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TUWIM W TEATRZE 

KRÓLOW AL W TEATRZE 

Rozsadzał wszystko wokół siebie i wyzwalał żywioły. Wiel
kość jego poezji usunęła w cień dorobek teatralny, zasługujący 
iniewątpliwie na m:cbną :JCE:nę. Obok tłumaczeń: Okrętu spra
wiedliwych Jewreinowa (1925), Rewizora Gogola (1925), Mą
dremu biada Gribojedowa (1951), dokonał transkrypcji Plaszcza 
według Gogola (1934) i opracował, odnowił, udowcipnił, ozdobił 
piosenkami i przerobił w latach 1932-1939 osiem komedii, wo
dewilów i fars. Po wojnie dodał jeszcze Zielonego gila Tirso 
de Moliny. 

Wszystkie spektakle cieszyły się ogromnym powodzeniem, 
a były to: Nietoperz J. Straussa, (libretto H. Meilhac i L. Ha
levy), opracowanie według inscenizacji M. Reinhardta (1932); 
Ptaki Bernarda Zimmera według Arystofanesa, transkrypcja 
(1933); · Rozkoszna dziewczyna, komedia muzyczna R. Be
natzky'ego, przeróbka (1934); Zolnierz Królowej Madagaskaru, 
komedia muzyczna według farsy Dobrzańskiego (1936); Jadzia 
wdowa, krotochwila według komedii R. Ruszkowskiego (1937); 
Porwanie Sabinek Schontana, transkrypcja (1938); Ale się za
bawil, komedia muzyczna według Nestroya (1939) ; Zielony gil 
według Tirso de Moliny (1950). 

( ... ) 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 wielkości, 
że para się farsą. Niesłusznie. Wielcy kompozytorzy francuscy, 
których dzieła grają filharmonie świata, piszą modne piosenki. 
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To świadczy tylko o wszechstronności. Te piosenki mają po
ziom. Tuwim, wielki poeta. też pisał piosenki: liryczne, saty
ryczne. I robił adaptacje starych fars. Ale jak to robil! Można 
by powiedzieć, że teatr ::.lziałał na niego jak wino. Upijał się 

na wesoło. 

(Janusz Warnecki , Notatki o Tuwimie. Dialog 1963 nr 12) 

* 
* * 

Jedną z wielkich pa 'ji Tuwima - kto wie, czy nie najwięk
szą - był teatr. Nie było to hobby, jakich miał sporo - to była 
niezmiernie siln::i fascynacja, która sięgała w jego własne życie. 
Znaliśmy przecież - my, jego przyjaciele - Tuwima w nie
zawodnej „szlagierowej" roli „Czarusia". Nie ma w tym nic 
uchybiającego, lep:;ze to o niebo od „na silę" robionych ponu
raków w czarnych swetrach, od których aż się roi dookoła. 

Dla Tuwima „teatr" to było miejsce, gdzie się coś „odstawia", 
„wyczynia'', „udaje", ale w tej magii stwarzania całkiem od
miennej, bardzo sugestywnej quasi - rzeczywistości (dużo cie
kawszej - jak mawiał - o:i tej, która się zaczyna za progiem 
teatru) pierwszeństwo dawał aktorowi. Jego kunszt, jego ta
jemna wiedza - „od Lucypera chyba zapożyczona" - zachwy
cały Tuwima, niekiedy nawet lękały. ( ... ) Tuwim przejmował 
się teatrem i - jak stary dziennikarz kochający zapach farby 
drukarskiej - był rozmiłowany w specyficznej atmosferze kulis 
teatralnych. Poznał je dopiero w 1918-1919 raku w „Czarnym 
Kocie'', „literackim" - jak się mówiło - kabarecie, prowa
dzonym przez Kazimierza Wroczyńskiego, wygę teatralnego, ja
kich niewielu było w Koronie. (Przed pierwszą wojną razem 
z Leśmianem prowadzili w Warszawie „Teatr Artystyczny"). 

( ... ) Co Tuwima najbardziej pociągało w teatrze? 

Niewątpliwie jego dramatyczny gest i możność całkowitego 
lekceważenia wszelkich konwencji. Tych dramatycznych wąt
ków, czy - jak się dziś mówi propozycji, jest u Tuwima co 
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„ 

Projekt kostiumu don Martina 

niemiara. Chociażby każda kartka Kwiatów polskich, Plaksin 
czy Malgorzatka. Toteż ani trochę się nie dziwię, że inscenizuje 
się Kwiaty polskie„. 

{Józef Brodzki, Tuwim w teatrze. Dialog 1963 nr 12) 

• 
* * 

(„.) Przez dlugie lata byl Tuwim stalym wspólpracownikiem 
literackim „Qui-pro-quo". Napisal w tym czasie setki tzw. utwo
rów małych form, czyli po prostu skeczów, monologów, pio
senek. Ten „niepoważny" rodzaj twórczości nastręcza bardzo 
poważne trudności, zwlaszcza jeżeli premiery następują mniej 
więcej co miesiąc, a autor ma obowiązek wypelnić znaczną 
część wieczoru utworami swego pióra. 

(„.) Wydaje mi się, że jeżeli spojrzeć na repertuar „Qui-pro
quo" a szczególnie na teksty Juliana Tuwima, to okaże się, że 
byl on prekursorem prawie wszystkiego, co się od wielu lat 
dzieje na scenie polskiego teatrzyku literackiego czy satyrycz-
nego. 

(.„) Proszę sobie wyobrazić osobny gabinet w luksusowym 
nocnym lokalu, aksamitne portiery, 1Zlocenia, caly tandetny prze
pych tego rodzaju przybytków; na stole srebrna zastawa, w ku
belkach mrozi się szampan it<l. itd. Proszę przy tym pamiętać, 
że dzieje się to w roku 1934, w latach powszechnej paupery
zacji i rosnącego bezrobocia, czyli - jak to się wówczas mó
wiło - szalejącego kryzysu ekonomicznego. Do gabinetu wkra
cza - wlaśnie tak, wkracza a nie wchodzi - r.many komik. 
Frak, kwiat w butonierce, w mankietach brylantowe spinki, 
u obu ramion wspaniale dziewoje lekkiego prowadzenia. Sfora 
gnących się w uklonach kelnerów i pikolaków wnosi pólmiski 
z wyszukanymi daniami i patery z owocami, kolacyjna celebra, 
strzelają korki od szampana. Temperatura rośnie, jest i cy
gańska orkiestra, już prymas przygrywa nad uchem, już jedna 
z dziewoi tańczy na stole or;giastycznego kankana a druga cią-
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gnie fundatora w kierunku kanapy - gdy nagle w tym szczy
towym momencie spada kurtyna. Po chwili pojawia się przed 
nią ten sam komik, tylko że teraz w wyszarzałym paletku i po
miętym kapelusiku na głowie, patrzy smutno na publiczność 
i mówi żałośnie: „Tak by było, gdybym miał pieniądze". 

Ten skecz, wywołujący co wieczór swoją nieoczekiwaną poin
tą huragany braw, opaTty był tylko na znakomitym w swojej 
prostocie pomyśle. A przecież najmocniejszą stroną skeczów 
Tuwima był dialog, precyzyjny, celny, mistrzowski, naszpiko
wany świetnymi dowcipami i bons mots, które natychmiast 
„szły w miasto". 

(Jerzy Jurandot, Teatr mój widzę zabawny. Dialog 1963 nr 12) 

I 
I 

Projekt kostiumu Inez 



( ... ) Dzień kwietniowy blyskal lazurem 
I ze szczęścia pachnial i kwitl 
Po~zlam więc na most Anzures 
Jak chodzi caly Valladolid. 
Taki spacer, mój Quintano 
To nic zlego, żaden wstyd -
Na Anzures, na Wielkanoc 
Chodzi caly Valladolid. 
Ale gorzej, że na tym moście 
Zostawiłam serce swe. 
Jedna chwila - i już milości 
Slodki plomień spalił je. 
Jak przebija piorun chmurę 
A noc ciemną - zloty świt 
Tak mnie przebił na Anzures 
Wzrok mlodziana z Valladolid. 

(Akit I, scena 1) 
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( ... )Jeden tylko jest don Gil! 
Tak, tylko jeden jest na calym świecie, 
W zielonym kubraczku, w zielonym berecie, 
W zielonych spodniach, caly zielony, 
W zielonym kubraczku, w zielonym berecie, 
Tak, tylko jeden jest na calym świecie, 
Ach! Ile w sercu mym slodkiego ognia! 
Ach! Zakochalam się! 
W zielonych spodniach! 
W zielonym kubraczku, w zielonym berecie! 
W jednym jedynym na calym świecie! 

(Akt I, scena 10) 
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Projekt kostiumu don Ricarda 

TIRSO DE MOLINA 

Tirso de Molina jest literackim pseudonimem Gabriela Tellez. 
O jego życiu dochowało się niewiele wiadomości. Urodził się 

w Madrycie w roku 1571. Studiował prawdopodobnie teologię 
i filozofię. Gdy miał trzydzieści lat wstąpił do klasztoru. Prze
bywał jako zwykły braciszek zakonny najpierw w Guadalajara, 
potem w Toledo, Madrycie, Salamance, Trujillo. W latach 
1616-1618 mieszkał na wyspie Haiti, gdzie w San Domingo 
wygłaszał kazania. 

Piastował wiele godności kościelnych. Znany jako kaznodzie
ja, ceniony był i poważany za znajomość teologii. Zmarł jako 
przeor klasztoru w Soria w roku 1648. 

Pierwszy zbiór jego utworów scenicznych wydany został 

w roku 1626. Cztery następne ukazywały się kolejno w latach: 
1627, 1634, 1635, 1636, dwukrotnie też w roku 1621 i 1635 wy
dane zostały jego wiersze i nowele. 

Z jego utworów pisanych dla sceny (około 400) zachowała 
się do naszych czasów niecała setka. Najsłynniejsze były trzy. 
Komedia o sewilskim uwodzicielu i kamiennym gościu, Pobożna 
Marta oraz Zielony gil. Pierwszy jest opracowaniem scenicznym 
motywu Don Juana-uwodziciela i karze jaka go spotkała. Temat 
ten podejmowany przez Goldoniego i Zorillę we Włoszech, By
rona w Anglii, Dumasa we Francji i Puszkina w Rosji, znamy 
przede wszystkim z dzieła Moliera. Pobożna Marta była pro
totypem Molierowskiego Swiętoszka. 

Zielony gil został w Polsce przełożony przez Juliana Tuwima. 
Dzięki jego znakomitemu opracowaniu zyskał na scenach pol
skich znaczną popularność. Bawi humorem, świetną konstruk-
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cją, giętkim językiem, zabawnymi i fantastycznymi powikła
niami akcji. 

Znawczyni literatury hiszpańskiej Stefania Borkowska-Cie
sielska w następującym zdaniu charakteryzuje twórczość Tirso 
de Moliny: „Mniej płodny niż Lope de Vega, mniej głęboki od 
Calderona, przewyższa obu bezpośrednią znajomością ludzkich 
namiętności i ,psychiki, zwłaszcza kobiecej. Góruje też nad nimi 
iskrzącym, błyskotliwym dowcipem i swawolną ironią". 

W repertuarze: 

TEATR POLSKI 

J. Tuwim, Zielony gil według Tirso de Maliny 
Muzyka Andrzej Markowski. Reżyseria Olga Koszutska, 

scenografia Liliana Jankowska, choreografia Barbara Fijewska, 
opracowanie muzyczne Grzegorz Kardaś. 

Premiera 7 czerwca 1974 r. 

E. Bryll, Na szkle malowane, czyli Janosik 
Reżyseria i choreografia Jan Uryga, scenografia Anna Rachel, 

muzyka Katarzyna Gaertner. 

W edlug Kornela Makuszyńskiego 120 przygód Koziołka Ma
tołka. 

Adaptacja Bogusław Kierc, muzyka Mirosław Jastrzębski, 
opracowanie muzyczne Grzegorz Kardaś, scenografia Antoni 
Muszyński. 

TEATR KAMERALNY 

St. Wyspiański, Sędziowie, Klątwa 

Reżyseria Krzysztof Rotnicki, scenografia Łukasz Burnat, 
opracowanie muzyczne Grzegorz Kardaś. 

C. Magnier, Kto tu zwariował: (Oscar). Przekład Anna Frą
ckiewicz i Szczepan Gąssowski. Opracowanie tekstu i reżyseria 
Bohdan Czechak, scenografia Teresa Darocha. 
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