




20 stycznia 1941 r. Julian Tuwim pi ~a l do siostry Ireny: 

„Wyobra:: sobie. że ni 0tqcl ni ::owqd. ::?9 listopada ::abrci

lem się do pisanm z 1zapi:;alem clo d::iś blbko c::tery ty

siące wierszy. Cl ogólem będ::ie tego cl1yba 10 (. „ ). Leszek 

(Lechoń) , Ka::io (Wier;:y1iski) i Choromański mówiq, :::e to 

wspaniale, na:::ywajq to „Panem Beniowskim" (!'an Tacleus:: 

+ Beniowski). ale rację majq lµlko co cło tego drngiego: ta

kim mniej więcej fantastycznym wę:::em pou:ieściowym jest 

moja historia („.) Jest to fantasmogoryc::na opowieść o córce 

Polki i oficera rosyjskiego. który w roku 1905 :::abil w Łod::i 

bojowca, len zaś bojowiec ;:os ta wil syna etc. etc. Cent ralnq 

postaciq jest ogrodnik ro/Jiqcy bukiet, ale ws:::ystko tak się 

wije i plecie wśród tych kwiatów (.„). :::e :::najcl::ies:: ju::: w 

moim bukiecie i Tatusia, i Ciebie. i aktora mur:::yl1sk1ego. 

który w 1880 gral w Łocl::i Otella". 

Wojenna tułaczka poety rozpoczęła ~i~ we wrześniu 19:39 

rnku: Rumunia, Francja, Portugalia, Brazylia. W Rio de Ja
neiro jesienią 1940 r. powstają pierwsze strofy „Kw!a tów 
polskich", utworu kontynuowanego i zakończonego w New 
Yorku w lipcu 1944. Geneza „Kwiatów" uwikłana jest w hi
storię, w drugą wojnę światową, czas triumfującego faszyz
mu, klęski Polsk i i Europy. Poemat m\al początkowo sta
nowić próbę przywołania swiata, który giną! i podsumowa
nia jego spraw. 

Odc;:ytywanic tekslu wyłącznie poprzez per~pektywc; cza
su przeszłego byłoby znacznym zubo.len:em lego niezwykłe
go poematu, mieniącego się różnymi znaczeniami, jak bukiet 
z kwiatów pol~kich - barwami. Jest więc len utwór raczej 
osobliwym dialogiem z czasem: przeszłym, teraźniejszym i 
przyszłym, ro:i:mową prowadzoną z potrzeby serca i rozumu, 
prób<\ odnalezienia siebie w świecie minionym i określenia 
w danej rzeczywi~tości, poszukiwaniem odpowiedzi na pyta
nie o kondycję ludzką, o byt jednostkowy zawieszony we 
w ·zcchświecic. 8<1 „Kwiaty polsk ie" tym wszystkim jedno
cześnie i czymś więcej jeszcze. 



„TUTAJ - TE NIEZNOŚNĄ OSTATNIO, ALE PO
ZA TEM NA.JUKOCHA[ SZĄ POLSKF 1\IUSlAŁE\'I 
SOBIE CHOĆBY POEZJĄ ODBUDOW;\ć" . 

(z Il ;tu .J. Tuw11w cło .... 1cJ~tn · In·11\ / 

Tę~knota la kr<IJLlll, \\'P'Hllllllll'a, p:, gll.l'llll' L•Lle,tni
czenia w losach narodu, potrz~ha na\\'lclf lł11"1 c1.1oq1J11alnl•j 
więzi ze spnlec zcr'1stwcm W takirn I.Il!! ac1e p'lwsld\\'ał) 

„Kwiaty polskie" . 
. ,MyUę, że to naju·a::riiejs::.a r-l'C.:', jc1kq w :uclu nc1111su

!em - epos, liryka. satyra, groteska, 1cx::ustko u; mctgic:•111m 
powiq::.aniu. 1\ co 11ai1i;a::mejs:!' 

„Polska odbudowana poezj·1" składa '-it: /. zap<1miqt.:n.\·ch 
drobiazgów, szczegółów, konkret11yd1 prt.edmiotów, clo:J1 !." 

\\'szystkim znanyLh, realn:c 1stniPj;1cych \\' pr;.e,t.lo!ki, ,;.;,.~ 

wiadcwjąc.:ych o ~wiecie, który p. zcll1iJ<tł. 
Rzeczyw,tość wyłania :<ię spola lb1orÓ\\ 

nych i lubianyc.: h : 

.. Nie l ubię ::.aś motorritt r,u/ia, 

Wyciec::.ek. sportow, gcnernlow, 
Szparagów. ll'O<l::.ów i npa!1iw, („.) 
W i elko.~ wicitotl'?Jclt polźglf)to 1e. 
'l'rnskatcek::: kren1el1!, ~a1110lotou-, r.„J 

H iswrio::.ofów. moniune11ti1i1-, 
;\l!od :::1e=11, kzeclu 1ia:::b111 d·iursku. 
l'ot1.;gowic::.11w. go:rnclarsllca. !„.J 

'>Iówcow, c::.eka1tia. /11 s1eruc::.ek, 
Dek lama torriw, ::.apal11ic:::ck 

l'iec::eni, jeśli nze ;est krudw 
Prawników. św1qt 1 „Krola D 1<C/l(l". 

'l'Cf.) Il i ('I U IJi I 

1\ ltlbi ę : milc::.ec. cles::.c:::, slornk1. 
Ilustrowanych p ism roc::.niki (.„) 

Grochówkę::: boc::.kiem, b:::u. jo rnwrkz. 
Lacinę. las. poc::tou:e marki, 

Fachowe gwory, psy, Ci1go11<iw. 
Kolekcjo11enhc. s:arlatcuww. („.) 
Wiek clzietdętnasty. bibliogrcrfię, 

Lawendę . stare fotografie, 
Dyliża ns, bur::.11. o::.ńr::: chr:a1wm. 
Koniak, gorqcy bars:::c::: nad ranem. 
Walc e i stare wocleu·ile, 

Miłostki, Litwą, u:wtr, mot11le. 
Nie wstowac' caly clzień::: ko1wJ)lJ. 
K rościc11ko, :::egarmistr.oic. nwpy. 
Piwo (clio<' Niemiec) Hobc>rlrns::.a 
I koc/tum ,.J'cwu T(l(/eas:::a"." 

~. 
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Kazimierz Wyka wyprowadzH owo umiłowanie drobiazgu 
1. histori i poetyckie j pokolenia, któremu przewodził Tuwim. 
Skamandrytów charakteryzowało właśnie odkryc:ie codzien
rwści, dnia powszedniego, zejście z koturnu poezji symbu
liczne j pomic;dzy przedmioty i sprawy powszednie. Odwota>
nie się do potocznych wyobrażeń odbiorców, do zjawisk ste
reotypowych, zwyczajnych służyło osiągni c;ci u pełnego poro
zumienia z czytelnikiem, p0rozumienia, na którym tak zale
żało Tuwimowi. Z drugiej jednak otrony opis szc:zegółu u
zyska ł w „Kw.iatach polskich" specyficzny wymiar mityczny, 
ponieważ jest to szczegó ł dawnego, utraconego życia. Jako 
laki naznaczony zosta ł ogromnym ładunkiem emoc.:jonalnym. 
Przechowuje w sob ie pa rnic;ć o minionym św;.ecie, p o~ rednio 

przywo łuje obrazy z przeszłości, budzi wciąż żywe ucwcia. 
Najprostsze gesty, zac howania, powszed ni e przedmioty na
bierają znaczenia symbolicznego. 

Mój dom. Mieszkanie. Pokój. Biurko. 

A w nim (pamiętasz?) ta s;:uflada, 

Do której się przez lata składa 

Nie u :? ywane jrLż portfele. 

Wygaslc ku,ity. wi:::)Jtówki. 

Re.~ztki :arriwki . <'Lnerr·· -0/ri 1do 

Lc:': y lam sp111/rn. fajka, frul>krr, 

Suncletikonu pusta t ulika. 

Jakaś pincetka czy pipetka, 

Siara podarta portmonetka, 

Kostka do gry, koreczek szklany, 

Bilet na dworcu 11ie oddany, 

Szary zamszowy futeralik, 

Zeschly pędzelek, lak , medalik, 

Przycisk z jas::c::o:ttrkq bez ogona, 

Legitymacja przedawniona. 

Brązowe pióro wypalane, 

Z białym napisem „Zakopane", 

Korbka od czegoś, klucz do czegoś, 

Lecz już oboje „do niczego" -

Slowem, wiesz jaka to s::uf!ada.„ 

A gdy jej wnętrze dobrze zbadasz, 

Znajdziesz tam małe zasuszone 

Serce twe. w gratach zagubione .. . 

Więc nie wyr.:mcaj nic , nie sprzątaj ... 

Przyda, nie przyda się - niech leż y. 

Oszczędzaj graty przy „porząclkacli" 

w takich, s.rnf lac!ach i ::akątkach. 

Bo.~ z każdym cząstkę życia pr::e:':uł 

I trwasz, nie wiedząc , z tq star::uzną ... 

Jak :: tą szufladą. tak ;: ojc::y.:nq: 

Nic nie wyrzttcis:::. Coś ci wzbrania 

I .,niepotrzebne" . .. nieu:ute'" 

Usunąć. Niecl1 zostanie :: tobą. 

Zabobon. mówisz:' Tak. zabobon ... 

LHd::ie uczeni ::wą to - mitem. 

I : tej cod::iennej mitol0gil 

Ncrgl!JCh , z ::a tllka. zja icieii, ol.foień, 

To .: barwy, z linii, to:: melodii 

Chwila ojczy;:nq ci wyrośnie". 
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Swiat rozbily został na cząsleczki, szczegóły, drobiazgi, 
ges ty, wrażenia, odczucia, syluac je. Można próbować posk ła
dać ocalałe, choćby lylko w pamięci, w e wspomnieniach, o
kruchy :życia. Ich suma to jedyna możliwa prawda o nas cn
myc h, o czasie i miejscu , w któ1·ym isln'ejemy. 

„Ojczy:::na jest to Węch - i nagl e: 

Swąd dymu w polu, choć ogn1s/.w 

Nie widzisz. + Biała chata niska 

W sadku wiśniowym. + ( .„) 

W wagonie nad ranem. ::::ólkli. 

niewyspani pasa::erowie. + 1„. J 

+ Noc. W s:::ronie Ksiq.:ę Jó:::ef. + D nieje 

Nad Wislcc + Pobekują owce 

Na Kalatówkach. + W iell:c111oc11c 

Daranl:i na 1cystau:ach. + W Wili..; 

Ci. co ostatni rl r:::e1drn niosq 

Do domu. l „ .J + 
+ Migające ognie 

W chatach, gcl y jedzie się pociągiem 

W zimowy wieczór. (.„ ) + Nagle 

Z Mar iack ie j wieży rój gołębi 

Sfrunął. + „Choć gola . to wesoło ", 

„ Grunt n ie przejmować się". „Te. 1cariat, 

Wisla się pali". + Smak jar:ębin 

Cierpki.+ Kośció lld na Podhalu 

Ciemne, drewniane. + Kom isariat 

W sobotę wieczór. ( .. .) 

+ „Ta gu:::ik, panie" !akcent l wowski!. 

+ Sliwk i węgie rki lamac'. + S:::tuc:::ne 

K wiaty i wieńce makartow;kie." 



„Czas - wsięgq snu. Na sennej w.~tęcl::e 

Mijanie. Mijam. $nię i pęd::ę . 

Mknę sekundami, co mnie d::iejq. 

Sekund.l.' cięcie. Stait! Kto.~ ro::ciql 

Ten pęd na dwoje, a ja mięcl::u: 

Mięcl::y p,-zes::lościq a pr::ys::lofriq". 

Polska w „Kwiatach" ma wymiar nieograniczony w cza
sie i przestrzeni. Istnieje w cza~ie przeszłym, przywołanym, 

w teraźn'ejszości wojennej: 

„Dnia 10 gnlclnia rn 110. 

W Bra::ulii. w dusznym piekle raka 
Tysiac ll::iewięćsct <'::terc1::1c.~tcgo 
Uginam się pod kamieniami 
Przera;:onego serca swego („ . ) 

Biegnę ::dus::any po Otwoclrn. 
S::ukam krzvc::qcej Matki moj<'j. 
Ż»/,11 jq liiecl ' ·: 1 :; , uk1, ;(' („.) 

i czasie przyszłym, oczekiwanym: 

„Wrócimy, Wisło, po tę c::erwie11. 
W głębinie twej chowaną wiernie, 
Wrricimu:: wichrem, zbrojnym w gniew 
I u; nowa mlodość, wiarę nowq„. 

Przestrzez'1 przedwojennej Lodzi nakłada ,;ię na konkretne 
w,;półczesne Rio: 

„Dziś w Rio cbl::usty polski d::ici1 
I polskie chmury niel.Jo kr11jq 

Jak okręt-widmo, okręt-cieli. 

D::iś Łócl:!: 1cylqclotPala tP Rio". 
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Takie rotumienie <.:tasu i prte~trzeni prowadzi do uni
wersalizacji wstelkich znaczeń. Opisując mikroświat Tuwim 
próbuje odpowiedzieć na podstawowe pytania dolycz<1ce ma
kroświata. \V ponadczasowym widzeniu rzeczy odbija się na
sze poszczególne, niepowtarzalne trwanie. 

To, co dzieje się „tu i teraz" moźna odnieść do tego, co 
clLieje się „wszędzie i zawsze". 

Wydaje się, iż ten sposob odcątania „Kwiat.ów polskich" 
bliski jest programowi est.etycznemu, stylowi teatru Romana 
Kordlińskiego - reżysera gnieźnieńskiej adaptacji i insce
nilacji: 

.,C::ym powinien .:a;nwH.:ać się tec1tr:• 

Najważ111ejs:::y jest, wedltlg mllie, swozsiy nich spolec.:ny. 

.\Iowiąc inaczej: próba odclawa1lia przejawów nas::ego istnie

nia w poczuciu ich :znikomości, przemijania, ale też ::e zro

zumieniem, że są one częścią głębszego obrazu osadzonego 

w dawnej przeszlości i zmierzającego kil bliżej nieokreślonej, 

choć przeczuwanej, przyszlości. Najważniejszy dla teatru jest 

więc momeHt „lll i ternz". ale powiq:::any dwoma czasami: 

pr:::es:::lym 1 pr::ys:::lym" . 

Bogaty materiał poetycki „Kwiat.ów polskich" został upo
rtądkowany według powyższego klucza w obrazy-arc hety
py, odzwierciedlające charakterystyczne etapy Judzkiego 
istnienia - narodziny, dojrzewanie, bunt, czas zabawy, zwy
cięstw i klęsk. śmierć . 

Szclegóły, detale, sytuacje, slacly pamięci zgromadzono 
\\'okół tychże ośmiu obrazów: 

REWOLUCJE, REWOLUCJE 

POGRZEBY, POGRZEBY 

EDUKACJE, W AKACJE 

MILOSNE SENSACJE 

WOJNY, WOJNY 

ĘDZE, BOGACTW A 

MORALNOSCI PRAGNIENIA 

KOSCIÓL WOLNOSCI I UPADKU 

KATARZYNA GRAJEWSKA 



DO SZANOWNEJ PUBLICZNOŚCI 
Adaptacja „Kwiatów polskich" dokonana została specjal

nie dla Teatru Gnieźnieńskiego, z myślą o jego możliwoś
ciach, zadaniach i zobowiązaniach '.\'Zględem publiczności 

miasta i terenu. Najliczniejszym i najważniejszym odbioreć\ 

naszych spektakli jest młody widz. Staramy !'ię wychodzić 

na przeciw jego zainteresowaniom, poszukiwaniom, proble
mom. 

Repertuar teatru pragniemy konstruować w oparciu o kl,1-
sykc; polsk<:i i rodzimy dramat wspólezesny. 

Dysku ·je; wokół spraw dotycz<]Cych na> Pol<tkow, na~ -
ludzi otwiera inscenizacja „Kwiatów pohk1ch" Juliana Tu
wim<1. Spektakl jest adresowany d<J wszystkich u,i!ującyl'h 

znaleźć odpowiedź na pytania o sens ~.ycia tcrat. 1 1.aws1.c, 
tutaj i wszędzie, W<Jtpiących, pos.wku j<1cych pra\1·dy o sołlle 

innych wsród natłoku sprzecznych informacji. 

Wierzymy, że w zaproponowanym widowisku k;1żdy '
Pat'ls tw<1 odnajdzie cząstkę tej prawdy. 

Życzymy Państwu i sobie, aby spektakl pobudził wielu 
ao s;ęgnięcia po tekst poe tycki Juliana Tuwima i zadumania 
się przez chwilę nad kunsztem słowa, bogactwem, migolli·
woscią obrazów i ich głębokim znaczernem. 

Prog1C:J111 oprncO\\·a11y /O:;tal \V oparciu o na:slGpującc 1natena l ~: 
Kazimierz Wyka: Bukiet z ca ł ej epoki. W: Rzecz wyo!Jrażni W-\\"'1 
1n77 . 
. Jaclwiga Sawicka: Julian Tuwim. W-wa 1986. 
Daleko ocl salonow. Z Romanem Kordziriskim rozmawia Anna l ngie
Icwic·z . W: .. Scena" ~ 86 
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Główny Brygadier Sceny 
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