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OD REŻYSERA 

Większość koronnych dzieł naszej literatury 
romantycznej powstała w warunkach najgor
szych jakie sobie można wyobrazić. Nędzne 

emigranckie pokoje hotelowe, czy owe parys
kie „pokoje z umeblowaniem" były świadkami 
tworzenia poe~_ji czy dramatów dzięki którym 
jako naród polski jesteśmy dziś tym czym je
steśmy, dzięki którym po 120 latach niewoli 
odzyskali.§my ?1iepodleglość, a teraz próbujemy 
się określić, czy może inaczej - określenie się 

traktujemy jako walkę o przywrócenie naj
prostszych, elementarnych znaczeń splugawio
nym i wyświechtanym przez wiecowych krzy
kaczy i demagogów takich określeniom, jak Pra
wda, Godność, Uczciwość, Praca, Sprawiedli
wość, Ojczyzna ... Ale wróćmy do twórców ro
mantycznych. Zżarty przez gruźlicę Słowacki, 
ciężko prncujący na utrzymanie rodziny Mic
kiewicz, proszący o zasilki Norwid , najtęższy 
może umysł polityczny epoki - Mochnacki, 
żebrający, o bezzwrotne pożyczki, które nb. 
obracał JW opłacenie druku swych dzieł a sam 
umierał z wycidiczenia, zneurastenizowany po
przez dominację Imć Ojca Genernla Krasiński 
- wszystkich tych · Wielkich łączyło jedno -
tęsknota i miłość do Ojczyzny. Zyjąc w świe
cie wolnym, w sercu tego· świata mieli .§wia
domość trngedii Kraju rozdartego przez zabor
ców, wynarodowianego, rozgrabianego, zaszczu
tego przez tajne policje, tropionego przez szpi
clów ... Ale owa .~wiadomość l ragedii, nostalgia, 
tęsknotci za „krajem lat dziecinnych" nie po
wodowała jego ideulizac)i - przeciwnie - szu
kali wi11y, drążyli sumienia, burzyli uczucia 
ażeby uzdrowić·. Rowiem literaturn nasza ro
mantyczna to jed110 wielkie poszukiu:anie wi
ny, a także prólia określenia definicji losu pol
skiego. Jest ona fenomenem, 1w minrę świato
wą, ale dlatego też jest I a k hermetyczna i dla 
innych nacji niezrozumicila. Zresztą nie tylko 
romantyczna. Za kilkadziesiąt lat, w małym, 

prowincjonalnym miescie monarchii c.k. aus
tTiuckiej pewien zdziwaczały, chory malarz w 
modernistycznych swych poetyckich dramatach 
powtórzy ten zabieg jeszcze ostrzej - pluł bę
dzie Narodowi nieledwie w twarz, zaklnie go 
w kTqg chocholego tcnica, a potem w ni to sztu
ce leatralnej, ni to w dyskusji prowadzonej na 
scenie zacznie zadawać gorzkie, tragiczne pyta
nia nie oszczędzając już 1iikogo. Teatr staje się 
nagle wielkim sejmem puństwu, które nie ist
nieje, scena jest jedynym, miejscem gdzie owe 
pytania mogą być zadawane. A wszystko po 
to by osiągnąć Wyzwolenie. Bo Wyspiański 
wiedział że ... „jest tyle sił w Narodzie ... " i w 
owo Wyzwolenie wierzył ... 

Los polski jest jednym losem tragicznym. 
1 1wwet nie przez kataklizmy dziejowe, burze, 
trugedie. Nie - są to zdarzenia z którymi Na
ród nasz poradzić sobie może. Nieszczęście po
lega 1w cykliczności tych zdarzeń, nci tym, że 
los Narodu jest dramalem czy tragedią sytu
acji analogicznych. Stąd ciągle stawianie pytań, 
szukanie odpowiedzi, świadomość niejednozna
czności zjawisk, stąd dalej idąc, oskarżanie 
przez głowaczy marksistowskich owych stawia
}ących pytania o „chwiejność'', „inteligenckość" 
(przy czym „inteligenckość" wg oskarżycieli 
jest grzechem nierównie większym od morder
sl wa). Zresztą, bądźmy uczciwi, nie tylko mar
ksiści. Sum Gombrowicz w Dziennikach, pisząc 
o inteligencji stwierdza: „ ... nikt naprawdę, oso
/Ji.~cie nie przeżywa ludu. Proletariat im się 
przejadł. Stracili wrażliwość .. . " A przecież sło
wa te pisał w Argentynie ... A pod „Kwiatami 
polskimi" Juliana Tuwima napisane jest ... „Rio 
de Janeiro, listopad 1940 - New York, lipiec 
1944". 

Pokolenie poetów II Rzeczpospolitej: Tuwim 
i Słonimski, Gałczyński i Leśmian, Lechoń i 
Wierzyński, Milosz i Zegadłowicz... Zaledwie 
kilka z wielkiej plejady nazwisk w większości 
żyjących już tylko na kurtach książek. Z77.owu 
polski los, znoum emigracja i kraj, znowu splot 
zdarze1'i tragicznych i glupich, wielkości i po
dłości, drobnych interesików szmncrn6w od soc
realistycz1iej szwki i u·ielkich talentów, dia
lektyczne zetknięcie uczciwo,fri wewnętrznej 
z wewnętrznym szmaciurstwem. Samobójcza 
śmierć Lechonia na ol>czyź11ie i prosperilci Pu
tramenta, tragikomiczna farsa szczecińskiego 

zjazdu ZLP i kilkanaście osób obecnych w sza
ry, grudniowy dzień na pogrzebie Galczyńskie
go, wódka Broniewskiego i emigracyjne dzie
je Wierzy1'iskiego, najwyższy Iaur literacki Mi-



łosza i skastrowany bezlitośnie przez cenzu
rę tekst Kwiatów polskich Tuwima. Właśnie 

Kwiatów polskich ... Jest w tym jakaś znowu 
tragedia analogii, kiczowatość losu historii, szy
derczy uśmiech polskiej Nemezis dziejowej„. 

Literacki rodowód Kwialów polskich to ro
mantyczny poemat dygresyjny. Ta sama wie
lość wątków, obrazów poetyckich, wieloznacz
ność, niedopowiedzenie a równocześnie realizm, 
pozorne splątanie treści, wreszcie głęboki ar
tyzm i żarliwość, nostalgia i rozumienie roli po
ezji ojczystej: 

„„.Oto po ćwierćwieczu, 
Zza Atlantyku martwych czasów, 
Na którym mnie, rozbitka, trzyma 
Poezji ratowniczy prom -
Rozognionymi w dal oczyma 
Widzę nasz brzask, ten pierwszy wieczór, 
Gdy razem z nami się zaczynał 
Historii Polski nowy tom ... " 

Mickiewicz powiedział o Dziadach, że mają 

kompozycję „koszmnrną". Oczywista, było to 
określenie prowokacyjne. Konstrukcja bowiem 
„koszmarnCL" Dziadów jest zamierzoną. Okre
ślenie to można przyporządkować Kwiatom pol
skim. Gdy wyłuskamy z poematu, z gąszcza 

obrazów poetyckich, metafor, dygresji, opowie
ści i przypowieści, żartów, opisów i aluzji sa
mą treść (co zresztą bynajmniej nie jest rze
czą łatwą, ale owa trudność świadczy o mi
strzostwie poety) przystaniemy zdumieni jej 
prostotą. Jest to zwykła opowieść o · dziejach 
trzech pokoleń rodziny. Polskiej rodziny. I na 
tym przykładzie jest to opowieść o uwikłaniu 
tragicznym, opowieść o polskim losie.„ 

Znakomita większość recenzji z przedstawień 
teatralnych, będących adaplacjami dzieł nie-
scenicznych rozpoczyna się zdaniem: „ ... adap-
tacja jest zawsze wyborem, eliminacją ... " No 
cóż, to truizm, tym bardziej, że krytyk na 
wierszówkę zarobić musi, CL więc zapomina, że 
każdcL wielka inscenizacja począwszy od Aj
schylosa, poprzez Szekspira, Nieboską Komedię, 
a skończywszy na Maracie Peter Weissa też 

polega na wyborze i eliminacji. Toż przecież 
nawet Wyspiański, inscenizując Dziady pozo
stawił bodajże tylko około 60% tekstu. Inaczej 
sama długość przedstawienia dobiłaby widzów. 

Pozosta}e wszakże jeszcze rzecz nie bagatel
na - myśl spektaklu. W przedstawieniu 1w
szym pozostać chcemy wierni uutorowi, które
g00 poemat odczytaliśmy, jako się rzekło, jako 
poetycką opowieść o polskim losie, opowiedzia
ną na przykładzie historii polskiej rodziny.„ 
Ale przecież autor był poetą. Wielkim poetą. 

W zumierzeniu więc spektakl nasz ma być 

poetyckim spektaklem politycznym ... Polskim 
speklaklem.„ 

Pisaliśmy o Wyzwoleniu jako o dyskusji 
o Polsce w teatrze, jako o spektaklu, którego 
bohaterem jest teatr - teatr - trybww wol
nej my.~li. Idźmy więc tropem, Wyspiańskiego. 
Należy czytać Wyspiańskiego, należy mu wie
rzyć, bo z nuszych dramaturgów miał on naj
większe wyczucie sceny i największy instynkt 
teutrnlny. Pomysl teatru jnko jedynego miej
scu gdzie można mówić o Polsce, o roli sztuki 
w życiu narodu, miejsca gdzie dokonuje się 

osobliwy obrachunek sumieniu narodowego -
jest pomysłem wielkim. Spró1rnjmy kontynuo
wać myśl Wyspiafisldego, spróbujmy wyobra
zić sobie jakie rozmowy toczyć się mogą po 
przedstawieniu Wyzwolenia, w tej dziwnej 
chwili kiedy aktor nie jest już postacią, którą 
przed chwilą grał, ale też nie jest jeszcze sobq 
jakoby „prywat nym". Właśnie po przedstawie
niu Wyzwolenia, bo sztuka ta specjalnie pro
wokuje do toczenia dysputy narodowej, stawia 
wiecznotrwałe, polskie pytania: ... jacy jeste.~

my?.„ gdzie zdążamy? ... I jeszcze jedno - jak 
żadna bodaj ze sztuk , Wyspiańskiego Wyzwo
lenie prowokuje wręcz do stosowania wielości 
stylów teatralnych, ba, wręcz ich wymaga ... 
Realizujemy przedstawienie w chwili dla na
rodu „osobliwej" ... Pod presją zagrożeń, szan
tażu politycznego, miotani na przemian nadzie
ją i zwątpieniem, uwiklani w koszmar dnia 
codziennego mamy prawo, nawet obowiązek 
rozmawiania ... Rozmawiajmy więc w teatrze ... 
Przerwaliśmy już zaklęty krąg głupoty, kłam
stwa, podło.~ci, krzywdy, złodziejstwa. Ale krąg 
ten istnieje ... Poza nami, ale istnieje ... Jakże 

wielkim znawcą teatru r1·wsial być faworyt 
carycy Katarzyny Il książę Potiomkin, stawia
jąc podczas przejazdu monarchini całe wsie
-Cl trapy, skladające się jedynie z przednich 
ścian schludnych chałup, na tle których tań

czyło dorodne chłopstwo rosyjskie. Jakże nad
realistycznym wręcz pomysłem wydaje się roz
kaz Horodniczego, klóry przerażony przyjaz
dem Rewizora wydaje dyspozycję: „ ... rozebrać 



st ary plot koło szewca i poslawić słomianą wie
chę, że niby leren rozplanowany pod budowę. 
Bo im bardziej wszystko rozkopane, lym więk

kszą dzicLłabzość ojców miasta odznacza„." 
Popatrzmy jednak koło siebie. Popatrzmy 

uważnie„ . Nasza rzeczywistość bije na głowę 
pomysły Potiomkina czy wyobraźnię Gogolo. 
Dlatego rozmawiajmy. To nasze prawo i obo
wiązek. Obowiązek każdego Polaka„. 

Teraz jeszcze słów kilkoro o wmej realizac.ji. 
Przystępujemy do niej w pełni świadomi ogro
mu trudności nas oczekujących. Jeżeli jednak 
choć przez chwilę podczas spektaklu scena na
sza st a nie się miejscem d~Jspuly 11urodowej, je
żeli wzbudzić potrafimy refleksję u widza, je
żeli tekst Tuwima choć: na moment stanie się 

argumentem w naszej polskiej, solidarne.i roz
mowie - to wówczas będziemy mieć poczucie, 
że teatr nasz spełnił swoje zadanie. 

Wojciech Jesionka 

0ULIAN TUWIM 

urodził się w Łodzi 13 września r. 1894 w ro
dzinie mieszczańskiej pochodzenia żydowskie
go. Ojciec był pierwszym prokurentem w jed
nym z większych ówczesnych banków. W Łodzi 
przebywa Tuwim do roku 1916, tu kończy gim
nazjum, tu pisze i drukuje pierwsze wiersze. 
Miasto to jako miejsce pierwszych doświad

czeń życiowych będzie wielokrotnie powracało 
w jego twórczości, tak w utworach lirycznych, 
jak artykułach o charakterze wspomnieniowym. 
Tutaj właśnie, w wielkim centrum przemysło
wym, doznał poeta pierwszych fascynacji ży
ciem wielkomiejskim, które miały ogromne zna
czenie dla całej jego twórczości. (.„) 

W roku 1916 przenosi się poeta do Warsza
wy, z myślą o rozpoczęciu st udió'IY na Uniwer
sytecie Warszawskim. Zamiarów tych nie rea-• 
lizuje, zaczyna wprawdzie studiować kolejno 
dwa wydziały: prawo i filozofię, ale szybko je 
porzuca. Już wtedy jest zaabsorbowany twór
czością poetycką, tym bardziej, że szybko za
czyna ona zdobywać rozgłos. Ogłasza Tuwim 
swe utwory w akademickim pi.śmie „Pro Arte 
et Studio" (od 1919 r. tylko „Pro Arte"), w któ
rym publikowali swe wiersze także inni póź

niejsi członkowie grupy „Skamander", potem 
również w innych periodykach, m. in. kra
kowskich „Maskach" i poznańskim „Zdr oj u". 
Z Warszawq więc zwiqzany jest jego właściwy 
debiut i pierwsze sukcesy literackie, mimo, że 
już wcześniej wystąpił jako tłumacz na espe
ranto wierszy Staffa, Słowackiego i Tetmajera 
i że zwrócił na siebie uwagę ówczesnych śro
dowisk literackich. Debiutem jego miał być 

cykl wierszy ogłoszony tuż przed pierwszq woj
nq światowq w wydawanym w Krakowie mie
sięczniku „Museion", reprezentującym nowe 
w owym czasie w Polsce tendencje klasycy
styczne - do debiutu jednak nie doszło ze 
względu na likwidację pisma. 



Ogłoszony w roku 1918 na łamach „Pro Arte 
et Studio" dytyramb „Wiosna" (napisany trzy 
lata wcześniej) staje się wydarzeniem i skan
dalem obyczajowym. Tego rodzaju wierszy je
szcze się w Polsce nie pisało , nazwisko poety 
staje się głośne, sypią się liczne protesty, poja
wiają się głosy broniące. Kiedy w tym samym 
roku 1918 publikuje Tuwim swój pierwszy tom 
(Czyhanie na Boga), jego nazwisko jes! już zna
ne publiczności literackiej, nie tylko warszaw
skiej . Książka znajduje się w centrum uwagi 
krytyki; ·niezależnie, czy recenzenci odrzucają 
praktyki poetyckie Tuwima, czy je aprobujq, 
dostrzegają w niej nowe wartości i . nowe dą
żenia. W owym czasie działalność poety nie 
ogranicza się tylko do liryki, wiąże się z zało
żonym przez grupę przyjaciół kabaretem „Pi
cador"; odtqd twórczość jego bqdzie przez cały 
okres międzywojenny zwi ązana z kabaretami 
i teatrami rewiowymi - dostarcza im Tuwim 
tekstów piosenek, skeczy, monologów itp. „Pi
cador" jest zresztą kabaretem o swoistym cha
rakterze, ma wysoki, literacki program, jego 
zadanie stanowi popularyzacja twórczości tych 
poetów, którzy utworzą grupę „Skamander" . 

Grupa ta, w której obok Tuwima znaleźli. się: 

Antoni Słonimski, Jan Lechor'l , Jarosław Iwasz
ki ewicz i Kazimierz Wierzyński, j ednoczyła 

nnjaktywniejszych i najlepiej si ę zapowiad'l.j<.1-
cych poetów w ówczesnej Warszawie. Skupiła 
siq ona wokół pisma „Skamander'', b dqcego 
w pewnej mierze przedłużeniem zamkniętego 
„Pro Arte''.. Pod nazwą „Skamander"' grupa ta 

• 
przeszła do historii literatury. Sama nazwa 
„Skamander" pochodzi od greckiej nazwy rze
ki płynącej w Azji Mniejszej - i jest jedno
cześnie a luzją do znanego zdania z „Akropolis" 
Wyspiar'lskiego: „Skamander połyska, wiślan[) 

świetląc się falą". Redaktorem pisma był Mie
czysław Grydzewski, późniejszy założyciel. wy
dawca i kierownik „Wiadomości Literackich" 
(l 924- 1939); świetny organizator życia literac
kiego, sam zresztą nie piszący, oddał wielkie 
usługi w organizowaniu ruchu skamandryckie
go. Stworzył dla poetów tej grupy doskonałą 
trybunc: prasową: „Skamander' ' był w począt
kowych latach drugiej niepodległości pismem 
poetyckim o najbardziej ustabilizowanej po
zycji. Tuwim był jego filarem, każdy prawie 
numer przynosił nowe pozycje jego pióra. 

Początek lat dwudziestych jest tym okresem, 
w stosunku do któr ego można mówić o „Ska
mandrze" jako o dość spójnej grupie, wyra
żającej mniej więcej jednolite rozumienie poe
zji, - rzecz zrozumiała - pomiqdzy poszcze
gólnymi twórcami-członkami zespołu istniały 

I 

już wtedy wyraźne różnice, potęgując się z bie
giem lat. W latach tych popularność Tuwim a 
wzrasta szybko, jego tomy następne („Sokrates 
tar'lczący'', 1919, „Siódma jesier'l", 1921, „Wier
szy tom czwarty", 1923), szybko znikaj ą z pó
łek księgarskich, są wznawiane i szeroko oma
wiane przez recenzentów i krytyków. Już wte
dy zaczynają się jednak ataki, które apogeum 
swe osiągają pod koniec lat trzydziestych, ataki 
kierowane na Tuwima przez prasę endecką, 

wypominające poecie jego żydowskie pocho
dzenie. 

Od momentu utworzenia „Wiadomości Lite
rackich" Tuwim staje się jednym z najbliż 

szych współpracowników tygodnika. Jego po
zycja w tym kręgu literackim, który skupiał 

się wokół pisma, była j uż ustalona. Jeśli chodzi 
o poglądy polityczno-społeczne, był to krąg 

liberalno-postępowej inteligencji stawiający so
bie za zadanie zwalczanie anachronizmów oby
czajowych, przesądów społecznych, przenosze
nie do Polski wzorów z wysoko rozwiniętych 
krajów zachodnich. Po przewrocie majowym 
w roku 1926 był to krąg bliski pewnym gru
pom sanacji. Tuwima zwłaszcza łączyły z jej 
przedstawicielami dość ścisłe więzy towarzys
kie (m. in. przyjaźń z Bolesławem Wieniawą 
Długoszewskim), więzy, które miały się roz
paść dziesięć lat później, kiedy - po śmierci 
Piłsudskiego - sanacja coraz bardziej się zbli
żała do ugrupowań o charakterze faszystowsko
-nacjonalistycznym, a jej program stawał się 

w coraz większym stopniu antysemicki. 
Druga połowa lat dwudziestych i lata trzy

dzieste to okres najaktywniejszej i najwszech
stronniejszej działalności Tuwima. Wtedy wy
daje swe najlepsze zbiory liryków: „Słowa we 
krwi" (1926), „Rzecz czarnoleska" (1929), „Bi
blia cygańska " (1932), „Treść gorejąca" (1936), 
wtedy publikuje wybór swych satyr „Jarmark 
rymów" (1934), wtedy ogłasza dużo przekła 

dów, przede wszystkim z rosyjskiego (zbiór 
„Lutnia Puszkina", 1937), wterly wreszcie kon
tynuuje swe publikacje o kuriozach literackich 
i obyczajowych oraz wydaje doskonałą antolo
gię „Cztery wieki fraszki polskiej" ( 1936). 
Twórczość Tuwima znajduje się w centrum 

uwagi krytyki. ( ... ) Jednakże zasadnicze pole
miki związane z Tuwimem nie mają charakte
ru literackiego, lecz polityczny bądż obyczajo
wy. ( .. . ) Wiersze Tuwima, zwłaszcza satyrycz
ne, były jednym z elementów kampanii o uno
wocześnienie obyczajów, jaką prowadziły „Wia
domości Literackie". Były ważnym wydarze
niem w walce z zacofaniem i przed sądami. 
Dużo istotniejszy charakter mają polemiki 



polityczne związane z twórczością Tuwima. Wy
buchały one po opublikowaniu takich wierszy 
politycznych, jak np. „Do generałów" czy „Do 
prostego człowieka ". W tym ostatnim wypadku 
pacyfistyczna i humanistyczna treść wiersza 
wzbudziła szczególnie ostrą reakcję ugrupowań 
prawicowych. Oskarżono Tuwima m. in. o zdra
dę . Napaści na poetę , związane z tym wier
szem, którego siła oddziaływania wciąż była 

duża, trwały aż do roku 1939. 
Wtedy, w ostatnim pi ęcioleciu okresu mię

dzywojennego, jest Tuwim zresztą przedmiot.em 
ataków nieustannych. Sytuacja poety zmienia 
się radykalnie mimo niewątpliwych sukcesów 
literackich. Staje się on obiektem groźnej na
gonki, rozpętanej przez prasą skrajnie prawi
cową, której znaczenie w procesie postępującej 
.faszyzacji kraju wzrastało nieustannie. Nie by
ły to już polemiki dziennikarskie, w których 
chodziło o konkretne sprawy, jak np. po opu
blikowaniu „Wiosny" w roku 1918. W napaś
ciach owych chodziło m . in. o przekonanie, że 
Tuwim nie jest poetą polskim, ale Żydem, któ
ry przypadkowo tylko pisze w języku polskim 
psując go i wnosząc obce akcenty. Nagonka 
owa, prowadzona w najniewybredniejszy spo
sób przez takie pisma jak „Prosto z most.u", 
„ABC'', „Falanga" i in ., stanowiła jeden z naj
t ragiczniejszych akcentów życia Tuwima w o
kresie poprzedzającym wojnę. Dołączyło się do 
niej odejście wielu dawnych przyjaciół z krę
gów sanacji, którzy - m. in. jako działacze 

OZON-u - stali się zwolennikami jego anty
s ~mickiego programu. 

Lata wojny spędza Tuwim na emigracji. 
Na początku wojny udaje mu si ę - wraz 
z liczną grupą uciekinierów - przedostać za 
granicę. Najpierw przebywa w Paryżu, a gdy 
i Francja staje się krajem okupowanym, wy
jeżdża do Ameryki. Pierwszy okres pobytu na 
drugiej półkuli spędza w Brazylii (od r. 1940), 
mi stępnie przenosi się do Stanów Zjednoczo
nych, gdzie przebywa mniej więcej od połowy 
roku 1941. W latach przymusowego wygnania 
pisze Tuwim „Kwiaty polskie". 

Do kraju wraca jako jeden z pierwszych pi
sarzy, którzy znaleźli si ę na Zachodzie, wiosnq 
roku 1946. Osiedla się ponownie w Warszawie. 
Rozpoczyna wielostronną działalność , zostaje 
kierownikiem artystycznym Teatru Nowego, 
przygoto\ u je do druku „Kwiaty polskie" 
i wzno\" i\:nia dawniejszych swych utworów, 
publiku j·~ opracowaną przez siebie antologię 

„Polska nowela fantastyczna" (1949). Obejmuj e 
w „Problemach" rubryk~ „Cicer cum caule, 
czyli groch z kapustą . Panopticum i archiwum 

kultury", prowadzoną od roku ł949 az do 
śmierci, a przynoszącą różnoraki e ciekawostki 
li terackie zebrane i skomentowane przez Tuwi
ma. W roku 1951 otrzymuje Tuwim państwo
wą nagrod~ literacką I stopnia, a więc najwyż
sze wówczas wyróżnienie dla pisarza. („.) 

Julian Tuwim umarł nagle 27 grudnia 1953 
roku w Zakopanem, dok<1d wyjechal wraz z ro
dziną na urlop. 

Michał Głowiński 

Przedruk z: Jv.l i an 'l'uwzm - Wier sze wybran i!, 
opra<.:owal Mich ::i l Głowiński, Ossolineum, Wrocl ::iw, 
1Ul.i 4, str. 3-9. 



Udział biorą: 
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Ryszard Makulec 
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Jan Stryjniak 
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Wiesław Wołoszyński 

Bogumił Zatoński 

Inscenizacja i reżyseria : 

WOJCIECH JESIONKA 

Scenografia: 

IREN A SKOCZEŃ 

Muzyka: 

JERZY GRZEWIŃSKI 

Asystent scenografa : 

MICHAŁ PUKLICZ 

Inspicjent: 

EUGENIUSZ PA UKSZTO 

Plastyka ruchu : 
JACEK TOMASIK 

Asystent reżysera: 

LUDWINA NOWICKA 

Sufler: 
RYSZARD MAKULEC 
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Kierownik techniczny: 

- JERZY RYSZARD KOPER 

Kierownicy pracowni: 

Malarskiej: 

- MICHAŁ PUKLICZ 

Krawieckiej: 

- STANISŁAW NASZCZYNIEC 
MARIA KOCHANA 

Stolarskiej: 

- BOLESŁAW POŁOJKO 

Elektroakustycznej: 

- JAN SZOŁOMICKI 

Fryzjersko-Perukarskiej: 

- ALFREDA NOWAK 

Br ygadier sceny: 

- MIECZYSŁAW ADAMKIEWICZ 

Garderobiana: 

- EUGENIA ADAMKIEWICZ 

Rekwizy t.or: 

- GRAŻYNA ZIENKIEWICZ 

Kierownik Biura Obsługi Widzów : 

- LIDIA PAUKSZTO 

Kierownictwo literackie: 

- KAZIMIERZ SKORUPSKI 
- RYSZARD KRZYSZYCHA 

R eda kcj a programu - GRAŻYNA LASIK 

Opracowanie gra fi czne programu - MARIA FUKSA 



Ojczyzna jest to Węch - i nagle: 
Swąd dymu w polu, choć ogniska 
nie widzisz. * Biała chata niska 
w sadku wiśniowym. * N a mokradle 
ognik wieczorem. *Róg Traugutta 
i Mazowieckiej. Jak tam zdrowie, 
kochana pani kwiaciareczko? * 
- Daleko, panie, do Rdułtowej'? 
- Pół mili będzie, niedaleczko. * Zapach uprzęży mok1·ej. * Konie 
w mróz parujące. * „Moja pani! 
jakie to ludzie są!.„ * W wagonie 
nad ranem, zżółkli, niewyspani 
pasażerowie. * Zamek we mgle 
przymrozku. * „,Skropić weżetalcm?'' 
* W podwórka nasze wozy z węglem 
wjechały. Sypią. * W karnawale 
świt przed „Oazą". * Targ na Rynku 
Zielonym w Łodzi. * Koper w słoju 
ogórków. *Pod Simonem stoją 
taksówki. * Dróżką pogrzeb wiejski. 
Śpiewają. * Autem przez Aleje 
Piłsudski siwy i niebieski. 
* Noc. W szronie książę Józef. * DniejJ 
nad Wisłą. * Pobekują owce 
na Kalatówkach. * Wielkanocne 
baranki na wystawach. * W Wilię 
ci, co ostatni drzewka niosą 
do domu. * Żółte wodne lilie 
na zzieleniałej wodzie. * Boso, 
z płachtą na głowie, pastuch moknie 
w polu. * Trumienka srebrna w oknie, 
na niej „klapsydra". * Małe kartki 
ręcznie pisane, przyklejone 
do muru: „Pokój przy rodzinie" „. 
*Hortensja. Wedel. *Mięsa ćwiartki, 
sino ołówkiem poznaczone, 
na haku. * „Wielka rewia" w kinie 
na Woli. *Drobne ogłoszenia 
„Kuriera Warszawskiego" (każde: 
nowela Prusa; wnętrza mieszkań). 
* Przez most na Pragę, N owym Zjazdem, 
w dorożce. * Imieniny Leszka; 
Przyrynek, Freta. * Pod Halami 
baby sprzedają na chodniku 
suszone zioła. * „Moniuszkami 
nie przejdzie" „. * Park Wilanowski 
w słoneczny ranek, w październiku; 
miedziany pożar liści. * Ryby 
w kramach na rogu Mokotowskiej 
i Hożej. * ,,Szyby - szyby - szyby!" 
(Szklarz, stary Żyd.) * - Kościół Wizytek 
w księżycu. *Nina Morsztynowa. 
Wódka w południe w Pławowicach. * Kwietnik w Sikorzu. * Giętkość witek 
brzozowych (można w supeł). * Kowal 

podkuwa konia, a chłop trzyma 
za uzdę. * Migające ognie 
w chatach, gdy jedzie się pociągiem 
w zimowy wieczór. * Konik ciągnie 
masztową sosnę leśną drogą; 
skrzypienie kół; chłop zwiesił nogi. * Na Solcu „clestrebucja". * Kogo 
szanowny pan uważa?" * Magle. 
(Szyld: trup w surducie kręci koło.) 
* „Poprosz-sze o bilety" ... * N ag le 
Z Mariackiej wieży rój gołębi 
sfrunął. * „Choć goło, to wesoło", 
„Grunt nie przejmować się", „Te, wariat, 
Wisła się pali". * Smak jarzębin 
cierpki. * Kościółki na Podhalu 
ciemne, d1·ewniane. - Komisariat 
w sobotę wieczór. * „To wypada 
dla dziwki tak?" * „ Do Malinowskich 
nie chodzę: cugi!" * „Czekolada! 
brukowce, piwo, lemoniada!" 
* „Ta guzik panie" (akcent lwowski). 
* Śliwki węgierki łamać. * Sztuczne 
kwiaty i wieńce makartowskie. 
* Obrzękła z płaczu twarz Wieniawy, 
Gdy na tańczącym koniu wiedzie 
Pogrzeb marszałka. *Zwiedzam Wawel 
N a parę dni przed wojną.„ 



Biuro Obsługi Widzów prowadzi sprzedaż bile
tów indywidualnych i zbiorowych oraz orga
nizuje uroczystości i akademie dla zakładów 

pracy i instytucji. 

Kasa Teatru czynna jest codziennie (prócz po
niedziałków od godz. 10.00 do 14.00 i na godz. 
przed rozpoczęciem przedstawienia. Nr telefonu 

Biura Obsługi i Kasy - 225-16. 
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