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Przedmowa 

I zrzucony jest smok wielki, wąż on starodawny, któ
rego zowią dyabłem i szatanem, który zwodzi wszy
stek okrąg świata. Zrzucony jest na ziemię i anioło

wie jego z nim są zrzuceni... (XII). 
Choć, okażę-ć osądzenie onej wielkiej wszetecznicy, 
która siedzi nad wodami wielkimi. Z którą wszete
czeństwo płodzili królowie ziemi, i upili się winem 
wszeteczeństwa jej obywatele ziemi. I odniósł mnie 
na puszczę w duchu. I widziałem niewiastę, siedzącą 
na szkarłatno-czerwonej bestyi pełnej imion bluźnier
stwa ... A ona niewiasta przyobleczona była w purpurę 
i szarłat i uzłocona złotem i drogim kamieniem i per
tami, mając kubek złoty w ręce swej, pełen obrzy
dliwości i nieczystości wszeteczeństwa swego... I wi
działem niewiastę oną pijaną krwią świętych i krwią 

męczenników Jezusowych. A widząc ją, dziwowałem 

się wielkiemu podziwieniem... (XVI!). 
Potem słyszałem głos wielkiego ludu na niebie, mó
wiącego Alleluja! Zbawienie i chwała i cześć i moc 
Panu, Bogu Naszemu. Bo prawdziwe i sprawiedliwe 
są sądy Jego, iż osądził wszetecznicę ono wielką, któ-

' ra kaziła ziemię wszeteczeństwem swojem, i pomścił 

się krwi sług swoich z ręki jej (XIX). 

I 

1. Dzisiaj wielki bal w Operze! 
Sam Potężny Archikrator 
Dał najwyższy protektorat, 
Wszelka dziwka majtki pierze 

5. I na kredyt kiecki bierze. 
Na ulicach ścisk i zator, 
Ustawili się żołnierze, 
Błyszczą kaski kirasjerskie, 
Błyszczą buty oficerskie, 

10. Konie pienią się i rżą, 
Ryszą auta, tłumy prą, 
W kordegardzie wojska mrowie, 
Wszędzie ostre pogotowie, 
Niecierpliwe wina wrą, 

15. U fryzjerów ludzie m·dleją, 

Czekający za koleją, 
Dziwkom łydki słodko drżą. 

Na afiszu - Archikrator, 
Więc na schodach marmurowych 

20. Leży chodnik purpurowy, 
Ustawiony oleandry, 
Ochrypł szef-organizator, 



l. 

Wyfraczony krępy mandryl, 
Klamki, zamki lśnią na glanc, 

25. W blasku las ułańskich lanc, 
Szef polic ji pierś wysadza 
i spod marsa sypiąc skry, 
Prężnym krokiem się przechadza ... 
Co za gracja ! Co za władza! 

30. Co za p ompa! Jezu Chry ... ! 
Zaj eżdżają futra, fraki, 
Lśniące laki, szapoklaki, 
Uwijają się tajniaki 
W paltocikach Burberry. 

35. Szofer szofra macią ruga, 
Na t ajnika ta jniak mruga ... 
- No j adż, jadż! będziesz tu stać? 
Caf się, frrruwa twoja mać! 
Zajeżd żają gronostaje, 

40. I brajtszewance, 
Barbarossy, Oxenstierny 
I Braganze, 
Za j eżdżają, Buicki, Royce'y 
I Hiszpany, 

45. Wielkie wstęgi, śnieżne gorsy, 
Szambelany, 
I buldogi pełnomocne 
I terriery 
I burbony i szynszyle 

50. I ordery 
I sobole i grand-diuki 
I georingi, 
Akselbanty i lampasy 
I wikingi, 

55. Admirały, generały, 

Bojarowie, 
Bambirały, grubasowie, 
Am! 
Ba! 

60. Sado! 
Rowie! 
Raz! 
Dwa! 
Hurra, panowie! 

65. Hurra, panowie! 
Hurra, panowie! 

W szatni tłok, 
W lustrach - setki, 
Potrzaskują 

70. Damskie torebki, 
Każda poprawia, każda zerka -
I boty! numerki! bez numerka! 
I jeszcze pudrem 
I jeszcze usta 

75. I lustro lustrem 
I znów do lustra 
I już - do loży - kt'óra? druga ... 
Na tajniaka tajniak mruga, 
Na lewo, na prawo, na le, na pra, 

IDEOLO 
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80. A w środku już orkiestra gra, 
Orkiestra gra! Orkiestra gra! 

Ostro gra orkiestra-kiestra, 
Z czterech rogów, czterech estrad 
Pryska exstra bluzgi grzmiące, 

85. Miedzią pluska i mosiądzem -
I bac! w blask, w oklaski, brawo 
W drgawki metalową lawą 
I jazz w blask grzmiąc furioso 
·- I nagle duszną tuberozą 

90. W krew, w nozdrza placadiutanta 
(Tempo: szampan, szatan, szantan) 
I już - wziąć, i już - udami 
I już - da mi! da mi! da mi! 
I choć - wskok, i wzrok - kastetem 

95. I pod żyrandol piruetem -
solo! solo! małpa! nie po ... ! 
buch magnezja foto ślepo 
uda uda da mi da mi 
gene orde dzwoni rami 

100. zęby śmiechem do maestra 
gra orkiestra, gra orkiestra! ... 

II 

Ze swych wież astronomowie, 
Zapatrzeni w gwiezdne mrowie, 
W teleskopach cud ujrzeli: 

105. Małpy biegły przez firmament! 
W zodiakalnej karuzeli 
Apokaliptyczny zamęt. 
Na przystankach dawnych zwierząt 
siadło szpetnych małp dwanaście 

110. I zaczęły małpi nierząd 

w planetarne siać przepaście. 
Obręcz niebios w pęd szalony 
Złe puściły małpiszony, 

Skaczą, kręcą się, iskają, 

115. Jak za kratą swojej klaski, 
I czerwone pulchne zadki 
Ziemi, krążąc, wystawiają. 
Nie ma już niebieskich znaków! 
Małpa toczy się w zodiaku! 

129. I wiszącą ciężką zmorą 
Nad tą groźną nocą gwiezdną, 
Każe tańczyć gwiazdozbiorom, 
Gdy małpiarzy diabli biorą 
Diabli biorą, diabli wezmą! 

III 

125. A na scenie Satanella 
Chwyta gwiazdy w tamburino, 
Tarantella, tarantella 
Meteorów serpentyną, 

Satanella - młynek rtęci, 

130. Satanelę niebo kręci 
Mgławicową pienną plamą, 

Satanella - blasku smuga 
I oblana srebrną lamą 

Bystrych bioder centryfuga! 

135. . .. Z satyrycznym erotyzmem 
Na tajniaku ta jniak mruga. 
Satenellę k siężyc porwał, 

Wzniósł ze sceny w niebo sine 
i nad placem teatralnym 

140. Znowu zawisł tamburinem. 
A tu dalej wrą w zabawie, 
I na scenie, rosnąc w blaski, 
Wybuchają białe pawie 
Ogniomiotem zórz bengalskich, 

145. Rozigraną wbiega sforą 
Tłum różowych świń z maciorą 
I kaczuczą i macziczą 
I jak zarzynane kwiczą 
Aż tancerzy diabli biorą 

150. diabli biorą 
diabli biorą! 

Potem księżyc nad Taiti 
I gitary na Haiti, 
Potem śpiewa Włoch Tęsknotti 

155. Zakochane totti-frotti, 
Potem duo Pitt and Kitty, 
Klowny się po pyskach piorą 
I śpiewają: 

I am Pitty 

160. I am Pitt 
I love you Kitty, 

Aż tancerzy diabli biorą 
diabli biorą 

diabli biorą! 

165. „Patrz go, jak wariata struga", 
Na tajniaka t ajniak mruga. 
Brzuchem do czarnego gacha 
Babilońska trzęsie swacha, 
Chrzęszcząc w drgawkach, z małpim krzykiem, 

170. Bananowym nad biodrnikiem, 
Centaur wlazł na Centaurzycę, 
Dęba stanął koń w muzyce 
I oderżał arię końską, 
Mierząc w swachę babilońską, 

175. A w basenie pełnym syren 
Kozłonogi pływa Sylen. 
Brawo! brawo! brawo! brawo! 
Jaz·. - zamiecią, dym - kurzawą, 

Sz..:-ść tysięcy w jedno ciało 
180. Zrosło się i oszalało! 

Hucznie, tłusto, płciowo, krwawo, 
Brawo! brawo! brawo! brawo! 
Płciowo, hucznie, tłusto , biało, 

Mało, mało! mało! mało! 



185. I po piętrach, i przez schody 
Opętanym korowodem, 
Piekłem, żarem, pląsem, tanem, 
Gąsienicą - Lewiatanem, 
Pterofiksem, Kikimorą, 

190. Archimałpą, Zadozmorą, 

Szampankanem, Pankankanem 
Grzmocą w tempie obłąkanym, 
Tak że wszystkich diabli biorą 

195. 

diabli biorą 

diabli biorą! 

IV 

Przy bufecie - żłopanina, 

Parskanina, mlaskanina, 
Burbon z młodym Rastankowskim 
Serpentynę flaków wcina, 

200. Na talerzu Donny Diany 
Ryczy wół zamordowany, 
Dżawachadze, prync gruziński, 
Rwie zębami tyłek świński, 
Szach Kaukazu, po butelce 

205. Rumu cum spiritu vini, 
Przez pomyłkę tknął widelcem 
W cyc grafini Macabrini, 
Rozdzierane kaczki wrzeszczą, 
Tłuszczem ciekną, w zębach trzeszczą, 

210. A najgorzej przy kawiorze: 
Tam - na zabój, tam - na noże, 
A jak złapią - szczerzą zęby 

I smarują głodne gęby 
Czarną mazią jesiotrową, 

215. A bieługi białe kłęby 
Żrą od razu na surowo, 
Bo to dobrze, bo to zdrowo! 
(„Bycza, bracie, rzecz - bieługa!") 

Na tajniaka tajniak mruga. 
220. Ćwirciomirski z Podhajdańca 

Sarni udziec wziął do tańca, 
Esterhazy w sztok zalany, 
Zrobił z wędlin przekładańca 
I na wszystkie strony pchany 

225. Klaps go w talerz Donny Diany, 
W ostry sos - więc ryk pijany, 
śmiech prezesów i burbonów -
A nad wszystkim - pułk garsonów 
Fruwa zmotoryzowany. 

230. W okolicznych hotelikach 
Całą noc robota dzika, 
Seksualny kontredansik: 
Na momencik, na kwadransik, 
Na portiera tajniak mruga: 

235. Portier - owszem, portier - sługa 

Ta w woalu, tamta w szalu, 

C:·'' 
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Na kwadransik, prosto z balu, 
Na momencik, ot przelotem; 
Szybko - i na bal z powrotem: 

240. Rotmistrz Rewski z miss Lenorą, 
Oxenstierna z panią Fiorą. 
Borys Silber z księżną Korą 
Na kwadransik, szofer! wio! 
Potem znów ich diabli biorą 

245. Diabli biorą 
diabli biorą! 

W wir tej nocy diabli biorą, 
Roztańczeni diabli bio - - - -
Rąbią w ziemię Buicki , Royce'y, 

250. Akselbanty, śnie.żne gorsy 
I buldogi i terriery, 
I szynszyle i ordery, 
Generały i wikingi, 
Admirały i georingi, 

255. Bambirały, bojarowie, 
Deteringi -
Am! 
Ba! 
Sado! 

260. Rowie! 
Raz! 
Dwa! 

Hurra, panowie! 
Brawo, panowie! 

265. Mało, panowie! 
... Raz ... Dwa ... Druga, panowie ... 

V 

Na ratuszu bije druga, 
Na tajniaka tajniak mruga. 
Na widowni i w sznurowni 

270. I pod dachem i w kotłowni 
I pod si;:eną i w bufecie, 
Na Galerii i w klozecie, 
W kancelarii i w malarni, 
W garderobach i w palarni, 

275. I w dyżurce u strażaka 
Mruga tajniak na tajniaka ... 
Poziewując, siedzą w szatni 
Czterej z gliny, dwaj prywatni, 
Poziewują, pogadują, 

280. Przechadzają się, pogwizdują, 

Pogwizdują, przechadzają się, 

Swym kamaszkom przyglądają się, 
Słowikowski z trzeciej śledczej 
Mówi, że mu w żółtych letczej, 

285. Czarne palą jak cholery, 
A najgorzej - to lakiery. 
Macukiewicz z jedenastki 
Patrzy w szpice, widzi gwiazdki: 
D:ibra p asta, połysk śliczny, 

290. Całkowicie elekstryczny 
Szulc z ósemki ma giemzowe: 

·-



„Powiedz„ Czesiek, nie jak nowe? 
Drugi rok na codzień noszę 
A raz fleki dałem 1--< proszę!" 

295. Wańczak z piątki, zwany Blindzia, 
Chwali pastę marki „India", 
Popatruje, pogwizduje: 
Udibidibindia, udibindia. 
Kruman (karniak) nosi nowe 

300. Stębnowane, orzechowe, 
Ziewa - „daj płaskiego, Blindzia ... " 
Udibidibindia, udibindia .. 

VI 

Już z ratusza bije trzeci 
Senne pola dreszcz obleciał, 

305. Dzień się rodzi. 
Brzask przez szarość się przeciera, 
Owoc słońca krwi nabiera, 
Zaszeptały wiewem brzozy, 
W zagajniku ptaszek gwizdnął ... 

310. Do stolicy jadą wozy 
Z zielenizną. 
Jadą wozy, poskrzypują, 
Ludzie drzemią, poziewują, 
Brzozy błyszczą białą korą, 

315. Wiatr przez owies przeszeleścił, 
Jadą wozy wczesną porą 
Do przedmieści. 

Trąbi auto ciężarowe, 
Wozy mija 

320. I na długo kurz różowy 
Z szosy wzbija. 

Chłopki suche i dostojne 
Idą szosą. 

Idą boso i na sprzedaj 
325. Masło niosą. 

330. 

335. 

Zapiał kogut, za nim drugi, 
.Potem trzeci, 
Na pastwisku bydło gnają 
Małe dzieci. 

Przetrąbiło drugie auto 
Ciężarowe. 

Chłop prowadzi kulejącą 
Krowę. 

Skrzypią wozy, przewalają się 

Z boku na bok, 
Ludzie w chatach przewracają się 
Z boku na bok. 
Chrapie w rowie, twarzą w trawę, 
Ktoś pijany, 

. . 



340. Na pastwisku podryguje 
Koń spętany. 

Na kościele niebijące 
Wiszą dzwony. 
Suche pęki ziół pod krzyżem 

345. Ogrodzonym. 

Jakiś duży wyszedł w gaciach 
Przed zagrodę, 
Mruży oczy i tarmosi 
Ostrą brodę. 

350. A tam dalej stoi szkoła 
Murowana, 
W szkole mapa, bardzo pięknie 
Malowana. 

Na ćwiczenia idą żołnierze 
355. Z karabinami... 

„ ... że na tobie giną, że na tobie giną 
chłopcy malowani"' ... 

Skrzypią wozy, przewalają się, 
Pozgrzytują ... 

360. „ ... w mieście tera rymbarbarum 
duża kupujom". 

Skupią trawę białe kozy 
Wymioniaste. 
W sinym dymie, w złotym pyle 

365. Dzień nad miastem. 

Owoc pękł - i mokrym świtem 
Oróżowił miejską ziemię, 

zawieszony pod sufitem 
W żyrandolu tajniak drzemie. 

VII 

370. Przez ul. Zdobywców, 
Przez Annasza, Kaifasza; 
Przez Siwą, przez św. T ekli 
I Proroka Ezdrasza. 

Przez Krymską, Kociołebską, 
375. Przez Gnomów i przez Dziewic, 

Przez Mysią, Addis-Abebską 
I Łukasza z Błażewic, 

Przez Czterdziestego Kwietnia, 
Przez Bulwary Misyjne -

380. Jadą za miasto wozy 
Asenizacyjne. 

Z facjatki budy drewnianej 
Tłusta panna wygląda: 

"· 

- która godzina, g ... arzu? 

385. - Piąta, k ... o, piąta ... 
I przez puste ulice 
Jadą dalej i dalej. 
Panna przed siebie patrzy 
i papierosa pali. 

390. Widzi dom czerwony, 
N owozbudowany, 
Ludzie już mieszkają 
W nieotynkowanym. 

W jednym oknie gąsiory 
395. Z wiśniakiem i jagodnikiem, 

Za oknem wietrzyk igra 
Różowym balonikiem. 

Na żelaznym balkonie 
Łbem na dół wisi zając, 

400. Łąkę przewróconą 

jeszcze oglądając. 

Pan w spodniach, ale boso. 
Na drugi balkon wyszedł, 
Ziewa, patrzy na niebo, 

405. Szelki mu z tyłu wiszą. 

Chaplin, z dykty wycięty, 
Krzywo stoi przed kinem. 
Przejechał na rowerze 
Policjant z karabinem. 

410. Na potłuczonej szybie 
Sklepu z konfekcją „lolo" 

Widać kawał.ek gazety: 
Litery IDEOLO ... 
Widać blachę z napisem: 

415. Golenie 20 gr. 
Strzyżenie 40 gr. 
Manikir 60 gr. 

Przeleciała taksówka, 
Podskakując w pędzie, 

420. Jedzie gruby z wędką, 
Ryby łowić będzie. 

Z piwnicy wędliniarza 
Gorąca para wali, 
Panna patrzy przed siebie 

425. I papierosa pali. 

Vi!II 

Nocą - tylko w kasach kolejowych 
Beznamiętnie 



Clurkające, 

Zaspane, 

430. A w szulerniach gajzerem gorączkowym, 
A w burdelach - nieodżałowane, 

Na dancingach - syszące szampanem, 
Wytrysnęły z brzaskiem dnia - kipiące, 

Zapienione, robaczywe pieniądze. 

435. Z portmonetek, szuflad, kieszeni 
Do kieszeni, szuflad, portmonetek, 
Za chleb, za tramwaj, za gazetę, 
Za lekarstwo, za szpinak, za siennik, 
Do kas i z kas, 

440. Za wóz i przewóz, 
Do miasteczka i z miasteczka; 
Do województw i z województw, 
Za mleko, za gaz, 
Za zwierzęta, za las, 

445. Do banków, straganów, sklepików i kas, 
I z kas, i z banków, straganów, sklepików, 
Do kelnerów, lekarzy, oficerów, rzeźników 
I znów do lekarzy, rzeźników, kelnerów, 
Od zdunów, monterów, do stolarzy, szoferów, 

450. Za kurs, za stół, za golenie, za drut, 
Za sól, za ząb, za cegłę, za but, 
Od ślusarza do księdza, od księdza do szklarza. 
Od szklarza do szewca i znów do ślusarza 
I znów 

455. I znów 
' I jeszcze raz, 

Za bilet, za nóż, za wodę, za gaz, 
Za armatę, musztardę, podkowę, protekcję, 
Za ślub, za grób, za schab, za lekcję, 

460. Za klej, za klamkę, za klops, za kliszę, 
Za papier, na którym te wiersze piszę, 
Za pióro, atrament, za czcionki, za druk, 
Za bombę, za śledzia, za radio, za bruk, 
I poecie - za dar, za nazwisko, za czas, 

465. I wszystkim za wszystko, z kieszeni do kas 
I z kas do kieszeni, na wszystkie strony, 
Rozdrobnione na grosze, spęczniałe w miliony, 
Labiryntem i mrowiem, kołowrotem splątanym, 
Chaosem kierunków i linii pijanych, 

470. Buchające i schnące, znikające, rosnące 

Zakrążyły diabelsko, robaczywe pieniądze. 

Adiutanci poczynań i działań, i dziejów, 
Atakują Verdun, atakują Pociejów, 
Płyną na Celebes transatlantykiem 

475. I płyną rynsztokiem ulicy Dzikiej. 
Bułka - grosz, 
Wojna - miliard: 
Cyk! 
Buch! 

480. Zgierz: 
Assyria. 

l ! 

J~llftH I~WIM 

udział biorą: 

JOANNA BOGACKA 

TERESA IŻEWSKA 

ELŻBIETA KOCHANOWSKA 

HALINA KOSZNIK-MAKUSZEWSKA 

ALINA LIPNICKA 

BARBARA PATORSKA 

EW A SZCZECIŃSKA 

ZOFIA WALKIEWICZ 

ANDRZEJ BLUMENFELD 

JERZY DĄBKOWSKI 

JERZY GORZKO (adept) 

EDWARD O.ZANA 

HENRYK SAKOWICZ 

FLORIAN STANIEWSKI 

ANDRZEJ SZACIŁŁO 

ADAM KAZIMIERZ TRELA 

Gra zespół w składzie: 

Bożena Kwasiborska, Leszek Bolibok, Tadeusz 
Deputat, Rajmund Kusielczuk, Henryk Wieczyński. 

Przedstawienie jest grane bez przerwy. 
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Reżyseria: 

RYSZARD MAJOR 

Scenografia: 

JAN BANUCHA 

Muzyka: 

ANDRZEJ GŁOWIŃSKI 

Asystent reżysera: 

Henryk Sakowicz 

Inspicjent: 

Barbara Dąbrowska 

Sufler: 

Nina Górna 

aktualna obsada na tablicy w hallu. 

„Silni jednością, 
Silni wolą, 
Czuj 

485. Duch": 
IDE 
OLO 
Wije się złoty Lewiatan zły, 
W srebrne szczury, wijąc się, zmienia, 

490. Drobnieje w bilon pcheł i wszy, 
I znowu w szczury zrastają się pchły, 

Grosze i wszy srebrzeją w kieszeniach 
I znów wypełzają szczurami SEaremi, 
Za nami, przed nami, biegają po ziemi, 

'· 

495. I jak papier wyschnięty, szeleszczą, szurają 
I znów się w złotego potwora zlewają, 
Co płodzi się, ciekąc przez sioła i miasta, 
Rozłazi się w pędzie, rozpada i zrasta, 
I krąży, miliardząc, od biesa do czorta, 

500. Od czorta do diabła, rozpłodem łapczywym, 

I ciągnie i wre trędowata eskorta, 
Skacze i plącze się konwój parszywy. 

Jadą ze wsi wozy 
Aprowizacyjne, 

IX 

505. Jadą na wieś wozy 
Asenizacyjne. 
Przy rogatce się minęły 
Pod szlabanem, 
Jak kareta ślubna z karawanem. 

510. .Przyjechała na targ zielenizna, 
Przyjechał nawóz na pole, 
I zaczęła nowy dzień ojczyzna, 
Żeby pełnić posłannictwo dziejowe 
I odegrać historyczną 

515. Rolę. 

X 

Rozmyślając głęboko nad rolą 
Dziennikarze szybko pisali! 
- ideolo - ideolo - ideolo -
A tancerzy w hucznej sali 

520. Jeszcze ciągle diabli brali 
diabli brali 

diabli brali. 

525. 

A już ludzie pracy wstali: 
W rzeźniach bydło zabijali, 
Karabiny nabijali; 
Interesy ubijali, 
Wrogom zęby wybijali, 
Wrogom czaszki rozbijali 
I do krzyża przybijali, 

530. Na stalowy pal wbijali 
I do grosza grosz zbijali, 

·, 



I banknoty odbijali, 
Odbijali, odbijali -
Precz z niedolą! Precz z niewolą! 

535. Nad poziomy! w lot i w polot! 
Czas uderzyć w czynów stal! 
Ideolo - ideolo -
Udał się ten piękny bal! 
Ideolo - ideolo -

540. Czynem! duchem! wiarą! wolą! 
Hej do walki! zniszczyć nędzę! 
Kupą, kupą ku potędze! 
Czynu! czynu! nic po słowie! 
Ducha! ducha! więc po głowie 

545. I kolbami, i salwami „ 
Ka ~ . 

Ra 
Bin o 
Wymi! 

550. Raz! 
Dwa! 
Hurra, panowie! < Ducha, panowie! 
Czynu, panowie! 

555. Raz! Dwa! Solo! Solo! 
Z panną Tiutką graf Ramola! 
Hop! siup! W dziejowej skali, 
- ali, - ali, - ali, - ali, 
I zecerzy w całym państwie 

fil 
560. Czcionki gigant układali: 

IDEOLO, ILEOLO 
odeolo ideali 
Lari fari lafirindia 
Udibidibindia, udibindia! 

565. Da mi! da mi! z Olą Tolo fB ff} 
Barszczyk piją, wódę golą, 
A maszyna w:>li, wali! 
IDEOLO, ILEOLO 
Malo malo solo solo 

570. Malo solo mało brawo! 
Kawa z rumem, koniak z kawą, m 
Piękny Dusia z panią Violą 
Pod schodami się certolą 
I wesoło na bulwarze 

575. Pokrzykują gazeciarze: 
„Wielki bal z dziejową rolą! 
„Dzisiaj straszne ideolo! fJ 
„Kurr Stołeczny Fioletowy! 
„Kurr dzisiejszy, Kurr dziejowy! 

580. „Ideoo za dziesięć groo!... 
„Bal w Operze! Katastroooo! 
„Kurr Poranny z opisami! 
Kurdesz grzmi nad kurdeszami! 

XI 

Płynie na czcionki drukarska farba: 
585. IDE 



OLO 
„Ile 
rebarbar?" 

Karna 

590. Kadra 
Ducha 
Czynu 

„Proszę za dziesięć groszy kminu" 
Miecz 

595. Krzyż 

Duch 
Dziejów 

„Proszę za dziesięć groszy kleju" 

Ducha 
600. Dziejów 

Karne 
Kadry 

605. 

610. 

615. 

620. 

625. 

630. 

635. 

640. 

„Proszę za dziesięć groszy musztardy" 
Czerep rubaszny 
Paw narodów 

„Proszę za dziesięć groszy lodów" 

Jeden 
Tylko 
Jeden 
Cud -

„Ober, jeszcze butelkę na lód"! 
I bac! bac! 
I plac opustoszał, 
i do bramy wloką truposza. 
I bac, bac! zza rogu, z sieni, 
I w bruk, w bruk tętniącemi 
Kopytami bac po głowie 
Ka 
Wa 
Le 
Ryjskiemi! 
Raz! 
Dwa! 

Hurra, panowie! 
Mało, panowie! 

Brawo, panowie! 

I bac, bac! 
Słońce na ziemi! 

Człowiek na ziemi! 

I bac jazz! 
I gra orkiestra 
Z czterech rogów 
Z czterech estrad 
Z czterech rogów 
IDE 
OLO 

I krew na ziemi! 

A tancerzy diabli biorą! 
Bo patrzcie! patrzcie, jaka sensacja! 
Brawo dyrekcja! Co za atrakcja! 
Gąsienicą hipopotamową, 

Glistą na miarę przedpotopową, 

Na salę wpełza tłusty Jaszczur, 
Czołg złotociekły, forsiasty praszczur: 

645. Szczurząc i wsząc, i pchląc wspaniale, 
Książę Karnawał wjeżdża na salę! 

Tajniaki z tyłu, tajniaki na przedzie, 
Mlaskiem, człapem, wijąc się, jedzie, 
Pełznie smoczysko - a na nim okrakiem 

650. Goła, w pończochach, w cylinderku na bakier, 
Z paznokciami purpurowymi, 
Z wymionami malowanymi, 
Z szmaragdowym monoklem w oku, 
Z neonową reklamą w kroku, 

655. Skrzecząc szlagier: 
„Komu dziś dać? 

660. 

665. 

670. 

675. 

680. 

68&. 

690. 

695. 

Komu dziś dać! 
Komu dziś dać! 

Wierzga na gęstym pieniężnym potoku 
Promieniejąca iK ... Mać! 
I nagle - kotłującym ściskiem 

Rzuciła się sala z piskiem, wizgiem! 
Pianą zieloną pryska z pyska, 
Kopie, szarpie, krzesłami ciska, 
Tratuje, gryzie wściekłymi kłami, 

Nożami błyska, tłucze pałkami, 

Na zakrwawionym śliskim parkiecie 
Tarza się, tapla się, dusi i gniecie, 
Mordem i smrodem pozycje zdobywa 
Z cielska potwora łapami wyrywa 
Złotą juchą ociekające. 

Wrące szczurami i wszami pieniądze 
I żre, i chłepce wydarte kawały, 
Aż ryczy ze śmiechu Odwłok Wspaniały, 

Kipiący bezmiarem metalu, 
I dalej się wije i tłuszczem obrasta. 
I nonszalancko ogonem chlasta 
Największa atrakcja Balu! 
I przyśpiewuje „Komu dziś dać? 

Komu dziś dać? 
Komu dziś dać?" 

Promieniejąca K. .. - Mać 

K. .. - Mieć 

K ... - 1Brać! 

„Jak bal, to bal! Maestro, wal! 
Grubasku, teraz solo! 
O, IDEOL, O, IDEAL! 
Takie małe, małe, słodkie IDEOLO! 

I gdy w strop szampiter strzelił 
Metaliczny tusz kapeli 
Ani się nie obejrzeli, 
Ani zdążył z żyrandziaka 
Mrugnąć tajniak do tajniaka -
Jak błyskawicowym zdjęciem, 
Foto-ciosem, blasku cięciem 
Wszystkich wszyscy diabli wzięli 

diabli wzięli 
dbiali wzięli 

Aż ze śmiechu małpy spadły 



700. Z zodiaku karuzeli. 

XI! 
Tak mówi ten, który świadectwo daje o tych rze·· 
czach: Zaiste przyjdę rychło. Amen. I owszem, 
przyjdź, Panie Jezusie! (Objawienie św. Jana XXII, 
20). 

uwaga: tekst podany wg wydania Biblioteki Narodowej 
uzupełniony fragmentami z druku w „Szpilkach" w 1946 r. 

ST!NISLAW ROSIEK 

SKANDALISTA JAK AKTOR 
POTRZEBUJE WIDZA 

CZY JEST SKANDAL! 

Bal w Operze Juliana Tuwima nie wywołał przed 
wojną skandalu takiego choćby jak młodzieńczy 
wiersz Wiosna, którego druk w uniwersyteckim cza
sopiśmie „Pro Arte et Studio" doprowadził do po
ważnych zmian w zespole redakcyjnym, i tak na
prawdę nie wywołał go nigdy. Z tej prostej przy.czy
ny że - z wyjątkiem kilku „mniej szokujących 1 ła

godniejszych" fragmentów - nie był w całości ofic
jalnie przed wojną opublikowany. A tak właśnie, 
jako satyra, jako pamflet polityczny, który świadomie 
i celowo posługiwał się strategią skandalu, był przez 
Tuwima pomyślany. Łątwo tego dowieść „wpisując" 
tekst poematu w powszechnie wówczas obowiązujące 
i oficjalnie akceptowane, z jednej strony, systemy 
norm obyczajowych, z dru giej, zespoły poglądów po
litycznych i ideologicznych oraz istniejącą „socjologię 

państwa". Zarówno bow iem niewzruszone normy oby
czajowe (a szczególnie ich faktyczna realizacja) jak 
i będące wówczas w obiegu dogmaty polityczne i 
ideologiczne zostały w Balu zakwestionowane. Jedne 
i drugie, a ściślej: jedne pop r ze z drugie. Takie 
są reguły „działalności skandalizującej". Działania 
wymierzone w „zewnętrzną", fasadową obyczajowość 
poddają próbie hierarchie wartości, które kształtują 
normy obyczajowe. Są one bowiem zewnętrznym 
(więc uchwytnym) przejawem hierarchii wartości. 
„Zewnętrznemu" działaniu skandalisty w sferze oby
czajowości odpowiada istotny antagonizm w świecie 
wartości. Dzięki zastosowaniu strategii skandalu może 
on z łatwością dotrzeć do „ośrodka nerwowego" ata
kowanej grupy społeczn2j - przebijając się przez 
jednokrotne i jednostkowe zachowania jej członków 

Skandal jako uderzenie w „ośrodek nerwowy" hie
rarchii wartości, w ich podstawy moźe doprowadzić 
do totalnej kompromitacji tych hierarchii. To nie 
spór o szczegół, rzecz podrzędną - chociaż z p?zor~ 
może się takim wydawać - to walka „na śmierć i 
źycie", która wyklucza jakiekolwiek pojednanie czy 
kompromis. Skandalista nie szuka sobie miejsca 
w ś r ó d kwestionowanych systemów wartości. On 
pragnie innym narzucić te, które sam wyznaje lub 

doprowadzić do zup2łnej destrukcji te, przeciwko któ 
rym występuje. Nie proponuje więc rozmowy o war
tościach. Skandal to dyktat, tyle że tez możliwości 

zachowania i utrwalenia osiągniętego ustępstwa. To 
tylko (?) c h w i 1 o w a destrukcja kwestionowanych 
hierarchii i porządków. 

Lęk zamkniętych elit, salonów, koterii towarzys
kich przed działaniami skandalisty bierze się st qd, że 

skandal jest bronią, która obezwładnia nie p::izosta
wiając możliwości obrony - żywioł destrukc ji spoty
ka się z żywiołem konstrukcji i ładu. Można, co naj
wyżej, skandalom przeciwdziałać, uprzedzać je elimi
nując potencjalnego skandalistę z grona osób wyzna
jących zgodnie i bez zastrzeźeń wspólny system war
tości, który jest dla niego obiektem pokusy. Albo nie 
dopuszczać - dzięki szczelnemu kodeksowi regulują
cemu życia społeczne grupy - do sytuacji, w której 
skandalista mógłby rozpocząć swoją działalność. W 
przeciwny razie, gdy do skandalu dojdzie, ci którzy 
do niego dopuścili są zdani na łaskę i niełaskę skan
dalisty. W repertuarze gotowych, a przez skandalistę 

kwestionowanych, zachowań i gestów nie ma takiego, 
który umożliwiłby skuteczną replikę. A gdyby nawet 
był lub gdyby ad hoc powstał i został przez zaatako
wanych użyty to i tak skandalista byłby górą. Każda 
reakcja na jego poczynania jest mimowolną akcep
tacją ustalonej przez niego i narzuconej płaszczyzny 

kontaktu. Jeśli już doszło do skandalu, wtedy jedyne 
wyjście to „nie dać się skandaliście sprowokować'', 

udawać, że to, co się wydarzyło jest być może nieco 
dziwnym lub zaskakującym, ale jednak wypełnienbm 
przyjętych i powszechnie przez grupę akceptowanym 
zasad . Skandalista zaś niezręcznym ich realizatorem. 

Skandal skandalowi nierówny. Są takie, które zig
norowane lub zapomniane szybko odchodzą w prze
szłość, lecz bywają też i takie, których ukryte skutki 
długo pozostają w społecznej świadomości skandali
zowanych i powraca ją nieustannie jako wspomnienie 
zagroźenia i zachwiania wyznawanych systemów war
tości. Skandal obyczajowy na miarę towarzystwa pro
wincjonalnego jest niczym wobec skandalu politycz
nego, który rozgrywa się wobec całego społeczeństwa. 
Pierwszy zaszokować może, co najwyżej, lokalne to
warzystwo i wprowadzić zamieszanie w ustalonych 
przez nie porządkach i hierarchiach, drugi potrafi 
wstrząsnąć całym gmachem społecznym. O doniosłoś
ci, randzie i znaczeniu skandalu rozstrzyga wielkość 

zniewolonego przez skandalistę audytorium oraz ro
dzaj wartości prowokujących działania skandalizujące. 

I to także czy skandal jest jednorazowym i niepo
wtarzalnym aktem, czy też istnieje w licznych wer
sjach i wariantach, a mówiąc inaczej: czy jest przed
miotem kreacji czy powtórzeniem istniejącego wzorca. 

DWA POZIOMY „SKANDALICZNOSCI" „BALU 
W OPERZE" 

Skandal zamierzony przez Tuwima rozegrać się 

miał z uwzględnieniem wszystkich koniecznych eta-



pów i okoliczności skandalu towarzyskiego. Ale nie 
na skalę salonu towarzyskiego a wobec elity rządzą
cej lub szerzej nawet: wobec całego społeczeństwa . 
Skandal ten miał dotyczyć nie „sposobu wiązania 
krawata" lecz sposobu istnienia i funkcjonowania 
społeczeóstwa . Projekt i zamierzenie skandalu to 
jeszcze nie skandal. Ten zamierzony przez Tuwima 
nie wyszedł p oza fazę projektu. Porozmawiajmy naj
pierw o projekcie. 

Na czym polegała „skandaliczność" Bdu w Operze 
w roku jego powstania? Zdaje się, że zawiązuje się 
ona na dwóch poziomach. Zasadzie skandalu podpo
rządkowana została organizacja świata przedstawione
go i projekt sytuacji lektury, przy czym wizja społe
czeóstwa przedstawiona w poemacie wspiera i ugrun
towuje projekt sposobu wprowadzenia poematu w 
zastaną sytuację społeczną. Tak więc „skandalicz
ność" Be.lu w Operze to zarówno zasada artystycznej 
organizacji poematu jak i, zewnętrzny w stosunku do 
tekstu, zamysł wprowadzenia poematu w obieg komu
nikacji społecznej . Pierwszy to opis skandalu, to 
skanda l w obrębie poematu - dlatego integralny, 
suwerenny i „domknięty". Drugi to proj e k t skan
dalu sp 'J ł ecznego - dlatego uwarunkowany, niezrea
lizowany do końca, „niedomknięty". Pierwszy pozo
stawał w obrębie świata fikcyjnego poematu - więc 
się rozegrał. Drugi miał się rozegrać w świecie i spo
łeczet'l stwie rzeczywistym - więc nie doszedł do skut

ku. 
„SKANDAL PUNKTÓW WIDZENIA" 

Ten „mały" wewnętrzny skandal przedstawiony w 
poemacie został skonstruowany na innej nieco zasa
dzie niż skandal towarzyski. Brak w nim bohatera
-skandalisty, który swoim działaniem burzy porządek 
akceptowanych w danej społeczności zachowań ujaw
niając tym samym słabość wyznawanych hierarchii 
wartości wyznaczających te zachowania. Bohater taki 
nie był zresztą potrzebny w świecie, którego absolut
nym władcą jest autor, w sferze kreacji. To nie jakiś 
gest skandalizujący, przedstawiony w poemacie, do
prowadzić miał do ujawnienia skrytych połączeń sfe
ry życia ,obyczaju i zachowań ze światem wartości. 
Demaskacja skandaliczna, znacznie szersza i bez
względniejsza, była w mocy kreatora i właśnie przez 
niego została przeprowadzona. 

Precyzyjne ustawienie punktów widzenia, wybór i 
montaż pewnych sektorów życi? społecznego i sytua
cji społecznych nigdy nie zwykle nie oglądanych łącz- · 

nie, nakładanie na siebie „rozbieżnych" wypowiedzi, 
preparacja języka - wszystkie te chwyty podporząd 

kowane zostały nadrzędnej strategii skandalu, który 
ujawnić miał prawdziwe relacje między obyczajowoś

cią elity rządzące j i „górnych" warstw społeczet'lstwa 
(a także powołanych przez nie „służb specjalnych") z 
ich światem wartości rzeczywistych i pozornych, ofic
jalnych i nieoficjalnych; na innej zaś płaszczyźnie 

dramatyczną nieprzystawalność oficjalnego, propagan-

dowego obrazu społeczet'lstwa do jego realnego pier
wowzoru, do rzeczywistości. Ostatni akt tego gigan
tycznego skandalu został w poemacie przedstawicn11 
jako apokaliptyczne zstąpienie do piekieł, jako osta„ 
teczna destrukcja wynaturzonego społeczeństwa. 

Trudno o lepszy skutek skandalu. 
„Mikrokosmowi" społecznemu poematu odpowiadał 

„makrokosmos" realnego społeczei1stwa z 1936 rok u. 
Skandal przedstawiony w poemacie (rozegrany w 
„mikrokosmosie") powinien się powtórzyć w „makr::J
kosmosie". Był bowiem figurą, która zrealizować się 

miała w realnej przestrzeni społecznej . Łatwo wyczu
walne i łatwe do zidentyfikowania punktu styku obydwu 
kosmosów - realia sanacyjnej rzeczywistości rozsiane 
w całym poemacie - gwarantowały wypełnienie się 

pozostałych części fig ury. Pierwszym, inicjalnym ge
stem uczynionym w tym celu było naruszenie po
wszechnie obowiązującej zasady „dyskrecji społecz

nej" - powstanie poematu. Kolejne kroki wymagały 

już jednak specjalnych okoliczności. Wymagały mia
nowicie tego, by doszła do skutku założona i wpisana 
w tekst poematu sytuacja lektury. Inaczej mówiąc 

Bal w Operze w intencji Tuwima powinien wywołać 
skandal polityczny, obyczajowy i artystyczny. A to 
już przekraczało kompetencje projektoc1.awcy. 

ROK 1936 

Skandal jako model postępowania był w dwudziesto
leciu międzywojennym dość dobrze w literaturze zna
ny a nawet, dzięki działalności polskich futurystów, 
szeroko rozpowszechniony. Strategię skandalu wyko
rzystywali futuryści podczas spotkań autorskich i pu
blicznych wystąpień. Strategię tę na mniejszą lub 
większą skalę stosowały w istocie wszystkie ruchy 
awangardowe. Inaczej jednak posłużył się nią Tuwim. 
Tym razem nie chodziło o skandal na miarę salonu 
literackiego czy o szokowanie publiczności zgroma
dzonej na spotkaniu autorskim. Skoro rzecz dotyczyć 
miała całego społeczeństwa więc przed całym społe

czeństwem powinna zostać wypowiedziana. 
W tuwimowskim wyborze strategii skandalu można 

dopatrzeć się również chęci wykorzystania modelu 
sytuacji odbioru ukształtowanego w kabarecie podej
mujących istotne kwestie polityczne, społeczne czy 
obyczajowe. Tuwim chciał skorzystać z przywilejów 
i swobód autora t ekstów kabaretowych wobec nieka
baretowej publiczności. W społeczeństwie zobaczył gi
gantyczny kabaret. I to było nieporozumienie. To bo
wiem, co uchodziło w elitarnym kabarecie, zamkniętej 
enklawie istniejącej na granicy oficjalności, nie mogło 
być tolerowane w skali całego społcczeństka , w któ
rym obowiązywał nie tylko wyrazisty podział władzy 
i własności - także informacji i samowiedzy społecz

nej. Ten skandal przygotowywany przez Tuwima, 
skandal który już się rozegrał w „mikrokosmosie" 
poematu, mógłby mieć nieobliczalne skutki. Nic więc 
dziwnego, że uruchomiony został natychmiast cały sy
stem gestów zapobiegawczych, zgodnie zresztą z za-



sadą, by „nie dopuścić do skandalu za wszelką cenę"; 
do skandalu oficjalnego, rozegranego przed całym 

społeczeństwem. Skandalista, jak aktor potrzebuje 
widza. Pozbawić go słuchaczy to zarazem rozbroić i 
obezwładnić. W wypadku tekstu poetyckiego sposób 
jest wyjątkowo prosty: zakaz druku. To, czego spo
łeczeństwo wiedzieć o sobie nie powinno, pozostawać 
musi na peryferiach świadomości zbiorowej, w sferze 
nieoficjalności. 

Nie znaczy to jednak, że Bal w Operze nie był 

przed wojną czytany i znany. Przeciwnie, miał JUZ 

nawet słuchaczy w czasie, gdy powstawał. Janusz 
Minkiewicz, który lato 1936 roku spędzał razem z Tu
wimem w majątku Piwnickich Sikorz, wspominał , że 

Tuwim „rankiem pisał Bal w Operze, a po obiedzie 
nieraz czytał przybyłe strofy"1• Tego typu sytuacje 
odbioru, recytacje poematu przez Tuwima w gronie 
przyjaciół i znajcmych, musiały się zdarzać dość czę

sto skoro ich opisy przetrwały do dzisiaj w relac jach 
kilku słuchaczy. Emil Zegadłowicz w liście do Maria
na Razumskiego z 1937 roku pisał: Tuwim „„.prze
czytał mi wspaniały poemat pod tytułem Bal w Ope
rze - poemat spory , pełen nieprawdopodobnej ekwi
librystyki słownikowej i słowniczej, kapitalnego nur
tu społecznego. „ Druk będzie musiał być prywatny. 
Konfiskata pewna„. Kilka scen z „gliną" i szpicla
mi - oszałamiające„."2 . Ocena możliwości „uoficjal
nienia" poematu, którą przedstawił w liśc i e Zegadło

wicz - zbieżna z poglądami innych słuchaczy 

zdradza trafne wyczucie nieprzystawalności skanda
lizującego tekstu do sytuacji społeczno-politycznej 

drugiej połowy lat trzydziestych. Ba! w Operze nie 
mógł bezkolizyjnie włączyć się w obieg kultury ofic
jalnej i oficjalnej świadomości społecznej , bo gdyby 
tam się znalazł, dokonałby demaskacji i kompromi
tacji tych zasad i norm, zgodnie z którymi społeczeń
stwo funkcjonowało. Wizja społeczeństwa, którą poe
mat przynosił, wchodziła w kolizję z oficjalnymi wi
zjami propagandy. Powstawały dwa wyjścia: rozpo
wszechnienie w odpisach i nielegalny druk. Jedno 
z nich zostało wykorzystane. 

Wśród kilku relacji o sposobie rozpowszechniania 
poematu w odpisach istnieje jedna, która ujawnia na
raz kilka typowych cech „podziemnego" istnienia spo
łecznego literatury. Typowych nie tylko dla dziejów 
Balu, lecz i dla wszelkich tekstów literatury nieofic
jalnej. Relacja Seweryna Pollaka świadczy równo
cześnie o tym, jak wielki rezonans społeczny miałby 
projektowany skandal, gdyby doszedł do skutku: 
„Był to rok 1936. Po ulicach Warszawy, po Nowym 
świecie, rozświetlonym blaskami neonów, przechadzał 

1 J. Minkiewicz, O rymelikach W: Wspomnienia o Julia
nie Tuwimie. P ol redakcji\ W. Jedlickiej i M. Toporow
skiego, Warszaw a 1963, s . 178. 

2 Cyt. za: A. Piwowarczyk, Drukował em jego wiersze 
W: Wspo:nnienia„ „ op. cit„ s. 180. 

się Wielki Archikrator. A tuż obok, na Siennej, na 
Złotej snuł się nędzarski tłum, w którym czujnie ucho 
mogło dosłyszeć słowa nienawiści i buntu. Pewnego 
dnia do mego pokoiku w mansardzie na roku Nar
butta i Wiśniowej [Franciszek] Siedlecki, wówczas j uż 

jeden z redaktorów „Lewara", przyszedł z odpisem 
Balu w Operze. 

- Wracam od Tuwima - mówił. - Posłuchaj, ty 
tylko posłuchaj! 
I zaczął czytać rozdzielając słowa: 

Na ratuszu - bije druga, 
Na tajniaka - ta jniak mruga. 
- On to tak czyta - mówił dalej Siedlecki. 'Był 

przejęty, zdenerwowany. - Czy zdajesz sobie sprawę, 
że ten poemat jest syntezą całego naszego życia, na
szej epoki? - Chodził po pokoju i powtarzał: udibi
dibindia, udibidibindia„. 

To już nie był język „pozarozumowy", te zgniłe 

dźwięki przemawiały jak symbol. 
Długo potem powtarzaliśmy poszczególne fragmenty 

Balu. Odpis przechowywałem przez długi czas - i do 
znaczenia symbolu urósł sposób, w jaki go straciłem: 

tajniak podczas rewizji po likwidacji „Dziennika Po
pularnego" zabrał mi go, dołączając do „akt spra
wy"s. 

Ani jednak częste recytacje Tuw ima, ani rozpow
szechnianie poematu w odpisach, ani nawet publika
cja fragmentów Balu w Operze w kilku czasopismach 
nie doprowadziły do pełnego ukonstytuowania się 

poematu w społeczeństwie 1936 roku. Niewielki zasięg 
każdej z form publikacji skazywał poemat na żywc t 

w „podziemiach", nieoficjalnych obiegach literackich. 
Przekreślało to możliwość zrealizowania zaprojekto
wanej sytuacji lektury. Skandalu nie można rozłożyć 

na szereg spięć cząstkowych . 

Fakt, iż nie doszło do zamierzonego przez Tuwima 
skandalu, byłby jednym z wielu przypadków gdy 
tekst literacki, daleko odbiegający od obowiązujących 
prawd, jest przez cenzurę eliminowany z oficjalnego 
obiegu literackiego, gdyby nie to, że w oficjalnej eg
zystencji poematu leżała jego siła, że dopiero w takiej 
sytuacj i mógłby nawiązać dialog z istniejącymi sy
stemami poglądów politycznych i społecznych z ideo
logią i obyczajowością i r ó w n o cze ś n ie ze wszy
stkimi zastanymi dokonaniami literackimi. Pewien 
typ tekstów literackich posiada zdolność nawiązywa
nia efektywnego dialogu z każdym „teraz" społeczeń
stwa - inny zaś ma ograniczone możliwości poru
szania się w czasie i wówczas gdy - jak Ba! w Ope
r ze - nie może ukonstytuować się społecznie w mo
mencie, w którym możliwy jest równoczesny dialog 
na obydwu poziomach (literackim i pozaliterackim), 
wtedy podlega rozmaitym redukcjom czytelniczym. 
Oglądany z pozaliterackiego punktu widzenia jest 
zwykle sprowadzany do cienkiej powłoki aktualności 

S S. Pollak, Spotkanie z poetą W: Wspomnienia„., op. 
cit„ s. 388-389. 



p::>litycznej. Widziany w perspektywie literackiej staje 
się wyłącznie niepowtarzalną ' konfiguracją chwytów 
literackich. Lektury „aktualizujące", z jednej strony, 
i lektury „estetyzujące" , z drugiej, stosowane roz
dzielnie, są lekturami redukcjonistycznymi, tyle tylko, 
że lekceważą inne wymiary dzieła literackiego. 

W odbiorze Zegadłowicza, który w równym stopniu 
zwracał uwagę na „nieprawdopodobną ekwilibrystykę 
słownikową i słowniczą" poematu co na jego „kapi
talny nurt społeczny", w reakcji Franciszka Siedleckie
go, który uznał Bal w Operze za „syntezę całej epo
ki", ale także za wybitne osiągnięcie Tuwima-poety 
oraz zapewne w kilkunastu czy kilkudziesięciu innych 
pojedynczych aktach odbioru, o których nie mamy 
wiadomości, zrealizowa na została w sposób peł ny za
projektowana sytuacja lektury. „Zaszokowanie" osiąg
nięte techniką skandalu i równocześnie uwrażliwienie 
na kunszt poetycki Tuwima. Nieliczne to przypadki, 
w których obydwa typy lektur współistniały. Od mo
mentu spóźnionej publikacji pełnego tekstu poe:natu 
szły one zwykle jednym lub drugim torem: umiesz
czały Bal w Operze wyłącznie w pozaliterackich ukła
dach odniesienia ( spóżniony skandal w 1946 roku) lub, 
biofąc w nawias kontekst społeczny (który był co naj
wyżej w pewnych interpretacjach krytyczno- i histo
ryczno-literackich rekonstruowany), umieszczały poe
mat w ciągach rozwojowych form literackich4• Bal w 
Operze był więc dla jednych tylko skandalem politycz
nym i obyczajowym, dla innych zaś, bardziej lub 
mniej, cenionym elementem historii literatury. Po 
roku 1936 inne typy lektur nie były już możliwe. 

Zmieniły się bowiem zewnętrzne {literackie i poza
literackie) układy odniesienia, do których Bal w Ope
rze został precyzyjnie dostosowany. Są dzieła lite
rackie, które nie odczuwają zmiany kontekstów tak 
dramatycznie, nie wpływa ona bowiem w jakiś za
sadniczy sposób na ich dalsze dzieje. Mogą bez szko
dy opóźniać (na dowolnie długi czas) moment swojej 
„społecznej premiery" lub społecznego urzeczywist
nienia i dostosowywać się do każdej nowej sytuacji. 
Nie z ich liczby Bal w Operze. Moment wejścia w 
istotny bowiem sposób wpłynął na dalszy jego los. 
Poemat raz zepchnięty z głównego traktu na „boczny 
tor" literatury i na „peryferie" świadomości zbioro
wej nigdy już - jak dotąd - tam nie powrócił. 

ROK 1946 
Bal w Operze wywołał jednak skandal, ale nie ten 
przez Tuwima zamierzony. Po opublikowaniu poematu 
w ,,Szpilkach" w 1946 roku pojawiły się w prasie 
polskiej i emigracyjnej liczne ataki i napaści na Tu
wima przeprowadzane z różnych, nie zawsze wyraź
nie określonych, pozycji. „Budujący" poemat. Sub
telny piewca estetyki, moralności i kultury literac
kiej" - „Nieporozumienia" - „Bluźnierstwo Tuwi
ma" - ,,Myćkiewicz" - oto kilka tytułów artykułów 

4 Por. np. interpretacje A. Sandauera, M. Głowińskieco 

i J . Sawickiej. 

prasowych, które mogłyby pojawić się dziesięć lat 
wcześniej. Wtedy byłyby reakcją przewidzianą w pro
jekcie skandalisty. Teraz, w 1946 roku, są tylko spóż

nionymi refleksjami dawnego, niezrealizowanego 
skandalu. Bal w Operze co innego już znaczył dla no
wego audytorium w nowym społeczeństwie. Gest 
skandalisty stał się ·aktem deklaracji i akceptacją 
nowego porządku. Opublikowany w oficjalnym czaso·
piśmie satyrycznym o wyraźnym ostrzu politycznym 
i społecznym, Bal w Operze ustawił się w rzędzie ty
powych wówczas satyr politycznych i pamfletów kie
rowanych pod adresem aktualnych przeciwników po
litycznych i ideowych młodego państwa jako t ekst 
przedstawiający w karykaturalny sposób rzeczywi
stość przedwojenną. Poemat Tuwima spełniał obowią
zujące wówczas standardy tekstu społecznie i poli
tycznie zaangażowanego. I tak oto z podziemia lite
rackiego przeniesiony został do oficjalnego obiegu 
komunikacyjnego jako jeden z tekstów, który ten 
obieg współwyznacza. Oficjalnie więc ani politycznego 
ani społecznego skandalu w Polsce wywołać nie mógł 

poemat, tym razem, oficjalnie opublikowany. Zaata
kowano go za to bezpośrednio w prasie emigracyjnej 
(np. w anonimowym tekście pt. „Myćkiewicz"). W 
Polsce natomiast bezpośrednia krytyka poematu trak
towana byłaby jako naruszenie obowiązującej linii 
politycznej, jako wystąpienie przeciwko temu, co ofic
jalnie akceptowane. Stąd wszelkie próby krytyki Balu 
musiały posługiwać się specjalnymi taktykami prze
suwania obszaru niezgody. I tak na przykład Paweł 
Jasienica w „Tygodniku Powszechnym" dyskwalifiko
wał nie tuwimowską wizję społeczeństwa międzywo
jennego, lecz sposób, w jaki ta krytyka została wy
powiedziana. 
„Powrócił niedawno· do kraju Julian Tuwim - pisał 

Jasienica. - Wkrótce też łódzkie „Szpilki" opubliko
wały je~o utwór pt. Bal w Operze. Rzecz sama o ak
centach niby społecznych jest grubo pornograficzna. 
Dawniej ludzie by się oburzali, pisali bombastyczne 
protesty i uchwalali rezolucje. Obecnie - wzruszają 

ramionami i tyle. Istnieje u nas milcząca zgoda na 
to, że tego rodzaju utwory mogły mieć miejsce daw
niej, kiedy to o społecznej problematyce dyskutowało 
się w przerwie między popołudniem w Ziemiańskiej 

a nocą w Adrii. Dzisiaj przyjęty jest u naś poważ
niejszy stosunek do tych zagadnień. A kto tego nie 
pojmuje, ten robi wrażenie żyjącego zabytku muzeal
nego, reliktu z zamierzchłej epoki"5. Chciałoby się do
powiedzieć „poważniejszy", bo nie posługujący się 

techniką skandalu. Opis domniemanych reakcji przed
wojennej publiczności przedstawiony przez Jasienicę 

jest klasycznym opisem skandalu, który doszedł do 
skut~u. To właśnie „oburzenie, bombastyczne prote
sty, uchwalanie rezolucji" są „zdrową reakcją zdro
wego społeczeństwa" na działalność skandalisty pod-

5 P . Jasienica, Nieporozumienia „Tygodnik Powszechny" 
1946 nr 42, s. 2. 



dającego próbie wyznawane hierachie wartości. Taki 
„bombastyczny protest" pojawił się w 1946 roku tak
że. W pozycji katolickich i obyczajowych zaatakował 

Tuwima Jan Trepczik na łamach katolickiego czaso
pisma ludu kaszubskiego „Zrzesz Kaszebsko": 
„Julian Tuwim, który niedawno powrócił do kraju 
witany przez niektórych jako „wieszcz narodowy'', 
dopuścił się bluźnierstwa. [ ... Balem w Operze] Wiel
bicielom swoim sprawił Tuwim niemały zawód. Prze
de wszystkim poemat ten jest w wielu swych częś

ciach pozbawiony wszelkiego powabu artystycznego. 
Ponadto wywołuje on u czytelnika ni'esmak. Widzimy 
w nim bowiem dużo nieokrzesanego prostactwa, 
wstrętnej trywialności oraz tak zwanej „świniologii". 

Ta;ca poezja nie kształci ani nie bawi, lecz demora
lizuje, zachwaszcza duszę, bryzga naokoło siebie bło
tem, wprost suchnie. 
Najbardziej poeta zbłądził pod koniec poematu. Otóż 
zakończył on swój poemat wyjątkiem z Pisma świę
tego. [ ... ] 
Tego p. Tuwomowi robić nie wolno. Jako katolicy 
protestujemy przeciwko takiemu bluźnierczemu nad
używania naszych świętości"G . 

N A „BOCZNYM TORZE" LITERATURY I „PERY
FERIACH" ŚWIADOMOŚCI ZBIOROWEJ 

Społeczne istnienie Balu w Operze Tuwima to ciąg 

zadziwiających paradoksów. Tekst skandaliczny z 
punktu widzenia polityki i obyczajowości w 1936 roku, 
dziesięć lat później, w 1946 roku stał się aktem de
klaracji polityczno-społecznej Tuwima. Poemat, w 
momencie powstania, dostrojony do polemik i sporów 
literackich i zarazem nie do przyjęcia pod względem 
politycznym i ideologicznym, niedługo potem stać się 

miał wykładnią obowiązującej linii politycznej a swój 
kształt artystyczny postawić w stan podejrzenia. Na 
koniec wreszcie - wszystkie te zwroty historii i pa
radoksy stąd wynikające doprowadziły do sytuacji, 
w której Ba! w Operze, najwybitniejszy utwór poe
tycki Tuwima, wielokrotnie rozmijający się z czasem 
historii, osiadł na „bocznym torze" literatury - bo 
nie wziął udziału w ożywionej dyskusji na temat 
form literackich toczących się w dwudziestoleciu mię
dzywojennym, i na „peryferiach" świadomości zbio
rowej - bo nie doszedł do skutku skandal, który 
zamierzał i mógł wywołać w 1936 roku. Wszystkie 
późniejsze reakcje odbiorcze redukowały Bal w Ope
rze do wymiaru tekstu publistycznego albo ujmo
wały poemat jako przedmiot znaczący wyłącznie w 
porządkach literackich. Taki zaś sposób lektury nie 
stwarzał możliwości zidentyfikowania i podjęcia za
proponowanej przez Tuwima „postawy skandalistycz
nej'' jako sposobu istnienia w społeczeństwie. 
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Brygadier sceny: 
Ryszard Łęcki 

Swiatło: 

Henryk Draheim 
Zenon Pakura 

Rekwizytor: 
Agnieszka Pionk 

Kierownik techniczny: 
Stanisław Matysik 

Główny elektryk: 
Bronisław Gruca 

Elektroakustyk: 
Edmund Orent 

Kierownicy pracowni krawieckiej: 
Regina Darłak 

Tomasz Szwajkowski 

Kierownik pracowni stolarskiej: 
Zygmunt Lubocki 

Kierownik pracowni malarskiej: 
Edmund Nowakowski 

Kierownik pracowni tapicerskiej: 
Czesław Okrój 

Kierownik pracowni .perukarskiej: 
Danuta Taraszkiewicz 

Kierownik pracowni szewskiej: 
Jerzy Kilanowski 

Kierownik pracowni modelatorskiej: 
Marian Kujawski 

Kierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej 
Eugeniusz Parcheta 

Główny rekwizytor: 
Stefania Kujawska 

Kierownicy administracyjni scen: 
S t a n is ł a w a S ta sza k (Gdańsk) 

I z a b e 1 1 a P e n k a l a (Sopot) 



Cena: 10,- zł 
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