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Ten bardzo wytworny pan.„ 

Jolanta Mroczek-Ciosek: Julian Tuwim - wybitny polski poeta, którego 
wiersze zna każde dziecko już w przedszkolu. Ty znałaś go osobiście.„ 

Bogusława Czosnowska: - No, może to za wielkie słowo - znałam. Ja 
go poznałam, ja go spotykałam, przebywałam w jego towarzystwie jako 
bardzo młoda dziewczyna . To były lata powojenne 1946-1950, kiedy 
to w warszawskiej kawiarni „Kopciuszek", która mieściła się wówczas 
przy Alejach Jerozolimskich, spotykało się cale towarzystwo artystyczne 
i literackie Warszawy. Bywali tam m. in. Broniewski, Gałczyński, Brzech
wa, Magdalena Samozwaniec - z którą miałam zaszczyt być na „ty", 
no i Tuwim, ze swoją piękną żoną. 

J M-C: Jakim był człowiekiem i czy zrobił na Tobie, młodej dziewczy
nie, szczególne wrażenie? 

B C: Wobec Tuwima nie można było pozostawać obojętnym. Był zbyt 
wielką osobowością i indywidualnością. Zawsze bardzo wytworny i szar
mancki, o szlachetnej twarzy z charakterystyczną „myszką" na policzku, 
pełen humoru i dowcipu , a przy tym szalenie skromny. Czułam się w jego 
towarzystwie zawsze lekko zażenowana i pokorna wobec jego osoby; 
w końcu to był wielki Tuwim, a ja smarkula. 

J M-C: Tuwim znany jest przede wszystkim jako poeta. Niewielu z nas 
wie o jego drugiej, obok poezji, wielkiej pasji, a może największej, jaką 
był teatr. Teatr nie był jego hobby, to była silna fascynacja. Uległ magii 
teatru, teatr stał się jego żywiołem ... 



B C: Naturalnie i szkoda, że tak często się o tym zapomina. Związki 
Tuwima z teatrem to temat na obszerną książkę. Był przecież tłumaczem 
wie lu sztuk m. in. „Rewizora". „Ożenku", i „Płaszcza" Gogola , „Mądremu 
biada " Grybojedowa, dokonał wielu, wielu transkrypcji i przeróbek k o
medii, krotochwil, k omedii muzycznych, przerabiał też i tłumaczył libret
ta operowe i operetkowe. Warto wspomnieć o „Zemście nietoperza", „Pta
kach '', „Rozkosznej dziewczynie'', „Zolnierzu Król owej Madagaskaru'', 
„Zielonvm gilu", „Porwaniu Sabinek", „Słomkowym kapeluszu" - sło
wem jest tego bardzo dużo , bo on naprawdę królował w teatrze . 

J M-C : Był przecież kierownikiem artystyczno-literackim Teatru Mu
zycznego Domu Wojska Polskiego, a w 1947 roku objął razem z Maria
nem Mellerem dyrekcję Teatru Nowego w Warszawie. Uwielbiał aktorów 
i próby, na których często bywał jako autor wystawianych sztuk ... 

B C: Próby z Tuwimem wspomina Janusz Warnecki - znakomity polski 
aktor i reżyser czterech warszawskich prapremier tuwimowskich prze
róbek. Warnecki pisze , że radosny temperament Tuwima ożywiał wręcz 
monotonię codziennych prób. On się bawił na próbach nie tyle własn:,-m 
dowcipem, ile trafną interpretacją, niespodziewaną sytuacją, gestem akto
ra. Bardzo go ciekawiła i podniecała realizacja tego, co stworzył. Gdy 
mu się coś podobało, entuzjazmował się nad miarę, bil brawo na pustej 
widowni, szalał. Natomiast gdy był niezadowolony, to gwałtownie pro
testował. Zapytany kiedyś - jak wspomina Warnecki - dlaczego nie 
napisze oryginalnej sztuki, Tuwim uśmiechnął się beztrosko, jakby chciał 
powiedzieć: Nie chce mi się, nie mam czasu na wymyślanie akcji. Jego 
interesowała komtrukcja postaci, kalambur, dowcip. Dlatego brał byle 
jaką akcję i na jej k anwie tworzył galerię wspania!~·ch, śmiesznych po
staci, budował komizm słowny i sytuacyjny. 

J M-C: Poruszyłaś bardzo istotny temat: mianowicie sprawę konstrukcji 
postaci w sztukach Tuwima. Wiemy, że w swych komediach stworzył 
galerię niezapomnianych typów, że wspomnę jedynie Strzyckiego z „Por
wania Sabinek", czy zindywidualizowane postaci wujów Jadzi wdowy. 
Wiemy też, że Tuwim kształtował je dla określonych aktorów: Jaracza, 

Dymszy, Zimińskiej, Kurnakowicza (rola Mieczysława z „Jadzi wdowy"), 
Romanówny. Reasumując - plejada polskich gwiazd zagrała w sztukach 
Tuwima i to z wielkim powodzeniem, stwarzając kreacje aktorskie, któ
re przeszły do historii teatru. Jak Ty, z pozycji aktorki, oceniasz te po
stacie i czy są to role, które aktorzy chętnie grają? 

B C: Po pierwsze trzeba wyraźnie podkreślić, że Tuwim był mistrzem 
w rysowaniu postaci komediowych. A to, z jednej strony, dzięki swemu 
talentowi pisarskiemu , z drugiej zaś, dzięki temu , że znal doskonale akto
rów. Znal ich możliwości artystyczne, skłonności , charakterystyczności . 

a nawet wady i przywary, co później wykorzystywał w budowaniu po
staci scenicznych. Role charakterystyczne. których szczególnie brak we 
współczesnej komedii, to jeden z powodów sławy tuwimowskich adapta
cji. A poza tym ;iktorzy uwielbiają grać ten r odzaj ról. Zimińska np. do 
tej pory szczyci się swoją wielką rolą w „Zolnierzu Królowej Madagas
karu". Bo też była w t .,·m znakomita. Rola charakterystyczna, szczegól
nie w komedii muzycznej, daje aktorowi możliwość zaprezentowania ca
łego wachlarza środków aktorskich. I z tego też powodu, mimo, że 

komedia muzyczna jest tzw. lekkim repertuarem, to dla aktora jest ona 
trudna do grania , gdyż wymaga wszechstronności: umiejętnośc i śpiewu, 

tańca no i ujawnienia vis comica . Jednym słowem. aktor jest na scenie . 
jak na „patelni", nie oszuka się przecież w piosence, czy w tańcu . Albo 
się to umie, albo nie. Ja wiem to sama po sobie, gdyż jako aktorka za
grałam wiele ról z adaptacji Tuwima. pamiętam ile mnie to kosztowało 
pracy i wysiłku, bo jest to po prostu trudna forma do grania. Ale też 

dawało mi to ogromnie dużo satysfakcji. Tego typu role dają pewną 

higienę psychiczno-fizyczną, są rodzajem przerywnika pomiędzy rolami 
dramatycznymi , ps,,-chologicznymi. wymagającymi zupełnie innego stylu 
pracy. Dlatego też uważam. że dla dobra każdego zespołu aktorskiego, 
dla tej właśnie higieny psychicznej i fizycznej zespołu, każdy, czy też 

prawie każdy teatr powinien raz w sezonie wystawić pozycję z tzw. „pod
kasanej muzy". Co wcale nie jest równoznaczne ze szmirą czy tandetą , 

jak s ię często uważa. bo gdy za tym stoi Tuwim i dobre aktorstwo. to 
wówczas otrzymujemy to , na co przecież widz czeka - dwie godziny 
świetnej zabaw,· w teatrze. 



J M-C: A zatem to nieprawda, że Tuwim, jak pisał niegdyś jeden z kry

tyków, „z złośliwą radością karykaturuje pogodne krotochwile dawnych 
autorów, przemienia je w galerie idiotów, kretynów, bęcwałów, łobuzów 
i kanciarzy"? 

B C: Niech Pan Bóg broni .. To nieprawda. To właśnie oryginały były 

okropnie infantylne i dla nas mało już dowcipne . Przecież wiele z tych 
ramotek byłoby dzisiaj dla nas niestrawnymi, gdyby nie Tuwim. 
To on skrócił tekst, zwarł tempa i dopisał epizody oraz zindywiduali
zował postaci wujów w „Jadzi wdowie". Gdyby nie Tu w im dzisiaj kro
tochwila Ruszkowskiego byłaby nie do wystawienia. Przecież postaci 
w przeróbkach Tuwima zawsze bawią i śmieszą , bo nie są przeryso
wane , są z dużym smakiem wyważone w swej charakterystyczności. Dla
tego też tuwimowskie postaci są pysznym kąskiem dla każdego aktora. 

J M-C: Czy tak pysznym jak ta słynna „wereszczaka", za którą wciąż 
tęskni Mieczysław - jeden z wujów Jadzi wdowy? 

B C: Tak samo pysznym, choć nie tak ciężkostrawnym, jak wereszczaka, 
którą w moim rodzinnym domu we Lwowie przyrządzała ciotka z Grod
na . A było to tak : dusiła żeberka z wędzonym boczkiem, a kiedy ca
łość była zupełnie miękka zalewała kwaśną śmietaną. Do tego najlepsze 
były bliny z żytniej mąki. Smacznego. Ale wraca jąc do tuwimowskich 
przeróbek. Kiedy rozmawiałam ze swymi kolegami, aktorami i reżyse

rami niemieckimi, byli zdziwieni, że robię „Porwanie Sabinek". Oni do
skonale znają ten tekst , ale uważają go za zupełnie pozbawioną dowcipu 
ramotę . I wszystko się zgadza , bo oni znają oryginał , a nie tuwimowską 
przeróbkę. A poza tym wszystkim ja na pewno żywię pewien sentyment 
do tych sztuk Tuwima, gdyż „Jadzia wdowa" to był mój debiut reży
serski, jednocześnie grałam w tym spektaklu Barbarę , a potem na wiele 
lat związałam się jako reżyserka z komediami muz ycznymi właśnie Tu
wima. W tym sezonie np. będę robiła „Porwanie Sabinek" w Teatrze 
„Wybrzeże" w Gdańsku , w teatrze, w którym spędziłam wiele lat jako 
aktorka. To będzie moja szósta realizacja tej pozycji. 

J M-C: Czy możemy zdradzić obsadę głównych ról? 

B C: Z przyjemnością Strzyckiego będzie grał Henryk Bista, a Profesora 
Jerzy Łapiński. Muszę powiedzieć , że do Strzyckich to ja miałam zawsze 
szczęście . Wszędzie gdzie robiłam „Porwanie Sabinek" były to bardzo 
udane role. No, że nie wspomnę iż w . „Sabinkach ", nie moich oczywi
ście, grywały takie tuzy aktorskie jak: Frenkiel. Znicz , czy Węgrzyn . 

J M-C: Byłaś przez wiele lat aktorką, obecnie pracujesz jako reżyserka, 
ale masz jeszcze jedną pasję - w zaciszu gór, lub jezior piszesz wiersze, 
bajki, opowiadania. Parokrotnie czytałaś mi je nad cudownym, kaszub
skim jeziorem. Czy to rodzaj relaksu? 

B C: Tak, relaksu na pewno, ale jest to też inna forma mojej rozmowy 
ze sobą, ze światem. Najczęściej pisuję w swym kaszubskim zaciszu. Ale 
nie tylko. W ubiegłym roku, będąc w Zakopanem, w pensjonacie „Ha
lama", mieszkając w pokoju , w którym zmarł Tuwim, siedząc przy jego 
biurku, patrząc przez to samo okno, przez które on patrzył i na ten 
sam Giewont, na który on patrzył swymi pięknymi oczyma, napisałam 
wiersz, który był moją rozmową z Tuwimem . Z tym bardzo wytwornym 
panem.„ 
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