jakie zjawiska społeczne zostały przez autorów podchwy
cone jako skorelowane z fenomenem rodzenia s ię dyktatur w dwudzie
stowiecznej Europie? 

Jest to pytanie zarazem o dyktatorów i o społeczeństwa. Zacznijmy 
od tych ostatnich. Kariera Alfa Omegi nie jest oczywiś cie żadną analizą 
socjologiczną; pewnych rzeczy jednak można się s tamtąd dowiedzieć. 
Więc na przykład tego, że mamy do czynienia ze s połeczeństwem zato
mizowanym. Więzi międzyludzkie zostały osłabione, nadszarpnięte : świad
czy o tym pewna \lizajemna nieżyczliwość, czy to w biurze gdy Alf jes t 
jeszcze urzędnikiem , czy to na próbach w operetce, czy to wreszcie w tłu
mie oczekującym na występy słynnego śpiewaka. Nieżyczliwości tej to
warzys zy również pewne powszechne niezadowolenie ; dowodem jest t u 
zarówno stały lęk rządzących przed rewolucją, jak nastroje oczękiwania 
i niepewności przebijające z wypowiedzi zebranych na ulicach wielbi
cieli Alfa; w tle można tu także doszukać się pamięci o niedawno prze
bytym kryzysie ekonomicznym. Występuje wreszcie niezbyt określone, 
n iemnie j silne pragnienie, żeby ten niekorzystny nastrój uległ zmianie. 

Żeby nareszcie coś się stało, cokolwiek. Tę podatność, psychiczną go
towość znajdujemy zresztą wprost sformułowaną w słowach ulicznego 
mówcy, obwołującego Alfa mężem opatrznościowym: oto ten,, który spra
wił, że ludziom chce się wychodzić na ulicę, że naród zaczął wykazywać 
inicjatywę, Zatem to wielki, naprawdę wielki człowiek, skoro zdołał wyr
wać społeczeństwo z marazmu. Można tu pominąć wyrażnie parodystycz
ny charakter tego przemówienia: sens zasadniczy jest przecież prosty : Nie 
mamy idei - chcemy idei - pójdziemy za tym, kto nam jej dostarczy. 

Łatwo więc zauważyć , że zaprezentowane w wodewilu społeczeństwo 
w silnym stopniu przejawia tendencję, którą Erich Fromm w kilka lat 
później określi jako „charakter autorytarny". „Pierwszym mechanizmem 
ucieczki od wolności - pisze Fromm - jest tendencja do rezygnacji 
z niezależności swego indywidualnego „ja" i w topienie się w kogoś albo 
w coś znajdującego się na zewnątrz, aby na tej drodze uzyskać siłę , któ
rej brak s i ę odczuwa samemu. Wyrażając to inaczej, idzie o szukanie no
wych „wtórnych więzów" jako zastępstwa utraconej więzi pierwotnej". 
Gd zie indzie j zaś Fromm wspomina wprost o „ucieczce przed nieznośnym 
uczuciem samotności i bezsiły". Klasyczna anali za Fromma, poparta po
tem empirycznymi badaniami nad „osobowoś cią autorytarną" prowadzo
nymi przez ze spół pod kierunkiem T. W. Adorno, odnosiła się przede wszy
stkim do społeczeństwa niemieckiego z cza sów Trzecie j Rzeszy; polscy 
a utorzy dysponując materiałem znacznie mnie j wyrazistym wykazali 
niemałą przenikliwość . Gniewni drobnomieszczanie z warszawskiej uli
cy, oblegający hotel, w którym zatrzymał się uwielbiany Alf, również 
pragnęli swą samotność i bezsiłę osłonić płaszczem cudzego autorytetu . 

Wiedzą o tym społecznym oczekiwaniu na jednoczące hasło autorzy 
wodewilu obdarzyli także rządzących. Poszukiwanie idei jest głównym 

zmar twieniem Ekscelencji - skądinąd karykatur:i: urzęd~ją~ego premie
r a. „Coś, co by porwało masy. Co by da_ło narodowi o~po~edz na wszyst
kie problemy" - marzy znużony dygmtarz, rozpatruJąc listę n? poły ~b
surdalnych, na poły autentycznych haseł, ~a~ie .mu pro~onuJe usłuzny 
Adiutant. Bo w zasadzie tych haseł przec1ez me brakui~; „Warszawa 
w kwiatach". „Warszawa w kwitach", „Warszawa w ?utach , „Warsz_av.:a 
w betach", „Warszaw a w ratach" - ten .cykl dowcipów m'.1 oc~ywiście 
swoje aluzyjne odniesienia; z tego jednak, ze przez EkscelencJę, m~ zosta
je ostatecznie zaakceptowany, nie wynika, by inne! podobne, r:1e b~ł:l'. 
propagowane z całą usilnością. świadczy o tym chocby wspommane JUZ 
wystąpienie ulicznego mówcy: zlepek n!ekoheren~nych_ sloganów, sk_łada
j ących się na papkę ideologiczną, ktorą karm10ne Jest społeczenstwo 
i k tóra zastępuje mu zwykły język . 

Ideolo ideolo". Niedarmo w tym samym roku 1936, w którym po
wst~ła Ka~iera Alfa Omegi, Tuwim napisał także Bal w O~erze, poem~ t 
drastyczny i nieledwie nihilistyczny w zestawieniu z11dobrot~1wym w kon
cu wodewilem. „Takie małe, małe, słodkie IDEOLO - ś?i_e":'ała apoka
liptyczna wszetecznica w zakończeniu B~lu w Operze. '!DzistaJ strrraszne 
ideolo" - wykrzykiwali gazeciarze. Za~ w ~ztuce A~mtar:! R;opon~wa! 
w tej samej funkcji: „Czołem", „Społem , „Niebawem , „~llsc1 '. „:ro Jed 
nak". Te żarty podyktował oczywiście zdrowy odruch mechę~i mt~lek
tualisty wobec stylu propagandy, ale na t~m . sprawa s 1~ _me_ koncz;y-~ 
Hasła są puste i głupie, ale potrzeba, które~ me zaspa~aJaJą, Jest ~aJ 
zupełniej autentyczna. „L1,1dzie na coś czekaJą.„ .czegoś 1~ potrzeba 
mówi Adiutant. „Czego chcą?" -:-- pyta Eksc~ler:cJa. „Pew:ii~ teg? h'!,;~a_:: 
prędko - może jeszcze wymyślimy - a moze Jednak lep~e~ woJsko . 
odpowiada rozmówca. Społeczeństwo i;ia n~e ~ylko skłonnosci autorytarne, 
ma także poczucie kompletnej ideowe] prózru. . „ 

Jak to? A te wszystkie slogany, te wszystkie frazesy, ów ton_ „ideolo 
pojawiający się wszędzie, czy trzeba, czy nie _trze?a? Dlaczego me z tego 
repertuaru nie może odegrać owej j_edno~ząceJ roll? Autorzy K~r_iery .4lf~ 
Omegi uchwycili tu, jak się zdaJe, mną istotną cechę. os?b~wosci autory 
tarnej: haseł propagandowych jest i:ue tylko ~?- duzo 1 me tylk? ła~wo 
wyczuć ich zupełną przypadkowość 1 dowolnosc ; mankamentem ~eh Je~t 
także to że są głoszone przez czynniki oficjalne. Znowu odwołaJmy się 
do Fro~ma: „W charakterze autorytarnym tk:V~ jeszc~e pewien rys_ („.) 
tendencja do przeciwstawiania się autorytetowi i stawiama czoła kazde
mu naciskowi „od góry" (.„) Niekiedy postav.:a ":'ob_ec autorytetu ~ywa 
dwoista. Osoby takie skłon111e są walczyć przeciw Jak1_emuś zespoł_ow1. au
torytetów, szczególnie jeśli są zawie_?zior:ie z IJ<?WOdu Jego słabości, a J~d 
nocześnie _ lub później - ulegają mneJ grupie auto_r_Ytetów, któ~a dzię
ki większej sile, bądź też więcej obiecując, zaspokmc mogł3:by ich ma
sochistyczne „tęsknoty". Łatwo przełożyć te słowa na sytuacJe z_ nasze_go 
wodewilu: hasło jest rzeczywiście wytęsknione, lecz to hasło musi przyJść 
z zewnątrz, spoza dotychczasowego układu. 

Tego nie wie Ekscelencja, zapatrzony w obce, zagranic~ne wzory: ro~u
mie już potrzebę ideologicznego impulsu, nie dopuszcza ?e?nak do świa
domości faktu, że ów impuls wymaga nowego typu nosiciela. Ekscelen
cja jest imitatorem i tłum wyczuwa w nim imitatora. Dotych~zaso":'y 
dygnitarz nie jest materiałem na przywódcę c~~;,zmat?"cznego:, taki~ 
przywódcą może być tylko ktoś nowy. Ktoś „z mzm , ktos „z nas . Taki, 
jak Alf Omega, „prosty chłopak z Brzozowca". . . 

Toteż w znakomitym duecie, zawierającym pochwałę głosu Ja~o naJ 
doskonalszego instrumentu sprawowania władzy, tylko pozorme _Alf 
i Ekscelencja śpiewają tę samą piosenkę . „Mieć głos , ten głos, co działa 



jak opatrzność, co tłumy zwycięża i spręża je na baczność .. . " - dla Eks
celencji jest to tylko marzenie, dla Alfa - rzeczywistość. Nieszczęsny 
dygnitar~ bę_dzie jes_zcze potem próbował naśladować sławnego śpiewa
ka, będzie się w taJemmcy przekradał na lekcje do star:ego Profesora 
być może w przyszłości, już w sztuce nie uwzględnionej, spróbuje zdys~ 
kontować sukcesy Alfa i wykorzystać je dla własnych celów politycz
nych. Ale wymarzonego głosu nie zdobędzie. Mimo w szystkich umizgów 
należy do innej formacji. 

Bo_ sukces Alfa nie tylko stąd się bierze, że to ktoś nowy, zdolny za
spokoić społeczne podświadome tęsknoty. I nie tylko stąd, że hasło, z któ
rym śpiewak występuje - „śpiew dla szareg<J człowieka" - skutecznie 
odwołuje się do egalitarystycznych i antydygnitarskich postaw tłumu. 
Alfa od Ekscelencji odróżnia przede wszystkim w i ar a. To, czego dyg
nitarz musi się dopiero uczyć, nieudolnie naśladując obce wzory, dla 
śpiewaka jest po prostu częścią osobowości. 

Czy miał tę wiarę od początku, trudno dociec. Na pewno wierzył 
w siebie, w swój talent, w swoją wielką przyszłość. Misja pojawia si~ 
póżniej, wraz z sukcesami. Pewnie, wodewilowemu bohaternwi nie jes1 
potrzebne szczególne bogactwo psychiczne, ale i tak autorzy Karier11 
Alfa Omegi zdołali opowiedzieć o nim dużo - i wcale sobie zadania nie 
upraszczali. Alf nie jest kukłą, wyniesioną na wyżyny przez prosty zbieg 
okoliczności: swój sukces zawdzięcza sobie samemu i nic w sztuce Tuwi
ma i Hemara nie pozwala podejrzewać. by jego triumfy nie były zasłu
żone. Nic też nie wskazuje na to, by publiczne koncerty i chwytająca za 
serce spontanicZillość stanowiła tylko precyzyjnie obmyślony trick rekla
mowy. I nawet w odwołaniach do skromnej przeszłości, w owym okrzy
ku o „prostym chłopaku z Brzozowca" nie ma właściwie demagogii. Po
chodzi stamtąd? Pochodzi. Był bezrobotnym? Był. Ma rzeczywisty talent? 
Ma. Nawet głos w tłumie: „to dobry człowiek, prosty chłopak, byczy fa
cet" - też jest zapewne prawdziwy. Więc o co właściwie chodzi, gdzie 
się kończy bajka o Kopciuszku i zaczyna rzeczywiste niebezpieczeństwo? 

Mówi Alf: „Nie można się zatrzymać - sam nie w.iem, kiedy to przy
szło i jak - widocznie musiało przyjść - wszystko jedno, czy ja chcę, 
czy nie - o n i chcą - ja muszę: jestem im potrzebny. Czuję się zu
pełnie, jakbym płynął - ręką ani nogą nie ruszam - ale woda mnie 
niesie - fala - ty tego nie rozumiesz - sama mnie niesie - człowiek 
czuje się tak lekki, jakby był tej wodzie potrzebny. Z powrotem już 
nie można ... tylko dalej - cokolwiek zrnbię co powiem, co mi się wymknie 
nawet niechcący - to mnie posuwa naprzód - proszą się, chcą - naród 
chce". Przywódca charyzmatyczny czuje się jedynie sługą własnej misji. 
Poddaje się prądowi, na irracjonalny entuzjazm tłumów odpowiada włas
nym entuzjazmem. Wspólnota wodza i poddanych realizuje się niejako 
przez współzachłyśnięcie: równie dobrze można ją osiągnąć przez koncert 
z hotelowego balkonu. jak przez łopot czerwono-czarnych sztandarów. 
Zamknąć oczy, wyłączyć rozsądek. Czucie. Czyn. Pęd. Zatracenie w zbio
rowości. Ekstaza. I świadomość, że małe słabe „ja" staje się częścią po
tężnego, niezwalczonego „my". 

Zatem niebezpieczeństwo pojawia się z chwilą, gdy kończy się racjo
nalna kontrola. Potem już wszystko jest możliwe: bojówki, mundury, 
program, by bić jednych, aby skonsolidować drugich. Kariera Alfa Ome
gi to także część historii i rozdział z podręcznika: liberalny inteligent 
polski inaczej rozkładał akcenty niż Brecht - marksista. Dla Tuwim< 
i Hemara przeciwnikiem był irracjonalny pęd; wartościami wymagają· 
cymi obrony - rozum i integralność jednostki ludzkiej. Ich punkt wi
dzenia nie był ściśle polityczny; bardziej frapowały ich zajwiska z za
kresu psychologii społecznej. Skwapliwość, z jaką ludzie poddają się 

wpływowi pewnego typu przywódców; ambiwalentny stosunek tych przy
wódców do swych wyznawców - mieszanina pogardy z dumą, że się 
jest przywódcą właśnie z mandatu tych, którymi się gardzi; nieskutecz
ność dążenia rządzących dawnego typu, by podchwycić i imitować nowe 
metody sprawowania władzy. Nie same zbrodnie - do tych w wodewilu 
jeszcze nie dochodzi - lecz wszystko to, co sprawia, że w przyszłości 
zbrodnie staną się możliwe. 

Na pewno zresztą mniej o nich wiedzieli - w 1936 roku, niż Bertolt 
Brecht pięć lat później. Przeczuwali je raczej, nie domyślając się rozmiaru. 
To zresztą także tłumaczy różnicę tonu: potem już trudniej.było z dyk~a-: 
turami totalitarnymi rozprawiać się przy pomocy dowcipów. Choc1az 
ostatnia scena zachowanego tekstu wodewilu nie brzmi już bynajmniej 
żartobliwie. Radykalizm młodzieńca z organizacji Grunt Młodych to już 
całkiem wyraźnie sformułowany program: kształt polityczny nadany te
mu, co dla rozentuzjazmowanych tłumów jest jedynie spontanicznym 
przeżyciem .. ,Tylko daj nam rozkazy! Daj nam koszule! Daj nam opaski! 
Zrób z nas silne kadry, które będą granitową podwaliną nowej generacji! 
My nie chcemy być wolni! My chcemy być karni!" Bojówka oddaje się 
do dyspozycji wodza, wódz musi jej wyznaczyć jakiś cel. A wiadomo, ja
kie cele można wyznaczać bojówkarzom. Ale też nie wykluczone, że 
groza tej sceny wyraźniejsza jest dla nas - dzisiaj - niż była dla sa
mych autorów. Hasło „bić piegowatych" nie znaczyło jeszcze ekstermina
cji. I dlatego śmiech Tuwima i Hemara był - mimo wszystko - oczysz
czający. śmiech Brechta mógł być tylko szyderczy. 

Alf Omega i Arturo Ui - dwa portrety malowane z tego samego mo
dela. I w zasadzie tak niewiele zdradzające podobieństw. Przecież - pa
radoksalnie - Kariera Alfa Omegi jakoś uzupełnia tę drugą - sław
niejszą. A pod pewnymi względami współbrzmi z nią niemal doskonale. 
„Mieć głos. Mieć głos. Ten najważniejszy organ" - śpiewają w duecie 
Omega z Ekscelencją. Arturo Ui także jest mówcą. Może nie tak natchnio
nym, jak Alf śpiewakiem - Ui pobiera specjalne lekcje deklamacji, gdy 
bohaterowi wodewilu żadni nauczyciele nie są potrzebni - niemniej cał
kiem świadomym, że słowami zdziałać można równie wiele, czy nawet 
więcej, niż metodami zazwyczaj stosowanymi przez gangsterów. I do
skonale wie, do kogo mówi i na co liczy, gdy występuje jako „prosty 
syn Bronxu oraz bezrobotny" i gdy od swoich kompanów żąda przede 
wszystkim „wiary w posłannictwo i misję wodza". Pewnie, Ui nie jest 
charyzmatyczny w ścisłym sensie: jest cynicznym graczem, który po pro
stu dobrze zna swoją publiczność i jej oczekiwania. Czy zresztą w ogóle 
można sobie wyobrazić charyzmatycznego everymana? Jednak wśród 
gangsterów jedynie Ui jest retorem. 

,.„.ten głos to właśnie władza, silniejsza niż okólnik, niż komenda albo 
cios" - powtarza duet z Kariery Alfa Omegi. Mechanizm historii jest 
racjonalny, polityka jest wypadkową gry interesów, gangsterzy mogą się
gać po władzę tylko przy pomocy możnych - głosi Brecht. Ale jak wy
obrazić sobie dyktatora, który osiągnąłby władzę będąc niemową? 

„DIALOG" 1978, nr 11 

„Starą idiotkę, operetkę, 

należy zamordować. 

Nawet ją trochę pomęczyć 

przed śmiercią." 

Julian Tuwim 
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OMEGA . . 
Publiczność - cóż to Jest -. c1e;nna masa. 
Rodzaj żeński i z tym pan się licz 
Do niej albo potrzebna jest kasa -
Albo-

EKSCELENCJA 
Nitsche powiedział, że bicz. 

OMEGA . 
Właśnie. Na tym polega nasza stycznosć, 
Ze bat jest u nas obu ten sam - . . . 
Ja mam publiczność ... I pan ma publicznosc 
I u niej jest potrzebny nam 
Ten głos -

EKSCELENCJA 
Ten głos -

OMEGA I EKSCELENCJA 
Do tego się sprowadza . . 

1 tenor i premier, ten głos, to własme wład.za, 
Silniejsza niż okólnik, niż ~o?lenda, albo cios, 
Nie trzeba więcej, tylko m1ec ten głos -

EKSCELENCJA 
Mieć głos -

OMEGA 

EKSCELENCJA 
Ten głos -

Bo naród wie, bo nos ma -
Kto gada bez głosu, kto milczy, chociaż głos ma. 

OMEGA · h b · d ł Kto tylko ma ten głos, potrafi wszystkie rac po w os. 
I to nie sztuka, jak się ma ten głos -

EKSCELENCJA 
Głos - potęga -

OMEGA 
Głos - masło ... 

EKSCELENCJA 
Głos - idea -

OMEGA 

EKSCELENCJA 

OMEGA 

Głos - hasło 
Głos w blasku -

Głos w glorii -

Głos w Europie ... 
EKSCELENCJA 

Głos w historii -
OMEGA I EKSCELENCJA 

Mieć ten głos, co działa jak opatrzność, . 
Co tłumy zwycięża i spręża je na baczno~ć! 
Nie sztuka być przy głosie, być przy głosie zwykły los, 
Publiczność żąda , żeby m i e ć ten głos! 

DUET OMEGI I EKSCELENCJI 
z KARIERY ALFA OMEGI" 

" JULIAN TUWIM I MARIAN HEMAR 

Poeta, który uległ magii teatru. Teatr stał się jego pasją i żywiołem. 

Wiadomo wprawdzie, że tłumaczył, adaptował, uwspółcześniał, ponad
to dopisywał piosenki, ale sam ważył te prace nierówno, najczęściej bar
dzo lekko, nieraz się wstydził, twierdził, że robił to tylko dla zarobku, 
ukrywał pod najbardziej wymyślnymi, zakamuflowanymi pseudonimami, 
choć były i takie, gdzie nazwisko swoje wysuwał na plan pierwszy. Uwa
żał też własną produkcję sceniczną za uboczny kierunek zainteresowań, 
margines w stosunku do liryki, a nawet twórczości satyryczno-estradowej. 
Jestem jednak pewien, że pełna bibliografia jego utworów przeznaczo
nych dla teatru zadziwiłaby każdego ( ... ), 

Zapominamy też o ogromnej wielostronności tego „marginesu", o po
zycjach zaskakujących w twórczości dziwnego pisarza scenicznego o nie
zwykłym powodzeniu, chociaż s a m o d z i e 1 n i e nie napisał ani jed
nej sztuki. Przepraszam, naprawdę oryginalną , własną pozycją okazały 

się ... Kwiaty poLskie, które robią dziś karierę w teatrach poezji ( ... ). 

Doświadczenia sceniczne Tuwima wywodzą się w prostej linii z kaba
retu. Już w roku 1915 kierował w Łodzi teatrzykiem li terackim „Bi-ba
-bo". Tam prezentowano jego utwory kabaretowe, „a pierwsza rewia wy
stawiona była w Łodzi na jakiejś zaimprowizowanej scence w Parku Sta
szyca na Dzielnej" (Irena Tuwim). Potem przyszły teksty dla „Czarnego 
Kota", „Qui pro Quo'', „Bandy" i innych scen i scenek Warszawy, a cza
sem i Łodzi, wreszcie szopki „Pikadora" i „Cyrulika Warszawskiego". 
Kiedyś dokładne zestawienie tekstów wykaże, jak Tuwim stopniowo wy
rastał poza kabaret, choć zarówno „Qui pro Quo" jak i „Banda" dawały 
także pełne spektakle. Jeśli na tym kierunku doświadczeń widać jaskra
wiej kilka większych utworów, to decyduje nie miejsce wystawienia, ale 
fakt, że zachowały one strukturę kabaretowo-rewiową . Dostrzegali to już 
recenzenci. Decyduje również wyczuwanie pulsu współczesności, natych
miastowa reakcja. 

Teatr zastępował skecz polityczny. (Cóż powie przyszły historyk tea
tru, gdy zechce te scenki porównywać z „Syreną" i „B uffo"?). ( ... ), 

Jako jeden z kierowników „Bandy" kształtował Tuwim profil scenki 
również własnymi tekstami. W roku 1933 w Teatrze Polskim,. w którego 
skład na krótko weszła „Banda" wystawiona została adaptacja Ptaków, 
w 1936 r. w „Cyruliku Warszawskim" stanowiącym nowe wcielenie „Ban
dy" - Kariera Alfa Omegi napisana przez spółkę Tuwim - Hemar. Mamy 
wystarczające dowody, by twierdzić, że oba utwory zostały właściwie 

przyjęte. W adaptacji Ptaków Zimmera według Arystofanesa (nawiasem 
mówiąc znanej Jareckiemu autorowi nowego opracowania) Tuwim nie 
tylko przypomniał sobie słopiewnie i wyżywał się w tłumaczeniu kląskań, 
trelów i ćwierkań. Pokazał, że zna język ptasi równie dobrze jak polski, 
ale t eż , że i pasja polityczna nie jest mu obca. Szkoła szopek politycz
nych dała znać o sobie. Aluzje satyryczne do wysoko postawionych osób 
i aktualnych problemów były tak oczywiste. że w tekst ingerowała 



ostro cenzura. Sprawa dostała się na łamy Wiadomości Literackich, WY• 

wiązała się polemika z cenzurą nabierając posmaku skandalu. Jedno
cześnie prasa narodowa zarzucała Tuwimowi ośmieszanie nacjonalizmu. 

Satyra na wodzostwo jako motyw naczelny łączy adaptację Ptaków 
z następną sztuką. Historia zwykłego urzędnika z PUOLP-u czyli Pań
stwowego Urzędu Obserwacji Lotu Ptaków wyrzuconego z posady pod
czas jednej z licznych inspekcji Ekscelencji w terenie, który robi po
tem zawrotną karierę, zyskuje sławę pierwszego tenora, podbija swym 
głosem i sposobem bycia cały świat, była bardzo symptomatyczna. Obec
n-0ść Alfa Omegi powoduje zawsze gromadzenie się tłumów i gorące ma
nifestacje. „Mistrz" przeświadczony o doniosłym p-0litycznym znaczeniu 
swego głosu kieruje tłumami z balkonu, okien wagonu, by wreszcie sięg
nąć po władzę w kraju i wprowadzić totalizm. ( ... ) 

Sztuki Tuwima, nawet te najbardziej aluzyjne i osadzone we współ

czesności, nie przestają być wielką zabawą. (. .. ) 

Tadeusz Januszewski 

z „TUWIMA DROGA PRZEZ TEATR", „Dialog" 1964, nr 8 

MARIAN HEMAR - poeta, satyryk, komediopisarz - uro
dził się w 1901 r. we Lwowie. Był kierownikiem literackim ka
baretów artystycznych w Polsce międzywojennej (m. in. „Qui 
pro Quo", „Bandy"). Dla nich też pisał lub adoptował wiele 
tekstów jak na przykład: „Pegaz pod gazem" (szopka polityczna 
napisana razem z Lechoniem, Tuwimem, Słonimskim i Gał

czyńskim), „Moja siostra i ja" (przeróbka komedii muzycznej 
Banatzky'ego, współautorstwo z Tuwimem), „Trójka hultajska" 
(adaptacja wodewilu Nestroya na zamówienie Jaracza dla 
„Ateneum") czy „Cabaretissimo" (rewia dla „Cyrulika War
szawskiego", napisana wspólnie z Tuwimem). Marian Hemar 
ogłosił zbiory wierszy „Koń trojański" (1936), „Dwie Ziemie 
Swięte" (1942), „Siedem lat chudych" (1955). Od 1942 roku na 
emigracji w Wielkiej Brytani. 

ZESPÓŁ TECHNICZNY TEATRU POLSKIEGO 
W POZNANIU 

Kierownik techniczny: 
ZBIGNIEW PSIK 

Zastępca kierownika technicznego: 
EWA WERKA . 

Kierownicy działów technicznych: 

Główny elektryk: 

TADEUSZ MOLSKI 

Brygadier Sceny: 

DIONIZY GABRYSIAK 

Akustyk: 

JAN GAWLAK 

Pracownia krawiecka damska: 

ZOFIA NOWICKA 

Pracownia krawiecka męska: 

ALOJZY KAŻMIERCZAK 

Pracownia obuwnicza: 

HENRYK LEIN 

Stolarnia: 

ZBYSŁAW NOWICKI 

Modystka: 

ALEKSANDRATURGUŁA 

Modelatornia: 

JANUSZ TORZ 

Pracownia dekoracyjno-tapicerska 

EUGENIUSZ MARSZAL 

Rekwizytornia: 

KRYSTYNA STRANZ 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: 

ALICJA GROCHOWSKA 



REPERTUAR TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU 

Juliusz Słowacki 
„KORDIAN" 

Stanisław Wyspiański 

„WARSZA WIANKA" 

Piotr J. Domański 
„SYMFONIA DOMOWA" 

Wasilij Szukszyn 
„LUDZIE ENERGICZNI" 

Ireneusz Iredyński 
„DACZA" 

Bohdan Urbankowski 
„MOCHNACKI - SNY O OJCZYŹNIE" 

Maria Pa w likowsika-J asnorzewska 
„BABA - DZIWO" 

Jacek Janczarski 
„U:MRZEć ZE $MIECHU" 

William Szekspir 
„WIECZÓR TRZECH KRÓLI" 

Artur Gerard 
„MIŁOŚĆ NA BUDOWIE ZLECONEJ" 

REDAKCJA PROGRAMU: 

Andrzej Gradzik 

OPRACOWANIE GRAFICZNE: 

Jacek Zagajewski 

REDAKTOR TECHNICZNY: 

Marian Janas 

CENA 15,- z 

PZGK 6 - 3634/81 - 3000 - Pll /541 


