




Spektakl 

Prolog 

A będzie dzisia1 bal wspaniały, 
Bo się dostojni zbiorą goście, 
Będą im ślepe grajki grały, 
Będą im wichry łopotały: 
Zatańczą dziwny tan - na moście. 

Zbiorą się zbiry i wyrzutki, 
Katy, wisielce, chytre szpicle, 
Zbiorą się łotry, prostytutki, 
Syfilitycy, chlacze wódki, 
Szubieniczniki, chamy, hyclel 

Zbiorą się przednie nożowniki, 
Spod ciemnej gwiazdy stręczyciele, 
Zebracy, bracia z brudnej kliki, 
Maski, alfonsi. zespół dziki, 
Wstydliwi samogwałciciele! 

Za miastem zbiorą się na moście 
Na amatorskie przedstawienie I 
Kto jeszcze? Jeszcze gości proście I 
Po szynkach wszystkich bal ogłoście, 
Spektakl na naszej dziwnej scenie! 

Siostry ladaczne, gołębice, 
Kalecy z ciemnych nor, wariaci, 
Proszę o spektakl 1 l~ikt nie płaci 1 

I wy - wy także, złe ulice, 
Schroniska artystycznej braci 1 

Na moście czarnym tańczcie w kółku 1 
Czytajcie swoje poematyi 
Latarnie, bliżej! W tym przytułku 
Będzie wam lepiej, niż w zaułku 
Bo my tu swoi, my - psubraty! 

Teatrum! Wielkie widowisko! 
Hej, ślepe grajki, kakofonie I 
Wielce szanowne zbiegowisko I 
I ty tu też, parszywe psisko? 
A - bardzo proszę I Rżnąć w harmonie I 

Ech - zatańczymy, zatańczymy i! 
Dostojna trupo moja - w rzędy! 
O, my geniusze - my, Olbrzymy i 
Arystokrac1a1 Same prymy1 
Braterstwo, demokracja wszędy! 

I BAL SIĘ ZACZĄL, BAL NA MOŚCIE 

(Juhan Tuwim Utwory nieznane. 
Wydawnictwo Wo1ciech Grochowalski. 

t óu1 1999. s 59-601 

Nowoczesnosć zaczęła się od rehabil1tacj1 pożądania.„ 
Od uznania poządania za moc twórczą. nie zgubną, 
za sprzym1erzenca. a nie podstępnego wroga człowieka rozumnego 

(Zygmunt Bauman w rozmowie i Jaros!awem Makowskim 
Rozkosze r;c~a nowoczesneg~ 

Jw} U1ws1ęc ~·;'a!nych sto1·,1 Ro.'mo1'1}1 o Dek..1rogu 
Wwlown•cl •NO Llle1acke Kra•o''' 2002 s 149) 



Zakochałem się 
I nie wiem sam, co robić mam, 
Miłość dręczy mnie 
I męczy mnie miłosny kram. 
W błędnym kole tkwię 
I kręcę się, jak głupi fryc, 
I choć dużo chcę, 
Nie mogę nic, nie mogę nic. 

Nie mogę żyć bez ciebie 
I z tobą też nie, 
A kocham tak namiętnie 
I tak bezbrzeżnie. 
Jest na frasunek trunek, 
Lecz mnie to szkodzi, 
Więc jaki jest ratunek, 
Najdroższa ma? 
Nie mogę śnić o tobie, 
Bo nie śpię miesiąc, 
A przecież śnić o tobie 
Nie można, nie śpiąc! 
Więc straszną czuję trwogę, 
Bo nie śpię przecież, 
Dlatego, że nie mogę 
Bez ciebie żyć. 

(Ju l1 Jn Tuwim, Ut11ory nieznane. 
Wyda wnictwo Wo1c1ech Grocho wals1·1. 

l odz J 999. s. 178) 
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Jak trudno jest premierem być, 
Myślą o państwie tylko żyć, 
Wszędzie zapuszczać czujny wzrok, 
Badać i śledzić każdy krok, 
Przemysł, oświat a, wojsko , zdrowie, 
Sejm, dyplomaci i posłowie 
Jak chcesz, tak sob ie rad ź, 
O wszystko premier musi dbać I 

Trudnym resortem iest te ż skarb, 
Z tym się użeraj . z tamtym szarp, 
Wszędzie zapuszczać trzeba wzrok, 
Badać i śledzić każdy krok. 
Przemysł i zdrowie, i oświata , 

Kupiec, urzędnik , dyplomata. 
Wciąż, wciąż do tego dą ż, 

By miał pieniądze każdy mąż' 

Gdy premier czasem dać im chce , 
Minister skarbu mówi : nie I 
Premier błagalny czyni gest, 
Minister niewzruszony jest, 
Oświadcza twardo i bezwzględnie , 

Zeby pan premier żył oszczędnie . 

Jak chcesz - kurcz się i garb, 
Premier tak robi , jak chce skarb' 

Czasem minister czegoś chce, 
Ale mu premier mówi: nie I 
Staraj się tu lub staraj tam, 
Ja sobie także radzę sam 
Choć się skarbowi na płacz zbiera. 
Lecz trudno I słuchać trza premiera1 
Jak chcesz, kurcz się i garb, 
Gdy premier nie chce - milczy skarbi 

Mimo tych starć i drobnych ans , 
W zgodzie są premier i finans , 
W niepam ięć idzie zaraz spór, 
Każdy z nich to zgodności wzór, 
Nie mogą się na chwilę rozstać , 

Gdzie jedna - tam i druga postać . 

Ach, ach, wciąż razem są 
I nawet w jednym łóżku śpią' 

Jakiż stąd morał? Otóż ten, 
Że każdy z nich jest gentleman 
I mają wdzięk, i mają czar, 
Gdybyż mieć więcej takich par1 
Zloty dlatego dobrze stoi. 
Że się Grabskiego Grabski boil 
Tak, taki Możemy wznieść 
Na cześć obydwóch okrzyk cześć 1 

Julian Tuwim 

(Jultan Tuwim Uflrarv mezmme 
Wy<ial':mc1wo Wo1c1cch Groc 11m·i.1lsk1, 

LóuL 1999 S 146-14i ) 

Ja natomiast jestem Żydem spolszczonym, 
owym „Żydem-Polakiem " i nic mnie to nie obchodzi , 
co jedna lub druga strona o tym powie. Wychowany 
w kulturze polskiej, odruchowo, kierując się jedynie 
serdecznym popędem , powiedziałbym podświadomie, 
przywiązałem się z całej duszy do polskości. 

Jestem poetą, a jak wiadomo w poezji nie ma 
miejsca na chłodne , praktyczne rozumowania. Językiem , 
który najściślej i zarazem najsubtelniej wyraża to, co 
czuję , jest język polski Ten oto motyw Humaczy moje 
„tendencje asymilatorskie" 
Dla antysemitów jestem Żydem , a moja poezja jest 
żydowską. Dla Żydów-nacjonalistów iestem renegatem . 
zdrajcą . Trudno1 Z ludźmi , dla których pochodzenie 
żydowskie jest równoznaczne 
z bezapelacyjnym wyrokiem śmierci i jest jedynym 
miernikiem charakteru i wartości etycznej człowieka , 

dyskutować nie można. 
Tak samo ze strony przeciwnej, dla której 

spolszczenie jest zdradą. ( .. . ) 
Dla mnie problemat żydowski jest tragedią, w której 

jednym z bezimiennych aktorów jestem ja sam. Jaki 
będzie finał tragedii i kiedy on nastąpi, nie mogę na razie 
przewidzieć. Oto wszystko. co mam do powiedzenia ... 

(S Lebcn. LUMINARZE LI TERATURY 
I NAUKI POLSKIEJ O KWESTII ZYDOWSKIEJ ·Julian Tu\'/11n 

1 \~1 } RoLmowy z TUl'.'1 mem Wybrał 1 opracował Tadeusz Januszewski. 
Wydawmch·,o Jau kowe . Semper. Warsmva ' 994. s. 14-1 5) 



Żyjemy w świecie smutnego. przymusowego karnawału . 
Niby wszystko wo lno. ale musimy być młodz i , lu źni i cool. 
Czlowiek 1est wprawdzie panem własnego losu . 
ale pod rygorem wykluczenia nie może lamać tabu 
dzisiejszego świala . Ka żdy ma być miody, szczęś l iwy. 
bogaty, piękny 1 mie ć w życiu sukces. 

Czy to 1est wolność. „ ? 

tJo,1i1nil TokarskaTBak1r w rozmO\'.' .e 
1 Jarosławem Mako•.skorn ?3kur1one ką y duszy 

lwf D11es1ęt 1,;111iyclo sio„ Rozmo1·1y o DekJloau 
W;·daw111c ·10 L11 rack e. Kra 01·1 2002 s 47 1 

Bal w Operze 

powstal w 1936 roku , ale drukiem ukazał się dopiero 
po wojnie w kolejnych numerach „Szpi lek" -w lipcu 
i sierpniu 1946 roku . To groteskowy obraz Polski 
żywiącej się kłamstwem i ideologiczną propagandą, 
kończący się apokaliptyczną wizją katastrofy, która 
grozi współczesnemu światu z winy polityków. Był to 
bal z ducha „Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, 
„Ba lu manekinów" Brunona Jasieńskiego czy 
„Balu u Senatora" Adama Mickiewicza. 
Jednego wieczora na symbolicznym balu spotyka j ą 
się politycy, policjanci i złodzieje, generałowie 
i tajniacy, bogacze i prości pijaczkowie. Połączeni 
chorym transem nie dostrzegają , jak wokół wszystko 
wali s ię i ginie. Omamieni wszechogarniającym 
bełkotem „IDEOLO" w gazetach i przemówieniach, 
uwierzyl i w dzieiowa rolę, którą mają do odegrania. 

{b Ma11us1 Urbanek Tuwm1. 
A tu Potsl<J wlaśme Wydawnic lwo 

Oo1n0Sląskre W1octaw 2004 s I 08) 
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