


Zewsząd czyha moc złowroga 
niebezpieczeństw pełna droga! 
Bój się Boga, Mazurkiewicz! 
Mazurkiewicz, bój się Boga! 

ODRIŻYIERA 

Dla ludzi polskiej sceny jest Julian Tuwim mistrzem humoru, 
humoru najwyższej próby. A jednocześnie dla kilku pokoleń 
czytelników ten sam Julian Tuwim jest mistrzem poezji - też 
najwyższej próby. Ten wspaniały artysta z ogromną swobodą 
poruszał się w całej przestrzeni literatury. Był świetnym tran
slatorem, przyswajał polskiej scenie zarówno utwory autorów 
obcych (kongenialne tłumaczenia z rosyjskiego), jak i polskich -
wskrzeszał bowiem farsy, których świetność już dawno prze
brzmiała. Posiadał niezwykłą umiejętność tworzenia komicznego dia
logu scenicznego, kreowania wyrazistych postaci i zabawnych 
sytuacji. Był świetnym obserwatorem świata, na którym przy
szło mu żyć, ale jego zdolnościom satyrycznym towarzyszyła 
zawsze życzliwość dla ludzi. Był bowiem człowiekiem dobrym 
i prawym. Julian Tuwim to wielka indywidualność i wspaniały polski 
patriota. 

Miałem zaszczyt, mając lat szesnaście, zostać przedstawionym panu 
Tuwimowi. Pamiętam z jak ogromną sympatią odnosił się do młodych 
ludzi. Tworząc wraz z przyjaciółmi teatrzyk Bim-Bom bardzo żało
wałem, że już nie zdążyliśmy pokazać naszego programu te
mu znawcy kabaretu. Przecież tak wiele skorzystaliśmy z dorobku Tuwima. 

Proponując wałbrzyskiej publiczności Żołnierza królowej Ma
dagaskaru, jeden z najzabawniejszych polskich utworów sce
nicznych, chciałem przekazać ten wspaniały klimat beztroskiej 
zabawy, którego Tuwim był mistrzem. To on nauczył międzywojenną 
Warszawę poczucia humoru i wrażliwości na rozmaite odcienie 
dowcipu. A tuwimowski humor nie stracił siły i trafia również do 
dzisiejszych widzów. Chciałbym, żeby ten spektakl sprawił publicz
ności po prostu przyjemność. 



StÓMCO OD PUERÓICY 
''ŻOtHIEDAIClłÓLOWEJ~' 

Propozycja "napisania na nowo" starej farsy Stanisława 
Dobrzańskiego przyszła w jak najbardziej sprzyjającym tej pracy 
okresie. Od wielu miesięcy wertowałem pękate roczniki Kuriera 
Warszawskiego, Kłosów i Muchy z tych właśnie czasów, 
oglądałem nieprzeliczone ilości karykatur Kostrzewskiego 
i Muchalskiego, rozczytywałem się w pamiętnikach i powieściach 
z lat 185~90, a u nielicznych już gawędziarzy zbierałem ustne 
informacje o potocznym życiu tej kłosowo-kolcowej Warszawy, 
raczej Warszawki, bo o niej, codziennej, ulicznej, kawiarnianej 
i teatralnej, ogródkowej i literackiej zamierzałem napisać coś w 
rodzaju ni to powieści, ni to kroniki obyczajowej, a ozdobić 
chciałem ten staroświecki reportaż samymi "fotografiami" i 
rycinami z ówczesnych pism. Materiały te nadal gromadzę- i gdy 
mi czas pozwoli zestawię z nich kiedyś panoramę Warszawy w 
kolorach żółtawych, wyblakłych, biało-kawowych i niewyrażalnie 
szarych, jak fotografie z tego okresu i wzruszające ryciny z 
ówczesnych Tygodników Ilustrowanych i Kłosów. 

Z wielką więc ochotą zabrałem się do Żołnierza królowej 
Madagaskaru, farsy z wielkimi tradycjami teatralnymi, bo to 
podobno był "szlagier'' pierwszej klasy, zawsze z powodzeniem 
wznawiany. Ja tej sztuki nigdy nie widziałem, ani nie czytałem, 
ale od starych autorów słyszałem zawsze, że "ho-ho!" - i 
rzeczywiście: naiwna, prymitywna w budowie, lecz zabawna i 
zgrabnie zbudowana, oczywiście z tym zastrzeżeniem, że gdyby w 
owych czasach były telefony - cała sztuka nie miałaby już 
absolutnie żadnego sensu, nawet by się nie zaczęła, bo Kamilla 
zatelefonowałaby do Mąckiego, zamiast mu różCNJY liścik do domu 
posyłać. Tak samo mama Mącka nie pchnęłaby biednego 
Mazurkiewicza za kulisy, lecz zadzwoniłaby tam po prostu ... I w 
ogóle, na każdym kroku, myślimy sobie: po co ci ludzie tak pędzą 
i ganiają? Czyż nie łatwiej zatelefonować? Ale w tym właśnie 
sęk, że telefonów albo zupełnie jeszcze w Warszawie nie było, 
albo kilkanaście aparatów (w Kłosach z roku 1885 co tydzień 
czytamy o paru nowych abonentach). 

Wspomniałem o Mazurkiewiczu ... Czcigodny pan mecenas z Rado
mia nie dostał się wprawdzie do literatury, sztubacy nie piszą 
wypracowania na temat "krzywej uczuć Mazurkiewicza" i 
nieznajomość "charakterystyki" p . Saturnina nie staje na 
przeszkodzie otrzymaniu matury - a przecież nie lada zrobił 
karierę bohater naszej sztuki. ! Stał się przysłowiowy! Żyje do 
dziś w starodawnym powiedzeniu "Bój się Boga, Mazurkiewicz!", 
znanym starszemu pokoleniu jak Polska długa i szeroka . 
Ten okrzyk komicznej rozpaczy radomskiego mecenasa 
przeprowadziłem czerwoną nicią przez jego zabawne przy-

. gody.( ... ) Z farsy Dobrzańskiego pozostawiłem zresztą sam 
przebieg akcji , "stawiając" większość ról inaczej, niż to autor 
zrobił: za całą afrykańską awanturę między Kaziem a ojcem, za 
poetyczność Sabiny, za "Ulię Radomską" i dużo innych cech 
charakterystycznych poszczególnych postaci - biorę winę na 
siebie, nie obciążając nią autora. To samo ze stroną muzyczną 
sztuki. Oryginał nie ma żadnych piosenek. Dobrałem je ze starego 
repertuaru estradowego, z dawnych operetek i wodewilów, wspólnie 
z p.Tadeuszem Sygietyńskim, któremu za pomoc i rady serdecznie 
dziękuję. Dla zachowania stylu epoki pozostawiłem większość 
tekstów śpiewanych w stanie nietkniętym - niech posłuią tematem 
do rozważań nad ówczesnym i dzisiejszym poziomem librett i słów 
piosenek. 

Julian Tuwim 
''Teab'' 1936/37 nr3 



Teatr Letni: Żołnierz Królowej Madagaskaru , krotochwila muzyczna Juliana Tuwima według farsy 
St. Dobrzańskiego ; opracowanie muzyczne Tadeusza Sygietyńskiego, dekoracje i 
kostiumy Władysława Daszewskiego, inscenizacja i reżyseria Janusza Warneckiego; premiera 
3 grudnia 1936 r. 

Na motywach starej farsy Dobrzań
skiego Tuwim z:buOO.vał zabawne i koloro
we vvidcMiisko, wprowadzając nas w świat 
starej WarszaW'f ogródków i pełnych 
wdzięku meldodii. GłÓIM1a postać radom
skiego adlNokata Mazurkiewicza znalazła 
kapitalnego ~w Mariuszu~ 
skim.Na wskroś komediowe potraktowa
nie figury radomskiego świętoszka stało 
w pewnej sprzeczności z kabaretowym 
zakończeniem sztuki . Swietną swą kre
ację musiał Maszyński utopić w farsa.Nym 
rozgardiaszu ostatnich odsłon. Znakomi
cie usposobiona Mira Zimińska jako Ka
milla dała postać traktowaną zdecydowa
nie parodystycznie. Rozkoszny Władzio 

Nie znam sztuki Dobrzańskiego pod 
tym intrygującym tytułem, który brzmi tak 
fantastyc:znie i żyje legendarną sławą. 
Dawny "Zołnierz królowej Madagaska
ru" (prapremiera w 1879 r.) należał do 
żelaznej gwardii naszego repertuaru 
farsowego i dziś, po W'fSłużeniu wielu lat 
i odbyciu niezliczonych kampanii, zaży
wa spokojnie miru śród ~h rac& 
ków. Teraz postanowiono W'fSłużonego 
gwardzistę odmłodzić. Operacji dokonał 
świetny chirurg, znakomitość w swoim 
fachu ; zaszczepienie wigoru udało się 
nadspodziewanie. W stare kości, które 
marzytf już może o~ spoczynku, 
wstąpiło młode życie. "Zołnierz" ubrał 
nOW'f mundur i stanął w ordynku. Tuwim 
z dawnej całości zostawił istotnie tytko 
kościec. Jest nim fabuła. "Pan Mazur
kiewicz-bój się Boga", adwokat z Rado
mia, coś w rodzaju "Radziwiłła-Panie 
Kochanku" naszej farsy, jedzie do 
Wa.rszINJy, dostaje się za kulisy teatrzyku 
ogródkowego, aby ratować dziewi
czego młodzieńca ze szponów aktorki, 
ale sam w nie wpada, ba - nawet bie-

Grabowski nie zdradził ani na chwilę czy
stej groteski. Ta różnorodność w W'fkona
niu aktorskim nie W'fSZła jednak widowisku 
na złe. Publiczność bawiła się wybornie, 
nagradzając oklaskami dowcipny tekst 
krotochwili. Mam jednak wrażenie, że le
psze i subtelniejsze pod względem 
artystycznym powiedzenia przepadały, 
a najżywszą radość budziły odwieczne 
żarty farsowe. Znakomite to widowi&
ko zawdzięcza swój polor w znacznym 
stopniu Daszewskiemu, który z każdego 
kostiumu i z każdej dekoracji zrobił praw
dzivve cacko. Głębokie 'łvCZUCie się w epo
kę ujawniały nawet najśmielsze deforma
cje sceniczne. 

Antoni Słonimski 
'Wiadomości Literackie" 1936 nr 53 

rze z nią udział w przedstawieniu za&
tępując aktora jako ów legendarny 
"Zołnierz królowej Madagaskaru" . · 

Ten mit starego gwardzisty po
został nietknięty, ale dokoła zawrzało 
nowe życie rozbudzone przez odnowi
ciela. ( ... ) Impetyczny humor Tuwima 
utrzymuje całość w bezustannym wirze 
zabaW'f, zawsze ma do niej jakiś wesoły 
pretekst, jest naprawdę niewyCTerpany.(. .. ) 
Świetna i najlepsza w sztuce jest scena 
druga, gdy Mazurkiewicz składa wizytę 
państwu Mąckim . Ten dom i jego ludzie, 
IJvYOOma Sabina żyjąca wierszami Asnyka 
i Zmichowskiej, megieryczne klempy: 
pani Mącka i Lemięcka, lowelas Mącki, 
W'fkolejony lokaj-arystokrata, lekceważą
cy mieszczańskich chlebodawców po 
rozstaniu się z prawdziwym księciem 
- całe to środowisko jest małym arcydzie
łem satyry i humoru.(„.) Powrót nieś
miertelnego "Żołnierza" w szranki przyjęła 
publiczność bardzo życzliwie . Można mu 
wrófyć OONe zwycięstwa. 

Kazimierz Wierzyński 
"Gazeta Polska" 1936 nr 340 

Teatr Miejski im. Słowackiego, Żołnierz królowej Madagaskaru, krotochwila w!Jzech 

aktach Stanisława Dobrzańskiego. Wieczf:ir ~ artystćm miejskiego teatru. 
Reżyseria Juliana Dobrzańskiego; premiera 31 grudnia 1920. 

Nareszcie poznałem tego "Żołnierza królowej Madagaskaru", który 
tytułem swoim intrygował mnie na afiszach teatralnych w 
najwcześniejszym dzieciństwie, a o którym póżniej stale 
słyszałem jako o jednej z najlepszych fars polskich . Nareszcie 
dowiedziałem się, skąd się wzięło owo klasyczne: "Bój się Boga, 
Mazurkiewicz!" Sztuka jest istotnie zabawna, pełna humoru, z 
rzędu tych, które starzeją się przyjemnie jak dobre wino; mimo 
to zastanawiałem się nad fenomenem trwałości - niezW'fkłej wszak 
w tego rodzaju utworach - która pozwala tej krotochwili 
tryumfalnie W'fpływać co lat kilka lub kilkanaście . Najstarsza 
farsa polska! Tłumaczy się to - obok istotnej wartości sztuki -
naszą niesłychanie szczupłą rodzimą produkcją na polu 
krotochwili. Podczas gdy teatr francuski W'fdaje ich co najmniej 
kilkanaście w ciągu roku, tak że jedna spycha drugą, choćby 
najzabawniejszą, w otchłań niepamięci, u nas wątła ta roślinka 
zakwitła bodaj raz na ćwierć wieku. 

Tadeusz Boy-Żeleński 
"Czas" 1921 nr 1 



Teatr Muzyczny Wojska Polskiego: Żołnierz Królovvej Madagask.aru, 'MlSOła przygoda staro.varszawsk, 
napisał Julian Tuwim v.€dhJg fasy Stanisława Dobrzańskiego; opracoNaie m.JZ')CZlle Tadeusza Sygietyń
skiego, reżyseria Janusza Warneckiego, gra Orkiestra Związku Zawodowego Muzyków; 
prel1'lera 17 lulego 1947 r. 

W starym kochanym IPSIE, doprowadzo
nym do niel:Jywałej wspaniałości, ulokcmał 

się Dom Wojska Polskiego, a w Domu 
Wojska - Teatr Muzyczny. Jest to drugi 
duży teatr odrodzonej Warszawy, wielki 
nie rozmiarami, lecz siłą zamierzeń i wiel
kością swych realizatorów. Tuwim jest 
kierownikiem artystyczno-literackim tea
tru, reżyserem zaś Wamecki. Obaj wraż
liwi, jak sejsmografy, na uroki dawności. 
Teatr zamierza wystawiać opery-buffo, 
komedie muzyczne i wodewile. Utrafio
no w sedno. Warszawie brakło wido
wisk muzycznych lżejszego kalibru, spo
dziewamy się tedy, że będzie nam to po
dawane w najsmakowitszej przyprawie. 
Na pierwszy ogień poszła ''wesoła przy
goda starowarszawska" ze śpiewami 
i tańcami - "Żołnierz Królowej Madagas
karu".(. .. ) 
Rzecz dzieje się w WarswNie u schyłku 
19-go stulecia. Właśnie uruchomiono 
pierwszą kolej z Radomia do Warszawy. 
W tę oto najeżoną niebezpieczeństwami 
podróż puszcza się radomski mecenas, 

pan Mazurkiewicz. Jedzie w konkury. 
Nie sam, lecz ze swą 9--letnią latoroślą, 
jest bowiem wdowcem. I właśnie ów 
niesforny berbeć Kazio, staje się przyczy
ną "wiekopomnego" okrzyku: "Kaziu, 
nie męcz ojca". Dzięki niemu widownia 
pęka ze śmiechu . (. .. ) 

Posuwiste walczyki z operetek 
Offenbacha tworzą śliczną oprawę dla 
obrazów scenicznych, w których przesu
wają się złoci młodzieńcy, zalotne kelne
reczki, inspicjenci, garderobiane i zapici 
tenorzy- cały światek letniej, rozbrykanej 
Warszawki.( .. . ) 

Poczet najprzedniejszych aktorów 
zaliczał rolę Mazurkiewicza do swego 
repertuaru. Dorównać dawnym mistrzom 
usiłował z powodzeniem Sempoliński . 

Zimińska była co się zowie "podbójcza". 
Nie utraciła nic z dawnej pikanterii 
"kamelii udającej lilię". Rusza się bodaj 
jeszcze żwawiej, rzuca dowcipy jeszcze 
celniej, fika nóżkami jeszcze zalotniej, 
niż przed 9-ciu laty.( ... ) Widowisko 
wskrzesza najlepsze tradycje przed
wojennych teatrów warszawskich. 

(wr) "Życie WarszaN/' 1947 nr 49 

Janusz Warnecki: 

Urzekała go magia teatru. Dawał scenie spektakle lekkie, wesołe, 
może błahe, ale jakież dowcipne! Lekkie spektakle ... te "lekkie" 
są najcięższe w teatrze. I do napisania, i do zagrania. Laik 
zarzuca że para się farsą. Niesłusznie. Wielcy kompozytorzy 
francuscy, których dzieła grają filharmonie świata, piszą modne 
piosenki. To świadczy tylko o wszechstronności. Te piosenki mają 
poziom. Tuwim, wielki poeta, też pisał piosenki: liryczne, 
satyryczne. I robił adaptacje starych fars. Ale jak to robił! 
Można by powiedzeć, że teatr działał na niego jak wino. Upijał 
się na wesoło. 

Tadeusz Boy-Ż-eleński: 

Tuwim jest - jak wiadomo - od kilkunastu lat potężnym, choć 
bezimiennym elektryfik:atorem naszych dowcipnych teatrzyków, z 
kaprysów poezji i dowcipu, jakie tam rozrzuca, dałoby się z 
pewnością utkać niejedną komedię. Toteż schwyciwszy Tuwima, teatr 
powinien go się trzymać jak pijany płotu - mam przeczucie, że z 
tego "kontuwimatu" wyniknie jeszcze niejedno szczęśliwe 
natchnienie. 



Wał.~DA~Ał 1fil111 hlUHIJJJIJsWMmaia-\tU4tlUllł!fmtq~ 
= 

Lat dwadzieścia miał mój dziad, 
był on wtedy chłopiec chwat, 
poszedł nocą w ciemny las, 
spotkał Rózię pierwszy raz. 
gdy ją pieścił w cieniu drzew, 
słowik smętną nucił pieśń. 

Odtąd już wśród serca drżeń 
śpiewali w noc i w dzień. 

Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz 
nuć słowiku luby śpww ! 
Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, 
to nam tak ro'l[Jala w żyłach krew. 
Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, 
zanuć ten rozkoszny śpww ! 

Lecz min{ło wiele lat, 
z chłopca był już stary dziad, 
siedząc sobie pośród gór 
młodych dziewcząt słyszy chór. 
Znana mi piosenka ta 

Rózia ją śpiewała ma, 

westchnął, a wtem pośród drzew 
słowika słyszy śpiew. 

Jeszcze raz, jeszcze raz,jeszcze raz ... 
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Małgorzatko, godna uwielbienia 

Małgorzatko, nie bądźże z kamienia 

Małgorzatko, miłość słodka rzecz, 

Wysłuchaj mnie, lub powiedz nie, 

To pójdę sobie precz! 



Jerzy Jurandot: 

Dlaczego tak mistrzowski adaptator jak Tuwim, znający wszystkie 
sekrety sceny, nie pokusił się nigdy o napisanie własnej ko
medii? Wydaje się, że po prostu nie bawiło go wymagające 
nie mało mozołu konstruowanie poszczególnych elementów 
i montowanie z nich scenicznej budowli. Wolał zużytkować swoją 
niespożytą fantazję na smakowite urządzenie wnętrz w konstrukcji 
już istniejącej, gustownie przestawiać meble i ozdabiać ściany w 
najwymyślniejszy sposób. To było zresztą jego dobre prawo. 

Adam Tam: 

Tuwim, który sam komedii nigdy nie napisał, ale miał - jak 
wiadomo - znakomite przeróbki, proponował mi wielokrotnie, 
żebyśmy coś razem zrobili. Tuwim. przy swym znakomitym dowcipie, 
nie był komediopisarzem, obcą mu była konstrukcja sztuki 
teatralnej. I kiedyś przyszedłem do niego z komediowym pomysłem. 
Rzecz była zbudowana - scena po scenie. Tuwim powiedział: 
Świetnie, napisz, a ja dodam "gagi". Zobaczysz, będą wyli ze 
śmiechu. - Poszedłem do domu i pomyślałem sobie tak: ja napiszę 
sztukę. Tuwim wstawi kawały; co będzie dobre, to powiedzą, że 
Tuwim. a co złe - to Tam. Ale dzisiaj żałuję. 

Wielkie i nieprzelicz.one są obrzydliwości widowiska sceni
cmego zwanego operetką_. Nędza idiotycmego szablonu, mdłej 
tkliwości, taniego wyuzdania i posępnych dowcipów, chams
two " przepychu", głęboka, czarna nuda odwiecznych sytuacji, 
banały smutnych "efektów" - cały ten stęchły tort, napcha
ny melodramatycmymi czy figlarnymi słodkościami, oblany 
przesłodz.oną śmietaną, jakimś kremem z malinowym sokiem, 
czyli "muzyczką", ta ohyda, oblizywana lubieżnie przez kre
tynów z parteru i bawichamków z galerii, słowem cała ta in
stytucja sceniczna, zwana operetką, powinna być nareszcie tak 
gruntownie w odpowiednie miejsce kopnięta, aby się w niej coś 
przewróciło. Śpiew, muzyka i taniec, połączone rytmem pul
sującym i źywym, mogą stworzyć w teatrze ?jawisko cudow
nie porywające. Ale starą idiotkę, operetkę, należy zamor
dować. Nawet ją trochę pomęczyć przed śmiercią, żeby 
wiedziała. Czy to "Hrabina Marica", czy "Maryna Carica", 
"Frasquidera", czy "Bajakita", "Kalia", "Czardaszka", "Hin
duska", "Pinduska", "Dama od Maksyma", czy odwrotnie 
- wszęckie, wiecznie to samo: grafy, szampiter, hu/ba, "miełość", 
demonicme bohaterki, b,alecik, gabinecik, duecik, wesołe pieś
ni hulaszcze, od których wieje grozti ro(JJOCZY, szalone momenty 
dramatycme, pobudzające do rykliwego śmiechu, dwie pary 
zakochane, śmiertelnie dowcipny komik, boskie nieporozumie
nie (ojciec nie poznaje córki, gdy włożyła nowe rękawiczki; 
całująca się para nie spostrzega wchodzącego do pokoju puł
ku ciężkiej artylerii itd.), dyplomatycme powikłania bał
kańskie, macharadża w Paryżu - oto mniej więcej zawar
tość kaiJiej operetki. 



Bohaterka każdej z tych bzdur posiada przedziwną właści
wość: przebiera się przeciętnie piętnaście razy. Więc w akcie 
pierwszym nosi najpierw skromny strój domowy: suknia 
ze srebrnej lamy, wysadzana brylantami, olbrzymia korona 
z białych pióropuszów na głowie. Potem wychodzi na chwilę do 
drugiego pokoju, gdyż hrabia z pokojówką muszą odśpie
wać duet o "cudzie miłości". Wraca. Nosi suknię zieloną. 
Śpiewa z hrabią i posłańcem, piosenkę o tym, że w maju 
drzewa kwitną, natomiast jesienią więdną, tańczy, wychodzi, 
wraca. Nosi strój gronostajowa - szenszylowy, poprzetykany 
jakimś drogim świństwem. W akcie drugim przebiera się za 
kwiaciarkę, potem jest naga, wspomina "dzieciństwa słod

kie dni, gdy serce hen cicho o szczęściu śni", rzuca milion 
franków grajkowi, pije szampana, tłucze kieliszek (bo 
taka jest demoniczna), przebiera się za midinetkę, nogi 
widać do pępka, śpiewa z księciem Saszą Lejnapiasku 
o "słodkim raju miłosnych śnień, gdy cichej nocy zapada 
hej cień", włazi na stół, przebiera się za generała, zeska
kuje ze stołu i śpiewa, że wojsko to faktycznie sama radość 
i "miłości cud pełen złud". W trzecim akcie hrabina znowu jest 
w domu, ubrana jest po balowemu, śpiewa z dyrektorem po
licji śliczną czastuszkę o szampanie, przy czym czterdzieś
ci pięć, nie wiadomo skqd przybyłych dziwek wykonywa za nimi 
ewolucje z młotkami krokietowymi lub z modelami aeropla
nów (takie rzeczy przecież kaidy człowiek ma zawsze w ~mu~ 
ręką, a co dopiero taka grafini!), potem przychodzi komik, 
przebrany za wujaszka kochanego Saszy, hrabina wybiega, 
wraca w węgierskim stroju narodowym i wychodzi za mąż 
w. mm{dza de Boulogne sur Merde. 

Nieporównany jest w swoistym czarze język przekładów 
operetek. Wiem coś o tym, gdyż sam kilka tłumaczyłem 'Zako
chany jestem w żywej, prawdziwej, bezpośredniej w wy
razie mowie, lecz tłumacząc operetki, nie mogę się oprzeć 
pokusie i wkręcam z pasją "szczęścia zdrój" w "miłości cud", 
a to dlatego, że bohaterka ma, jak wiadomo, usta "sodkie jak 
miód", do ukochanego zaś mówi: "Skarbie mój". Wszys
tko musi się tam rymować, więc co robić? Wielkim szczęś
ciem cieszy się w operetkach słowo "sen". Dla rymu córka 
mówi często do ojca "mój śnie", hrabina prosi lokaja, aby 

przyniósł szampana ''jak we śnie", kto wyjeżdża "hen", temu 
oczywiście spełnia się "słodki sen", gdzie tylko jakie "viów ", tam bez 
"snów" ani rusz.Jak "łzy", to i "sny", azwłaszcy1: "Skwbie ly, spebi 
me sny". Proste i cudne jest też słóweczko "kras" (dopełniacz liczby 
mnogiej od rzecwwnika "krasa"): 
"Dziewczę pełne kras, chodźmy w ciemny las, tam szczęście 
czeka nas" albo: "Kocham cud twych kras, lecz dziś blask 
szczęścia zgasł". Słowa tego w przekładach operetek nie 
używam wprawdzie nigdy (przysiągłem sobie na wszystkie 
świętości!), ale co do "snów" i "zdrojów", to owszem: "Chłop
cze mój, tyś dla mnie szczęścia zdrój" - to przecież cudo! Tę 
~wypełnioną szczęściem, widać jak na dłoni 

Głupie to widowisko, którego nędzę uwypuklają coraz 
to wspanialsze wystawy i coraz ordynarniejsze "wstawki", 
powinno stanowczo ustąpić miejsca komedii muzycznej 
- bez chórów, hrabiów, "kobietek", szampana, bez olśnie
wających toalet primadonny (50% kosztów i powodzenia), 
bez naddunajska-czarnogórskiego folkloru i berlińskich 
kretynizmów (typu: "Schatzi, zeig mir dein Fratzi" czy 
coś w tym rodzaju). Tę grnbq, nudną Niemczurę, tę 
ubrylantynowaną panią Rajjke sztuki teatralnej, czas najwyższy 
odesłać do pwwpticum! 

Julian 1Uwim 



Wiadomo wprawdzie, że tłumaczył, adaptował, uwspółcześniał, 
ponadto dopisywał piosenki, ale sam ważył te prace nierówno, 
najczęściej bardzo lekko, nieraz się wstydził, twierdził, że robił 
to tylko dla zarobku, ukrywał się pod najbardziej wymyślnymi , 

zakamuflowanymi pseudonimami, choć były i takie, gdzie naz
wisko swoje wysuwał na plan pierwszy. Uważał też swoją pro
dukcję sceniczną za uboczny kierunek zainteresowań, 
margines w stosunku do liryki, a nawet twórczości satyryczno 
estradowej. Jestem jednak pewien , że pełna bibliografia jego 
utworów zadziwiłaby każdego. (. .. ) 

Jeśli twórczość sceniczną uważał Tuwim za margines swego 
dorobku, to adaptacje operetek były jego częścią całkowicie 
bagatelizowaną. Poeta dążył zresztą do wyrugowania operetki 
przez komedię muzyczną.( ... ) 

Żołnierz królowej Madagaskaru był w scenicznym dorobku Tuwima 
przypadkiem , który musiał nastąpić, jeśli poeta nie chciał 

poprzestać na kolportowaniu obcych komedii muzycznych. Był 

stworzony po to, aby odświeżać, ożywiać, na rzeczach błahych 
stawiać stempel wielkiego poety. Przerabianie starych fars 
wiązało się zresztą nierozerwalnie z jego pasjami bibliofilsko-szpe
rackimi.( ... ) 

Tuwim pisał i odświeżał na zamówienie teatru, lub przynajmniej 
widząc możliwość realizacji. Kształtował role dla określonych 
aktorów. Role charakterystyczne . Przykład najbardziej znany: 
Baszmaczkin tworzony z myślą o Jaraczu. Ale pisał role dla wielu 
aktorów, najczęściej dla Dymszy, Mieczysława Borowego, Miry 
Zimińskiej. Były one jednocześnie doskonałym pretekstem do 
upychania dowcipów, z których poeta słynął. A że dowcip nie 
zawsze rodzi się na zamówienie, zaś Tuwim warsztat twórczy miał 
rozbudowany niebywale, posiadał również swój magazyn dowcipów. 

Tadeusz Januszewski "Tuwima droga przez teatr", Dialog 1964 nr 8 

JUUAM TUWIM BYt JEDNYM Z MAJIAIDZmEJ 
~ POLSKICHAUTOIÓW„ 

W literackiej praktyce okazał się nowocześniejszy od 
programowych nowatorów, którzy nowoczesność wypisywali w 
nagłówkach swoich manifestów. Wcześniej niż inni zrozumiał, że 
przekształcone cywilizacyjnie i kulturalnie społeczeństwo 
potrzebuje literatury jako rozrywki, nie nauczycielki życia. 

Stał się więc jednym z pierwszych na polskim gruncie techników 
literackich, profesjonalistów zdolnych pisać na zamówienie 
instytucji i powszechnego gustu jednocześnie. 

. Nowe właściwości wiersza wprowadzane przez Tuwima do liryki
potoczność języka i powszedniość bohaterów, żart , gra słów -
eksponował poeta w twórczości kabaretowej i satyrycznej, 
uwspółcześniając ją i potęgując jej walory ekspresywne. Pisane 
dla kabaretu Tuwimowe dialogi i monologi mają, charakterystyczną 

również dla liryki poety, wieloznaczność emocjonalną, bogactwo 
nastroju, złożoność znaczeniową. Chociaż produkowane szybko i w 
dużych ilościach, teksty "jednorazowego użytku" otrzymywały, na 
wzór literatury "wysokiej" naddatek znaczeniowy i formalny, 
dający słuchaczowi i widzowi również satysfakcję estetyczną. 
Przeboje programów Qui Pro Quo, choćby takie jak Pokoik na 
Hożej albo Co nam zostało z tych lat, pozostały w powszechnej 
świadomości, podobnie jak to często bywa z tekstami 
folklorystycznymi, anonimowe. 

Andrzej Zawada "Dwudziestolecie literackie" 



Hej, ha, ach melodia ta 
taki dziwny urok ma, 
że cały świat powtarw ją dziś rad. 
A niech to porwie kat. 

Nie wszystko nuylre, co u'l]Ulllie ma 
wiadoma jest rzecz ta, 

a więc piosenkt:jaką vwm, 
choć nie jest nuylra nucę wam, 
niech każdy sądzi sam. 
Gdzie tylko dzisiaj ty obrócisz się, wnet słyszysz 
dźwięki te, 
nuci chłop i nuci pan 
i nucą tu i nucą tam, 

więc i ja nucę wam. 

Hej, ha, ach melodia ta ... 

Wesoło wszyscy tu spędzają czas, 
niech troska mija nas, 
tylko ten, co złotą nić 
przez życie swe potrafi wić, 
szczęśliwym może być. 

Wesoła pieśń niech godłem będzie nam, 
do szczęścia wiedzie bram, 
naprzód więc, a nigdy wstecz 
radości przyjdź - a smutek precz, 
wesołość - to mi rzecz. 

Hej, ha, ach melodia ta ... 

SEZON tl/tt 

Zastępca dyrektora - Danuta Kubica; 
kierownik literacki - Olga Haak; 
koordynator pracy artystycznej -
Jerzy Gronowski; 
kierownik impresariatu - Renata 
Haraźna; 
kierownik techniczny - Stanisław 
Koszykowski; 
brygadier sceny - Wojciech Łaska. 
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