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Litania 
Modłę się, Boże, żarliwie, 

Modłę się , Boże, serdecznie: 
Za krzywdę upokorzonych, 
Za drżenie oczekujących, 
Za wieczny niepowrót zmarłych , 

Za konających bezsilność, 
Za smutek niezrozumianych, 
Za beznadziejnie proszących , 

Za obrażonych, wyśmianych, 
Za głupich, złych i maluczkich, 
Za tych, co biegną zdyszani 
Do najbliższego doktora, 
Za tych, co z miasta wracają 
Z bijącym sercem do domu, 
Za potrąconych grubiańsko, 

Za wygwizdanych w teatrze, 
Za nudnych, brzydkich, niezdarnych, 
Za słabych, bitych, gnębionych, 
Za tych, co usnąć nie mogą, 
Za tych, co śmierci się boją, 
Za czekających w aptekach 
I za spóźnionych na pociąg, 
- ZA WSZYSTKICł1 MIESZKAŃCÓW ŚWIATA, 
Za ich kłopoty, frasunki, 
Troski, przykrości, zmartwienia, 
Za niepokoje i bóle, 
Tęsknoty, niepowodzenia, 
Za każde drgnienie najmniejsze, 
Co nie jest szczęściem, radością, 
Która niech ludziom tym wiecznie 
Przyświeca jeno życzliwie -
Modłę się, Boże, serdecznie, 
Modłę się, Boże, żarliwie! 
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Bal w Operze, jedno z najwybitniejszych osiągnięć 
poetyckich Tuwima, powstał w roku 1936. Pomyślany jako 
poemat satyryczny uderzał w powszechnie wówczas obowiązują
ce normy obyczajowe, kwestionował dogmaty polityczne 
i ideologiczne oraz atakował istniejącą strukturę społeczną 
państwa. Ujawniał dramatyczną rozbieżność pomiędzy oficjal
nym, propagandowym obrazem społeczeństwa a jego rzeczywi
stym wizerunkiem. Dlatego też nie mógł w naturalny sposób 
włączyć się w obieg kultury oficjalnej i trafić do szerokiej 
świadomości. Kolportowany w odpisach, czytany w zaprzyjaźnio
nych z poetą kręgach artystycznych i młodzieżowych, miał 
opinię dzieła skandalizttjącego i jako takie budził zarówno 
zachwyt jak i zgorszenie. 

Ale, mimo że krótkie, łagodniejsze fragmenty Balu uka
zały się w latach 1936-38 na łamach czasopism (>Robotnik<, 
>Naprzód<, >Dziennik Ludowy<, >Skamander<) poemat, w cza
sie dla którego był pisany, nie wyszedł z literackiego podziemia. 
Opublikowany w całości dopiero po wojnie, w >Szpilkach< 
w l 946r., wywołał burzę sprzecznych ocen i sądów. 

Tym razem jednak atakowano głównie kształt artystyczny 
dzieła - wymowa ideologiczna Balu była bowiem całkowicie 
zgodna z linią polityczną ówczesnego państwa polskiego. 
Początkowy zamiar samodzielnego wydania utworu upadł 
z powodu licznych felietonów i artykułów (pisanych głównie 
z pozycji katolickich i obyczajowych), w których zarzucano 
Tuwimowi 'pornografię' , 'bluźnierstwo' i 'nieokrzesane prostac
two'. Doprowądziło to w efekcie do sytuacji, w której najwybit
niejsze dzieło Tuwi~ nigdy nie trafiło na swój czas i nigdy nie 
stało się tym czym miało być w zamierzeniu autora: w równym 
stopniu skandalem artystycznym, obyczajowym co i politycznym 
w szerokim odbiorze społecznym. Bal w Operze, drukowany za 
życia autora jeszcze dwukrotnie, wydawany był z kropkowaniem 
'wstydliwych' wyrazów oraz pomijaniem niektórych fragmentów. 
Podobnie czyniono w edycjach późniejszych. 

Dopiero w l 982r. udało się zrealizować zamierzenie 
sprzed czterdziestu sześciu lat: pełną publikację ostatecznej 
wersji utworu w wydaniu książkowym, wzbogaconą o znakomi
te, wykonane do planowanej w 1946 roku edycji, ilustracje 
Bronisława Wojciecha Linkego. 
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... Spory pokój pełen książek, około pięć tysięcy 
tomów, na tym tle smukły, ruchliwy, popielato odziany pan, 
mocno posiwiały. Wycałowaliśmy się , rozpuściliśmy taradej
ki śpiewnych zdań , które się wciąż ze sobą zderzały„. 
Bardzo kocham jego poezję . Tedy z negocjacją, pełną 
zastrzeżeń przeczytał mi wspaniały poemat pod tytułem Bal 
w Operze - poemat spory, pełen nieprawdopodobnej 
ekwilibrystyki słownikowej i słowniczej, kapitalnego nurtu 
społecznego„. Druk będzie musiał być prywatny„. Konfi
skata pewna„. 

Emil Zegadłowicz 
cyt . za: A. Piwowarczyk, Drukowa/em jego wiersze, 

W: Wspomnienia o Julianie Tuwimie 
Pod redakcją W. Jedl ickiej i M. Toporowskiego. Warszawa 1963 

„. Był to rok 1936. Po ulicach Warszawy, po Nowym 
Świecie, rozświetlonym blaskami neonów, przechadzał się 
Wielki Archikrator. A tuż obok, na Siennej, na Złotej snuł 
się nędzarski tłum, w którym czujne ucho mogło dosłyszeć 
słowa nienawiści i buntu . Pewnego dnia do mego pokoiku 
w mansardzie na rogu Narbutta i Wiśniowej (Franciszek) 
Siedlecki, wówczas już jeden z redaktorów >Lewara<, przy
szedł z odpisem Balu w Operze. 

- Wracam od Tuwima - mówił. - Posłuchaj , ty tylko 
posłuchaj! 

I zaczął czytać rozdzielając słowa: 
Na ratuszu - bije druga, 
Na tajniaka - tajniak mruga. 
- On to tak czyta - mówił dalej Siedlecki. Był przeję

ty, zdenerwowany. -.{2zy zdajesz sobie sprawę, że ten poemat 
jest syntezą całego naszego życia, naszej epoki? 

- Chodził po pokoju i powtarzał: udibidibindia, udibi
dibindia ... 

To już nie był język ' pozarozumowy", te zgniłe dźwięki 
przemawiały jak symbol. 

Długo potem powtarzaliśmy poszczególne fragmenty 
Balu. Odpis przechowywałem przez długi czas - i do zna
czenia symbolu urósł sposób w jaki go straciłem: tajniak 
podczas rewizji po likwidacji >Dziennika Popularnego< za
brał mi go, dołączając do "akt sprawy·. 

Seweryn Pollak, Spotkanie z poetą , 
W: Wspomnienia o Julianie Tuwimie , 

Pod redakcją W. Jedlickiej i M. Toporowskiego. Warszawa 1963 
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... Powrócił niedawno do kraju Julian Tuwim. 
Wkrótce też łódzkie >Szpilki< opublikowały jego 
utwór pt. Bal w Operze. Rzecz sama o akcentach 
niby społecznych jest grubo pornograficzna. Dawniej 
ludzie by się oburzali, pisali bombastyczne protesty 
i uchwalali rezolucje. Obecnie - wzruszają ramiona
mi i tyle. Istnieje u nas milcząca zgoda na to, że tego 
rodzaju utwory mogły mieć miejsce dawniej, kiedy to 
o społecznej problematyce dyskutowało się w przerwie 
między popołudniem w Ziemiańskiej a nocą w Adrii. 
Dzisiaj przyjęty jest u nas poważniejszy stosunek do 
tych zagadnień. A kto tego nie pojmuje, ten robi wra
żenie żyjącego zabytku muzealnego, reliktu z zamierz
chłej epoki. 

Paweł Jasienica, Nieporozumienia, 
W: >Tygodnik Powszechny< 1946, nr 42, s. 2 

... Julian Tuwim, który niedawno powrócił do 
kraju witany przez niektórych jako "wieszcz narodo
wy", dopuścił się bluźnierstwa. (Balem w Operze). 
Wielbicielom swoim sprawił Tuwim niemały zawód. 
Przede wszystkim poemat ten jest w wielu swych 
częściach pozbawiony wszelkiego powabu artystycz
nego. Ponadto wywołuje on u czytelnika niesmak. 
Widzimy w nim bowiem dużo nieokrzesanego pro
stactwa, wstrętne· trywialności oraz tak zwanej 
" świniologii ". Taka poezja nie kształci ani nie bawi, 
lecz demoralizuje, zachwaszcza duszę, bryzga naoko
ło siebie błotem, wprost cuchnie. Najbardziej poeta 
zbłądził pod koniec poematu. Otóż zakończył on 
swój poemat wyjątkiem z Pisma Świętego . / ... /Tego 
p. Tuwimowi robić nie wolno. Jako katolicy protestu
jemy przeciwko takiemu bluźnierczemu nadużywaniu 
naszych świętości. 

Jan Trepczik , Bluźnierstwa Tuwima, 
>Zrzesza Kaszebsko< 1946, nr 95, s. 2 
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... Miał też wyjść Bal w Operze, 
ale Czytelnik zląkł się awantury 
("pornografia i bluźnierstwo"), jaką 
zrobiła >Gazeta Ludowa<, 
i tymczasem odłożył wydanie tego 
poemaciku. Awantura była typo
wa: nikczemna, hecarska, świa
domie i cynicznie bezpodstawna. 
"Uznano", że wydrukowanie plenis 
litteris słowa "K ... mać" jest porno
grafią, a wobec tego zaopatrzenie 
"pornografii" w cytat z Pisma św. 
jest bluźnierstwem. Reakcyjni 
szubrawcy chcieli z tego zrobić 
olbrzymią nagonkę na mnie, ale 
ich zamiary udaremniła cenzura, 
która artykuł w >Gazecie Ludowej< 
mocno złagodziła, a innych po 
prostu nie puściła. Bardzo słusznie. 

Julian Tuwim, z listu do siostry z 18 września 1946 r. 
cyt. za: Tadeusz Januszewski, W: J.T. Bal w Operze, Warszawa 1982 
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... 'Większość skamandrytów - pisał (Boy) - to nasze 
najbardziej niepohamowane wesołki: oni to oblókłszy się 
w pseudonimy, napełniają konceptami i piosenką sceny 
naszych kabaretów .. . Otóż daremnie szukałoby się podźwię
ku tej nuty w ich oficjalnej produkcji. Połowa przynajmniej 
tych pięknych wierszy jest o śmierci. Czy nie jest czymś 
trochę sztucznym podobnie szczelny rozdział: łobuzerski 
humor od kuchni, a dystyngowana śmierć w salonie od 
frontu? Czy raczej nie to wszystko - zespolone razem dałoby 
pełną fizjonomię?' * 
Tuwim musi więc pracować na dwa fronty, być jednocze
śnie "magiem' i "dostawcą" , godzić postulaty młodopolskie 
z międzywojennymi, oddawać co cesarskie - cesarzowi, a co 
boskie - Bogu. 
/ ... / Zgodnie ze swą polityką kompromisu przeprowadza 
w twórczości pedantyczny podział na 'wiersze' i na 'jarmark 
rymów' - podział zachowany również w wydaniu zbiorowym. 
Słowem, panuje u niego zasada wyłączonego środka i długo 
wypadnie czekać na owo zespolenie ' produkcji kabareto
wej ' z ' najczystszą poezją ' , którego domaga się Boy. 

Utwór taki jednak powstanie. Będzie nim - napisany 
w 1936 roku, lecz opublikowany dopiero po wojnie - Bal 
w Operze. Chciano w nim widzieć tylko 'demaskatorstwo 
wobec sanacji ' , tylko - pamflet polityczny. I zapewne związek 
z aktualnością, z rozkładem piłsudczykowskiej góry, z przyja
zdami Goringa do Warszawy jest w nim niezaprzeczalny, w tym 
sensie należy on do Jarmarku rymów. Zarazem jednak jest 
to jeden z najświetniejszych wierszy Tuwi-ma, gdzie kabaret, 
zespolony z metafizyką, daje wreszcie ową - postulowaną 
przez Boya - pełną fizjonomię poety. Do wizyj św. Jana 
nawiązuje tu nie tylko motto, lecz także scena końcowa. 
Największa atrakcja balu, owa ' promieniejąca K .. . Mać' 
wierzchem na złotym jaszczurze to uwspółcześniona 
'wszetecznica babilońska ' , jadąca na 'szkarłatnoczerwonej 
bestii ' . Kabaret przerasta tu, słowem, w Apokalipsę, sala 
balowa ogarnia glob ziemski, uczestnicy identyfikują się 
z ludzkością, w roziskrzonym żyrandolu - niby w zodiaku -
- wirują nowe konstelacje ... 
• cyt. za: Andrzej Stawar, O Gałczyńskim, Warszawa 1959, s. 140 

Artur Sandauer, O człowieku, który był diabłem , 

W: AS. Zebrane pisma krytyczne, Warszawa 1981 
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Osoby 

Kataryniarz ........................................ Lech Ł()(()Cki 
Kurwa-Kukułka „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Marta Żak 
Zośka-Wariatka ....................... . ................ 13eruadeta Machała-1\r-zemiń§ka 

Pijak ........................ . ............... Mar-ek Cichucki 
Smutek w Śliwkowym Ubraniu „ „ „ „ „ „ .. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „. „. „ Andr-zei \aa.

Małżonka „ „ „ „ „ „. „. „ ,i .. „. „ „ „ „ „ „. „ Mar-la Mai 
Rożniecka „. „ „ „ „ „ „ „. J. .................... Mafa()r-zata l2()żniatuw§ka 
Kościński „ „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „. „. Adam Mar-§zalik 
Sąsiadka ........................ . ............... Maadalena Mir-ek 

Piluszkiewicz „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Mar-iu§z Vilaw§ki 
Pensjonarka ....................... . ................ Anna Samu§i()nek 

Elegantka ........................................ ll()na l\uciń§ka 
Elegant ........................ . ............... lj()QU§faw va.-chim()Wicz 

Gra zespół muzyczny pod kierownictwem Mirosława Jastrzębskiego w składzie: 
Agnieszka Kiniorska - skrzypce 

Tomasz Kiniorski - bęben 
Remigiusz Matuszewski - tuba 
Klaudiusz Baran - akordeon 

Adaptacja i reżyseria 
Muzyka 

Choreografia ł 
Scenografia J 

Kostiumy 
Opracowanie muzyczne 

Inspicjent 

Aleksandra Domańska 
Krzysztof Dzierma 
Dorota Furman 
Roman Woźniak 
Katarzyna Kępińska 
Mirosław Jastrzębski 

Diana Badylak 

Premiera: luty I 996 
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Istotą warstwy muzycznej spektaklu 
jest jej instrumentarium - na pozór przypad
kowy zestaw instrumentów: skrzypce, tuba, 
akordeon. Ale jeżeli przyjmiemy, że muzycy, 
któ-rzy grają na tych przypadkowych instru
mentach są mieszkańcami tej samej kamie
nicy, gdzie dzieje się rzecz cała, to wszystko 
się tłumaczy. Jeżeli przysłuchamy się dźwię

kom dochodzącym z owej kamienicy, to 
oprócz ludzkich głosów, krzyku, stuku młot
ka, odgłosu trzepania, radia, usłyszymy może 
fragment którejś partity Jana Sebastiana Bacha 
(bo skrzypek na codzień gra w filharmonii), 
niskie dźwięki tuby (bo tubista jest strażakiem 
i od święta gra w orkiestrze dętej), a może 
staromiejski wałczyk (bo pan Kazio lubi pograć 
na akordeonie między jednym a drugim kieli
chem). Tak więc tworzy się swoista orkiestra. 
A jeszcze bęben! 

W spektaklu nie ma piosenek. Są to 
raczej dłuższe lub krótsze kwestie śpiewane, 
samodzielnie lub zespołowo. Jest taniec, 
a może układy ruchowe w rytm muzyki. 

A jaka to muzyka? Taka jak kamienica 
i ludzie w niej żyjący. Szara, koślawa, odra
pana. Trochę wesoła, trochę smutna ... 

Krzysztof Dzienna 
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Mieszkańcy 

Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach 
Strasznie mieszkają straszni mieszczanie. 
Pleśnią i kopciem pełznie po ścianych 
Zgroza zimowa, ciemne konanie 

Od rana bełkot. Bełkocą, bredzą, 
Że deszcz, że drogo, że to, że tamto. 
Trochę pochodzą, trochę posiedzą, 
I wszystko widmo. I wszystko fantom. 

Sprawdzą godzinę, sprawdzą kieszenie, 
Krawacik musną, klapy obciągną 
I godnym krokiem z mieszkań - na ziemię, 
Taką wiadomą, taką okrągłą. 

I oto idą, zapięci szczelnie, 
Patrzą na prawo, patrzą na lewo, 
A patrząc - widzą wszystko oddzielnie: 
Że dom„. że Stasiek ... że koń „. że drzewo„ . 

Jak ciasto biorą gazety w palce 
I żują, żują na papkę pulchną, 
Aż, papierowym wzdęte zakalcem, 
Wypchane głowy grubo im puchną. 

I znowu mówią, że Ford„. że kino„ . 
Że Bóg„ . że Rosja„ . radio, sport, wojna„ . 
Warstwami rośnie brednia potworna 
I w dżungli zdarzeń widmami płyną. 

Głowę rozdętą i coraz cięższą 
Ku wieczorowi ślepo zwieszają . 
Pod łóżka włażą, złodzieja węszą, 
Łbem o nocniki chłodne trącając 

I znowu sprawdzą kieszonki, kwitki, 
Spodnie na tyłkach zacerowane, 
Własność wielebną, święte nabytki, 
Swoje, wyłączne, zapracowane. 

Potem się modlą: "„.od nagłej śmierci „. 
„ .od wojny „„głodu „.odpoczywanie" 
I zasypiają z mordą na piersi 
W strasznych mieszkaniach straszni mieszczanie. 
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Melancholia stojących przy ścianie 

Miasto też ma smutek, też ma zadumanie: 
Są w nim dziwni ludzie, co stoją przy ścianie . 

Stoją z pochyloną na bok głową ludzie, 
Może są zmęczeni , może śnią o cudzie. 

Stoją nieruchomi, w jeden punkt wpatrzeni, 
Szarzy jak szarzyzna śródmiejskiej przestrzeni. 

Patrzą tępo , szk.liście , jakby bez pamięci „ . 
Nie budźcie ich nigdy: to są Judzie święci. 

święci, chociaż drzemią bezmyślnie pod płotem , 
Oni nic nie wiedzą, ale ja wiem o tern. 

Solenizanci 

Którzy jesteście obcy w tym ogromnym mieście , 
A w dali też nie macie domu ni rodziny, 

Którzy w samotni pustej i w smutku jesteście , 
A obchodzicie może dziś swe urodziny; 

Którzy siedzicie w wieczór zimowy przy stole, 
Patrząc w kąt nieprzyjazny zimnego pokoju, 

W wyszarzałym surducie, zjedzonym przez mole, 
Lub w sakni komicznego i starego kroju ; 

Obrażeni na szarą obojętność godzin, 
Która wam uroczyste serca wasze rani; 

Którym nie ma kto tutaj winszować urodzin, 
Solenizanci biedni, cudzy i nieznani! 

Którzy nie macie dokąd kroków swoich zwrócić, 

Gdy pleśnią starej nudy pokój wasz zarasta, 
O, moi nieszczęśliwi! Przestańcie się smucić! 

Przyjdzie wam dziś winszować jasny Chrystus Miasta! 
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Dyrektor Naczelny 
Bogdan Słoński 

Dyrektor Artystyczny 
Wojciech Maryański 

Kierownik produkcji 
Jacek Pazdro 

Pracownia elektroakustyczna 
Piotr Domiński, Piotr Pawlik, Janusz Zabłocki 

Obsługa sceny 
Kazimierz Fabisiak, Jan Klatkowski 

Garderoba 
Elżbieta Kołtonowicz, Beata Żukocińska 

Pracownia krawiecka 
Janina Piskorz, Mieczysław Puchalski 

Pracownia stolarska 
Ryszard Szulęcki, Tadeusz Tomaszewski 

Pracownia ślusarska 
Piotr Mędrzejewski, Jacek Świt 

Kierown ik widowni 
Maria Miłkowska 

Organizacja pracy artystycznej 
Małgorzata Pałka 

Biuro Obsługi Widzów 
Jerzy Alończyk, Anna Kłobuszewska 

Dz i ał li teracki 
Maria Niedziółka 
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Teatr Rozmaitości 
serdecznie dziękuje firmie 

DIPSERVICE 
za finansowe wsparcie realizacji przedstawienia 

Bal w Operze. 

DIPSERVICE 
PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI CUDZOZIEMCOW 
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 00-116 WARSZAWA d. PU MA 

SPRZĘT OŚWIETLENIOWY 

ADH 
A Si emens Company 
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W przedstawieniu wykorzystano ·następujące utwory 
Juliana Tuwima: 

Bal w Operze, Chrystus miasta, Dwa Michały, 

Dziewczynka z zapałkami, ... Et arceo, Ewa, Los, Luksus, 
Melodia Warszawy, Nuda, Ofiarowując serce, O sobie, 
Pieśn sobotniego wieczoru, Piotr Płaksin, Plajta, Protest, 
Raport, Rozmowa, Rozmyślania, Tancerz, Walczyk, 
Wieczór; Wiersz, w którym autor ... , Zośka wariatka, 
Z wierszy o Małgorzatce 

W programie wykorzystano następujące ilustracje: 
Portret Juliana Tuwima autorstwa St. I. Witkiewicza. 

Dział Dokumentacji Muzeum Narodowego. 
Rysunki Bronisława Wojciecha Linkego, W: Julian 

Tuwim Bal w Operze, Warszawa 1982 
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