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JULIAN TUWIM 

SZATNIA 
TEATRALNA 

Powieszono, zamiast panów, 
Kapelusze, palta, laski, 
A panowie w hucznej sali 
Biją, śmieją się, oklaski. 

O, jak lekko tym wisielcom 
Gdy pozbyły się nadzienia! 
Wiszą błogo, nonszalancko 
Aż do końca przedstawienia. 

Między czapką a kołnierzem 
Wspaniałego generała 
~ie ma głowy. Jaka szkoda, 
Ze tu głowa nie została! 

Wyrzuciwszy tłuste ciało 
Wisi futro wielkopańskie 
I wspomina, jak biegało 
Po pustyni afrykańskiej. 

Koło futra płaszcz jedwabny 
W fidrygałach koronkowych 
Jeszcze dyszy (przez inercję) 
Od dwóch piersi balonowych. 

Przy paletku profesorka 
Tkwi w rękawie sweter żony, 
Pod nim - mokra parasolka, 
Nad nim - melon wygnieciony. 

Gdy się skończy akt ostatni 
Wielkim wrzaskiem finałowym, 
Tłum wybiegnie - i do szatni 
Szturm przypuści gorączkowy 

Ale cała garderoba 
Z szumem złym opuści szatnię, 
Na widownię się przyczołga 
I obwiśle w krzesłach klapnie. 

Zmiętoszone, bezforemne 
Na fotelach się rozłożą, 
Martwo klaszcząc rękawami, 
Dumnym się kłaniając lożom. 

A tymczasem służba w szatni 
Będzie wieszać panów. Niech tak 
Podyndają. Niech czekają, 
Aż się skończy głuchy spektakl. 

1932 r. 
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JULIAN TUWIM 

KILKA SŁÓW 
O OPERETCE 

Wielkie i nieprzeliczone są obrzydliwości wido
wiska scenicznego zwanego operetką. Nędza idio
tycznego szablonu, mdłej tkliwości, taniego wyuzda
nia i posępnych dowcipów, chamstwo „przepychu", 
głęboka, czarna nuda odwiecznych sytuacji, banały 
smutnych „efektów" - cały ten stęchły tort, na
pchany melodramatycznymi czy figlarnymi słodko
ściami, oblany przesłodzoną śmietaną, jakimś kre
mem z malinowym sokiem, czyli „muzyczką", ta 
ohyda, oblizywana lubieżnie przez kretynów z par
teru 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 pulsującym 
i żywym, mogą stworzyć w teatrze zjawisko cu
downie porywające. Ale starą idiotkę, operetkę, 
należy zamordować. Nawet ją trochę pomęczyć 
przed śmiercią, żeby wiedziała. Czy to „Hrabina 
Marica", czy „Maryna Carica", „Frasquidera" czy 
„Bajkakita", „Kalia'', „Czardaszka", „Hinduska", 
„Pinduska", „Dama od Maksyma", czy odwrotnie -
wszędzie, wiecznie to samo: grafy, szampiter, hulba, 
„miełość'', demoniczne bohaterki, duecik, balecik, 
gabinecik, wesołe pieśni hulaszcze, od których wieje 
grozą rozpaczy, szalone momenty dramatyczne, po
budzające do rykliwego śmiechu, dwie pary zako
chane, śmiertelnie dowcipny komik, boskie niepo
rozumienia (n,p. ojciec nie poznaje córki, gdy wło
żyła nowe rękawiczki; całująca się para nie spo
strzega wchodzącego do pokoju pułku ciężkiej 
artylerii itd.), dyplomatyczne powikłania bałkańskie, 
maharadża w Paryżu (ażeby cię tam pierwsze auto 
przejechało!) - oto mniej więcej zawartość prze
ciętnej operetki. 

Bohaterka każdej z tych bzdur posiada prze
dziwną właściwość: przebiera się przeciętnie 15 ra
zy. Więc w akcie pierwszym nosi najpierw skrom
ny strój domowy: suknia ze srebrnej lamy, wy-
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sadzana brylantami, olbrzymia korona z białych 
pióropuszów na głowie. Potem wychodzi na chwilę 
do sąsiedniego pokoju, gdyż hrabia z pokojówką 
muszą odśpiewać duet o „cudzie miłości". Wraca. 
Nosi suknię zieloną. śpiewa z hrabią i posłańcem, 
który nadszedł, piosenkę o tym, że w maju drzewa 
kwitną, natomiast jesienią więdną, tańczy, wychodzi, 
wraca. Nosi strój gronostajowo-szynszylowy, po
przetykany jakimś drogim świństwem. W akcie 
drugim przebiera się za kwiaciarkę, potem jest 
naga, wspomina „dzieciństwa słodkie dni, gdy serce 
hen cicho o szczęściu śni", rzuca milion franków 
grajkowi z „Tabarin", pije szampana, tłucze kie
liszki (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 hen cień", włazi na stół, 
przebiera się za generała, zeskakuje ze stołu i śpie
wa, 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 policji śliczną czastuszkę o szam pa -
nie, przy czym 45 nie wiadomo skąd przybyłych 
dziwek wykonywa za nimi ewolucje z młotkami 
krokietowymi lub z modelami aeroplanów (takie 
rzeczy przecież każdy człowiek zawsze ma w domu 
pod ręką, a co dopiero taka grafini!), potem przy
chodzi komik, przebrany za wujaszka kochanego 
Saszy, hrabina wybiega, wraca w węgierskim stro
ju narodowym i wychodzi za mąż za markiza de 
Boulogne sur Merde. 

' "' Przedziwnie uroczym zjawiskiem w każdej ope
retce jest tzw. chór. Są to trupy i trupowe we 
frakach i niebieskich sukienkach. Zanim hrabina 
zjawi się gdziekolwiek, cała ta trupa trupów staje 
półkolem i porykuje sobie: 

„Ach, gdzież jest hrabina, ten cud, 
Nie widać jej czemu, ach, nas śród?" 

Kiedy hrabina wchodzi, chórek zachwyca się nią 
i patrząc na kapelmistrza oraz wystawiając z gra
cją lewą ręką naprzód woła: 

„Oto hrabina, ach, jakże piękna jest, 
Miłości cud we śnie jej sprawił szczęścia chrzest". 

Przed sceną miłosną (Sasza - Hrabina) chóracy 
i chóraczki wychodzą, rozprawiając z takim oży
wieniem, że dożywotnie ciężkie roboty nie wystar· 
czą na okupienie tego zainteresowania losami bo
haterki. 
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Nieporównany jest w swoistym czarze język prze
kładów operetek. Wiem coś o tym, gdyż sam kilka 
tłumaczyłem. Zakochany jestem w żywej, praw
dziwej, bezpośredniej w wyrazie mowie, lecz tłu
macząc operetki, nie mogę się oprzeć pokusie 
i wkręcam z pasją „szczęścia zdrój" w „miłości cud", 
a to dlatego, że bohaterka ma, jak wiadomo, usta 
„słodkie jak miód", do ukochanego zaś mówi: 
„Skarbie mój". Wszystko musi się tam rymować, 
więc co robić? Wielkim szczęściem 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 „znów", tam bez snów ani rusz, 
jak „łzy", to i „sny", a zwłaszcza: „Skarbie ty, 
spełń me sny". Proste i cudne jest też słóweczko 
„kras" (dopełniacz liczby mnogiej od rzeczownika 
„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 wpraw
dzie nigdy (przysiągłem sobie na wszystkie świę
tości!), ale co do „snów" i „zdrojów", to owszem: 
„Chłopcze mój, tyś dla mnie szczęścia zdrój" -
to przecież cudo! Tę wodę, wypełnioną szczęściem, 
widać jak na dłoni. 

O współczesnej muzyce operetkowej nie piszę. 
Sądzę jednak, że budzi takie samo obrzydzenie 
w istotnym muzyku, jak libretto - w poecie. Pa
nuje w niej niepodzielna szmira wiedeńsko-berliń
ska; trafi się czasem ładny „Wiener Walzer" lub 
szlagier a la słynny „Józio" z „Madame Pompa
dour", lecz na ogół - austriacka ckliwość, nie
miecka „Gemiitlichkeit" i międzynarodowa shim
mowatość górą. 

Głupie to widowisko, którego nędzę uwypuklają 
coraz wspanialsze wystawy i coraz ordynarniejsze 
„wstawki", powinno stanowczo ustąpić miejsca ko
medii muzycznej - bez chórów, hrabiów, „kobie
tek", szampana, bez olśniewających toalet prima
donny (500/o kosztów i powodzenia), bez naddu
najsko-czarno-górskiego folkloru i berlińskich kre
tynizmów (typu: ,,Schatzi, zeig mir dein Fratzi" 
czy coć w tym rodzaju). Tę grubą, nudną Niem
czurę, tę ubrylantowaną panią Raffke sztuki teat
ralnej, czas najwyższy odesłać do panopticum! 

1923 r. 
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JULIAN TUWIM 

DO 
AUTORÓW 
DRAMA rycz= 
NYCH 

A niechże was połamie wszystkich 
Z waszą „lekkością dialogu" 
Z tym małpowaniem bzdur paryskich, 
Z węszeniem wiecznym zdrad i rogów! 

Z waszym subtelnym dowcipuszkiem, 
Wykwintem, paradoksem, Francją, 
Pyjamą, damą, elegancją, 
Kochankiem i kokocim łóżkiem ! 

Bodaj was sparło z „żywą akcją", 

Potoczystością scen kretyńskich! 
Wbiłbvm wam w brzuchy z satysfakcją 
R.ogi ~ogaczów waszych świńskich! 
A niech wam wejdzie ostrym kątem 
Każdy małżeński trójką t chamski 
Cholerą w bok pod żebro piąte , 
Skisłe szekspiry majtek damskich! 



Bodajście karki poskręcali, 
Fidrygałgany i pieszczochy, 
Nim znów się który rozmigdali 
Na temat kołdry i pończochy! 

Za aforyzmy o miłości, 
Za błyskotliwość, zręczność wreszcie, 
Czas, by wam kto zgruchotał kości: 
-W łóżku na scenie z bólu wrzeszczcie! 

O, to mi będzie widowisko: 
Gdy się w francuskim łóżku kurczy 
Złojony kijem za to wszystko 
Nasz nonszalancki dramaturczyn! 

Kiedy w wytwornym tym szpitalu 
Śmiać się z uciechy będą twarze, 
Że klituś, bajduś, cacuś, laluś 
Ma pod pyjamką swą - bandaże! 

To ci dopiero sukces będzie! 
Wtedy zabawisz się, Warszawo! 
Ja też usiądę w pierwszym rzędzie 
I będę krzyczał: „Autor! Brawo!" 

1923 R. 
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„OKRĄGLAK" 
W POZNANIU INFORMUJE, 

ŻE PROWADZI USŁUGI W ZAKRESIE: 

• poprawek krawieckich, 
• prasowania, 
• nagrań na pocztówkach dzwiękowych, 
• wykroiów konfekcii lekkiei damskiei, 
• repasacii pończoch, 
• napraw szewskich, 
• odwożenia towarów do domu, 
• napełniania długopisów, 
• dorabiania kluczy patentowych, 
• napraw sprzętu elektrotechnicznego, 
• napraw instalacii wodno-kanalizacyinych 

oraz gazowych. 

Zapraszanly do korzystania z usług. 
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