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Więc w całej Europie wszyscy już przyznają 

że Polacy nie gęsi, bo swój Teatr mają ... 

19 listopada I 765r., w dniu imienin trzech Elżbiet, najbardziej wpływowych dam 

na królewskim dworze - Czartoryskiej, Lubomirskiej i Branickiej - w obecności 

Jego Królewskiej Mości wystawiono w Operalni, pierwszą polską komedię Natręci 

- przez Józefo BieloYVSkiego nopisonq z rozkazu Najjaśniejszego, Najpotężniejszego 

Stanisławo Augusto z Bożej Loski Króla Polskiego. 

Wątlutka intryga oparta na pomyśle Molierowskich Les Fócheux, gdzie kolejni 

natręci przeszkadzają w spotkaniu kochanków - stanowiła pretekst do ukazania 

szeregu satyrycznych scenek, zbliżonych w technice, rodzaju komizmu i języku 

dialogów do staropolskich intermediów i służyć miała królewskiemu programowi 

naprawy obyczajów. Komedia po raz pierwszy grana po polsku przez zespół 

polskich aktorów, miała znaczenie historyczne. Data jej wystawienia - wyznacza 

narodziny Sceny Narodowej w Polsce. I zapewne pamiętanoby dzisiaj o Natrętach 

tylko jako o historycznym fakcie, gdyby nie Marian Hemar, który z okazji 

dwustulecia Sceny Narodowej na nowo ją „przysposobił" i powołał do życia. 

„Wyjął Hemar Pięknq Lucyndę z muszli zwietrzałych wierszy Bielawskiego 

i opowiedział jej historię własnym słowem zdobnym w dowcip, finezyjny żart 

i lekką jak piana piosenkę" 1 
' 

Wystawiona w r·eżyserii Hemara w Ognisku Polskim na scenie Teatru ZASP 

w Londynie, 5 lutego 1967 r. - odżyła blaskiem teatralnego bibelotu, scenicznego 

żartu i parodii dawnych teatralnych stylów. Stała się zabawą sprawdzonymi przez 

Hemara - na kabaretowych scenkach przedwojennej War·szawy - stereotypami 

i konwencjami , w żonglowaniu którymi był mistrzem nad mistrze. 

W tej bezpretensjonalnej komedii nieustannie przenikają się plany 

czasowe - na sytuacje komedii Bielawskiego nałożył Hemar podwójny teatr·alny 

nawias, wykorzystując nie tylko schemat konstrukcyjny sztuki ale i okoliczności jej 

wystawienia . Talia, muza komedii, która u Bielawskiego wygłaszała pean ku czci 

króla, u Hemara także wspomni kr·óla ale jednocześnie pr·zywola wielki teatr 

romantyczny, Zapolską , międzywojenne teatrzyki i „. Sławomira Mrożka. 

Hemar bez ograniczeń wprowadza aluzje i cytaty, dowcipy językowe 

i sytuacyjne, które nabierają szczególnego uroku wówczas, gdy rozpozna się 
motyw, piosenkę czy postać, z którą mają one związek. Oto np. wraz 

z Podkomorzym Faworskim, który bez przerwy popełnia językowe błędy 
„wchodzi" niejako na scenę sam Józef Kotarbiński ze swoimi słynnymi pomyłkami 
w tekście czy ciotka Utciszewska cytująca frazę popularnej hemarowskiej piosenki 

z Rewii Hal/o, Ciotko! - „Gdy zobaczysz ciotkę swą, to jej się kłaniaj", itd„. itd ... 

Tę znakomitą zabawę w teatr animują u Hemara Muzy, które albo 

wcie'lają się w różne postaci Qak Terpsychora), sterują rozwojem wypadków, albo 

podrzucają w razie potrzeby kwestię. Zaprezentowany przez Hemara typ teatru 

wymaga poczucia humoru po obu stronach rampy. 

Piękno Lucyndo, Hemarowski klejnot stawiający na piedestale z piosenek 

narodową scenę, był wyrazem jego tęsknoty za teatrem „prawdziwym" 

ukształtowanym p~ez tradycję i kulturę, teatrem jaki nigdy nie mógłby powstać na 

emigracji . „Stworzyliśmy sobie - pisał w artykule Kij w mrowisko
2 

> _ bardzo miłą 
wielką fikcję. Nasz teatr na wygnaniu bije wszystkie rekordy świata. W Nowym 

Jorku na Broadwayu, w Londynie na Westendzie, w Paryżu na Bulwarach zdarzają 
się w teatrach klapy. Na emigracji, jeśli wierzyć krytykom, nie było ani jednej . 

J nigdy nie będzie.( ... ) Jakże inaczej, możemy wyrazić naszą miłość i nasz szacunek 

dla teatru, który mieliśmy przed wojną, jeśli nie przez uczciwą i skromną 

klasyfikację tego, co mamy i robimy obecnie? („.) Przypadło nam tak, na wygnaniu , 

że dmuchamy w popiół, w którym pełga iskierka żaru. Dmuchamy, aby jej nie dać 
zgasnąć. To jest cała nasza pisarska i aktorska dola. Bardzo ważna . Ale nie tumańmy 
się nawzajem, że to wielki wspaniały ogień ( ... )i nie dajmy się tumanić innym." 

W poglądach swoich nie był odosobniony, ale tylko on jeden odważył się 

wypowiedzieć je głośno. 

Piękno Lucyndo to pierwsze na naszej scenie, powojenne, spotkanie 

z twórczością Mariana Hemara. W I 930r. wystawiono w Lublinie jego komedię 

DwojponowieB, aw 1935 r. Firmę. 



Polska p1·apremiera Pięknej Lucyndy odbyła się na scenie Teatru Nowego 

w Poznaniu, 17 listopada I 992r. Spektakl wyreżyserował Eugeniusz Korin. także 

twórca dzisiejszej realizacji. Jest to pierwsze spotkanie lubelskiej publiczności z tym 

wybitnym reżyserem, urodzonym w Peter-sburgu, absolwentem Wydziałów 

Aktorskiego i Reżyserii w Instytucie Teatru, Muzyki i Kina w Petersburgu oraz 

Wydziału Reżyserii PWSTwWarszawie. 

Eugeniusz Korin, na stałe mieszka w Polsce od 1977 t~ W 1990 r. został 

dyrektor-em naczelnym i ariystycznym Teatru Nowego w Poznaniu, którym 

kie1·uje do dzisiaj. Współpracuje z teatrami w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, 

To1·uniu i Łodzi a także z teatrami szwajcarskimi w Genewie, La Chaux - de - Fond 

i Nyon. Jest profesorem i wykładowcą w PWST we Wrocławiu 01·az na uczelniach 

USA i Szwajcar·ii. 

Wyreżyserował m.in. tak głośne spektakle jak Ghetto j. Sobola, Czerwone 

Nosy P. Barnesa, Czajkę A. Czechowa (w Jego tłumaczeniu), 

Sny F Dostojewskiego, Fredrę dla dorosłych wg „Męża i Żony". Z jego inicjatywy 

w I 992r doszło w Teatr-z:e Nov;ym do legendarnej realizacji K.róla Leara Szekspira, 

w jego reżyserii z Tadeuszem Łomnickim w tytułowej roli. Spektaklem 

niedokończonym, pr-z:erwanym nagłąśmier-cią T. Łomnickiego. 

I } 
Leopold Kielanowsk1 w programie londyńskiej prapremiery 

l ) M. Hemar .Kij w mrovvisko' w .Awantury w rodzime' Londyn 1967 

Jestem z pokolenia, które wyssało 

z mlekiem motki - choć, jeśli o mnie chodzi nie 
polskiej - zopom1ętolq, gorqcq, nigdy nieostyglq 
miłość do polskiej poezji i literatury, z pokolenia, dla 
którego literatura znaczyło Summa Poloniae, 
znaczyła najwyższq sublimację polskości, 

a Polska była jednoznaczna z literaturq najvvyż
szego rzędu. Nasz stosunek do literatury był 

stosunkiem nabożeństwa, myśmy owo 
nabożeństwo i uwielbienie przenieśli na pisarzy. 

Od młodości tak wczesnej. że niemal 
od dzieciństi,va, żyłem w tej niezachwianej 
wierze, że być polskim pisarzem wierszy, lub 
powieści, to naJ'v'ryższa ranga ludzko. 
najwyższa nobilitas, że to znaczy być JUŻ pól
duchem, pól-bogiem na ziemi. Wydawało 
m1 się, że pisarz, poeta jest wiecznie miody, 
natchniony i piękny - albo, mów1qc ideałami 
mego przy)Ociela S. B., wiecznie zdrovvy 
i bogaty - vvydawalo mi się, że inm ludzie 
ustępujq mu na ulicy z drogi i pochylajq 
przed nim glovvy, że najpiękniejsze 

kobiety rzucajq mu się na szyję, albo do 
nóg, że wszystek majqtek bankierów, 
wszystka władza urzędów sq do jego 
niedbałej dyspozycji. 

Dziecku nazwiska takie, jak 
Mickiewicz , Słowacki , No rwid, 
Tetmajer. Zeromski, Wyspiański, 

Prus b rz miały niby muzyko 
organów, były raczej tytułami 

świętości, niż nazwiskami ludzi 
z ciało, krwi i kości". 

/\1orion Hemar 



Tytan - atleta 11 

O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, 
By moje piosenki umknęły spod strzechy! ii 

Kiedy znów zakwitną białe bzy, Co nam zostało z tych lat, Wspomnij mnie, 
Nikt tylko ty, W Alejach zakwitły kasztany, Czarne oczy, Moly gigolo, Pensylwania, 
gdzie pierwszy raz byliśmy zakochani. Te piosenki znamy od zawsze. Są klasyką 
gatunku najwyższej miary. Ich autor sam dokładnie nie wiedział ile piosenek 
w swoim życiu napisał. Określał ich ilość na 3 do 4 tysięcy. Przynajmniej kilkaset 
spośród nich doczekało się miana przebojów. 

W dwudziestoleciu międzywojennym o kimś, kto pisał teksty piosenek 
nie mówiono tekściarz, tylko piosenkarz. Bez wątpienia najwybitniejszym 
„piosenkarzem", bezbłędnie czującym konwencję gatunku był Marian Hemar. 
Mistrz piosenki lirycznej , charakterystycznej, satyrycznej i mistrz „szlagwortów" 
tj . refrenowych zwrotów łatwo zapadających w pamięć: Czy pani Marta, jest 
grzechu warta?, Chciałabym i boję się, Nie będziesz ty, to będzie inna, Jedno co warto 
to upić się warto i wiele , wiele innych weszło na stałe do naszego codziennego 
języka . Niektóre teksty pisał w 15 minut. Inne powstawały w ciągu tygodni w wielu 
wariantach i odmianach. 

Swoją „teorię piosenki" przedstawił Hemar w Wiadomościach literackich 
z I 934r. Był już autorem wielu przebojów i swoje spostrzeżenia pisał z pozycji 
klasyka dla przyszłych adeptów tej „jednak trudnej sztuki". „P,iosenka - dowodzi 
Hemar - osiąga doskonałość jedynie wtedy, gdy jej prostota współbrzmi z prostotą 
codziennego języka. Tekściarz nie napisze nigdy dobrego tekstu, jeżeli nie ma 
przed oczyma obrazu muzyki . („ .) Zgodność muzyki z tekstem, jest czymś 
niezmiernie dziwnym, jest tajemnicą piosenki, jest jej aromatem, jej sex -
appelem. W pogoni za zdobyciem tej absolutnej zgodności można się w pisaniu 
piosenek rozsmakować i zacietrzewić , jak w rozwiązywaniu krzyżówek albo 
zagadek szachowych (.„) Zmaganie się z niewdzięczną materią języka nie 
upoważnia jednak do ułatwiania sobie pracy ( ... )Grafomani i tandeciarze wyciągają 
w potrzebie z lamusów słowa potworki. Watują piosenki (także dla rymu) 
porównaniami w rodzaju: „drżą gałęzie jak krosna" . Oczywiście można na to 
machnąć ręką. ale dbanie o piękną i czystą frazę tekstu i muzyki świadczy dobrze 
o prywatnym guście autora" - ujawnia Hemar jeszcze jeden sekret fachu. 

Pierwszą piosenkę napisał będąc uczniem VII kl. Gimnazjum 
„ Przyjechał do Lwowa akrobata Mucha 
Wlazł na Tyliczkowq i IN'(Zionql ducha ... " 

Tak skwitowała autentyczne wydarzenie ballada kilkunastoletniego Janka 
Heschelesa. Od tej chwili przez lat kilkadziesiąt był kronikarzem swoich czasów. 

Utrwalał w piosence, otaczającą go rzeczywistość , aktualne wydat"Zenia, plotki1 
i sensacje. stworzył całą galerię ówczesnych typów i postaci. 

Rzadko się zdarza, by ktoś debiutował piosenką. Młodzi zaczynają zwykle 
od ~irycznych eksplozji, smętku i bolesnej tęsknoty. Literacki debiut Hemara był 
zatem debiutem bardzo nietypowym, ale .„ nie był on jeszcze wtedy Hemarem. 
Nazywał się Jan Marian Hescheles, syn Ignacego i Beriy z domu Lem , urodzony 
6 kwietnia 190 I r. we Lwowie. 

We Lwowie było inaczej 31 

We Lwowie mieszkał Hemar 24 lata, w Warszawie - 14 w Londynie - 30 . Ale to 
Lwów najczęściej odzywał się w jego twórczości. Byłoby zrozumiałe gdyby ten 
wybuch wspomnień nastąpił na emigracji. siłą rzeczy obróconej ku przeszłości . 

Cóż jednak kazało Hemarowi zaraz po przeniesieniu się do stolicy napisać 

piosenkę - Tyle jest miast , gdzie znalazła się fraza „chcesz szczęśliwym być - wróć 
do Lwowa!" Kpiono z niego, że wystarczy wsiąść do pociągu, by po kilku 
godzinach znaleźć się w utęsknionym grodzie. Lecz któż zbada duszę poety, który 
nawet Rzym porównywał ze Lwowem, najpiękniejszym dla niego miastem świata . 

Dlatego niepodobna śledzić drogi pisarskiej Hemara milcząc o mieście, które go 
ukształtowało . Pozwoliło zaznać pierwszych sukcesów w druku i na scenie. 
Ówczesny Lwów miał własny klimat, odrębny charakter i niepowtarzalny koloryt. 
Składały się na to szacowne mury, żywa tradycja chlubnej pr"Zeszłości i jak to bywa 
w przypadku miast wielonarodowościowych ogromna . r·óżnorodność typów 
ludzkich. Polacy, Ukrai1ńcy, Ormian ie, Grecy, Tatarzy i Zydzi nadawali miastu 
swoisty koloryt. Lwów jak mało, które miasto miał też swój autentyczny folklor -
piosenkę z Łyczakowa czy Zamarstynowa. Ballada ul iczna, stała się szkołą dla 
młodego autora. Sporo jego późniejszych piosenek stylizowanych pod 
podwórzowe ballady i apaszowskie tanga odwoływało się do poetyki utworów 
zasłyszanych w młodości. 

Z miłości od pierwszego 
. . . ~ 

wejrzenia, a nie z przymusu 

W legendzie rodzinnej, popar1ej1 dokumentami, które pokazywano nie bez dumy 
Hesche!esowie, Żydzi seferdyj$cy, przywędrowali na ziemie polskie z Hiszpanii . 
Jeden z przodków poniósł nawet śmierć na stosie z rąk lnkwizycj,i. Dom 
Heschelesów mimo takich ko ligacji nie należał do domów. gdzie religię stawiano 
na pierwszym miejscu . Ojciec Hemara wydawał polskojęzyczhy dziennik Chwila. 
Związków z kulturą i obyczajowością żydowską nie akcentowano tam przesadnie; 
trwało to na prawach sentymentów. Był to typowy dla tamtych czasów dom 



inteligencki. Od chłopca wymagano dodatkowej, pozaszkolnej nauki języków, 
posyłano go na lekcje muzyki. Rosnący na pograniczu polsko - żydowskim Hemar 
czuł się „od zawsze - Polakiem z wyboru". Niejednokrotnie przeżywał rozterki 
związane ze swoją tożsamością, musiał bronić swojej polskości. Potwierdził ją 
nawet „oficjalnie" - zmianą wyznania. Dla niego samego było to bez znaczenia, ale 
wymogła to na nim Maria Modzelewska, któr"a chciała mieć piękny ślub, jak 
przystało na popularną aktorkę. Po latach pisał, jak zwykle kpiąc nawet z siebie: 

Mógłbym być w Izraelu, satyrycznym gwiazdorem 
W tym sęk, że bym nie mógł. bo jestem 
Polakiem amatorem ... 5> 

Ja zechcę być chyba - poetą 
I pi sać cudowne baśn ie 

Życie nam powie - to nie to! 
A my powiemy-to właśnie! 61 

Po zdaniu matury Hemar zapisał się na Wydział Medyczny Uniwersytetu Jana 
Kazimierza. Jako dodatkowy kierunek obrał filozofię. Uczęszczał także na kursy 
teatralne. Lata 1919 - 20, spędzi! w koszarach. Zafascynowany Marszałkiem 
Piłsudskim zgłosił się na ochotnika do wojska. Dopiero po zakończeniu kampanii 
I 920r. wrócił na studia, afe nigdy ich nie ukończył. Wiedział już, że nie medycyna, 
lecz literatura jest jego przeznaczeniem. 

Swoje pierwsze utwory opublikował w popołudniówce Nowy Wiek. 
W I 922t". wydał w Bibliotece Utwot"ÓW Wesołych pierwszy zbiorek satyrycznych 
bajek pt. Dzik i Świnia. Zaczął też pisać teksty do kabaretów lwowskich i tygodnika 
satyrycznego Szczutek. Na jego łamach zamieszczał wierszyki, fraszki, opowiastki 
prozą i rymowane dowcipy. W 1923 r. w Księgarni Nowości ukazała się jego 
Ballada o białym koniu, w wysokim jak na owe czasy nakładzie - ponad tysiąca 
egzemplarkY. Po tym j,ednak niezbyt udanym „dziele", na wiele lat zrezygnował 
z wydawania tomików poetyckich. „Liryune tęsknice" znalazły ujście 

w piosenkach, jego domeną std.la się satyra. 
W 1924 r. Teatr Miejski wystawił z wielkim sukcesem t"ewię Łqtki 

lwovvskie, do której więksZGŚĆ tekstów napisaf m\'ody Hemar. Obrazek U Lwowi 
zmontowany z jego numerów pokazano til.kZe w warszawskim „Qui pm Quo" 
w programie Kupa śmiec/1u (grudzień 1924). Po znakomitej recenzji Boy'a 
i aplauzie publiczności z jakim się spotkał ten numer - Hemar otrzymał od 
dyrektorów teatrzyku BGczkowskiego i Majdego propozycję angażu na stałego 
autora tekstów. 

....,_ 
M HEMĄA .._....,., 
PĄ~ 

I M. HE:MĄJ:I 



Rób pan to, co ja robię - to jasne jak szkło -
Chcesz żyć, jakja wytwornie- pisz dla „Qui pro Quo" 71 

W Warszawie Hemar szybko zyskał rozgłos i sławę. Zdobył pozycję autora 
porównywalnego z Tuwimem. Słonimski żartował, że Hemar żyje z różnicy 
kursów dowcipu we Lwowie i w Warszawie. Ówczesna moda na kabaret 
wywołała modę na jego twórczość i na niego samego, wypadało znać 
„szlagiermachera" lub przynajmniej udawać, że się go zna. 
Kabarety pełniły wówczas rolę swoistych klubów towarzyskich, w których należało 
bywać , znać ich autorów i wykonawców. Kabaret kreował elity, o byle kim nie 
mówiło się ze sceny. Elity dla normalnych widzów stawały się wzorcami karier 
i sukcesów, wyroczniami w dziedzinie mody, manier, dowcipu, elegancji. 
Szczytem szczęścia było znalezienie się na ..tapecie tekściarzy" . „O wszystkich 
napisałeś psiakrew, tylko nie o mnie" - kpił Hemar. Kabaretowi twórcy zostali 
docenieni. Miarodajne kola zdawały sobie sprawę, że satyra, żart, dowcip to szansa 
dla propagandy stokroć lepsza niż gazetowe wstępniaki. Kabaret stworzył legendę 
Wieniawy, przyczynił się do zwyżki akcji niezbyt lubianego ministra Becka. 
Dyskredytował pol'itycznych przeciwników rządzącego obozu. 

Kiedy w 1925 r. Hemar znalazł się w stolicy działało w niej kilka kabaretów 
i teatrzyków konkurujących zawzięcie w walce o widza. Ale jedynym naprawdę 
liczącym się było „Qui pro Quo". Programy pisali Julian Tuwim, Konrad Tom, 
Andrzej Włast czasami Antoni Słonimski oraz liczna rzesza poślednich autorów. 
Programy operowały pojemną i niezobowiązującą formułą składanki; mieszaniny 
skeczy, piosenek i monologów przeplecionych niekiedy jednoaktówką 
wypełniającą połowę wieczoru. Liczył się dobry numer i gwiazda a „Qui pro Quo" 
miało znakomity zespół: Hanka Ordonówna, Zula Pogorzelska, Mira Zimińska, 
Zofia Terne, Eugeniusz Bodo, Michał Znicz, Adolf Dymsza, Konrad Tom, -Romuald 
Gierasiński i inni . 

Pierwszy program, którego Hemar był współudziałowcem to Siedem krów 
tłustych (3 I .O I . 1925). Po miesiącu pisał już teksty do największego szlagieru „Qui 
pro Quo" rewii Hallo, ciotka, granej aż 156 razy, co w owych czasach pobiło 
wszelkie rekordy. Po Ciotce przyszła kolej na widowiska Humpa, Humpa (maj 
11 925) Ile mi dasz (czerwiec) Bez koszulki (lipiec) . Miody autor wszedł w normalny 
cykl comiesięcznych premier. Recenzujący wszystkie premiery teatrzyku Tadeusz 
Boy - Żeleński pisał o nim z coraz większym uznaniem i zachwytem . Do rewii 
Pomalutku, oż do skutku ( 1926) napisał Hemar hymn „Qui pro Quo", którym od 
tego momentu kończono każdy program: 

„ Qui pro Quo" - kochano stora buda 
„ Qui pro Quo" - ten teatr nom się udał! 

W pierwszym okresie adaptacji w Warszawie dwoje ludzi odegrało 
w życiu Hemara rolę opiekunów i przewodników, Mira Zimińska i Julian Tuwim. 
Romans a potem długoletnia przyjaźń z Zimińską wydały najlepsze teksty, Jakie 
wyszły spod jego pióra. Tuwim roztoczył nad nim opiekę artystyczną . Hemar był 
dumny, że może współpracować z podziwianym przez siebie poetą . Okazał się 

lojalnym współpracownikiem swego mistrza i przewodnika. Niie opuścił „Szefa 
departamentu politycznego Qui pro Quo" (tak nazywał Tuwima - Boy), gdy doszło 
do katastrofy. 12 aktorów opuściło scenę przy Senatorskiej zakładając 

konkurencyjne „Perskie Oko". Powodem rozłamu były kwestie finansowe. 
Odeszli Tom i Włast. Tuwim został sam. 

Odejście gwiazd umocniło pozycję Hemara. Jego udział w tworzeniu 
kształtu programów stawa! się coraz bardziej widoczny. Objawił się takZe jego 
kolejny talent - dar pracy z aktorem ; mówiono, że posiada szósty zmysł 

w kr·eowaniu scenicznych osobowości. To on stwor-zyl Kazimier-za Krukowskiego 
wymyślając dla niego postać Lopka. Drugim dziełem Hemara było konsekwentne 
prowadzenie postaci, w jakie wcielała się Mira Zimińska. Stworzył dla niej całą 
galerię pań z różnych sfer tzw. „babiniec Miry". Każda jej piosenka z tego cyklu to 
arcydzieło autora i aktorki z najsłynniejszą Zdemaskowanie piosenki, czyli Tako molo 
z programu No jeża ( 1935). „To jedna z najlepszych rzeczy, jakie wyszły spod pióra 
Hemara" - pisal Boy. 

Literatura, literatura 
To nie jest tylko zasługa pióra 
Trzeba dziewicy, która wie, 
Kiedy poecie szepnąć: „nie"! 81 

Hemar pracował z żelazną dyscypliną, pisał bardzo dużo i zawsze terminowo. 
Przy tym wszystkim był królem życia, przepadał za towarzyskim szmerkiem, 
z pasją grał w karty. Wdawał się w zawiłe romanse. któr·e były tematem 
towarzyskich plotek. 

Uczucie do pięknej lwowianki, mężatki, pani Z„ omal nie zakończyło się 
tragicznie. Z rozpaczy, że pani Z. nie chce opuścić męża, str·zelil do siebie na ławce 
w Stryjeńskim Parku. Kula przeszła tuż koło serca .... 

Głośny był jego związek z Mirą Zimińską i aktorką Marią Modzelewską , 

żoną malarza Norblina, w której zakochał się nieprzytomnie. Hemar spotęgował 
1ej popularność czyniąc z aktor-ki - pieśniarkę. Interpretator-kę tak głośnych 
szlagierów jak Pensylwanio czy Wspomnij mnie . Powierzył jej rolę Pięknej Heleny 
we własnej przeróbce operetk·i Offenbacha. Adaptował z myślą o „Hemarysi" kilka 
komedii muzycznych. Wreszcie„. została jego żoną. „Stali się tacy wytworni, że 



tylko pt7( świecach jadali ko l ację. Kto tam u nich nie byvvałl Wszyscy, z panem 
Beckiem włącznie. Pmwadzili salon literacki , piękny Marysia była szczęśliwa. 

Wybuchła wojna. I wtedy Marysia wyjechała z panią Beckową i z jakimś Hrabią. 
Marian przyszedł do mnie bardzo smutny i powiedział: „Marysia wyjechała beze 
mnie. Ja też wyjeżdżam " . W Londynie jeszcze była u niego. Zdaje się, że potem już 
nigdy się nie spotkali. Czy ona go kochała) Nie wiem, ale lubić musiała. On był dla 
nteJ bardzo, bardzo dobry. Kiedyś mi powiedziała, że żałuje tego, co zrobiła . Tak się 

to życie układa" . 9' Koniec dygresji. 
To wszystko, o czym 
wierszem p i sa ć warto 
Dzieje się poza słowami 101 

Kiedy w kwietniu 1932r. „Qui pro Quo" „zmarło śmiercią zadłużonych", Hemar 
został kierownikiem muzycznym „Bandy" z Tuwimem, który objął kierownictwo 
literackie. Kiedy po nieudanej fuzji z Szyfmanem „Banda" przestała istnieć widzimy 
go Jako autora, czasami także jako jednego z szefów w „Wielkiej Rewii", „Starej 
Bandzie" , „Cyganer·ii", „Cyruliku Warszawskim", „ Małym Qui pm Quo", „Morskim 
Oku" czy ,.Ali Babie". Teatry i kabarety stały do niego w kolejce, a on rzadko 
odmawia/. „Wszędzie go było pełno". 

Na mar·ginesie licznych zajęć i obowiązków pisał także wiersze. 
Publikował w Cyruliku Warszawskim, Wiadomościach Literackich, Skamandrze, 
Szpilkach. W 1936r. wydał obszerny wybór· wierszy i fraszek pt. Koń trojański, który 
uznano za najambitniejszą książkę satyryczną dwudziestolecia. 
. . Hemar - satyryk, znakomicie znalazł się też w szopkach polityczno -
lrter·ackrch. W 1927r. został dopuszczony do elitarnej „Wielkiej Trójcy": Lechonia, 
Sło11imskiego i Tuwima - i od tej chwili aż do wybuchu wojny towarzyszył 
wszystkim szopkowym imprezom. Pierwszą Szopkę pisał pod okiem 
wymagających i kapryśnych mistrzów. W kil ka lat później to on wprowadzał 
w arkana fachu - Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Świętopełka Karpińskiego, 
Jerzego Paczkowskiego. 

Adaptował także mnóstwo pozycji teatru bulwar-owego dostosowując je 
do oczekiwań ówczesnej widowni. Dostawał „do obróbki" tłumaczone 
pospiesznie farsy i komedie, z których tworzył „nową jakość". Dopisyvvał aktualne 
żarty, piosenki , solówki - popisy dla popularnych aktmów, rozbudowyvval niektóre 
roie. Jego najlepsze przeróbki to Artyści Wattersa i Hopkinsa, z napisaną na nowo 
dla Jaracza mlą Skida i wspomnianą już Pensylwornq śpiewaną przez Modzelewską. 
Na nowo napisał też !libretto do Pięknej Heleny Offenbacha, którym zachwyca/ się 
Słonimski nie szczędząc mu komplementów. Wybornie udały się także Hemarowi 
przeróbki Cyganerii Mur·gera, Zamachu no ministra Samina czy P17edwo1ennej 
bucha/tent E 1 A Golza. 

Ale Hemar nie zamierzał wyłącznie przerabiać i odkurzać . Pragnął 
udowodnić, że sam też potr·afi już pisać sztuki. Zadebiutował komedią Dwaj 
ponowie B. wystawioną przez Teatr Polski ( 12.02. 1929) w reżyserii Karola 
Borowskiego. (Po wojnie dyrektora artystycznego naszej sceny) . 
„Debiut wczorajszy ma oryginalny charakter - pisał Boy - „Miody debiutant'' jest 
zarazem starym wygą teatru, atletą, który dźwigał na swoich barkach połowę 
doskonałych programów Qui pro Quo. Ten wypad z kabaretu na „prawdziwą" 
scenę ma wszelkie cechy wesołej eskapady: rozbawienie, beztroskę , pomieszanie 
rodzajów i to przymróżenie inteligentnego oka, wobec którego wszelkie 

krytyczne dociekania łatwo mogłyby się wydać pedantyzmem ... " 
11

> 



Dwaj ponowie B. przez trzy miesiące wypełniali Teatr Polski rozbawioną widownią. 
Sztukę wystawiono takZe we Lwowie, Krakowie, Wilnie i Poznaniu. Stała się 

przebojem sezonu. 
Po udanym debiucie liczono, że Hemar będzie teraz regularnie „zarzucać 

teatry" nowymi sztukami . Ale kolejna powstała dopiero latem l 933r. Była to Firma 
napisana na otwarcie Nowej Komedii przy Karowej, teatru Jaracza, 
Modzelewskiej1 i Hemara. Wspólnicy wiedzieli, że jeżeli premiera nie chwyci -
bankrutują. Musiał to być teatralny pewniak. Premiera Firmy odbyła się w Łodzi 
I 6.09. I 933r. w reż. Stanisławy Perzanowskiej. W Nowej Komedii trwały jeszcze 
prace remontowe. Premiera warszawska odbyła się I I dni później. Sztukę 

zagrano ponad I OO razy. Wystawiło ją kilka teatrów w Polsce. Posypały się 

premiery zagraniczne: Wiedeń, Budapeszt, Bratysława. Pomimo sukcesu 
frekwencyjnego Hemar był zawiedziony, mierzył wyżej. Starał się wyjść z kręgu 
swojej kabaretowo - satyrycznej firmy. To mu się nie udało. Recenzenci chwalili, że 
sprawny, dowcipny, znający wagę scenicznych efektów. Tam jednak, gdzie 
wydawało mu się, że nareszcie mówi serio - odkrywali płytkość filozofii, mielizny 
melodramatu. 

Relacjonując teatralne poczynania Hemar·a należy wymienić takZe Karierę 
Alfa - Omegi satyryczny wodewil o karierze Jana Kiepury, który napisał wspólnie 
z J. Tuwimem. Premier·a odbyła się w „Cyruliku Warszawskim" 4.09.1936 r. 
w znakomitej obsadzie: Dymsza, Znicz, Olsza, Rentgen. Brochwiczówna, 
Górska. Sztuka zawierała mnóstwo aktualnych dowcipów, często 

wprowadzanych ad hoc do przedstawienia. 
Na październik I 939r. zaplanowano wystawienie kolejnej sztuki Hemara 

Cud biednych ludzi - moralitetu w stylu dewocyjnych przypowieści . Sztuki 
odbiegającej całkowicie od wszystkiego, co do tej pory napisał. Utwor·u w tonacji 
serio, wkraczającego w r·ejony metafizyczne, z cudem uczynionym przez Matkę 
Boską. Spekulowano czy ten „sejsmograf aktualności", jak nazywano Hemara, 
znowu nie trafi w dziesiątkę. Czy to teatralny instynkt podpowiedział mu, że 
publiczność pragnie oglądać cuda, bo tylko wiara w cud pozwala żywić resztki 
nadziei w tych niepewnych czasach. Nie zachowała się pierwotna wersja utworu. 
Wystawiono go dopiero po latach w Dublinie (Abbey Theatre) i w Birmingham. 

Ostatnie miesiące przed wybuchem wojny, poświęcił Hemar kabaretom. 
W marcu I 939r. powstaje teatrzyk „Ali Baba", kierowany przez Własta 

i Krukowskiego. Po wakacjach miały rozpocząć działalność nowe scenki. Hemar 
jest zarzucany pmpozycjami współpracy. Do drugiego pmgramu „Ali Baby" 
(maj 39) Wielkiej Rewii w 20 obrazach Orzeł czy Reszko pisze dla Ludwika 
Sempolińskiego słynną piosenkę Ten wąsik, och ten wqsik i skecz Panopticum dla 
Zimińskiej, która oprowadza po gabinecie figur woskowych. Na postumentach 
stali Mussolini, Marianna, Chamberlain , Beck, Hitler. Kuplety Hitlera z refrenem 

„Chóałem narody wszystkie uszczęśliwić, zacząłem od Czechów bo byli najbliżef 
- spowodowały oficjalny protest ambasady Ili Rzeszy. Hitlera zastąpiono 
Goebbelsem. 2 września 1939 odbyła się premiera trzeciego programu Pakty 
i fakty. „Dowcipy o Hitlerze powiały grozą - wspomina Kazimierz Krukowski -
Dziwna, niesamowita premiera. To co jeszcze przedwczoraj na generalnej próbie 
wydawało się nam śmieszne i dowcipne, co było ciętą satyrą („.) obróciło się 

. . k " 12) przeciw nam autorom 1 wy onawcom . 
Za teksty do „Ali - Baby" Hemar znalazł się na czarnej liście ambasady 

niemieckiej i gestapo. Opuszcza go żona. Wali się jego świat. Z Wierzyńskimi 
wyjeżdża do Lwowa, odwiedza matkę. Po krótkim pobycie we Lwowie 

przekracza rumuńską granicę. 

„Wiesz? To już wojna". - I wszystko, co stało się potem 
Po tych słowach, to była już tylko daleka droga, 
Samotna droga, której już nigdy nie zrobię z powrotem" 

131 

Potem był Bukareszt, gdzie pod pseudonimem Jan Mariański opublikował wiersz 
Do Generała o Rydzu - Śmigłym, nie mniej1 gorzko wypadł jego obrachunek 
z sanacją Silni, zwarci, gotowi. Z Rumunii zawędrował Hemar na Bliski Wschód . 
Służył w Brygadzie Karpackiej, dla której napisał słynny hymn tej formacji Karpacka 
brygada. Założył zespół estradowy występujący na pierwszej linii frontu, 
współpracował z sekcją polską radia w Kairze. Rozkazem Naczelnego Wodza gen. 
Sikorskiego, starszy strzelec Marian Hemar został przeniesiony do Londynu do 
Ministerstwa Propagandy i Informacji. I· O marca 1942 r. był na miejscu. „Nikt nie 
czekał. Deszcz padał . Nawet mi było przyjemniej , że deszcz, że jestem taki sam, że 
tak smutno" - zanotował w pamiętniku. 

Odtąd Londyn stał się jego domem. Tu mieszkał najdłużej, dużo pisał ale 
już inaczej . Obok wierszy okolicznościowych pojawiał)' się poważniejsze rzeczy 
jak np. esej o Hitlerze Adolf Wielki. Napisał patriotyczną sztukę Dług honorowy 
i Przysięgę Kościuszki, wystawioną w Royal Albert Hall, I 5.08. I 953r. Przez wiele lat 
pisywał felietony dla Radia Wolna Europa i świetną prozę . Jej część zebrana 
w pokaźny tom wydana została pt. Awantury w rodzinie. W opinii krytyków zyskała 
miano najinteligentniejszej polskiej książki wydanej na emigracji. Przełożył 
wszystkie sonety Szekspira i 61 ze I 20 ód Horacjusza. 

Nie byłby jednak sobą, gdyby zapomniał o teatrze. Założył kabaret „Orzeł 
Biały" a później Teatr Hemara, który prowadził do końca życia. Był to teatr jedyny 
w swoim rodzaju, utrzymywał się sam bez jakichkolwiek dotacji. Hemar· pisał dla 
swojego teatru wszystkie teksty i muzykę, był jego dyrektorem, reżyserem 
a niekiedy nawet aktorem. Teatr Hemara, obok funkqi czysto rozrywkowej stawiał 
sobie wyższe cele. Miał przestrzegać, nauczać i „wytrącać rodaków ze stanu 



samozadowolenia'', ośmieszał wewnętr·zne emigracyjne swary i podziały 

„Wesołek i błazen kabaretu w emigracyjnej rzeczywistości przywdział szatę 

Stańczyka , poprzez romantyczne proweniencje swej twó1-czości, polityczność 
i służebność podejmowanych działań, stawał się pr.:;ewodnikiem narodu (.„) 
A ponieważ kabaret był ulubioną i hołubioną najbardziej formą wypowiedzi 
scenicznej, tak dla twórców, jak dla publiczności polskiej w Londynie nie dziwi fakt, 
że to właśnie autora Awantur w rodzinie nobilitowano do roli Wieszcza Drugiej 
Emigracji". 141 

Obok pracy w swoim teatrze , Hemar brał czynny udział w życiu 

teatralnym „polskiego Londynu ". Był członkiem ZASP za Gr·anicą. Współpracował 
z Teatrem Polskim ZASP, na którego scenie wyreżyserował swoje DZINony 
Czeremszy (4.05. 1962) a potem Pięknq Lucyndę. 

I cały czas żył wspomnieniami . „ Czyście nie widzieli księżyca 

Lwowskiego? - pytał w pięknej piosence napisanej dla Włady Majewskiej , 
wypatrując na londyńskim niebie znajomej srebrzystej tarczy. 

We fraszce zamieszczonej w ostatnim zbiorze swoich wier·szy 
i przekładów powtórzył myśl Oscara Wilde'a: 

Każdy rodzi się królem 
Każdy, bez odmiany 
Umiera na wygnaniu 
Zdetronizowany. 

Zmarł I I lutego I 972r~ w Dorking pod Londynem. 

Postscriptum 

29 września 200 I r„ w stulecie urodzin Mariana Hemara przy ul. Senatorskiej 27 
w Warszawie, na ścianie domu, gdzie przed wojną miał swoją siedzibę abaret Qui 
Pro Quo, odsłonięto pamiątkową tablicę . Ufundowała ją w ieloletnia 
współpracownica i właści c ielka literackiej spuścizny Hemara - Włada Majewska, 
któr·a przyjechała na tę uroczystość z Londynu. „Dzisiaj spełnia się moje ma17 enie . 
Od I 972r., kiedy Marian umarł tam, na wygnaniu. pragnęłam. żeby Jego pamięć, 
Jego twórczość - były tu , w W arszawie, a nie na obcej ziemi" - powiedziała 
w obecności władz stolicy, ZASP - u i licznie przybyłych na tę uroczystość aktorów. 

Anna Nowak 



Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 
WPan Dyr. Artyst. Krzysztof Babicki 
Lublin,Narutowic:za 12 

Drogi Panie Dyrekto17.e, 

Włada Majewtka,LLM 
6,Moleaford Road 
London SW6,4BU 

22.Manec 2002 

dzi~ję za miły list i odpisuję odwrotnie pa~ słów tylko, 
gdyż jutro 22.bm.-i~do S:ą1itala na podwójlllł operację :stopy,lctbrit w wypadku na łon= 
dyńskiej ulicy -2J11iażdżył mi samochód - oraz bardziej nieprzyjemne usunięciecie abceau 
infekcyjnego w jamie ustnej. 

Oczywikie lit drogę listownit - wyrażam zgodę na realiucję 
komedii muzycznej Mariana Hemara" Piękna Lucynda " - z prośbit o powiadomienie o tym 
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stolarskiej 

plastycznej 

elektrycznej 

akustycznej 

fryzjerskiej 

brygadzista garderobianych 

perukarnia 

pracownia ślusarska 

rekwizytorzy 

brygadier sceny 

światło 

dźwięk 

Kazimierz Stępniewski 

Elżbieta Paradowska 

Maria Paczkowska 

Mariusz Orpik 

Dominik Tkaczyk 

Edward Ciechański 
Krzysztof Duński 

Bożena Myszak 

Adelajda Baranowska 

Jadwiga Pietrzak 

Eligiusz Skrzypek 

Tomasz Bujak 

Jakub Pik 

Andrzej Gawroński 

Andrzej Biliński 

Edward Ciechański 
Jan Witkowski 

Janusz Cieślik 

Krzysztof Duński 
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Plus 

Najbliższa premiera 

Fiodor Dostojewski 

Biesy 
październik 2002 

W przygotowaniu 

William Szekspir 

Romeo i Julia 
styczeń 2003 

W czasie przedstawienia obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania 
i nagrywania dźwięku 

Widzów, którzy posiadają osobiste urządzenia elektroniczne, prosimy 
o wyłączenie ich na czas trwania spektaklu 

Teatr wyposażony jest w aparaturę dla widzów niedosłyszących. 

&114 . LUBELSKI W~GIEL 
•.r~ „BOGDANKA" 
aTT SPÓtKA AKCYJNA 

ISBN 83-915791-6-6 

Cena 5 zł 


