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Gdyiby jajko miało inną formę,
kury byłoby potworne.
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Julian Tuwim
w Krynicy w 1938 r.

USMIECH I SMIECH JULIANA TUWIMA

•

i Jeszcze ,P'Oważniejsze w skutkach choroibliwe stany lękowe, połączone
z obawą przestrzeni. Ten ruchliwy, trY15kający temperamentem czło
wiek w ciągu ostatnich kilkunastu lat życia mógł poruszać się tylko
wśród zamkniętych ścian, a wszelkie odległości otwartej przestrzeni
(nawet na ulicy) przebywać musiał we w.nętrzu samochodu.
Nie tyLko chorolba zatruwała Tuwimowi życie. Wprawdzie wcześnie
osiągnął sławę i popularność, bo już w okresie I Wojny światowej
jego poezje zdobyły s•o bie uZ:nanie, to przecież przez wszystlk•i e lata
okresu międzywojennego był przedmiotem wściekłyćh ataków polskich
endeków i faszystów. Tuwim twórca naj!IJięk:niejszych polskich
wierszy, Tuwim wspaniały
zmawca tajników pol.sikiego języka,
wiJbogacający ten język o nowe, znakomicie wyczute słowa był dla
skrajnych narodowców znienawidzonym łódzkim ŻYDEM!
Wielki
poeta zn-0sił te ataki z godnością, zawsze podkreślał swój żydowski
rodowód i zawsze, każdym swoim wierszem .potwierdzał swoją absolutną polskość. Na pełne jadu paszkwile odpowiadał czasem zabójczą
poetycką repliką, a czasem pogardliwym milczeniem. Tylko najbliżsi
jego przyjaciele wiedzieli, jak głęlboko cierpiał - on, wspaniały humanista - .nad tą hańbą człowieczeństwa, jaką jest wszelki rasizm.
Kiedyś, gdy w latach trzydziestych, w czasie warszawskich rozruchów antysemickkh, napotkał pod swoim domem patrol oenerowskich
bojówkarzy, powiedział do nich: - Nic nie pora1dzicie. Wasze dzieci
będą s ię uczyć moich wierszy w szkole. To inie lbyła zarozumiałość.
To była wspaniała, optymistyczna ,pewność, że to, co zohydza czło
wieka, musi ponieść klęskę.

Na p·oezji Juliana Tuwima wychowały się już trzy pokolenia
P<>lsJde. P.oezja ta itowarzyszyła kawemu z nas od najmłodszych lat
i może być nam bliska aż do ostatnich dni życia. Małe dziecko chwyta jej urok z prześiliczmych i za'bawnych bajeczek, dorastające dziewczęta i chłopcy odnajdują swój obraz w
młodzieńczych, pełnych
żaru wierszach Tuwima-slkamandryty, a człowiek dojrzały czerpie
całe piękn.o .i :pasję z niezliczonej ilości liryków i poematów wielk.i ego poety.
Ale nie o tej wielkiej poezji chcemy rtu mówić. Na;pisano o niej
ta'k wiele, że jeszcze jeden artyikulik w .t eatralnym programie nie jest
w stanie pokusić się ó od1malowa:nie jej piękna i wartości. Prag.niemy natomiast itutaj przYJPomnieć, .że Julian Tuwim - to nie tytlko
autor wspaniałyeh i urzekających wierszy o najgłębszych uczuciach
ludZkich i palących [prOlblemach jego współczesności; Tuwim to
także wielbiciel doskonałego żartu, zjadliwego dowcipu i beztroskiego,
serdeczmego śmiechu. W tej dziedzin.ie nie poprzestał wyłącznie ma
wydawa!Iliu swoich utworów drukiem. 1Pisał je odrazu z myślą o ich
estradowYIIIl lub scenicznym :brzmieniu. Tak zrodziły się ka;pitalne
skecze i pioseniki 'kalbaretowe Tuwima, .tak powstały mistrzowskie
przeróbki ·s tarych wodewili ·i komedii muzycznych, !które z mysiką
trącących ramotek przeradzały się pod
jego piórem w roziskrzone
dowcipem i świeże komedie. Talk zawiązał się wieloletni kontakt Tuwima z warszawskimi !kabaretami i teatrem w 01kresie międzywojennym
i !bezpośrednio po jego powrocie do kraju z wojennej tułaczki.
Żaden z polskich wielkich poetów (a do talkich przecież zaliczamy
Juliana Tuwima) :Illie lbył w swojej twórczości taik wielostronny. W.niosłe i subtellile liryki, pielkielnie zjadliwa satyra społecma i polityczna,
leklki, 'poetycka żart, pełne żaru poematy, przezabawne aforyzmy, kapital'rle 'kalambury, absurdalny dowcip, przekłady ipoezji obcej (w tym
kongenialny przekład dramatu Gribojedowa „Mądremu 1biada"),
przeróblki i adaptacje sceniczne, s.kecz i piosenka - sąsiadowały ze
sobą 'pod piórem Tuwima przez cały okres jego .życia. Bogactwo jego
tailentu i nieustanna alktywność zadziwiają tym lbardzliej, że ju·ż od
lat trzydziestych męczyła go rozwijająca się poważna choroba żołądka

Julian Tuwim żył zaledwie 59 lat (1894-1953). Pozostała po ;nim
jednak tak bogata i tak wciąż jeszcze żynotna twórczość, że obcowanie
z nią stwarza złudzenie bezpośredniego obcowalflia z żywym autorem.
Wiersze Tuwima rozbrzm iewają ze wszystlkich estrad i scen naszego
kraju, we wszystkich szkołach i domach. A w polskich teatrach odży-:
wa nieustannie jego żywiołowy, serdeczny i tak urzekająco beztroski
śmiech. Za ten śmiech powin.niŚlmy być wdzięcrmi poecie tak samo, jak
za niewypowiedziane piękno „Kwiatów Polsikich''.

k.k.c .
Ilia Erenburg i Julian Tuwim
na Dworcu Głównym w Warszawie w 1928 r.

.JANUSZ W ARNEO:KJI
NOTATKI O TUWIMIE
(Fragmenty)

(... ) Z poetów nieżyjących było dwoje, kitórych pamięć jest mi specjalnie droga, owiana czymś świet~ainyrn, pełnym uroku. Bo też co to
za rniepospolici czarodzieje! Jasnorzewska i Tuwim.
Zaufanie JasnorzeW\5Jdej do reży.sera wzruszało. Przerabiała, dopisywała, zmieniała. Lecz na tym ikończyła się jej aktyw<11ość. Na próbach siadywała biernie, rOlbiła wrażenie onieśmielonej. Zupełnie nie
taik, jaik u siebie w domu, gdy z ożywieniem omawiała swoje projekty
autorskie i wtajemniczała w zamy.sły przY15złych sztuk.
Inaczej Tuwim. Król'ował •W 'teatrze. Rozsadzał wszystko wolkół
siebie i wyzwalał żywioły. Wielikość jego poezji usunęła w cień
dorobek teatra1ny, zasługujący niewątipiliwie na osobną ocenę. Obok
tłumaczeń: „Okrętu sprawiedliwych" Jewreinowa (1925) , „Rewizora"
Gogola (1925), „Mądremu biada" Gribojedowa (1951) doikonał transkrypcji „Płaszcza" według Gogola (1934) i opracował, odnowił, udowcipnH, ozdobił piosenkami i przerobił w 'latach 1932-1939 osiem komedii, wodewilów i fars. Po wojnie rlodał jeszcze „Zielonego Gila"
Tirso de Moliny.
Wszystkie spektakle cieszyły s•ię ogromnym powodzeniem, a były
to: „Nietoperz" J. Straussa (li:bretto H. Meilhac i L. Halevy), opracowanie według i<llscenizacji M. Reinhardta (1932) ; „Ptaki" Bernarda
Zimmera według Arystofanesa, translkry'pcja (1933) ; ,,Rozkoszna dziewczyna" •k om. muz. R. BenatzJky'ego, przeróbka (1934); „żołnierz Królowej Madagaskaru" kom. muz. według farsy Dobrzański ego (1936);
„Jadzia wdowa" !krotochwila według komedii R. Ruszkowsil dego (1937);
„Porwanie Sabinek" Schonthana, transkil'ypcja (1938); „Ale s ię zabawił" 1
k om. muz. według Nestroya (1939); „Serce w rozterce albo ślu
sarz-widmo" według Nestroya (1939); „Zie>lony Gil" według Tirso de
MQliny (1950).
Z tych ośmiu sztuk cztery wystawiałem i insceniwwałem jalko
prapremiery w Wansza·wie. Pierwszą z nich, „Rozkoszną dziewczynę",
w Teatrze Polskim z J•aniną Romanówną w roli głównej. Zan•i m przystąpiłem do prób, spotykałem się wielokrotnie z Tuwimem. Zaskoczył
mnie niezwylkłą wrażliwością, wyczudem sceny i młodzieńczym entuzjazmem. Poznałem go znacznie wcześnlej, bo po wydaniu „Sokratesa
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Ach, Jerzy! Czy nie jest to najdziwniejsze
miasto na świecie?!

najpiękniejsze

Warszawa -

1946 r.

(rys. J. Zaruba)

płk. Wieniawa-Długoszewski, Jan
Lechoń, Julian Tuwim, Antoni Slcnimski.

Od lewej:

(„Wiadomości

Litera.ckie" 1928)

rys.

Wł.

w 1934 roku.

ale Tuwim -

człowiek

teatru -

uikiazał

mi

się

idopiero

Se!'deczny loontakt łączył nas przez prawie 30 lat. Jego radosny
temperament ożywiał monotanię codziennych prób. Gwałtownie protestował, gdy mu się coś 111.ie ipodobało, to znów entuzjazmował się
nad miarę, bił brawo na pustej widowni, szalał. !Najgorsze 1były olklaski.
Demoralizowały. Nie alktorów wprawdzie, ale komparsów. Zrzędzili:
- Przecież pan Tuwim bił brawo. po co znowu powtarzać?
A on bawił się, bawił się nie tyle własnym dowcipem, ile trafną interpretacją, niespodziewaną sytuacją, gestem aktora. Ciekawiła go i podniecała realizacja tego, oo stworzył. Zapytany kiedyś, dlaczego nie napisze
oryginalnej sztuiki, uśmiechał się 1b eztrooko, rozkładał ręce, jakby
chciał powiedzieć: Nie chce m~ się, nie mam czasu na wymyślanie
akcji. - Wielki poeta IIlawiasowo ,parający się twórcwścią estradową,
nie lubił mozolić się nad konstrukcją dramatyczną; interesowało go
przede wszystkim słowo, kalambur, dowcip. Postacie w jego przer61bkach nie zawsze przekonują prawdą, zawsze jedna'k bawią i śmie
szą. Brał byle jaką akcję i na jej kanwie wybuchał racami najikapitalniejszego humoru.
(... ) W ostatnich latach życia wracał do dawnego pomysłu adaptacji
„Wioka i Wacka" Przylby'lskiego. Drugi akt zamierzał iprzenieść na
jarmark w Łowiczu. Z góry cieszył się na koloryt regionalny.
W Aninie ws.pominał mi o projeikcie przeról:)ki !trzeciej komedii
Nestroya. Czasem w ;prywatnej domowej pogawędce 'traciłem z nim
konta-kt. Zapadał się w sobie, odohodził ·na jakieś nieznane wy.sokości,
stawał się illieobecny. W rteatrze 111.igdy nie doznawałem tego uczucia.
Był bliski, niezłożony, naiwnie ciekawy, prosty. Urzekała go magia
teatru.
Dawał scenie spelktaik.le lekkie, wes·ołe, może błahe, ale jakież
dowcipne! Lelkikie .spektakle ... te „lemkie" 1są ·najciężisze w teatrze. I do
na•pisania, i do zagrania. Laik zarzuca wiei1kości, że para się farsą.
Niesłuszinie. Wielcy kompozytorzy frncuscy, Gciórych d:ziieła grają filharmonie świata, piszą modne piosenki. To świaldczy tylko o wszechstronności. Te piosenkd m a j ą poziom. Tuwim, wiellki poeta, też pisał
pioseruki: liryc:zme, satyryczne. I robił adaiptacje starycih fars. Ale
j a k to robił! Można by powiedzieć, że rteatr działa na niego jalk wino.
Upijał •się na wesoło.
(P1rzedl'lllk z „Dialoog:u" n.r 12/63).

Daszewski

JBRZY JURANDOT
TEATR MOJ WtlDZĘ ZABAWNY
(Fragmenty)

. (... ) O Tuwimie-człowieku teatru nie .pksze się wcale, bądź 21bywa

się t_en. temat drobnymi, margine.sowymi w=ia:nkami. Nie wątpię, że
przyJdZ11e w ,końcu chwila, gdy teatralnym dorobkiem Tuwima zajmie

się !ktoś 'Powołany, gdy wydobędzie się z teatralnych archiwów wszystko, co ocalało z jego 1bujnej twórczości w tej dziedzinie. Jeżeli chodzi
o mnie, nie mam morhliwości, ani czu~bym się na siłach podjąć się
takiego zadainia„ Chciabbym 'tu ty'lko przypomnieć, że ten wiellki poeta
był człowiekiem zarażonym rteatrem, że jeżeli poezja (przepraszam
za patos) .była jego życiem, to teatr był przynajmniej jego wielikim,
i radoonym hobby.
Radosnym ... Hm, kto wie, czy nie w tym wŁaśnie 'kryje się tajemnica mniej lUlb więcej świadomego przemilczania związków z teatrem.
Gdyby pozostał po nim choć jeden dramat, choć jedl!1a sztuka ,,serio"
- nie wątpię, że na 'kartach historii polskiego teatru znalazłoby się
dla niej dostatecznie godne miejsce. Cóż, Jdedy jego temperament
pisarski, jego wyostrzone do najwyższych gra.nic poczucie humoru,
jego uwielbienie dla doibrej, intel1gentnej zabawy, która w teatrze
talk pięknie potrafi przerzucić most porozumienia między sceną a widownią , po'prowadziły 1
go w zu,pełnie innym kierunku.
Przez długie ilata •był Tuwim stałym współpracowmikiem literackim
„Qui-pro-quo" . Napisał w tym czasie setki tzw. utworów małych
form, czyli po prostu skeczów, monologów i piosenek. Ten „niepoważny" rodzaj twórczości nastręcza bardzo poważne trudności, zwła ·
i\.ZCza jeżelii premiery nasrtępują mniej więcej co miesiąc, a autor ma
obowiązek wy.pełnić znac2'Jilą część wieczoru utworami własnego pióra.
Trzeba nie Jada gimnastyki, żeby w tych warunkach 111ie powielać
wciąż tych samych pomysłów treściowych i normalnych, żelby nieustainnie odkrywać nowe tematy i nowe sposoby ich podania. W dodatku te nowe sposoby muszą być 111ie mniej aitrakcyjne i sprawdzać
się natychmiast :nie gorzej niż stare i dawne wypróbowane.
Wydaje mi się, że jeżeli pod tym :kątem wi·dzenia spojrzeć na repertuar „Qui-'pro-quo" a szczególnie 111a teksty Jułiana Tuwima,_
okaże się, że był ·o n prekursorem prawtl.e wszystik1iego, co się od wiem
lat dzieje 111a scenie polskiego !teatrzyku literackiego czy satyrycznego.
Dziś te rzeczy w .kltórymś tam epigoń.5kim wydaniu już nas niejedno-
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krotnie drytują d nużą, ale kiedyś !były przecież nowe i odkrywcze.
Kiedyś - to Z111aczy wtedy, gdy je w „Qui-pro-quo" 'P'O raz 'Pierwszy
wprowadzali na scenę Tuwim, Hemar, czy Słonimis'.ki.
(... ) Było chy)ba ważne dla dalszej twórcwści scenicznej Tuwima,
że jego ko;ntaikt z teatrzykiem nde ograniczał się jedynie do współpracy
literackiej. Lubił · atmosferę lkulis, specyficzny nastrój 'prób generalnych, darzył swą przyjaźnią aktorów, interes'Ował się sprawami teatru
i brał w nich żywy udziiał osobisty. Doszło do tego, że gdy gru'Pa najlepszych aktorów opuściła w roku 1931 stare „Qui-pro-quo'' - aby
założyć nowy, własny teatr „Bandę", Tuwim ws'.tał jeidnym z jej
trzech współdyrektorów.
(. .. ) W roku 1933 Teatr Polski wystawił ,,Ptaki" Arystofanesa w paryskiej wersji Zimmera i w opracowaniu Tuwima. To przedstawienie
stało się sensacją, szturm do kasy teatru nie ustawał, dziesiątiki pysznych powiedzeń i żartów obiegały Warszawę. (... ) Przez scenę przewijały się dziesiątki zabawnych figur z przemysłu, finansów, ,polityki,
armii, sądownictwa, sportu. Wśród nich poeta (w tej postaci całkowi
ty wynalazek Tuwima), który przedstawia się tak: „Jestem poetą, szefem stworzonej przeze mnie szkoły poetyckiej urbobarfuarystycznej.
Będę z najgłębszego przekonania opiewał ustrój 'Państwowy, ,który zaprowadzisz, o wodzu! Czy mogę wiedzieć, jaki to będz,ie ustrój?" (. .. ) Kilka lat później l!la tej samej dostojnej sce111ie Teatru !Polskiego wystawiono w tuwimowskiej adaptacji „Jadzię wdowę''. I znów
to samo: szaleńcza wesołość na sceinie (,1kindziuk" iKur:nakowicza, tego
się nie zapomiina!), szaleńcza zabawa na widowni, wielotygodniowy
szturm ·do kasy. A był to Okres dla tealtrów już !bardzo cięZki, komplet
na widowni stawał się coraz większą rzadkością, pięć cwłowych teatrów musiało się ·połączyć dość nie.szczęśliwie w jeden koncern pod
skrzydelik:amii Towarzystwa Krzewienia 1Kultury Teatralnej („Towarzystwo Krzywienia Ku~tury" trawestowano ZJa kulisami teatrzyków), aby ws,pólnym wysiłkiem wiązać jaikoś kOlniec z '.końcem. W tej
sytuacji powodzenie „Jadzi wdowy" było czymś wyjątikowym. Warszawa natychmiast zareagowała nowym dowcipem: wszystkde teatry
T.K.K.T., mówiło się, żyją obecnie za wdowi . grosz ...
Potem przyszły :następne adaptacje: sławny „Żołnierz iKrólowej
Madagaskaru" z Zimińską i Maszyńskim w Teatrze Letnim, potem
„Porwanie Sabinek" z Węgrzynem i Zniczem. Tuwimowska inwencja
i dowcip święciły nowe triumfy.
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„PORWANIE

SABINEK"

(„Der Rawb ,der Sarbinerinnen")
Komedia muzyczna w 4-ch aktach
W przeróbce JULIANA TUWIMA -
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SCENOGRAF

ROMANA tBOHDANOWICZ

W ANDA CZAPLANKA

w

małym

miasteczku galicyjskim pod koniec XIX w.
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INSTRUMENTACJA I OPRACOWANIE WOKALNE
EUWARD SPY1R'KA
OHOREOGiRAFIA
WtAINDA BOŃCZA

Stefan

się

u'tworów iamych !kompozytorów).

REŻYSER

Asystent

Stefan Czyżews•ki
Juliusz Zawii-Ski
Jarema Drwęski

Jastrzębca.

Tadeusz Kierski

(przy wykorzystaniu motywów

Tadeusz Ży1iński
Baribara Grudzińslka
Zofia Bielewicz
W~ktor Fronczyk
Gena Wydrych
Maria TY'lczyńska

PROFESOR OWIDOWICZ .
ERNESTYNA, jego żona .
MADZIA, jego starsza córka
DR. KAROL JUSTYŃSKI, jej mąż .
ANULKA, młodsza cór'ka Profesora .
WERDNIKA, służąca .
LEONARD STR!ZYGA-STRZYCKI
dyrektor teatru
ANTONI GRDMSKI
EMIL, jego syn .

reżysei:a

Czyżews•ki

Przedstawienie prowadzi - !MICHAŁ DOMSKI; kontrola tekstu DOMSKI; !kierownik •techiniczny - JAN B.MJCEREK; pracownia krawiecka - JANINA ZIELSKA i GiRZEGORZ BIŁAN; pracownia .fryzjerska - GElRTIRUDA KOKOT; światło - WIKTOR MACIĄŻEK; prace malarskie WLTOLD WAtRMUZEK; rekwizyty
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MICHAŁ

(... ) Wydaje mi się, że w tych głośnych ada•ptacjach, granych z wielkim IPOWOdzeniem d po wojnie, pobrzmiewają wyraź:nie echa jego dawnych kabaretowych poczynań. Wszystkie rozikoozne „kdtuchny" i „ciapuchlny" paruny tKamiUi, cały lten tuwimows-ko-zimińs'ki volapiick, nadający roli tak soczystą !barwę wy.Jrnztałcił się niewątpliwie w dziesiąt
kach qui-'pro-qu'iackich s1keczów i scenek. Straszliwy „Kazio nie męcz
o}ca", to jeszcze jedna, niejako syntetyczna, weI1Sja 1t1ieZlilośnych bachorów, których 'tyle og~ąidaliśmy uprzednio w śwdetnym wykoinaniu
PQgorzelskiej, Dymszy czy Górskiej.
A weźmy na •przyikład ,przezabawny motyw z „Porwania Sabinek",
kiedy tein sam 1lekiko splamiony •banknot, pożyczony profesorowi (Michał Znicz) przez kucharkę (Ja,n ina Sokołowska), w ciągu trzech aiktów
przechodzi z rąk do rąk, rozwiązując liczme trudności wieilu osób, aby
w końcu wrócić z zupełnie innej strony do zidumionej tym pierwszej
właścicieliki. (. .. ) jestem ,przekonany, że ltę historię wymyślił Tuwim:
to przecież jego stary skecz z „Bamdy". Wyglądało to tak: przy pięciu
stolikach w lkawiarni siedziało •dziesięciu pa1n ów. ,,Kiedy mi pan nareszcie odda moje pięć złotych, muszę je oddać panu J." - zwraca się
pan A do pana B. „Na razie nie mogę - mówi pan B - najpierw pan
C mU!Si mi zwrócić pięć złotych, tóre ja mu pożyczyłem". Więc pan B
upomina się u pana C, pan C u pana D J tak dalej. •W reszcie QSl.tatni,
pa'Il. J, mówi: „Chwileczkę, zaraz się to załatwi." Podchodzi do kelnera: ,1Czy może mi pan na chwilę pożyczyć 'Pięć złotych?" - „Proszę
bardzo". Pan J zwraca dług panu I, pan I panu H i tak dalej, wreszcie pan A otrzymuje swoje pięć złotych od pa1na B, zwraca je panu J,
a pan J oddaje je kel1nerowd. Ni c się nie zmieniło, ale nikt nikomu nie
jest nic winien i wszyscy są zaodowoleni. „Czy w ten s?Qs ób nie można
by załatwić spłaty długów zagranicznych?„ - zapytuje Tuwim. Rzeczywiście, magia pieniądza. Szczerze mówiąc, dł11go się głowiłem nad
tym, gdzie się podziało te pięć złotych, które jed1nak panowie A i B
aż do J konkretnie s obie pożyczali. I do dziś inie bardzo rozumiem ...
(... ) Wojna s1kończyła się , spotkałem się z Tuwimem natychmiast po
jego powrocie do kraju. Był zarzucony różnymi 1bardzo interesującymi
dla pisarza propozycjami. Wahał się jeszcze, co wybrać, ale w każdym
razie, osv.·iadczył mi, mus! LSobie zachować trochę cza15u na kontakt
z teatrem, z tego ani myśli zrezygnować. I rzeczywiście, wikrótce potem dowiedziałem się, że -objął kierow;nictwo artystyczne Teatru Nowego na Puławskiej. I znowu w~dywało się dyrektora Tuwima, za 1kuli-

sami i na próbach, pełnego radosnego zapału, wyżywającego się w
f'woim hobby.
Teatr Nowy wY15tawił s zereg nowych adaptacji !i przerÓlbeik tuwimowskich, żeby przypomnieć ch·oóby znakomitego ,.Zielonego Gila".
Ale to już historia nowsza i o wszystkie materiały łatwo. Czy in ie ·należałoby zebrać <ich wraz z przedwojennymi i wydać w jednym zlbiorowym tomie? Byłoby to tylko .należne uczczenie pamięci wielkiego poety
i człowieka teatru; wszyscy miłośnicy teałtu otrzymaliby przy okazji
piękny ii cenny prezent.
Pozwalam sobie za•proponować tytuł takiego tomu - ten sam, którym ·opatrzyłem niniejsze wspomnienie: TEATR MÓJ WIDZĘ ZABAWNY.
(Przedruikowano z „Dialogu" nr 12/63).
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Projekt afisza „Picadora"
(rys. A.

Słonimski
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PRZYJECHAŁ

brali się oi
zapału 'Clio

TEATR!

to

Pirzyjechał teait:r, teaitr, rw
mi g.raj !
A to ci będzie bal! a to ci będzie bal!
Pirzyjechał teat·r , iteat:r, 1ma-la-la!
Najl~siza w świecie rzecz, gdy tea11r

gra!

Prościutka

i zabaiWl!1a w swojej '11aiwności p.ilO!sneczika. [powtarzająca
w „P,oriw.ainiu Sabinek", inie jest auten<tyC1Z11ytm tekstem, [pOdolbntle,
jak cała [rosa Franza i iPaula Schonthain, kitóra ·uległa daleklo idącym
ZIIDiani01II1 ;pcd piórem Juliairw. Tuwima li rw adaptacjj Waleregio Jastrzęb
ca. Tuwim przeniósł jej akcję na rodzimy, polski (galicyjski) teren,
nasycił ją poll.5k:limi realiami .i rw sposób, świadczący o jegio ;k<l!P'italrnej
l'Jllajomoś.C'i tradyicji rwęd11ownych fu-up teatralrnych, ukazał przeziabaw.ny
obrazek perypetii artystyczno-rodzinnym z ostatnich lat XIX wieku.
Jak w każidej frasie - 1rm•my tu do .czynlietnia z ogromną kondensacją zabawnych przygód i nieporozumień, ale sam charakter i klimat
teatralrnej priacy itrupy Dyrektora Leonarida Stirzygi-Strzyakiiego inie
tak baridzo zmów odbiega od d:lliewietnastow.ieczmej rzeczyiwJstiości.
Mieliśrrny rwtedy Wiprawdziie wsipaltliałe ieat:ry w Wa1rszarwie, we Lwowlie, rw Krak1owie i w PloZJn.ainiiu, mieliśmy galerię dlOsikonałych, a
nawet genia.linych aktorów, ale równocześnie 1krrążyły po rioobitytm
trozbLoramtl kiraju lricime wędrOW111e trupy „a•r<tystórw z !bożej łasmi",
preze'l1tujące moano wątplirwe rw swe.i warrtJości dz'ieła sceniczme. Jeź
dZ<iły ICltle 1
od mliastecZka dio mliasteczka i 1za każ.dym razem p·txlejmlo wały tak1ie samo ryzyko: przyjdzie puibłiozmoiść, czy nie przyjdzie? Będzie kasa ozy llllie będZJie? Wyplaai !dyrektor „gażę", czy nie
.się

wy;płaci?

Bo IOd tej „kasy" z:alei;ało wszystko. I k:lolacja. 'i m0Żin10ść uszycia
sobie adostiumu (własnego!) do sztuktl, 1i na•sitępna 1Prem1iera - jednym
s~owem: od tej kasy zależał byt it\rupy ,i byt '.kai.idego jej ak1Jora. Skąd

ii

ak'torzy? - Zewsząd. Urodziicw;i młodzi lrnd1ziie, ltl:ie żyiw,iący
nauki :i do systema.ty1C2'Jllej pracy, uciekali iz diostajnych
mieszcza1'iskich domów ·i 1wyklęci prizez riodtz:iltlę '1ądlowali w węd!Dcrwnym
teatrzyiku. Egzaltowane m~ode dzierwczę1a, nlie dysponujące posag.iem
i 1zbyt żela:zmymi zasadami mora1nymd, sizillikały w 1tych teatrzykach
możhlw10 .3 cl sarr.1
cdzie]nej egzystenc'j:i. Skiupiałio ISlię itowarzyistwlo wokół
jakiegoś ;przed1Siębiorczego „antreprenera" który montował ffiQ•Żl'iw;ie
:nieLicZll'lą trupę 1
i •.l'Uszał w objazid :PO priowincj<i. Repertuar i pl0izi1om
artystyCZll'ly takiej trupy był dyk1owany przez inierwybre:dltle gusty
mal1cmiastczJrnwej pbliozn'Ofoi. Trzeba było ową pubLic~ość albo rwzrruszyć do łez, albo do łez rozśmieszyć. Stąd rodziły się w prowincjonalnych
wędrownych teatrzykach przesadny patcs li przesadna błazena1da. Wsrzystko dla zdobycia w1idza, dla .zdobycia podstaw egzystencji J'remiery
przygotl()rwywaillo w ciągu !Paru d1rui. Brami klostiumowe, deikloracyjne
i osobowe pokryiwano osl:irą szarżą gJry i tupetem ireklamy. Uciekaino s.ię
dlo najróżniej szych jej spOSl()lbów. Oto, co pisze w swojej przeuroczej
Jrsiężeczce o Juliande KróllkQIW\Skim dzi.siejszy teatrolog !( znamy telewidzem z „Wielokropka") Witold Filler:
Sfera działania towarzystwa Chełchowskiego obejmlOiwała cały
obsza1r 1byłej Kjc!llg.resówki. „Ku.r1ier Warsza'WlSki" doś ć slkirupulaL
nie 1r:otuje trasę owego „teatru na kółkach": :Uubl1i1n , Łęczna,
Chelm, Zamość , Kras1nystaw, Hrubieszów, Siedlce Płock, Busko
Włocławek, Kalisz, Łowicz,
Radom, Częstochowa. Najchętniej
grywano podczas targów, jarmaków i z]azdów ziemskich, gdyż
liczne zgr1e1madzenia mdejscowych kupców i s;zlachty gwt:lll'al!lt·owały zysk pokaźny mimo konkurencji rozlicznych redut, balików
i pośledltl1iejsz.ych atrakcji rw rQdzaju „wielkiej camery obscury,
która podejmuje sJę elektry;zować publiiczność". Rywalizacja IO
rwpływy kasowe była astm i nie zawsze stlachetina, ja.'-l: można
wltlJiloskorwać choćby z m'Oilli•qu, kltóry lubelscy teatromanii \I)rzesłali aż dlO „Kjuriera WamSiZaiwskiego": „życzyć by moŻlrla, alby

dyrektor (Chełchowski) niektórych dzieł 1n1ie przechrz.cirwał (sic!):
raz „Widmo krwawe",
potem „Nie1boszczy'ka", raz „Koszyk wiś.ni", potem „Kto .pod kim dobkii kapie", iraz „Wdowa 30tysiącletn:ia", potem „Rycerz feniksa". Tu i autorowj kirzywdę
czyni, 1i publicziność zawodzi. Takie przyinęty stosował antreprener w iośrod~ach większych, w
zapadłych bow1iem rnieściinach mie 1
p otrzeba byŁo aż tak przemyślnych reklam. Sam jprizyja7Jd teatru starczał za ws:zystk>o.
„Oto .r1ozlegają się nagle po mi as teczlku ikrzy'ki bałagułów: for!
for! Wybiegamy ·na ulicę i widziimy kilka bryk krakr0twskich.
Wl<Jką się obładowane, każda ciągnilonia c:z;terema jaslI1101kofoisty_
mi 1(!) szkapami i z każdej wygląda mnóst'\\-10 głów ciekawych,
a śmiało paibr.zących. Na czele 1karawany jechał oklep na 1P5triokatej klobyle ortmacheT - · Żydek. A111i on, ami jego szkapa in:ie
odznaczali się niczym nadZJWyczajnyrn. Ale jadący trzymał wieL
ką --choirągiew siedmiokolorową z napisem „Trupa artystów pod
dyrekcją pana X ... " Tak przeleciał całe miasto cwałem, na jaki
się jego biedna szkapa l'jdclbyć mogła, wołając: „Szanowina publiczinośai ! Jutro w całej okazałości dla twojego uweselenia
iprzedstawiciny mcmodram ,,Icek 7Ja1Pieczębawany". - Wjaiu:l ten,
mimo, że dość pospolity, starczał za najszumniejszy anons, jakim
'Za ~andcą trzeiba l'jWabiać pirzesyClciną publicznia.ść. - {„Gazeta
Codz'iell!na" 2. VII. 1858).
WJtold Filler - PIW
(Przedrn1k: JAN KRÓLIKOWSiKI 1959 - z cyklu „Mlc1nografie oiiołowych polskich aktoirów").
jednak dla tych wędrownych teatrzyków, zdanych na łas
panów weterynarzy i aptekarzy małych miasteczek, byłoby przekreś
lenie jakichkolwiek ich wartości. Z takich właśnie prowincjonalnych
trup wywodziły się niektóre wielkie talenty po1skiej sceny. Fod ręką
śmiesznie kabotyńskich dyrektorów w rodzaju
Leonarda StrzygiStrzyckiego wyrastały nieraz późniejsze chluby 111aszego teatru. Pozbawione mecenatu państwa, jakiegokolwiek oparcia o jednolitą teatralną
organizację, przebijały się samodzielnie przez w.szystJkie rafy sztuki teatralnej i ciężką, mozolną pracą zdobywały w pełni zasłużone laury arkę

Krzywdą

tystyczne. Na tradycję polskiego teatru składają się więc nie tylko osiąg
IIlięcia czołowych scen w dużych miastach. Rodziła się ona również w
wędrownych ·bryczkach, w ciasnych remizach strażackich i na zakurzol'ych gościńcach polskiej prowinji. Wszę<lzie, gdzie przed !kolorowymi
•i .szumnymi afiszami, rozklejonymi na plotach i .słupach gazowych latarni, gromadziły się grupki małomiasteczkowych przechodniów i rotlegał się iPodniecony kr"Zyk .mło:lych i starych:
-

PtRIZYJElCHAŁ

TEATR!

K.K.C.

f

TYLKO
RE~ERTUAR

DLA

ŁACINNIKÓW

(J•uHa1n Tuwiim)

BIEŻĄCY

Homo sapiens - astmatyk.
Caveant consules - czy państwo konsulostwo napiją się tk awy?
Bona fide - wierna guwernantka.
Persona grata - stare pu:Ho.
Primus i1nter pares - prymas w łaźni.
Fiat lux - lu.ksusowy „Fiat".
Corpus delicti - roiikoszne ciało.
In .parti!bus infidelium - z.dradza mnie, ale części'owo.
Alter ego - starszy o<le mnie.
Hora canon~ca - żona Ik s. kanonika niedomaga.
Ius civile - już nie je.st w wojs'ku.
Pro bo1no publico - tylko dla lepszej klienteli.
Occasio Iacit furem - trafia :mi się facet z furmanką.
Omnibus placere impossibile est - miejsca w omnibus·i e nie

Scena dramatyczna
POKUSA

-

J. P. Gawlik

WIELE HALASU O NIC

-

W. Szekspir

można

Z'd<>być.

O panis! panis! stomachus te clamat inanis - •i na nic.

Scena lalkowa
PIRZYDRÓŻKA

H. Januszewska

O PSO'DNYM STRASZYDLA CZKU

E. Zemek

CHŁOPCY

J. Wolski

Z ULICY PARKOWEJ

Opracowanie Hterac1k ie programu
Opracowanie graficzne
~-,

och, paniusiu!

zmachałem

się tą deklamacją
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Nrystyna Konopacka-Qsala;
Zy1grrnunt .s mandzik.

Cena 2,-

zł

Juliana Tuwima
AFORYZMY -

Nie to mnie dziwi,
różne planety, ale
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POWIEDZONKA

Knajpa: miejsce,

że astronomowie pood•k rywali ~niepotrzebnie zresztą)
że się dowiedzieli ich imion.
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DEFINICJE -

o

o.szczędn-0ść

wielu w

rękach

j ednego.

co wieczór chodzi po raz

Ci, którzy

przemawiaią

„Pamiętaj o ubogich -

maw i ał pewien łódzki fabrylkant -

to nic nie

kosztuje".
Niewierny - w Rzymie ten, kto nie wyznaje wiary Chrystusa; w Konstantynopolu - ten, lkto ją wyznaje.

"'

Tragedia: zakochać się w twarzy,a ożenić się z całą dziewczyną.

li>

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

~
N

q..,

w imi1

rzytelniające.

Pesymista twierdzi, że wszystkie k-0biety to nierządnice. Optymista nie
jest tego zjania, ale ma nadzieję.

„Lepiej późno niż IIligdy" -

jak powiedział pewien nekrofil.
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Mania religijna: kura, zn-0sząca pisanki wielkanocne.
Gratulacje: najuprzejmiejsza forma zawiści.
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Znam hra:biów, iktórzy rby się nie bardzo potłukli, gdyby spadli ze swego
drzewka genealogicznego.

Duchowny: człowiek, który db;
sposób zarabia na własne życie
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dokąd się

