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JULIAN 

O Julianie Tuwimie jako poecie, genialnym słowo
twórcy, kolekcjonerze ciekawostek lingwistycznych, a 
nawet o ekscentryku, który zaskakiwał każdym poja
wieniem się, czyli o „czarodzieju", jak nazywano go 
jeszcze w domu - pisano już wiele. 
Chciałabym tutaj przedstawić Tuwima od strony pry

watnej, takiego, jakiego widziały go oczy najbliższych • 
przyjaciół, rodziny i moje własne, bo tak się składa, że 
jesteśmy blisko spowinowaceni przez jego żonę - pię

kną Stefanię. 

Jak wszyscy wiemy, Tuwim był wiernym synem Łodzi 
i ukochał to brzydkie i smutne przed wojną miasto. Ta 
miłość pozostała w nim do końca życia. Moje pierwsze 
wspomnienie o Tuwimie łączy się z Łodzią. Miałam 
wtedy chyba jakieś cztery lata. Mój ojciec musiał pozo
stać w Łodzi przez szereg miesięcy, organizując jakąś 
fabrykę i matka postanowiła zabrać mnie i moją male
ńką siostrzyczkę do tego miasta. Mieliśmy mieszkać u 
Tuwimów na Andrzeja 40 (wtedy 27), którzy na ten 
czas wybierali się do Warszawy. Gdyśmy przyjechali, 
okazało się, że Stefania zachorowała na zapalenie gar
dła i nie może wyjechać. Upchaliśmy się jakoś razem 
na dobrych kilka tygodni. Żeby było jeszcze łatwiej -
ja dostałam tzw. „kataru kiszek", a wiadomo, co to u 
małych dzieci znaczy. Julek biegał od pokoju Stefy do 

mojego, spędzał ze mną dużo czasu opowiadaj ąc mi 
bajeczki i wierszyki, oczywiście stworzone z własnej 
fantazji. Uwielbiałam to. Tylko jedno z jego opowiadań 
pamiętałam całe lata-o chłopczyku , który tonął . Prze
straszyło mnie tak, że zaczęłam krzyczeć . Ojciec wbiegł 
do pokoju, wziął mnie na ręce i bardzo się na Julka 
gniewał. Nie zmieniło to postępowania Julka, a ja za
wsze z zachwytem gładziłam go po twarzy, wodząc za
fascynowana po jego „myszce" na policzku , kt órą uwa
żałam za wielką ozdobę. Może dlatego całe życie lubi
łam myszki? 

Ale wracając do Tuwima i Łodzi. Pamiętam , że gdy 
już zamieszkał w Warszawie na stałe, mówi ł, że każdy 
powrót do Łodzi przenosi go w szczęśliwy kraj lat dzie
cięcych i że na łódzkich strasznych brukach, wśród 
brzydkich kamienic - wraca do „skrzyd latych lat mlo-



dzieńczych". Jego sentyment do Łodzi i Łodzian wyra
żał się przez całe życie opieką nad pisarzami pochodzą
cymi z tego miasta. Często publikował ich prace za wła
sne pieniądze. 

Wakacje rodzina Tuwimów spędzała przez wiele lat 
w uroczej miejscowości Inowłódź, odległej o piętnaście 
wiorst od Tomaszowa Mazowieckiego, położonej nad 
Pilicą wśród spalskich lasów. Oficjalne źródła mówią, 
że Tuwimowie poznali się w Łodzi podczas spaceru na 
ulicy Piotrkowskiej. Z dzieciństwa pozostała mi w pa
mięci wersja, że właśnie w Tomaszowie, w domu moich 
dziadków przy Piekarskiej, Julian poznał swoją naj
większą miłość, przyszłą żonę- nieopisanej urody Ste
fanię. Tuwim Inowłódź wspominał z sentymentem, To
maszów też pozostał mu w sercu. Po wielu latach napisał 
wiersz, który już po ostatniej wojnie tak pięknie śpie
wała Ewa Demarczyk. 

Tuwim od najwcześniejszego dzieciństwa wydawał się 
jakby stworem nie z tego świata. Ze swoją piękną twarzą 
ptaka, z rozjarzonym, błyszczącym spojrzeniem niebie-• 
ska-złotych oczu, samym pojawieniem się wywierał ma
gnetyczny wpływ na otoczenie. Nie na próżno jego sio
stra, Irena, nazywała go czarodziejem i panaceum na 
wszelkie smutki ich dość ponurego domu. Aura czarów, 
jaką Tuwim roztaczał, trwała całe życie. 

Poza tym był normalnym, rozbrykanym chłopcem i 
młodzieńcem, oddanym najróżniejszym pasjom. Całe 
dzieciństwo uprawiał dziwy i czary. W kuchni zainstalo
wał laboratorium, jakieś butle, retorty, probówki, wa
rzące się zioła i dziwne płyny. Raz mało domu nie wy
sadził w powietrze i wtedy skończyło się kuchenne labo
ratorium. Uczył się źle, wakacje psuły mu poprawki. 
Jego nienawiść i tępota do matematyki jest nie do opi
sania. Literaturę, nawet Puszkina, obrzydzały mu lekcje 
literatury rosyjskiej. Był tak nieznośny i „dziwny", że 
aż wezwano do szkoły matkę stwierdzając, iż jej syn 
nie jest normalny. Miał za to wiele innych zaintereso
wań, którym oddawał się z pasją. Po bziku chemicznym, 

mechanicznym, zielarskim, przyszedł bzik lingwistyczny 
i antykwarska-bibliofilski. Tym zainteresowaniom po
święcał się całe życie. O tych młodocianych przygodach 
i pasjach przyszłego poety słyszałam jeszcze od rodziny, 
zanim sam zaczął o nich pisać. A prędko przyszła pasja 
poetycka. 

W Warszawie nie widywaliśmy się często, nie mówiąc 
o moich zerkaniach na „Pięterko" w Ziemiańskiej, gdy 
już i ja chodziłam do tej kawiarni. Ale symbolicznie -
nie żyliśmy na tych samych wysokościach . Pamiętam 

szczególnie jedną u Tuwimów wizytę. Był to już okres 
rozwijającej się u ~oety agorafobii . .Julek leża ł na tap
czanie, nienagannie ubrany, ze zwykłym sobie błyszczą
cym spojrzeniem patrzał na mnie uważnie. Mało pamię
tam rozmowę - dziwiłam się tylko, że zdrowy człowiek 
boi się wyjść na ulicę. Dziś rozumiem to lepiej. Tuwim 



cierpiał i na inne schorzenia psychosoma~yczne - ni_e 
mówiąc o ja k najbardziej realnym wrzodzie dwunastm
cv. na któ;·y h I operowany. Męczyły go stany lękowe, 
u-derzenia krw"i do low , przepływy gorąca, utrata ró
wnowagi. W o kresach dobrego samopoczucia by! ~adal 
prosty, wesoły , ł atwy w pożyciu, pełen przy1azm dla 
ludzi (nic tyl ko d la „ludzkości"). Miał niezwykły dar 
sł uchan ia, wychodził ludziom naprzeciw i wręcz narzu
cał im woj ą pomoc. Miał nie mniejszy dar mówienia, · 
potrzebę dzi I nia ię ty~ , ~o go w dane.j chw!~i in~ere
sowa ł . Mia ł niezw k i ą 1 dz1 ec1ęcą um1e1ętnosc dz1w1e
nia si<;. Takim , ch łopięcym omal , został do końca życia: 

Nie do odtworz ni a je ·t sposób , w jaki czytał SWO Je 
poezj e . Dyrygował je ge tarni , rytmem ciała, spojrz~
niem ni ewidzących rzeczywistości oczu. Natchme111e 
bilo z jego c k tatycznej twarz_. Słowa nabierały po.lotu 
pod jego czarodziej ską bat utą . Byli tacy, ~a wet .Jego 
wie lbici le. jak np . J astrun , któ rzy zarzucali ~u 111e.na~ 
tu ral ność gestó w, ne rwowość mowy , zapalającą się 1 
gasnącą po chwili egzal tację, zbyt gwałtowne reak~Je. ' 
Jastrun , sam będący poetą , nie wyczuł w obcowamu z 
Tuwime m , że ktoś . klo stale jest pod presją natchnienia 
geni u zu, nie może być zawsze .. natura.ln('.nie można 
doń przykł ad ać zwykłej miary. I co dz1wmejsze, obda
rz ny przez Boga nad ludzką intuicją, w sprawach r~a~
nych był nieporadny i zagubiony jak dziecko .. Tak mowlł 
o ni m Wierzyń sk i . Był poetą , przede wszystkim poetą. 

W ł atach trzydziestych, gdy wielkość Tuwima była 
niekwestionowan a nawe t przez jego przeciwników, za
częła i ę wokół jego osoby burza. Wiersz „Do prostego 
człowi eka'' wywo ł a ł ni eprzytomny atak na poetę. Za
rzucano mu antypa triotyczny pacyfizm. Cała fala prote
stów doprowadził a do tego , że odezwały się głos~ ż~da
jące spal ni a książek Tuwima , Słonimskiego 1 W1ttlma. 
Nie t rudno odcyfrować , że chodziło o pisarzy pochodze
nia żydowskiego. B li nawet tacy „ obrońcy polsko~ci".' 
którzy domagali się szubie nicy dla tych pisarz~. Byli t.ez 
tacy, któ rzy szerzyli wyssa n ą z pa lca płotkę. ze Tuwim 

pisze sw ' je poezje w .. ża rgon i e", a nie jak np. Sienkie
wicz, P rus i R eymo nt - jest na język żydowski t łuma
czo ny. T uwim bronił si ę swoim za hójczym dowcipe m , 
gotową w każdej chwi li sa tyrą . Powi ed z i a ł raz do pi kie
tu j ących go oenerowców : ., Nic wam nie pomoże, dzieci 
wasze będą się uczyły o mnie w szkołach ' . Oto słynna 
fraszka : 

Jadem i pia ną z pyska 
Pluje , parska i pr ska 
Pisze . ż jestem rzeźnikjem 
G udla jem i bolszewi kiem 
Judikokie m, bakcylem 
Pawianem i ska mand r Iem 
Że sprzedaję ojczyznę 
że koślawię polszczyznę 
I di a bl i wiedzą co jeszcze 

l pomyśleć, że z calej 
Dz ia ł alności w ·paniałej 
Te oo pana - wi ęc z plwocin , 
Charczeń, wrzask , w, wypocin 
Rzyga ń , kopn i ęć i wycia 
Na co st raci ł pół życia , 
Z książ k i ar tykułów 

Ze słów, zda ń i tytułów 
Z recenzji, wzmiant:k szyderczych, 

ł owem z tego całego 
Kramu dziennikarskiego 
Z ostan ie jeden wi e rszyk 
I to - mój, a nie jego 
Ten właśni e wierszyk 
„. O sroga. 
Przez żydow~kiego Boga 
Natchniona zemsto ' 
O t fra zką 
Paru słówek i graszką 
U ni eśmie rte l nić wroga . 



Na szcz<;śc i e więcej kolegów-pisarz •. a przede W':>Zy

stkim czyteł nikó' (dla twórcy najważniejszych) zda
wało sobie sprawi;. ż w poezji polskiej poj awił sic; gc
niu 7 równy najwit;kszym. 

Narastająca nagonka na poe tę, nasi l a j ący się w Polsce 
nacjona ł izm - półfaszyzm, który Tuwim odczuwał jako 

. obist<! Lniewagę, pogarszały jego neura. ten i ę i rozwi
j aj ący s i ę l ęk przestrzeni. Tygodniami bał się wychodzić 

z domu , przejście przez szerszy ni co plac · tawuło si c; 
przeszkodą nie do przebycia. Zofia Morstwinowa pi sał a 

kiedyś, że te nastroje an tysemickie. uderzające w god
na 'ć oso! i st~) Tuwima, były przyczyną jego stanów ł<;k o 

wych . Bał s ię wychodzić z do rn u, aby nic narazić się 

znowu na przykro'ci . Ale telefony, listy, prasa nacjon a
listyczna nie szczędlił mu tych zniewag. prawa anty
sem it yzm u niechybnie spowodowała pewne ·kr?ywienia 
jego psychiki, co mogło m i eć w przyszłości wpływ na 
jego różne wypowi-dzi i decyzje .. 
Wojnę i pobyt na emigracji przeżywał tragicrn ic . Zja

dały go t<;sknota. no ta lgia, niepokój o naj bl iższych i' 
nie tylko naj bl iż zych w Kraju, groza, gdy słyszał o 
makabrycznym losie mordowanych Żydów . Jego mat
kę , uwie l bianą pan i ą Adele;, zlikwidowali Niemcy z c:1 -

ł ym szpitale m dla nerwowo chorych w Otwocku . Tc 
obrazy, te m_ śli . te rozpacz nic mogły nie zach wiać 
tego n auwrażliwc , czułego jak cjsmograf poety, 

icrpial p za tym na poczucie „winy n ieobecności" : 

(.„ ) przyjacie le 
naprzeciw wyjuą z Miasta Krzyżów 
Niosący w oczach przebaczenie 
I ł 7y radości a nie wyrzu t 
Nie pomogą te ł zy ni łaska 
Ni witanie 
Milczące mi<;dzy nami stanic . 

Te nastroje piu · kompleksy, jakie wynió~l ze szc7llcia 
na niego przez prawicową część społeczeństwa, kazały 

Jll l IA 'I TUWIM 
Portre1 wykonany pr7Ci' ._,taJH\ l;rn a lg.nac(.•go Wit ~ 1 t: 'A 1 t1_a 

mu szubć przykł adu do naśl admvani a, aby nową P I k~ 
zbudo ać sprawied liwie 1 demokra tycznie . N IE 
TRZEBA T KRYWAĆ . ja k strasznie, jak złowi ~ 
szczo . i ę my lił . Jeden z jego naj li ż z_ eh p rzyj aci ół . 

Kazim ierz Wierzy11 ki . mówi ł , że ruwim rna metafizy
czne czucie świata, ale brak mu zm siu historycznego . 
Jego miłość do Rosji zrodzi ł a się z ukoch ania litera tury 
ro yjskicj , Puszki na , którego przekład a ł i czu ł jak nikt. 
Jeszcze przed wojną nic chc i a ł słyszeć. an i brać udzia ł u 



w dyskusjach krytyku j<1cych to , co dziej e s ię w kraju , 
w któr_ m zapadał a noc sta lin ow. ka. P dcza~ wojny, 
szczególnie od ybuchu wojny ni emie ko-rosyjskiej, 
jego entuzjazm i bezkr 1tyczna wiara w ro l<;, jaką odegra 
R osj a Radziecka w odbudowaniu n wej Polski były wię-
ej ni ż ni zrozumiałe i naiwne . W i rzyl, że z pomocą 

Rosji odbuduje si ę nie tylko Pol k , a le cały szmat Eu
ropy po którym prze z ł y tanki ni micckie. dbud uje 
sic; nie tylko w dosłownym teoo słowa znacze niu, ale 
m ralnym . ibuduj e się zdruzgotane id .e , wprowadzi 
ład , sprawiedliwość i d mokracj _ Wi rzyl w to napra
wci e; uczciwie. ALE JAK M GŁ ni zdawać sobie 
sprawy z tego , czym był a Rosja Sowiecka w 1946 rok u, 
gdy wie dział j u ż o zsyłkach P laków , kolegów, przyja
ció ł do łagrów, na śmierć . G dy m us i a ł już słyszeć o 
Katyniu. Zaś lepiony ideą . której urzeczywistnieni a p ra
gnął, pamiętający bole.-nic panoszący się w Polsce 
prz dwrześniowej pół fa zyzm, głęboko zraniony prze
śl adowaniami przez pewne kota w Pol ce odmawiające 
mu miana polskiego poety, bezkrytyczni e wierzył, że • 
„POD PI KĄ" R osji nic takiego nie będzie mogło 

mieć miejsca . Powiedze nie Wierzyńskiego o jego braku 
zmysłu historycznego, jak to się mówi w Anglii, był o 

d użym „understatemen t' ' . 
Poróżnił się wtedy z kolegami i przyjaciół mi przeby

wającymi na emigracji. Zerwał z „Wiadomo 'ciami" wy
chodzącymi w Londynie i tak jak przed wojną redago
wanymi przez Grydzewskiego . Obrzucał najgorszymi 
inwektywami pisujących tam autorów, którzy wedle 
niego prówadzili do odrodzenia si nacj onali ·tycznej , 
antydemokratycznej Polski .... óż ten głupi Grydz pęta 
się wśród tej szajki" pisa ł z Nowego Jorku do Słonim
skiego. przestał drukować we wszel kich innych pismach 
emigracyjnych , także w „Serwisie Literackim" prowa
dzonym przez Wierzyńskiego. a szczęście nie przestał 
drukować w „Nowej Polsce" Słonimskiego , wychodzą

cej w Londynie, bo nie znalibyśmy ,.Kwiatów polskich" 
drukowanych tam w odcinkach. Nie przeżywalibyśmy 

emocji, gdy numery „Nowej Polski" z wielomiesięcz
nym opóźnieniem przychodziły na Bliski Wsc_hó_d 1 mo
żna się było nań niecierpliwie rzucić, wzaiemnie ie sobie 

z rąk wyrywając. . 
Tuwim wrócił do Polski w czerwcu 1946 roku. Minę

liśmy się w Londynie, gdzie Tuwimowie zatrzymali s ię 
, w drodze do Gdyni - ja przypłynęłam do Liverpoolu 
z wojskiem 2 Korpusu w sierpniu 1946 roku . Julka za 

·życia już nie widziałam. W pierwszych m01ch przyiaz-
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dach do Polski po Październiku roku 1956 widywałam 
zawsze piękną Stefę i naszą kuzynkę Alicję Chmielew
ską. 

Wiemy, że Tuwim był witany w Polsce jak król. W 
pierwszym okresie wyżywat się samym szczęściem po
wrotu do własnego kraju, wszystko było piękne i uko
chane. Nawet gruzy warszawskie były „piękną Warsza
wą". Jego nerwowość pogłębiała się. Nie mógł usiedzieć 
w jednym miejscu , rozdrabniał się w tym co robił , ska
kał z tematu na temat, z pasji w pasję . Twarz miał 
wychudłą, wyostrzoną cierpieniem. Jeszcze bardziej wy
dawał się stworzeniem nie z tego świata. Nie wiemy jak 
szybko po powrocie do kraju zdał sobie sprawę, jak 
omylił się w swoich szalonych marzeniach . Odrzucał od 
siebie przyznanie się do tej omyłki . To byłoby dla niego 
nie do przeżycia. W pierwszych latach po powrocie rzu
cił się w wir odbudowywania życia kulturalnego kraju. 
Noszony przez władzę na rękach - dużo mógł zrobić 

i zrobił. Stopniowo jednak zaczął sobie zdawać sprawę , 

że dzieje się coś, czego nie rozumie i boi się zrozumieć! 
Dusił się i męczył w narastającej atmosferze zakłama
nia. Nie umiał w niej tworzyć. Rozproszony przez setki 
obowiązków i zainteresowań wyładowywał się w opra
cowaniach ciekawostek lingwistycznych. Wiedział , że 

to tylko ucieczka, że nic nie zastąpi prawdziwej twórczo
ści. Poza tym poczta nieraz przynosiła plugawe słowa, 
TAK, JUŻ PO WOJNIE!, po zniszczeniu prawie całego 
żydowstwa polskiego . To Tuwima bolało jeszcze bar
dziej niż przed wojną - „to i teraz? " 

Miał niestety rację Hemar, najsurowszy krytyk i „sę
dzia" postawy Tuwima , gdy pisał , że „po przyjeździe 
do kraju nie napisał on ani jednego wiersza , którego 
nie potrafiłby napisać byle kto". Znamienne jest to, że 
zapowiedzianej drugiej części „Kwiatów -polskich" , 
którą jak mówił jeszcze w Nowym Jorku, napisać może 
tylko w ojczyźnie - nie napisał. To było chyba najwięk
sze i dużo mówiące rozczarowanie , jakie przeżył w no
wej Polsce. 

H mar w swojej krytycznej i okrutnej ocenie Tuwi
ma, dy kwa l ifi k u j ąc jego charakter, zarzucając mu 
zdradę si e bie i przyjac iół m łodości, musiał jednak przy
zn ać , że „ Wiele cza u przeminie, zanim z czarnoziemia 
poezji poi kiej urodzi s ię kwiat tak olśniewający . Wiele 
wody upłynie w Wiśl , zanim w jej toni ciemnej odbije 
się znów b lask gwiazdy tak wielkiej, tak ślicznej i tak 
jaskrawej jaką był ten poeta". 

Józef Witt lin po ś mierci Tuwima powiedz i a ł, że z 
wszystkimi jego wad ami i zaletami niepodobna go zro
zumieć bez uznania w nim sił nadprzyrodzonych. Jego 
poezj a sam a przyświadczy u potomnych słuszność tego, 
że Ju lian T uw im był jednym z dowodów istnienia Boga. 

Tamara Karren-Zagórski 

JULIAN TUWIM - o Tuwimie bym powiedział to, co 
on sam powiedział o sobie w Pławowicach u Morstina. 
Było tam sympozjum poetyckie i Tuwim powiedział do 
Morstina : „Panie hrabio, ja to mam taki talent, że móg
łbym pisać wiersze jak Mickiewicz, jak Słowacki ... Tylko 
bieda jest jedna: ja nie mam nic do powiedzenia" ... 
Więc coś w tym jest. To był wirtuoz formy, a treść była 
właściwie dosyć minimalna. Ale czasem wiersze wspa
niałe . 

Stefan Kisielewski 
„Abecadło Kisiela" 



TUWIM JULIAN. Po zebraniu autorów kabare
towych wyszliśmy razem . Znaliśmy się ze słyszE'.ni?. 
On podpisywał się Pekiński , ja Pro-Rok. „Cóż m1 s.1ę 
pan tak przygląda? Jeśli dziwi pana, że mam taką duzą 
„myszkę" na twarzy, to mogę pana zapewnić , że gdy
bym się bez niej urod~ił , odebrałbym sobie ~ycie . :·. ~?cet 
nie jest zły - pomyslałem . - Warto z nim pOJSC na 
kolację . Poszliśmy do „Cristalu", a spór o to , kto za 
kogo zapłacił, trwał lat kilkadziesiąt . Z „Cristalu" posz
liśmy na u l icę Foksal, która później nazywała się Piera
ckiego, przez pewien czas była ulicą Młodzieży Jugo
słowiańskiej i nareszcie z powrotem dziś nazywa się 
ulicą Foksal. Przyjaźń moja z Tuwimem przetrwała 
wszystkie te zmiany nazw, ~hoć róż~ie na.nie re<;lgowa, 
liśmy . W studenckim pokoiku Tuwim wyjął z kieszeni 
marynarki plik wierszy i zaczął mi czytać . Podobały mi 
się. „Szukam wydawcy. Tytuł już mam - powiedział 
- będzie się ten tomik nazywał „Czyhanie na Boga" . 
I ja wyciągnąłem z kieszeni swoje ~iersze, b<? n_osiłef!l 
je zawsze, choc umiałem wszystkie na pam1ęc. „Moj 
tomik będzie się nazywał po prostu „Sonety" . No i tak 
się zaczęło to wieloletnie obłędne chodzenie razem, z 
Lechoniem na trzeciego, a właściwie najdłużej z Lesz
kiem , bo Julek się ożenił i zadomowił . W poezji bliższy 
mi był Lechoń , za to w szaleństwach dowcipu, w absur
dach i nonsensach Tuwim był niezastąpiony . Śmieszy
liśmy się nawzajern aż do łez i bólu brzucha. Trochę 
jak jednego lata z Mrożkiem w Nieborowie. Ale my 
wtedy byliśmy pidrnerami . We . dwóch robiliśmy _9ałe 
stosy „primaaprilisowych" pism 1 broszur. Schodz1hsmy 
się wieczorem w „Bristolu" i ryczeliśmy ze śmiechu 
czytając te własne bzdury. „ Pracowitą Pszczółkę" , ka
lendarz dla ro lników, napisaliśmy w dwa dni, a potem 
trzy dni jeździliśmy razem dorożką po całej Warszawie 
szukając wydawcy. 

Przyjaźń z Tuwimem i partnerstwo ograniczało się 
do kordialności serdeczności w stosunkach i do żartów . 
Nie zdarzyło mi się nigdy, jak z Lechoniem, przegadać 
całej nocy. Osobliwy był jego stosunek do książek , wlazł 

po uszy w bibliofilstwo, ale pasjonowała go treść starej 
broszury jarmarcznej, rarytas grafomański, a nie tylko 
samo kolekcjonerstwo. Nie miał cierpliwości dla książek 
Manna, Prousta czy Conrada i odkładał je bez wahania, 
aby zagłębić się w starym roczniku „Bluszczu" c.zy 
„Wędrowca" . Było coś dziecinnego w tym jego odrabia
niu zaniedbanej przeszłości i sporo amatorstwa w od
kryciach edytorskich. Kiedyś oznajmił z tryumfem: „Od
kryłem znakomitego, zupełnie zapomnianego humory
stę, nazywa się Wilkoński! " Nie tak bardzo było ~ i to 
nazwisko nieznane, bo jego wnuk, radca W1lkonsk1, 
przyjaciel mego ojca, był moim ojcem chrzestnym. Nie
zwykła brawura i poczucie języka wynaturzały .cz.aser:n 
Tuwimowskie strofy, gdy ~anurzał się w swojej OJczyz
nie-polszczyżnie . Stefan Zeromski, który cenił bardzo 
Tuwima, powiedział kiedyś nie bez złośliwośc i : „Ale s ię 
ten Tuwim wgryzł w język polski , tak się wgryzł, aż się 
przegryzł na drugą stronę" . Nie powtórzyłem nigdy tego 
powiedzenia Tuwimowi. ( ... ) 

Z naszej trójki „ pikadorcżyków" , z tej „pierwszej bry
gady" „Skamandra", Tuwim był najpop~larniejszy_. ( ... ) 
Popularność Tuwima spowodował jUZ jeden z _Pierw
szych jego wierszy ,„Wiosna", budzą? zachwyty 1 kolt.u~ 
ńskie protesty. Tuwim z nas wszystkich był najbardziej 
„nowoczesnym" i jaskrawy, jedni widziel i w nim barba
rzyńcę , futurystę, inni uznali go za odnowiciela poezji. 
Wiele z tych wierszy młodzieńczych spłynęło w zapom
nienie, dopiero w „Biblii cygańskiej" zaczął s_ię Tuwim 
nieprzemijająco obecny w poezji polskiej. Taki pozostał 
aż po „Kwiaty polskie", obłędne i niemądre w pomyśle 
fabu larnym i przepiękne w dygresjach i fragmentach. 
Osobliwość tego opętanego poezją i udręczonego ży
ciem mego przyjaciela trudna jest do wiaryQodnego 
przekazania. Był rzadko spotykanym połączeniem głę
bokiej mądrości poetyckiej z najbardziej zaska~ują~ą 
absurdalną reakcją na fakty bezsporne. Nie w1erzc1e 
masce, którą nam dziś zasłaniają twarz Tuwima. Nie 
była to antyczna maska muz Pie"ryd, upodobnionych 
do tragicznych ptaków. Tuwim był wesoły i pogodny. 



Niestrudzenie zawsze skory do żartów. Nieprawdą jest, 
że pisał do kabaretu dla pieniędzy. Pisał , bo lubił. Przy
słuchiwał się z loży dyrektorskiej własnym skeczom, 
obecny prawie na każdym przedstawieniu . 

Z wielu przygód i wygłupów, które by dziś nazwano 
happeningami , pamiętam niezapomniane wspólne wy
stępy poetyckie aranżowane przez impresaria Parnasa. 
W Drohobyczu omal nas nie pobito, we Lwowie ZĘl.rzu
cono kwiatami. Byliśmy tam gośćmi posła Hipcia Sliwi
ńskiego , sana_cyjnego działacza. Ja i Lechoń nocowa
liśmy u niego, Tuwim w hotelu . Wieczorem, gdy smutno 
mu się zrobiło, że musi nas opuścić, Hipcio posiał mu 
na kanapie u siebie w gabinecie. Nazajutrz przy śniada
niu służąca zwierzała się nam dramatycznie : „ Wchodzę 
rano do gabinetu pana, a tam ktoś jest. Myślę : złodziej, 
patrzę bliżej, a to nie złodziej, a Izraelita." ( ... ) 

Trudno tu wyliczać wszystkie nasze wspólne „ wygłu
py" i kawały . Kiedyś , gdy Grydzewski, redaktor „Wiado
mości Literackich", wyjechał do Paryża , postanowi
liśmy z Tuwimem wydać własnym sumptem jego tomik 
poezji. Miało się to nazywać „Z chłopskiej piersi". Nie 
wyłgałby się do końca życia , bo tomik, który w godzinę 
napisaliśmy na serwetkach kawiarni „Ziemniańskiej ",, 
nie był parodystyczny. Był zabójczo, ohydnie poprawny 
w najgorszej konwencji młodopolskiej i ojczyźn ianej . 
Były tam cykle „Stara serwantka", „Dzikie łabędzie " 
oraz „Sny i tęsknoty" . Odechciała się nam po paru 
dniach ta impreza i Grydzewski nie włączył się do licznej 
wtedy rzeszy grafomanów. Był to okres naszych ambi
tnych, niestety nie zawsze spełnionych planów nonsen
sownych . Postanowiliśmy wydać cały pełny i fałszywy 
w każdym haśle słownik polsko-niemiecki. Taki słownik 
przeszedłby do światowej historii leksykologii. Zawsze 
się w Polsce wiele pięknych poczynań tyl ko na projek
tach kończyło. 

Dzisiaj, gdy myślę o zmarłym moim przyjacielu, 
wspominam czule ten kult nonsensu i wszystkie nasze 
młodzieńcze szaleństwa poetyckie . Rozchodziliśmy się 
nieraz i łączyli, aby odnaleźć się znów w pełnych tę
sknoty wierszach pisanych w New Yorku, w Londynie, 
w dalekim Rio de Janeiro i aby wreszcie spotkać się 
już na zawsze w kraju . 

„Alfabet wspomnień" 



Kalendarium życia i twórczości 
Juliana Tuwima 

13-lX-1894 Julian Tuwim urodził si ę w Łodz i z ojca Izydora i 
matki Ad li z Krukowskich 

1904-1914 Uczęszczał do Męskiego Gimnazjum Rządowego w 
Łodz i 

1913 D bi u t transla torski - przekład wiersza Leopolda Staffa 
„W j siennym s łońcu" na esperanto 

1913 Debiut w dziedzinie twórczo~ci oryginalnej - wiersz 
„ Prośba" („ Kurier Warszawski" nr 6) 

1915 Początki współpracy z kabaretem łódzkim „Bi-Ba-Bo " 
(melodeklamacja wiersza „ Ulis:a '') 

1916-1918 Studia na Uniwersyteci Warszawskim (prawo i f i -, 
lozofi a po jednym semestrze) 

1916-1919 Wsp ł praca z czasopismem akademickim „Pro Arte 
et S tudio " (w 1919 „Pro Ar te") 

Gł11pstwa możua mówić. Byle nie uroczystym tonem. 

Grat11lacje: 11aj 11przejmiejsz a for m a zawiści. 

Słowo „szczęście " nie ma liczby mnog iej, a „n ieszczę

ście" ma. 

Nie wiem wprawdzie, dlaczego masło na ogniu topnieje, 
a jaja t111ard11 iejl), ale wiem, że j ajecznica to smaczna 
rzecz. 

N11dziarz: człow i ek, który mÓtvi, gdy ja właśn ie chcę 
mówić. 

Odpo1vied ialność: to, co inn i powi11 ni ponosić. 

1918 Polemiki wokół „Wiosny " Tuwima (napisanej w 1915 , 
druk w 1918). 29 listopada otwarcie Kawiarni Poetów 
„Pod Picadorem " (Nowy Świat 57) 
Współpraca z kabaretem „Miraż " 

Ukaz ał się pierwszy tom poetycki Tuwima „Czyhanie na 
Boga " 

1919 Poeta zawarł związek małżeński 

1919-1932 Współpraca z kabaretem „Qui pro Quo" (Senator
ska 29) 

1920 Powstanie miesięcznika „Skamander" (pismo wychodziło 
do 1928 roku , wznow ione w latach 1935-1939) 

1920 Ukazał się drugi tom poetycki „Sokrates tańczący" 
Ukazał się tom przekładów : K. Balmont, W. Briusow „Li
ryki ''. Wybrał i przełożył J. Tuwim 

1922 Ukazał się tom poetycki „Siódma jesień " 

„Pierwsza szopka warszawska " 

1923 Przekład poematu „Obłok ·w spodniach " W Majakows
kiego 
Ukazał się „Wierszy tom czwarty" 

1924 Powstanie „ Wiadomości Literackich „. Tuwim był współ
twórcą działu „Camera obscura " 
Wyszły „Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięs
kie" 

1926 Ukazał się tomik „ Słowa we krwi " 

Za stary jestem na to, aby wszystko wiedzieć. 

Ogród zoologiczny: miejsce, w którym zwierzęta przy
glą.dajl) się ludziom. 

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybC) w zęba cit. 

Sp.rzą.tanie mieszkania: przenoszenie kurzu z jednego 
miejsca na inne. 

Sukces: coś, czego przyjaciele nigdy nie wybaczą.. 

Sumienie jest to ten cichy głosik, który szepce, że ktoś 
patrzy. 



1928 Przekład „Słowa o wyprawie Igora" 
Nagroda literacka miasta Łodzi 
Poeta bierze udział w I Zjeździe poetów w Pławowicach 

1929 Ukazał się tomik „Rzecz czarnoleska" 
Przekład komedii Gogola „Rewizor". Premiera w Teatrze 
Polskim w Warszawie 
Ukazał się wiersz „Do prostego człowieka" 

1931 Przekład poematu Puszkina „Jeździec miedziany" 
Nagroda polskiego PEN-Clubu za ten przekład przyz
nana w 1935 roku. 

1932-1934 Współpraca z kabaretem „Banda" 

1933 Ukazał się tomik „Biblia cygańska i inne wiersze" 

1934 Ukazał się tom satyr „Jarmark rymów" 
Przekład i adaptacja noweli Gogola „Płaszcz" 
Współpraca z kabaretem „Cyganeria" (do 1935 r.) 

1935 Umiera ojciec poety 
Ukazuje się „Polski słownik pijacki i antologia bachicz-
na" 

1935-1939 Współpraca z kabaretem „Cyrulik Warszawski" 

1936 Ukazał się tomik „Treść gorejąca" 
Powstaje „Bal w operze" 
„Kariera Alfa Omegi". Wodewil satyryczny, współauto
rem jest Hemar. Premiera w „Cyruliku Warszawskim". 
Pierwodruk „Lokomotywy" 

S11metria: estetyka idiotów. 

Synonim jest to słowo, którego pisarz używa, gdy nie 
wie, jak się pisze słowo właściwe. 

Mówią mi tamci, żebym się nie wtrącał do polityki („je
steś poetą") - ale przyjeliby mnie z entuzjazmem, gdy
bym uprawiał ich politykę. 

Ciężkie czasy! Trzeba się nieraz obchodzić bez rzeczy, 
o których istnieniu nasi dziadowie nawet nie marzyli ... 

„Ach ty, w wątrobę szarpany" - jak mawiał sęp do 

Prometeusza. 

1936 Adaptacja wodewilu „Żołnierz Królowej Madagaskaru" 

1937 Ukazuje się „Lutnia Puszkina". 
Przekład komedii Gogola „Ożenek", wystawione] w war
szawskim Teatrze Ateneum 
„Cztery wieki fraszki polskiej" (wstęp i antologia) 

1938 Cztery zbiory wierszy dla dzieci 
Przekłady z Horacego 
„Z wierszy o Małgorzatce" 

1939- 1949 Początek emigracji (Rumunia, Francja) 

1940-1942 Portugalia, Brazylia 
Poeta rozpoczyna pracę nad „Kwiatami Polskimi" 

1942-1946 Stany Zjednoczone, New York, współpraca ro.in. z 
„Nową Polską", „Głosem Ludowym", z lewicą de
mokratyczną związaną z Oskarem Lange. Wieczory 
autorskie dla robotników w Detroit, Chicago 

1942 Tragiczna śmierć matki zamordowanej przez Niemców 

1944 Artykuł „My Żydzi Polscy"''-' „Nowej Polsce" 

12-VI-1946 Powrót do Polski 
W „Szpilkach" ukazuje się „Bal w operze" 

1946-194 7 Poeta pełni funkcje kierownika li teracko-artystycz
nego Teatru Muzycznego Domu Wojska Polskiego 

Grafoman pisze byle jak „o pięknych rzeczach". Talent 
pięknie o byle czym . 

Bogactwo: oszczędności wielu w rękach jednego. 

Powiedz człowiekowi, ze na niebie jest 
978301246569987 gwiazd, a uwierzy. Ale napisz kartkę: 
„Świeżo malowane", a sprawdzi palcem i pow ala się. 

W młodości dni są krótkie, a lata długie. Na starość 
odwrotnie. 

Ci, którzy przemawiają w imieniu Boga, powinni po
kazać listy uwierzytelni.ające. 



1948-1953 Publicystyka polityczna 

1948-1951 Tuwim wraz z M. Mellerem pełni funkcję dyrektora 
Teatru Nowego w Warszawie 

1949 Ukazują się „Kwiaty polskie " 
Praca nad „Księgą wierszy polskich XIX w" Poeta otrzy
muje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódz
kiego 
Nagroda literacka miasta Łodzi 
„Polska nowela fantastyczna" (antologia) 
Wydanie nowego przekładu „Słowa o wyprawie Igora" 
Adaptacja komedii Tirso de Maliny „Zielony Gil" 

1951 Przekład „Mądremu biada " Gribojedowa, premiera w Te
atrze Polskim w Warszawie 
Nagroda Państwowa I stopnia za twórczość poetycką i 
przekładową 

1953 Przekład „Komu się na Rusi dobrze dzieje" Niekrasowa 

27-X.Il-1953 Julian Tuwim umiera w Zakopanem 

Gdy się okrada jednego autora, jest to „plagiat". Gdy 
się okrada wielu, jest to studium na źródłach oparte. , 

Duchowny: człowiek, który dba o nasze życie poza gro
bem i w ten sposób zarabia na własne życie doczesne. 

Dumas, na pytanie pewnego arystokraty: „Kto był pa
ńskim ojcem?", odpowiedział: „Ojciec mój był Kreolem, 
dziad Negrem, a pradziad małpą,. Mój ród, mam wraże
nie, zaczął się tam, gdzie się pański ród, panie hrabio 

l 
. „ 

zatrzymał w da szym rozwoju. 

Egoista: ten, który dba więcej o siebie niż o mnie. 

Erudycja: pył, strz9śnięty ze starych ksi9g do pustego 
łba. 

Filantrop jest to człowiek, który publicznie zwraca bli
źniemu drobn9 cząstkę tego, co mu ukradł prywatnie. 

Rasiści wątpią, czy historyczny Chryst~s istniał kiedy
kolwiek, ale wiedzą na pewno, że Go Zydzi zamordo
wali. 

Pjł 
FUNDACJA llUcHNERA 

INFORMACJA 
O FUNDACJI BUCHNERA 

FUNDACJA BOCHNERA założona została przez 
Piotra Buchnera, szwajcarskiego biznesmena 
polskiego pochodzenia, znanego z aktywnej 
działalności na rzecz kraju, w którym się uro
dził. Dr Piotr Buchner jest Dyrektorem Genera
lnym Przedstawicielstwa szwajcarskiej firmy 
farmaceutycznej SOLCO BASEL SA w Warsza
wie. 

Od lat prowadząc liczne interesy w Polsce, 
sponsoruje różne przedsięwzięcia społeczne, 
kulturalne i naukowe, takiejak: sympozja, im
prezy na rzecz dzieci specjalnej troski, wspo
maga domy dziecka, budowę szpitala „Dzie
ciom Zamojszczyzny", ofiarowuje polskim mu
zeom cenne dzieła sztuki. 

W celu rozszerzenia swej działalności Piotr Bu
chner stworzył Fundację, której zadaniem jest 
upowszechnianie polskiej myśli naukowej, do
robku kulturalnego oraz dzieł sztuki poza gra
nicami kraju. Intencją Fundatorajest niesienie 
pomocy polskiej gospodarce, nauce i kulturze 
w szczególności przez umożliwienie poznania 
światowych osiągnięć w tych dziedzinach. Ce
lowi temu służyć będzie przyznawanie przez 
Fundację stypendiów krajowych i zagranicz
nych, nagród, finansowanie przedsięwzięć ma
jących znaczenie dla polskiej gospodarki, ba
dań naukowych i ich wdrożeń oraz przedsięw
zięć kulturalnych, propagowanie osiągnięć 

polskiej gospodarki, nauki, kultury i sztuki za 
granicą. 



FUNDACJA B0Ct1NERA j est z założenia funda
cją dynamiczną i prowadzić będzie szeroką 
działalność gospodarczą, co oprócz dostarcza
nia funduszy na realizowanie celów statuto
wych, służyć będzie również stymulacji roz
woju polskiej gospodarki. 

W maju 1990 roku przy Fundacji Buchnera 
powstał Dom Aukcyjny „POL-SWISS ART". 
Specjalizuje się w organizowaniu aukcji sztuki 
dawnej, przede wszystkim malarstwa. Na ry
nku zadebiutował 29 września, aukcją w Pałacu 
Prymasowskim w Warszawie. Sprzedano wów
czas m . in. prace Jacka Malczewskiego, Alek
sandra Orłowskiego, Leopolda Gottlieba, Sta
nisława Witkiewicza, Józefa Mehoffera, Euge
niusza Eibischa i Leona Wyczółkowskiego. 
„POL-SWISS ART" działa według nowoczesnych • 
zasad: stosuje prowizję o połowę niższą niż 
konkurencja, podejmuje się konserwacji 
obiektów, jest gotowy odwiedzać kJ lenta w każ
dym zakątku kraju, zatrudnia doskonałych ek-

spertów. 

W najbliższym czasie „POL-SWISS ART" 
planuje otwarcie własnego antykwariatu i gale· 
rii, w przyszłości- wydawnictwa i zakładu kon
serwacji mebli. Pozwoli to na bardziej zintegro
waną działalność na rynku sztuki, a także na 
realizację poważn itjszych akcji promocyjnych 
i przedsięwzięć artystycznych. Naszym założe
niem jest bowiem, by pieniądze zarobione na 
handlu sztuką, przeznaczać na wsparcie ambi
tnych i ciekawych artystycznie pomysłów w pol
skiej kulturze. 

APTEKA SZWAJ CARSKA 
SWISS PHARMACY 

oferuje: 
- wszystkie leki zagraniczne 
- parafarmaceutyki 
- artykuły drogeryjne 
- kosmetyki antyalergiczne francuskiej 
firmy Vichy 

00-556 Warszawa, Al. Róż 2, otwarta od 11 .00 
do 18.00 
tel. (0-22) 28-94-71 , tlx 816743 fubu fax 
281796 ' 
Informacja telefoniczna w godz. 15 .00-17 .00 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

Dzieci mniejszego Boga - Mark Medoff, tłumaczenie - Kazimierz Piotro
wski, reżyseria - Waldemar Matuszewski, scenografia - Małgorzata Tre
utler 

Mała apokalipsa - Tadeusz Konwicki, adaptacja i reżyseria - Krzysztof 
Zaleski, kostiumy - Jerzy Rudzki, muzyka - Jerzy Satanowski 

Małżeństwo pana Mississippi - Friedrich Durrenmatt, tłumaczenie -
Jacek St. Buras, reżyseria - Janusz Warmiński, kostiumy - Irena Biega
ńska, dekoracja - Marcin Stajewski 

Zemsta - Aleksander Fredro, reżyseria - Gustaw Holoubek, scenografia 
- Marcin Stajewski 

SCENA 61 

Brel-tłumaczenie - Wojciech Młynarski, scenariusz i reżyseria - Emilian 
Kamiński, Wojciech Młynarski , opracowanie muzyczne - Janusz Stokłosa, 
choreografia - Janusz Józefowicz, scenografia - Marcin Stajewski 

Wysocki - tłumaczenie - Michał B. Jagiełło, Wojciech Młynarski oraz 
Andrzej Bianusz, Andrzej Jarecki, scenariusz - Irena Lewandowska, Woj
ciech Młynarski, reżyseria - Wojciech Młynarski, dekoracje - Marcin Sta
jewski, kostiumy - Krystyna Zachwatowicz, opracowanie muzyczne -
Janusz Stokłosa, Tadeusz Suchocki, choreografia - Janusz Józefowicz. 

' Burzliwe życie Lejzorka - Ilia Erenburg, tłumaczenie - Maria Popowska, 
adaptacja - Katarzyna Sobol, Maciej Wojtyszko, teksty piosenek - Maciej 
Wojtyszko, reżyseria - Maciej Wojtyszko, Waldemar Śmigasiewicz, sceno
grafia - Antoni Poroś, muzyka - Jerzy Derfel, choreografia - Tadeusz 
Wiśniewski 

Pornografia - Witold Gombrowicz, adaptacja i reżyseria - Andrzej Paw
łowski, scenografia- Marcin Stajewski, opracowanie muzyczne-Tomasz 
Bajerski 

SCENA NA DOLE 
Hemar - scenariusz - Wojciech Młynarski, Rudolf Gołębiowski, reżyseria 
- Wojciech Młynarski, choreografia - Janusz Józefowicz, kierownictwo 
muzyczne - Janusz Stokłosa, dekoracja - Marcin Stajewski, kostiumy -
Małgorzata Blikle 

Moje piosenki - recital Agnieszki Fatygi i Micha/a Bajora 

Apetyt na czereśnie -Agnieszka Osiecka, reżyseria- Marek Grzesiński, 
scenografia - Ewa Sowińska, muzyka - Maciej Małecki, ruch sceniczny 
- Emil Wesołowski (przedstawienie gościnne) 

Cień proroczy - Czesław Miłosz (wybór poezji), wybór i wykonanie -
Krzysztof Kolberger, na gitarze gra Michał Nogy 

Recital Wojciecha Młynarskiego - przy fortepianie Jerzy Derfel 



[ 



Z życzeniami wielu sukcesów 

w dalszej współpracy 

z teatrem w Kraju 

FUNDACJA 

Feliksa Laskiego 

Subwencja fl()()() 

TEATR POSK-u 

Po otwarciu gmachu POSK-u oprócz wielu imprez, 
które odbywały się wtedy w Sali Malinowej , „Czwartki 
w POSK-u " były stali). imprez<). artystyczni). . Powstały z 
inicjatywy ówczesnego kierownika administracyjnego , 
Tadeusza Jarzembowskiego , i od maja 1975 r. do chwili 
otwarcia sali teatralnej organizowane były przez Urszulę 
Święcicki).. Odbywały się raz w miesii).cu, w pierwszy 
czwartek, i mia ły charakter różnorodny, od recitali 
piosenek do wieczorów poezji i kabaretów literackich . 
Występowali w nich znani aktorzy emigracyjni . Pierw
sze kontakty z Krajem nast9piły w 1981 r., kiedy to na 
prywatne zaproszenie Urszuli Święcickiej przyj echały 
teatry: Adekwatny, Nieogromny i Maty z Warszawy. 

W 1982 r. zost a ł a otwarta sala teatralna . Pierwsze 
I s' Wll<'CICKA przedstawienie dal istniej9cy doti).d w Ognisku Polskim 

Urszu a ..,. Teatr ZASP, wystawiaj9c sztukę Mrożka Ambasador w 
reż . L Kielanowskiego. Urszula Święcicka przeniosła swoj9 działalność z Sali Malinowej 
do sali teatralnej wystawiaj9c sztukę uprzednio przygotowaną na scenę Ogniska Polskiego, 
Rozdział drugi w reż. H. Kaut-Howson. W grudniu 1982 r. wystawił a Małą Apokalipsę T. 
Konwickiego wg scenariusza i w reżyserii Heleny Kaut-Howson. Był to zali).żek nowej 
grupy teatralnej . 

W 1983 r. otworzyła się możliwość uzyskania funduszy od wł adz brytyjskich . Dzięki 
staraniom Adama Ostoi-Ostaszewskiego, POSK otrzymał szereg półetatowych stanowisk 
opłacanych przez komisję rzi).dOWi). zwaną Manpower Services Commission i administro
wanych przez Brytyjsk9 Radę do Spraw Uchodźczych (British Refugee Council) . To 
zdecydowało o utworzeniu nowej komórki teatralnej należi).cej do POSK-u, nazwanej 
Teatrem Nowym, subsydiowanej przez British Refugee Council i POSK, a później przez 
Fundację Feliksa Laskiego i POSK. Na pocz9tku aktorzy byli angażowani na roczne 
stypendia „ Pierwszymi aktorami Teatru Nowego byli : Zofia Walkiewicz, Dorota Zięciow
ska, Wojciech Piekarski i Daniel Woźniak. 

Pierwszym przedstawieniem Teatru Nowego była sztuka Zapolskiej Ich czworo - reż. 
V . Sheybal , scen . M. Rukat. Następne przedstawienia to Śnieg Przybyszewskiego - reż . 
M. Wachowiak , scen. J. Guttner ; Wyjątkowe pozwolenie na pobyt wg scenariusza i w reż . 
H. Kaut-Howson, scen. A. Lech ; Alfa Mrożka - reż . P. Dangel , scen . R. Czajkowski : W 
małym dworku Witkiewicza - reż . P. Dangel , scen . R. Czajkowski; Gołoledź Przybory -
reż. P. Dangel , scen. J. Tarnowska; Milczenie Brandstaettera - reż. T. Lis, scen. M. 
Greliak; Taka noc nie powtórzy się więcej - widowisko muzyczne - reż. i choreografia B. 
Fijewska, scen. A. Badziak; Policja Mrożka - reż. M. Stawiński, scen. R. Czajkowski; 
Porwanie Sabinek - reż. J. Wróblewski, choreografia B. Fijewska, scen . R. Czajkowski ; 
Labirynt - dwie jednoaktówki Andermana - reż . W. Nurkowski , scen. R. Czajkowski ; 
Pastorałka L Schillera - reż . B. Fijewska, scen. R. Czajkowski ; Powróćmy jak za 
dawnych lat - kabaret Mariana Hermana - reż . W. Majewska , scen. R. Czajkowski; 
Czerwony kur J. Krok-Paszkowskiego - reż. W. Nurkowski , scen. M. Taylor; Śluby 
panieńskie Fredry - reż. J. Englert, scen. R. Czajkowski, kostiumy L Kossakowska; 
Żołnierz królowej Madagaskaru Tuwima - reż. J. Wróblewski, choreografia B. Fijewska, 
scen . A. Rachel ; Kandyd wg Woltera z piosenkami M. Wojtyszki - muz. J. Derfel , reż . 
M. Wojtyszko , scen. T. Kwiatkowska ; Fifty-fifty St . Tyma - reż. B. Hussakowski , scen . 
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P. Dobrzycki, „Piosenki i romanse Ordonki" scenar. i reż. Zofia Walkiewicz-Slav, kostiu
my Anna Rachel-Koenig, choreografia Andrzej Bazamik . W listopadzie 1990 r. Teatr 
Nowy wyjechał z Kandydem w reż . M. Wojtyszk~ na gościnne występy w Teatrze 
Powszechnym w Warszawie. 

Aktorzy mieszkaj9cy na stale w Londynie, którzy współpracowali z Teatrem Nowym: 
Dorota Zięciowska, Zofia Walkiewicz, Joanna Kańska, Matylda Szymańska, Wojciech 
Piekarski , Daniel Woźniak, Maryna Buchwaldowa , Czesław Grocholski , Roman Ratschka , 
Krzysztof Różycki, Tomasz Barkowy, Janusz Guttner, Barbara Rogacka , Helena 
Kitajewicz, Małgorzata Pragłowska , Teresa Bogdańska, Grzegorz Stachurski, Jacek 
Jezierzański, Lena Harrison-Hardock, Janusz Szydłowski, Stefan Gołębiowski, Wacław 
Dybowski, Jerzy Gaweł , Konrad Łatacha , Hanka Rawicz , Krystyna Podleska, Dorota 
Kwiatkowska . 

Aktorzy z Kraju, którzy wyst9pili gościnnie w Teatrze Nowym: Zygmunt Hobot (Alfa), 
Jerzy Karaszkiewicz (Milczenie), Joachim Lamza (Policja), Barbara Dobrzyńska („Taka 
noc nie powtórzy się więcej", Hemar), Jerzy Zelnik (Porwanie Sabinek), Dorota 
Maciejewska (Pastorałka), Krystyna Liskowadzka (Pastorałka), Aleksander Machalica 
(Pastora/ka, Hemar), Piotr Machalica (Hemar), Henryk Machalica (Czerwony kur), 
Joanna Szczepkowska (Śluby panieńskie), Zdzisław Mrożewski (Śluby panieńskie), Jan 
Englert (Śluby panieńskie), Anna Kazimierczak (Zołnierz królowej Madagaskaru , Kan
dyd, Fifty-fifty) , Tadeusz Chudecki (Zołnierz królowej Madagaskaru , Kandyd, Fifty-fifty), 
Zofia Bajuk (Zolnierz królowej Madagaskaru), Katarzyna Skawina (Żołnierz królowej 
Madagaskaru), Jolanta Banak (Fifty-fifty), Ewa Dałkowska (Fifty-fifty), Mieczysław 
Czechowicz (Fifty-fifty), Stanisław Banasiuk ( Ordonka). 

Na scenie Teatru POSK-u na prywatne zaproszenie Urszuli Święcickiej wyst9piłi: w 
1982 r. Daniel Olbrychski w wieczorze poezji romantycznej (przy fortepianie Aleksandra 
Klaczyńska). W styczniu 1983 r. przyjechał również z Paryża Jacek Kaczmarski z 
recitalem swoich piosenek . Następnie , kiedy wyjazdy z Polski stały się możliwe , na 
prywatne zaproszenie Urszuli Święcickiej na scenie teatru POSK-u wy~t9pili: Zbigniew 
Zapasiewicz (Lustra , Kwiaty polskie), Barbara Horawianka i Mieczysław Voit (spektakl o 
Modrzejewskiej), Gustaw Holoubek i Magda Zawadzka (Wieczór poezji i Skiz) , Jan 
Englert (Monologi romantyczne, Kontrakt, Dziady, Pan Tadeusz), Kazimierz Kaczor 
(Kabaret „Pod Okiem", Audiencja), Barbara Dziekan i Zbigniew Zamachowski (Kabaret 
„Pod Okiem"), Piotr Machalica (Kabaret „Pod Okiem", Dziady), Krystyna Janda i 
Tadeusz Borowski (Edukacja Rity), Zdzisław Mrożewski (Kontrakt}, Anna Dymna (Mąż i 
żona, Pan Tadeusz), Anna Seniuk (Mąż i żona, Pchla szachrajka, Sztuka konwersacji), 
Marek Kondrat i Andrzej Kopiczyński (Mąż i żona) , Andrzej Łapicki (Emigranci, Sztuka 
kon wersacji) , Mieczysław Czechowicz (Emigranci), Kalina Jędrusik - recital wspólnie z 
Wojciechem Młynarskim, Mariusz Benoit (Dziady, Pchla szachrajka, Audiencja i Protest, 
Pan Tadeusz), Adam Bauman (Dziady), Jerzy Zelnik (Dziady), Joanna Żółkowska (Pchla 
szachrajka), Maja Komorowska (wieczór poezji) , Ewa Wiśniewska (Skiz), Piotr Fron
czewski (Skiz), Władysław Kowalski (Protest), Katarzyna Figura (Pan Tadeusz), 
Krzyszof Kolberger (Pan Tadeusz), zespół Teatru „Kalambur" z Wrocławia w programie 
,,Piosenki lwowskiej ulicy", zespół Teatru im. Jaracza w Łodzi w spektaklu „Monte 
Cassino'', zespól Teatru „Rampa" z Warszawy z Czerwonym stoliczkiem (gościnnie Daniel 
Olbrychski) , Stanisław Tym w swoim programie „East Side Story" , Joanna Szczepkow
ska , Ryszarda Hanin i Mariusz Benoit w Lekcji Ionesco (Scena Prezentacja), Ryszarda 
Hanin w monodramie Przyjechała Zydówka (Teatr Stara Prochownia), Teatr Ateneum z 
Zemstą Fredry i z kabaretem Hemar oraz Krystyna Janda w Shirley Valentine (Teatr 
Powszechny) , Tadeusz Łomnicki (Najpiękniejsze stronice polskiej literatury). 

Urszula Święcicka 
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JULIAN TUWIM 

O Julianie Tuwimie jako poecie , genialnym słowotwórcy, kolekcjonerze ciekawostek 
lingwistycznych, a nawet o ekscentryku, który zaskakiwał każdym pojawieniem się, czyli 
o czarodzieju , jak nazywano go jeszcze w domu - pisano już wiele. 

Chciałabym tutaj przedstawić Tuwima od strony prywatnej, takiego, jakiego widziały go 
oczy najbliższych przyjaciół, rodziny i moje własne, bo tak się składa, że byliśmy blisko 
spowinowaceni przez jego żonę - piękn9 Stefanię. 

Jak wszyscy wiemy, Tuwim był wiernym synem Łodzi i ukochał to brzydkie i smutne 
przed wojn9 miasto. Ta miłość pozostała w nim do końca życia. Moje pierwsze 
wspomnienie o Tuwimie ł9czy się z Łodzi9. Miałam wtedy chyba jakieś cztery lata. Mój 
ojciec musiał pozostać w Łodzi przez szereg miesięcy, organizuj9c jak9ś fabrykę, i matka 
postanowiła zabrać mnie i moj9 maleńk9 siostrzyczkę do tego miasta. Mieliśmy mieszkać 
u Tuwimów na Andrzeja 40 (wtedy 27), którzy na ten czas wybierali się do Warszawy. 
Gdyśmy przyjechali , okazało się, że Stefania zachorowała na zapalenie gardła i nie może 
wyjechać. Upchaliśmy się jakoś razem na dobrych kilka tygodni. Zeby było jeszcze łatwiej 
- ja dostałam tzw. kataru kiszek, a wiadomo, co to u małych dzieci znaczy. Julek biegał 
od pokoju Stefy do mojego, spędzał ze mn9 dużo czasu opowiadaj9c mi bajeczki i 
wierszyki , oczywiście stworzone z własnej fantazji. Uwielbiałam to. Tylko jedno z jego 
opowiadań pamiętałam przez całe lata - o chłopczyku, który ton9!. Przestraszyło mnie 
tak, że zaczęłam krzyczeć. Ojciec wbiegł do pokoju, wzi9ł mnie na ręce i bardzo się na 
Julka gniewał. Nie zmieniło to postępowania Julka, a ja zawsze z zachwytem gładziłam go 
po twarzy , wodzęc zafascynowana po jego „myszce" na policzku , którę uważałam za 
wielk9 ozdobę. 

Pamiętam, że gdy już zamieszkał w Warszawie na stale, mówił, że każdy powrót do 
Łodzi przenosi go w szczęśliwy kraj lat dziecięcych i że na łódzkich strasznych brukach, 
wśród brzydkich kamienic - wraca do „skrzydlatych lat młodzieńczych". Jego sentyment 
do Łodzi i łodzian wyrażał się przez całe życie opiek9 nad pisarzami pochodz9cymi z tego 
miasta. Często publikował ich prace za własne pieni9dze. 

Wakacje rodzina Tuwimów spędza ła przez wiele lat w uroczej miejscowości Inowlódź, 
odległej o piętnaście wiorst od Tomaszowa Mazowieckiego, położonej nad Piliq, wśród 
spalskich lasów. Oficjalne źródła mówię , że Tuwimowie poznali się w Łodzi podczas 
spaceru na ulicy Piotrkowskiej . Z dzieciństwa pozostała mi w pamięci wersja, że właśnie 
w Tomaszowie , w domu moich dziadków przy Piekarskiej, Julian poznał swoj9 największ9 
miłość, przyszł9 żon9 - nieopisanej urody Stefanię. Tuwim Inowłódź wspominał z 
sentymentem. Tomaszów też pozostał mu w sercu. Po wielu latach napisał wiersz, który 
tak pięknie potem śpiewała Ewa Demarczyk . 

Tuwim od najwcześniejszego dzieciństwa wydawał się jakby stworem nie z tego świata. Ze 
swoj9 piękn9 twarzę ptaka, z rozjarzonym, błyszcz9cym spojrzeniem niebieskozlotych 
oczu, samym pojawieniem się wywierał magnetyczny wpływ na otoczenie. Nie na próżno 
jego siostra Irena nazywała go czarodziejem i panaceum na wszelkie smutki ich dość 
ponurego domu. Aura czarów, jak9 Tuwim roztaczał, trwała cale życie. 

Poza tym był normalnym, rozbrykanym chłopcem i młodzieńcem, oddanym najróżniej
szym pasjom. Cale dzieciństwo uprawiał dziwy i czary. W kuchni zainstalował 
laboratorium, j ak ieś butle , retorty , probówki , warz9ce się zioła i dziwne płyny . Raz mało 
domu nie wysadził w powietrze i wtedy skończyło się kuchenne laboratorium. Uczył się 
źle, wakacje psuły mu poprawki. Jego nienawiść i tępota do matematyki była nie do 
opisania. Literaturę, nawet Puszkina, obrzydzały mu lekcje literatury rosyjskiej. Był tak 
nieznośny i „dziwny'', że aż wezwano do szkoły matkę stwierdzajęc , iż jej syn nie jest 
normalny. Miał za to wiele innych zainteresowań, którym oddawał się z pasj9 . Po bziku 
chemicznym, mechanicznym, zielarskim, przyszedł bzik lingwistyczny i antykwarsko
bibliofilski. Tym zainteresowaniom poświęcał się całe życie. O tych młodocianych 
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przygodach i pasjach przyszłego poety słyszałam jeszcze od rodziny, zanim sam zaczą.ł o 
nich pisać. A prędko przyszła pasja poetycka. 

W Warszawie nie widywaliśmy się często , nie mówią.c o moich zerkaniach na „Pięterko" 
w Ziemiańskiej, gdy już i ja chodziłam do tej kawiarni. Ale symbolicznie - nie żyliśmy na 
tych samych wysokościach. Pamiętam szczególnie jedną. u Tuwimów wizytę. Był to już 
okres rozwijają.cej się u poety agorafobii. Julek leżał na tapczanie, nienagannie ubrany, ze 
zwykłym sobie blyszczą.cym spojrzeniem, i patrzał na mnie uważnie . Mało pamiętam 
rozmowę - dziwiłam się tylko, że zd rowy człowiek boi się wyjść na ulicę . Dziś rozumiem 
to lepiej. Tuwim cierpiał i na inne schorzenia psychosomatyczne - nie mówią.c o jak 
najbardziej realnym wrzodzie dwunastnicy, na który był operowany . Męczyły go stany 
lękowe , uderzenia krwi do głowy, przypływy gorą.ca, utrata równowagi. W okresach 
dobrego samopoczucia byl nadal prosty , wesoły, latwy w pożyciu , pełen przyjaźni dla 
ludzi (nie tylko dla ,,ludzkości"). Miał niezwykły dar słuchania, wychodził ludziom 
naprzeciw i wręcz narzucał im swoją. pomoc. Miał nie mniejszy dar mówienia, potrzebę 
dzielenia się tym , co go w danej chwili interesowało. Miał niezwykłą. i dziecięcą. 
umiejętność dziwienia się. Takim , chłopięcym niemal, został do końca życia. 

Nie do odtworzenia jest sposób , w jaki czytał swoje poezje. Dyrygował nimi gestami, 
rytmem cia.la , spojrzeniem nie widzących rzeczywistości oczu. Natchnienie biło z jego 
ekstatycznej twarzy. Słowa nabierały polotu pod jego czarodziejską. batutą.. Byli tacy, 
nawet jego wielbiciele, jak np . Jastrun , którzy zarzucali mu nienaturalność gestów, 
nerwowość mowy, zapalającą. się i gasnącą. po chwili egzaltację, zbyt gwałtowne reakcje. 
Jastrun, sam będą.cy poetą., nie wyczul w obcowaniu z Tuwimem, że ktoś kto stale jest pod 
presją natchnienia geniuszu , nie może być zawsze „naturalny", nie można doń przykładać 
zwykłej miary. I, co dziwniejsze, obdarzony przez Boga nadludzką. intuicją., w sprawach 
realnych był nieporadny i zagubiony jak dziecko. Tak mówił o nim Wierzyński. Był poetą., 
przede wszystkim poetą. 

W latach trzydziestych , gdy wielkość Tuwima była niekwestionowana nawet przez jego 
przeciwników, zaczęła się wokół jego osoby burza. Wiersz „Do prnstego człowieka" 
wywołał nieprzytomny atak na poetę . Zarzucano mu antypatriotyczny pacyfizm . Cała fata 
protestów doprowadziła do tego, że odezwały się głosy żądają.ce spalenia ksią.żek Tuwima, 
Słonimskiego i Wittlina . Nietrudno odcyfrować, że chodziło o pisarzy pochodzenia 
żydowskiego. Byli nawet tacy „obrońcy polskości", którzy domagali się szubienicy dla 
tych pisarzy. Byli też tacy, którzy szerzyli wyssaną z palca płotkę, że Tuwim pisze swoje 
poezje w „żargonie", a nie jak np . Sienkiewicz, Prus i Reymont - jest na język żydowski 
tłumaczony. Tuwim bronił się swoim zabójczym dowcipem, gotową w każdej chwili 
satyrą.. Powiedział raz do pikietują.cych go oenerowców: „Nic wam nie pomoże , dzieci 
wasze będą. się uczyły o mnie w szkołach". Oto słynna satyra: 

Jadem i pianą. z pyska I pomyśleć, że z całej Kramu dziennikarskiego 
Pluje, parska i pryska Działalności wspaniałej Zostanie jeden wierszyk 
Pisze , że jestem rzeźnikiem Tego pana - więc z plwocin , I to - mój, a nie jego 
Gudłajem i bolszewikiem Charczeń , wrzasków, wypocin Ten właśnie wierszyk 
Judikokiem, bakcylem Rzygań , kopnięć i wycia „. O sroga, 
Pawianem i skamandrelem Na co stracił pól życia, Przez żydowskiego Boga 
Że sprzedaję ojczyznę Z ksi9żek i artykułów Natchniona zemsto! 
Że koślawię polszczyznę Ze słów , zdań i tytułów Ot, fraszką 
I diabli wiedzą. co jeszcze Z recenzji , wzmianek szyderczych, Paru słówek igraszką. 

Słowem z tego całego Unieśmiertelnić wroga. 
'.'Ja szczęście więcej kolegów-pisarzy, a przede wszystkim czytelników (dla twórcy 

naiważmeJszych) zdawalo sobie sprawę , że w poezji polskiej pojawi! się geniusz równy 
największym. 

Narastają.ca nagonka na poetę, nasilają.cy się w Polsce nacjonalizm-półfaszyzm, który 
Tuwim odczuwał jako osobistą. zniewagę, pogarszały jego neurastenię i rozwijają.cy się lęk 
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przestrzeni. Tygodniami bał się wychodzić z domu, przeJSC1e przez szerszy nieco plac 
stawało się przeszkodą. nie do przebycia. Zofia Morstinowała pisała kiedyś, że te nastroje 
antysemickie, uderzające w godność osobistą. Tuwima, były przyczyną. jego stanów 
lękowych. Bal się wychodzić z domu, aby nie narazić się znowu na przykrości. Ale 
telefony, listy, prasa nacjonalistyczna nie szczędziły mu tych zniewag. Sprawa antysemi
tyzmu niechybnie spowodowała pewne skrzywienia jego psychiki , co mogło mieć w 
przyszłości wpływ na jego różne wypowiedzi i decyzje . 
Wojnę i pobyt na emigracji przeżywał tragicznie. Zjadały go tęsknota , nostalgia , 

niepokój o najbliższych i nie tylko najbliższych w Kraju, groza, gdy słyszał o 
makabrycznym losie mordowanych Zydów. Jego matkę , uwielbianą. panią. Adelę , zlikwi
dowali Niemcy z całym szpitalem dla nerwowo chorych w Otwocku . Te obrazy, te myśli, 
te rozpacze nie mogły nie zachwiać tego nadwrażliwego , czułego jak sejsmograf poety , 
Cierpiał poza tym na poczucie „winy nieobecności ": 

( „.) przyjaciele 
naprzeciw wyjdą. z Miasta Krzyżów 
Niosą.cy w oczach przebaczenie 
I łzy radości a nie wyrzut 
Nie pomogą. te łzy ni łaska 
Ni witanie 
Milczą.ce między nami stanie. 

Te nastroje i kompleksy, jakie wyniósł ze szczucia go przez prawicową. część 
społeczeństwa, kazały mu szukać przykładu do naśladowania , aby nową. Polskę 
zbudować sprawiedliwie i demokratycznie. Nie trzeba tu ukrywać, jak strasznie, jak 
złowieszczo się mylił. Jeden z jego najbliższych przyjaciół, Kazimierz Wierzyński, mówi ł, 
że Tuwim ma metafizyczne czucie świata, ale brak mu zmysłu historycznego. Jego miłość 
do Rosji zrodziła się z ukochania literatury rosyjskiej, Puszkina, którego przekładał i czuł 
jak nikt. Jeszcze przed wojną. nie chciał słyszeć ani brać udziału w dyskusjach 
krytykuj9cych to , co dzieje się w kraju , w którym zapadała noc stalinowska . Podczas 
wojny, szczególnie od wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, jego entuzjazm i bezkrytyczna 
wiara w rolę, jak9 odegra Rosja Sowiecka w odbudowaniu nowej Polski były więcej niż 
niezrozumiałe i naiwne. Wierzył, że z pomocą. Rosji odbuduje się nie tylko Polskę, ale cały 
szmat Europy, po którym przeszły czołgi niemieckie . Odbuduje się nie tylko w 
dosłownym tego słowa znaczeniu, ale moralnym , odbuduje się zdruzgotane idee , 
wprowadzi ład, sprawiedliwość i demokrację. Wierzył w to naprawdę uczciwie. Ale jak 
mógł nie zdawać sobie sprawy z tego, czym była Rosja Sowiecka w 1946 roku, gdy 
wiedział już o zsyłkach Polaków, kolegów, przyjaciół do łagrów, na śmierć. Gdy musiał 
już słyszeć o Katyniu . Zaślepiony ideą. , której urzeczywistnienia pragn9ł , pamiętaj9cy 
boleśnie panoszą.cy się w Polsce przedwrześniowej półfaszyzm, głęboko zraniony 
prześladowaniami przez pewne koła w Polsce odmawiają.ce mu miana polskiego poety, 
bezkrytycznie wierzył , że „pod opieką." Rosji nic takiego nie będzie mogło mieć miejsca. 
Powiedzenie Wierzyńskiego o jego braku zmysłu historycznego było, jak to się mówi w 
Anglii, dużym understatement. 

Poróżnił się wtedy z kolegami i przyjaciółmi przebywają.cymi na emigracji . Zerwał z 
Wiadomościami wychodz~cymi w Londynie i tak jak przed wojną. redagowanymi przez 
Grydzewskiego. Obrzucał najgorszymi inwektywami pisują.cych tam autorów, którzy 
wedle niego prowadzili do odrodzenia się nacjonalistycznej, antydemokratycznej Polski. „Cóż 
ten głupi Grydz pęta się wśród tej szajki" pisał z Nowego Jorku do Słonimskiego. Przestał 
drukować we wszelkich innych pismach emigracyjnaych, także w Serwisie Literackim 
prowadzonym przez Wierzyńskiego . Na szczęście nie przestał drukować w Nowej Polsce 
Słonimskiego, wychodzą.cej w Londynie, bo nie znalibyśmy Kwiatów polskich drukowa
nych tam w odcinkach. Nie przeżywalibyśmy emocji, gdy numery Nowej Polski z 
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TEATR POSK-u 
240 King Street , London W6 
31 stycznia do 4 lutego 1992 

Na zaproszenie 

Urszuli śt" ięcickiej 
gościnny występ Teatru Ateneum ;m. Stefana Jaracza w Warszawie 

Dyrektor i kierownik artystyczny - Janusz Warmiński 

TUWIM 
Scenariusz i reżyser 
Scenografia 
Kier. muzyczne 
Choreogtafia 

KABARET 
JAN KAMIEŃSKI 
JAN MARIA NOWAK 
WOJCIECH BORKOWSKI 
EMIL WESOŁOWSKI 

Udział bior~: . 
MARIA PAKULNIS, AGNIESZKA PILASZEWSKA, GRAZYNA STRACHOTA, KRYSTYNA 
TKACZ, JACEK BORKOWSKI, MARIAN KOCINIAK, MARIAN OPANIA, KRZYSZTOF 

Zespół uzyczny: 

TY1IEC 

Fortepian - WOJCIECH BORKOWSKI; skrzypce - PIOTR ITKOWSKI; wiolonczela i kontrabas - MAREK JANKOWSKf 
saksofon altowy - ARTUR KOMOROWSKI; klarnet - MARIUSZ GŁ~BOCKI; perkusja - PIOTR KOSTRZEWA 

Teatr POSK-u 
Inspicjent - Urszula Filipowicz 
Światła - Andrzej Gołębiewski 
Dźwięk - Tadeusz Trylski 
Obstuga techniczna - Izabela Kolosińska i 

Wanda Jankowska 

Obsługa widowni - Barbara Mulczyk 
Obstuga kasy - Jolanta Protheroe 

Teatr Ateneum 
Inspicjent - Konrad Mikiciński 

Fryzjerka - Barbara Polukard 

Premiera w Teatrze Ateneum - styczeń 1991 r. 



PROGRAM 

CZĘŚĆ I 

J. MONOLOG NA OTWARCIE TEATRU „SZKARŁATNA MASKA" (fragm.) 
wyk. M. Kociniak 

2. TIRLI-TIRLI 
muz. ludowa, aranż. W. Borkowski; wyk. A. Pilaszewska , G. Strachota, K. 
Tkacz, J. Borkowski, M. Opania, K. Tyniec 

3. SŁOMIANY WDOWIEC 
muz. A. Rokicki , aranż. P. Hertel ; wyk. A. Pilaszewska , G. Strachota, M. Opania 

4. NASZA JEST NOC 
muz. S. Górska, aranż. W. Borkowski, opr. wok. P. Hertel ; wyk. A. Pilaszew
ska, G. Strachota, K. Tkacz, J. Borkowski, M. Opania , K. Tyniec 

5. MARZENIE 
muz. P. Hertel, aranż. J. Wacławski; wyk. G. Strachota 

6. W OSTATNIĄ NOC 
muz. B. Zerkowitz, aranż. W. Borkowski; wyk. J. Borkowski 

7. ROMANS CYGAŃSKI 
muz. i aranż. P. Herteł ; wyk. K. Tkacz 

8. NASZA JEST NOC 
muz. S. Górska, aranż. W. Borkowski, opr. wok . P. Hertel; wyk. A. Pilaszew
ska, G. Strachota, K. Tkacz, J. Borkowski, M. Opania, K. Tyniec 

9. ZAMIEŃMY SI.t:: USTAMI 
muz. P. Hertel, aranż. J. Wacławski; wyk. G. Strachota, J. Borkowski 

IO. NIE MÓW NIC 
muz. A. Gold, aranż. W. Borkowski ; wyk. K. Tkacz 

11. ZOŚKA W ARIA TKA 
muz. i aranż. P. Herteł ; wyk. A. Piłaszewska 

12. MAM CHŁOPCZYKA NA KOPERNIKA 
muz. J. Boczkowski, aranż. W. Borkowski; wyk. M. Pakulnis 

13. ABRAM, JA CI ZAGRAM 
muz. Z. Karasiński, S. Kataszek, aranż. W. Borkowski; wyk . A. Pilaszewska, G. 
Strachota, J. Borkowski, M. Opania, K. Tyniec 

14. TRZEBA ZA CZYMŚ Tt::SKNIĆ 
muz. F. Hollaender , aranż. W. Borkowski; wyk. A. Pilaszewska , G. Strachota, 
K. Tkacz, J. Borkowski , M. Kociniak, M. Opania , K. Tyniec 

JO 

CZĘŚĆ Il 

J. BAJKJ 
muz. M. Kozar-Słobódzki, aranż. W. Borkowski ; wyk. G. Strachota , M. 
Kociniak 

2. PIERWSZY ZNAK 
muz. H. Wars , aranż. W. Borkowski; wyk. G. Strachota 

3. BAMBO 
muz. na podst.: „Stormy Weather" P. Hertel , aranż. J. Wacławski; wyk. A. 
Pilaszewska, J. Borkowski , M. Opama , K. Tyniec 

4. DZIEWICA Z KOLONII STASZICA 
muz. i aranż. W. Borkowski ; wyk. K. Tyniec 

5. RAPORT 
muz. i aranż. P. Hertel; wyk. A. Pilaszewska, G. Strachota, K. Tkacz, J. Bor-
kowski, M. Opania, K. Tyniec 

6. JÓZEF PIŁSUDSKI 
wyk. M. Kociniak 

7. W NIEDZIELt:: 
muz. W. Dan, aranż. W. Borkowski; wyk . A. Pilaszewska, G. Strachota, K. Tkacz 

8. POKOIK NA HOŻEJ 
muz. W. Dan, aranż. W. Borkowski ; wyk. A. Pilaszewska 

9. ROMANSE CYGAŃSKIE 
wyk. M. Opania 

IO. KARTKA Z DZIEJÓW LUDZKOŚCI 
mu:&. i aranż. P. Hertel; wyk. A. Piłaszewska, K. Tyniec 

1 J. MIŁOŚĆ Cl WSZYSTKO WYBACZY 
muz. H. Wars, aranż. W. Borkowski; wyk . M. Pakulnis 

12. OSTATNIA DZIEWICA 
muz. i aranż. P. Hertel ; wyk. K. Tkacz , M. Kociniak, M. Opania 

13. JAK JUŻ, TO JUŻ 
muz. i aranż. P. Hertel; wyk. A. Pilaszewska , G. Strachota, K. Tkacz 

14. CHRYSTUS MIASTA 
muz. i aranż. P. Hertel; wyk. K. Tkacz 

15. MODLITWA 
muz. i aranż . W. Borkowski; wyk. M. Kociniak 

16. DAJ GAZU 
muz. P. Hertel, aranż. J. Wacławski; wyk. cały zespół 

17. CO NAM ZOSTAŁO Z TYCH LAT 
muz. W. Daniłowski , aranż. W. Borkowski; wyk. cały zespół 
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Maria PAKULNIS 
Ukończyła Państwową Szkolę Teatralną w Warszawie . Ma na swoim 

koncie liczne role filmowe . Współpracowała z najwybitniejszymi reżysera
mi współczesnego kina polskiego, ro.in. z Tadeuszem Konwickim w 
Dolinie Jssy , Krzysztofem Kieślowskim w Dekalogu, Januszem Zaorskim 
w Jeziorze Bodeńskim. Laureatka nagrody im. Zbyszka Cybulskiego oraz 
na festiwalach filmowych w Gdańsku i Taorminie. Ważniejsze role teatralne 
na scenie Teatru Ateneum: Nadieżda w Małej Apokalipsie T. Konwickiego, 
Ariel w Burzy Szekspira, a ostatnio Anka w polskiej prapremierze 
Polowania na karaluchy Janusza Głowackiego. Uprawia również sztukę 
estradową - wzięla udział w głośnym spektakltu „Zimny żal" opartym na 
twórczości J. Przybory i J. Wasowskiego. 

Agnieszka PILASZEWSKA 
Ukończyla PWST w Warszawie pod kierunkiem prof. Aleksandry 

Sląskiej z oceną celującą (1987) . Praca dyplomowa w Lecie Rittnera (w 
reż. A. Sląskiej) na deskach Teatru Ateneum - Mała Scena 61. Zadebiu
towala jednak w Ateneum na dużej scenie rok wcześniej w spektaklu 
Przeklęte tango w reż . Leny Szurmiej. Kolejne role w tymże teatrze to: 
Sekretarka w Garażu reż. J. Warmiński; Stresa w Kabarecie Kici-Koci reż . 
T. Słobodzianek ; Hrabina de Saint-Font w Madame de Sade reż. A. 
Sląska; Wielka Księżna Elżbieta w Carze Pawle I reż. K. Zalewski; 
spektakl muzyczny „Piosenki Brechta - Niebo zawiedzionych" reż. L. 
Szurmiej , Feniunia Gerszanowicz w Burzliwym życiu Lejzorka reż . M. 
Wojtyszko; Mała Apokalipsa reż . K. Zalewski. Ma za sobą liczne role w 
teatrze telewizyjnym oraz w filmach : Chwila w reż . Waldemara Smigasie
wicza i Uciekinier w reż. Alan Bonnott. 

Grażyna STRACH OT A • 
Absolwentka warszawskiej PWST (1984); za rolę dyplomową w Karierze 

Alfa Omegi , reż. T. Łomnicki, otrzymała nagrodę aktorską. Debiut 
sceniczny w spektaklu „Brel", reż. W. Młynarski, i odtąd związana z 
Teatrem Ateneum, gdzie gra role dramatyczne , jak: Maria w Wiśniowym 
sadzie Czechowa, reż J. Warmiński; Gołąbka w Balkonie Geneta, reż . A. 
Pawłowski; Kleopatra w Samobójcy N. Erdmana, reż. A. Rozhin; 
Kuszakowa w Garażu Briagińskiego i Riazanowa, reż. J. Warmiński , jak 
również współtworząc przedstawienia muzyczne: Przeklęte tango E. Puiga , 
reż . L. Szurmiej ; Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwanca, reż . M. Wojtyszko; 
„Niebo zawiedzionych" na podstawie songów Brechta, reż . L. Szurmiej; 
„Tuwim", reż. J. K. Kamieński. Jednocześnie współpracuje z Teatrem TV, 
filmem i estradą. 

Krystyna TKACZ 
Ukończyła PWST w Krakowie (1972). W tym samym roku debiut w 

Teatrze Polskim w Poznaniu rol~ Abigail w Czarownicach z Salem Millera. 
lII nagroda na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (1974) . Ważniejsze role: 
Leokadia Begbick w Mahagonny Brechta, reż . K. Zalewski ; Matka w 
Ślubie Gombrowicza, reż. K. Zalewski; musical A. Osieckiej „Niech-no 
tylko zakwitn~ jabłonie", reż. K. Zalewski (Teatr Współczesny) ; Sibilla 
Grochowa w Kabarecie Kici-Koci M. Białoszewskiego, reż. T. Słobodzia
nek; Burzliwe życie Lejzorka Erenburga , reż . M. Wojtyszko; Kulka w 
Kosmosie Gombrowicza , reż . A. Pawłowski. 
Około 40 ról filmowych; recitale muzyczne „Prolog z demonami" i 

„ Gorączka" . 
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Jacek BORKOWSKI 

Ukończył warszawsk~ PWST w 1980 r. ; wychowanek Aleksandry 
Śląskiej. Od 1978 r. związany z Teatrem Ateneum. Role teatralne : 
Denis w 93 S. Przybyszewskiej, Ciumkała w Trans-Atlantyku Gom
browicza, Jasza w Wiśniowym sadzie Czechowa, Wacław w Por
nografii Gombrowicza , Wacław w Zemście Fredry. Spektakle 
muzyczne: „Hemar", „Wysocki" , reż . W. Młynarski, spektakl kaba
retowy „Tuwim", musical The Fantastics H . Smitha i T. Johnsa. 
Ponadto Willy w Niemcach Kruczkowskiego, reż . A. Łapicki w 
Teatrze TV i wiele innych. Role filmowe i telewizyjne m.in . w: 
Pensji pani La/ter, Umarłem, aby żyć, Panny i wdowy, Przypadek 
oraz w programach rozrywkowo-estradowych . 

Marian KOCINIAK 
Ur. w 1936 r. w Warszawie, gdzie w 1959 r. ukończy! wydział 

aktorski PWST. Od 1959 r. aktor Teatru Ateneum. Zagrał tu m.in . 
w sztukach: Testamenl psa, Zmierzch, Apetyt na czereśnie, 
Biesy, Bal manekinów, Matka, Policja, „Hemar", Samobójca, 
Małżeństwo pana Mississippi, Zemsta , „Tuwim ". Ma na swym 
koncie wiele ról filmowych i telewizyjnych . Należy do tych 
wybitnych aktorów , którzy równie świetnie rad z~ sobie w reper
tuarze dramatycznym, jak i komediowym. Nie stroni od „lekkiej 
muzy'', biorąc udział w przedstawieniach kabaretowych . Dzięki 
nim zasłynął jako mistrz najmniejszej formy scenicznej, czyli 
piosenki literackiej. 

Marian OPANIA 
Ukończył warszawsk~ PWST (1964) , od r. 1981 aktor Teatru 

Ateneum . Ki)kadziesiąt ważniejszych ról, m.in. w : Edwardzie III 
Marlowe'a, Zyciu i śmierci króla Jana Szekspira, Śnie Dostojew
skiego, Mirando/inie , Królu IV Grochowiaka , Miłości pod Padwą 
(włoska komedia dell ' arte) , Pornografii i Trans-Atlantyku Gom
browicza , Ciemności w południe A. Koestlera oraz w spektaklach 
„Brel'', „Hemar", „Wysocki" i „Tuwim" . Duży dorobek w Teatrze 
TV (nagroda prezesa Komitetu ds RiTV) , m.in. w Gospodzie pod 
Królową Gęsią Nóżką, Burzy Szekspira, Fedrze Racine'a, Pasjan
sie Trzaski , Poskromieniu z łośnicy Szekspira , Kurce wodnej Wit
kacego, Szczęściu Frania, Rannym w lesie oraz role z repertuaru 
lżejszego i kabaretowego. 

Ok . 90 ról filmowych , w tym nagrodzone w Palcu Bożym 
(Srebrny Lampart w Locarno) i w Człowieku z ż elaza (Złota Palma 
w Cannes). W latach 1982-85 wykłada ł na wydziale aktorskim 
PWSTFiTV w Łodzi. 

Krzysztof TYNIEC 
Dyplom na PWST w 1981. Ważniejsze role teatralne: tytułowa w 

Hamlecie Szekspira , Piotra Wierchowieńskiego w Biesach Dosto
jewskiego , Piotra Stiepanowicza Bezdomnego w Mistrzu i Małgo
rzacie Bułhakowa, Gombrowicz w Kosmosie Gombrowicza . Filmy: 
Gra w ślepca, Pożegnalna pomyłka , Dzieci śmieci , Królewskie sny. 
Od lat współpracuje z Teatrem TV. 
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wielomiesięcznym opóźnieniem przychodziły na Bliski Wschód i można się było nań 
niecierpliwie rzucić, wzajemnie ie sobie z rąk wyrywając. 

Tuwim wrócil do Polski w czerwcu 1946 roku. Minęliśmy się w Londynie, gdzie 
Tuwimowie zatrzymali się w drodze do Gdyni - ja przypłynęlam do Liverpoolu z 
wojskiem 2 Korpusu w sierpniu 1946 roku. Julka już więcej nie widziałam . W trakcie 
pierwszych moich przyjazdów do Polski po Październiku 1956 widywałam zawsze piękną 
Stefę i naszą kuzynkę Alicję Chmielewską. 

Wiemy, że Tuwim był witany w Polsce jak król. W pierwszym okresie wyżywał się w 
radości powrotu do własnego kraju, wszystko było piękne i ukochane. Nawet gruzy 
warszawskie były „piękn9 Warszaw;f. Jego nerwowość pogłębiała się. Nie mógł usiedzieć 
w jednym miejscu, rozdrabniał się w tym , co robił, skakał z tematu na temat, z pasji w 
pasję. Twarz miał wychudł9, wyostrzon9 cierpieniem. Jeszcze bardziej wydawał się 
stworzeniem nie z tego świata. Nie wiemy jak szybko po powrocie do kraju zdał sobie 
sprawę , jak omylił się w swoich szalonych marzeniach. Odrzucał od siebie przyznanie się 
do tej omyłki. To byłoby dla niego nie do przeżycia. W pierwszych latach po powrocie 
rzucił się w wir odbudowywania życia kulturalnego kraju. Noszony przez władzę na rękach 
- dużo mógł zrobić i zrobił. Stopniowo jednak zacz9ł sobie zdawać sprawę, że dzieje się 
coś , czego nie rozumie i boi się zrozumieć . Dusił się i męczył w narastaj9cej atmosferze 
zakłamania . Nie umiał w niej tworzyć . Rozproszony przez setki obowi9zków i zaintereso
wań , wyładowywał się w opracowaniach ciekawostek lingwistycznych. Wiedział, że to 
tylko ucieczka, że nic nie zast9pi prawdziwej twórczości. Poza tym poczta nieraz 
przynosiła plugawe słowa, tak - już po wojnie! - po zniszczeniu prawie całego żydostwa 
polskiego. To Tuwima bolało jeszcze bardziej niż przez wojn9 - „to i teraz?'' 

Miał niestety rację Hemar, najsurowszy krytyk i sędzia postawy Tuwima, gdy pisał, że 
„po przyjeździe do kraju nie napisał on ani jednego wiersza, którego nie potrafiłby napisać 
byle kto". Znamienne jest to, że zapowiedzianej drugiej części Kwiatów polskich , któr9, 
jak mówił jeszcze w Nowym Jorku, napisać może tylko w ojczyźnie - nie napisał. To 
było chyba największe i dużo mówi9ce rozczarowanie, jakie przeżyJ w nowej Polsce. 

Hemar w swojej krytycznej i okrutnej ocenie Tuwima, dyskwalifikuj9c jego charakter, 
zarzucaj9c mu zdradę siebie i przyjaciół młodości, musiał jednak przyznać, że „Wiele 
czasu przeminie, zanim z czarnoziemia poezji polskiej urodzi się kwiat tak olśniewaj9cy. 
Wiele wody upłynie w Wiśle , zanim w jej toni ciemnej odbije się znów blask gwiazdy tak 
wielkiej, tak ślicznej i tak jaskrawej jak9 był ten poeta". 

Józef Wittlin po śmierci Tuwima powiedział, że z wszystkimi jego wadami i zaletami 
niepodobna go zrozumieć bez uznania w nim sil nadprzyrodzonych. Jego poezja sama 
zaświadczy u potomnych słuszność tego , że Julian Tuwim był jednym z dowodów 
istnienia Boga. 

Tamara Karren-Zagórska 

Głupstwa można mówić. Byle nie uroczystym tonem. 

Gratulacje: najuprzejmiejsza forma zawiści. 

Słowo ,,szczrście" nie ma liczby mnogiej, a ,,nieszczęście" ma. 

Nie wiem wprawdzie, dlaczego masło na ogniu topnieje, a jaja twardniejp, ale wiem, że 
jajecznica to smaczna rzecz. 
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Julian Tuwim 
(portret wyk. przez Stanisława 

Ignacego Witkiewicza) 

Nudziarz: człowiek, który mówi, gdy ja właśnie chcę mówić. 

Za sury jestem na to, aby wszystko wiedzieć. 

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z ryb~ w zębach. 

Sumienie jest to ten cichy głosik, który szepce, że ktoś patrzy. 

Symetria: estetyka idiotów. 

Ciężkie czasy! Trzeba się nieraz obchodzić bez rzeczy, o których istnieniu nasi 
dziadowie nawet nie marzyli ... 

Ci, którzy przemawiaj~ w imieniu Boga, powinni pokazać listy uwierzytelniaj~ce. 

Filantrop jest to człowiek, który publicznie zwraca bliźniemu drobn~ CZ{łStkę tego, 
co mu ukradł prywatnie. 
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