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„Pod Pikadorem hucząc nie odgadli. 
Ze gorzki w smaku bywa liść wawrzynu, 

Rozdymal nozdrza recytując Tuwim, 
Cg 'ira! wola! w Grodnie, Tykocinie, 

I drżala sala tubylczej młodzieży 
Na dźwięk spóźniony górą o sto lat, 

Aż entuzjastów, tych, którzy przeżyli, 
Spotkać miał Tuwim na balu UB 

Zeby zamknęło się ogniste kolo 
I trwal, jak zawsze, Bal u Senatora". 

Czesław Milosz, „Traktat poetycki" 

BAL W OPERZE 

napisał Tuwim latem 1936 roku. O publikacji pełnego tekstu nie mogło 
być mowy, druk co łagodniejszych fragmentów w lewicowej prasie przy
niósł autorowi lawinę oskarżeń, z których zarzut uprawiania pornografii 
był najmniej dotkliwy. Nacjonalistyczne zapędy brały wówczas górę, bru
talizując rzeczywistość polityczną, zza granic przenikał faszyzm, społe
czeństwu serwowano narodowe mity w wyświechtanej romantycznej 
frazeologii. Z tym wszystkim rozprawiał się poemat Tuwima. Możliwość 
nielegalnego wydania poeta odrzucił, utwór krążył więc w kilku odpisach, 
tworzą swoją legendę. 

W czasie wojny pozostawiony w kraju rękopis uległ zniszczeniu . 
W roku 1945, zdecydowany już na powrót do Polski Tuwim rozpoczął po
szukiwania jego kopii, z zamiarem natychmiastowego opublikowania 
utworu. Tekst został odnaleziony; w pełnym brzmieniu, z drobnymi au
torskimi zmianami ukazał się w pięciu kolejnych numerach „Szpilek", 
poczynając od 23 lipca 1946. Oficjalna ówczesna wykładnia pomijała uni
wersalne znaczenie poematu, traktując go jako pamflet na rzeczywistość 
sanacyjnej Polski, prorokujący przy tym rychły jej upadek. Mimo to, 
i pomimo bardzo silnej wówczas pozycji Tuwima - jako najbardziej 
„reprezentacyjnego" z poetów związanych z nową władzą - nie doszło 
do książkowego wydania utworu. Powtórzyły się zarzuty sprzed wojny -
o pornografię, o narodowe bluźnierstwo. 

W latach stalinowskich wydanie pełnego tekstu nie było już możli
we, osłabiano jego wymowę usuwając cytaty z Apokalipsy i zastępując 
kropkami co mocniejsze słowa. Pierwsza książkowa edycja kompletnego 
tekstu „Balu w Operze" ukazała się w roku 1982. W ten sposób poemat 
Juliana Tuwima IiOdzielił los wielu najlepszych utworów naszej literatury 
zawsze pozostawał poza aktualną rzeczywistością . 

• * * 
Przed napisaniem „Balu w Operze" Tuwim konsekwentnie nie dopusz

czał do swej liryki treści politycznych. Wyjątek stanowią „Wiersze o pań
stwie", w których z pozycji rzecznika 9olitycznej uczciwości sprzeciwia 
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się bogoojczyźnianej demagogii, manipulowaniu patriotycznymi uczuciami 
za pomocą mitów i pojęć rodem z lat niewoli (ten wątek powróci w „Balu 
w Operze", w jego warstwie leksykalnej. w sławetnym „ideolo"). Także 
- bardzo mocny, wcześniejszy wiersz „Do prostego człowieka" (którego 
cały radykalizm wynikać miał, jak mówi anegdota , z bezgranicznej mi
łości poety do asonansów i z zupełnego braku rozeznania w sytuacji poli
tycznej). Domeną polityki była natomiast jego twórczość kabaretowa 
i satyryczna, niekiedy bardzo ostra, zawsze jednak mieszcząca się w ela
stycznych granicach dobrego tonu, jaki obowiązywał pomiędzy ówczesną 
władzą a kabaretem. Pomawiano wic:c często Tuwima o uprawianie ko
kieteryjnego flirtu z władzą, co niektórzy próbowali w tego rodzaju kon
wencji umieszczać i „Bal w Operze". 
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„(„.) Jest oczywiście wątpliwe, aby „Bal w Operze" czynił 
politykę i polityków mniej obrzydliwymi. Istotna jest funkcja prag
matyczna kabaretu - oswajanie i przybliżanie polityki nie zawsze 
zorientowanemu widzowi, jej ludyczna wykładnia, pozwalająca na 
sterowanie gustami politycznymi.(„.) 

Kabaret (rewia) to specyficzna instytucja kulturalna międzywoj
nia o szerokim (bezpośrednio lub pośrednio) rezonansie społecznym. 
Demokratyczna i elitarna zarazem, skupiająca ludzi z różnych 
kręgów społecznych, odwiedzana przez pułkowników i „damy z to
warzystwa", przedstawicieli ziemiaństwa, finansjery i wzbogaconego 
drobnomieszczaństwa, a przede wszystkim przez „szarych inteligen
tów". Instytucja projektująca pew ien homogenizujący sposób widze
nia rzeczywistości jako niespójnego zbioru: elementów polityki 
i ideologii, zjawisk życia kulturalnego i obyczajowego (ze szczegól
nym uwzględnieniem erotyki i sek>u oraz roli pieniądza). Kabaret 
był soczewką, która skupiała podstawowe cechy zjawisk zachodzą
cych w tym obszarze spol~cznym, w którym funkcjonował Tuwim 
jako pisarz - ekspert i technik · literacki. I chyba dlatego kabaret -
- świat stal się podstawowym motywem kompozycyjno-fabularnym 
tego poematu o Sądzie Ostatecznym nad współczesną rzeczywistoś

cią" . 

Tomasz Stępici1, „z czego »7robiony« był »Bal w Operze«" 

Kabaretowy rodowód poematu jest najzupełniej oczywisty. Możliwe jest 
wskazanie konkretnych pierwowzorów - w programach estradowych 
kabaretowych, w produkcji rozmaitych teatrzyków lekkiej muzy i sce~ 
satyrycznych - poszczególnych obrazów i całych sekwencji poematu 
łącznie z najbardziej znaczącymi dla jego wymowy. Niezwykłość poemat~ 
Tuwima polega jednak na jakościowej przemianie, jakiej doznały elemen
ty przynależne do sztuki „niskiej" na skutek wprowadzenia ich w kontekst 
~sc.hatologi;zr:y. Odwrócone zostały podstawowe relacje: nie kabaret jako 
swia~, ale swiat. Jako kabaret, w którym efekty z jarmarcznej budy stają 
się ciałem kosmicznych potęg. 

(.„) Skandal zamierzony przez Tuwima rozegrać się miał 

z uwzględnieniem wszystkich koniecznych etapów i okoliczno ci 
skandalu towarzyskiego. Ale nie na skalę salonu towarzyskiego 
a wobec elity rządzącej lub szerzej nawet: wobec całego społe

czeństwa. 

(„.) Tuwim chciał skorzystać z przywilejów i swobód autora tek
stów kabaretowych wobec niekabaretowej publiczności. w społe

czeństwie zobaczył gigantyczny kabaret. I to było nieporozum.1en1e. 
To bowiem, co uchodziło w elitarnym kabarecie, zamkniętej enklawie 
istniejącej na granicy oficjalności, nie mogło być tolerowane 
w skali całego społeczeństwa, w którym obowiązywał nie tylko 
wyrazisty podział władzy i własności - także informacji J samo
wiedzy społecznej. Ten skandal przygotowany przez Tuwima, skan
dal który już się rozegrał w „mikrokosmosie" poematu, mógłby mieć . 

nieobliczalne skutki. Nic więc dziwnego, że uruchomiony został na
tychmiast cały system gestów zapobiegawczych. zgodnie zresztą 

z zasadą, by „nie dopuścić do skandalu za wszelką cenę", do skan
dalu oficjalnego, rozegranego przed całym społeczeństwem. Skanda
lista, jak aktor potrzebuje widza. Pozbawić go słuchaczy to zarazem 
rozbroić i obezwładnić. W wypadku tekslu poetyckiego sposób jest 
wyjątkowo prosty: zakaz druku. To, czego społeczeństwo wiedzieć 
o sobie nie powinno, pozostawać musi na peryferiach świadomości 
zbiorowej, w sferze nieoficjalności („.)". 

Stanisław Rosiek, „Skandalista jak autor potrzebuje widza" 

To rozsadza każdą konwencję społecznego funkcjonowania utworu , 
takze tę s':'g_erowaną _obok. Nie ma dostatecznych podstaw, by przypisywać 
Tuw1mow1 i n te n c J ę wywołania skandalu (co kilkanaście lat wcześniej 
stan~wiło ulubiony sposób istnienia środowiska artystycznego ,do którego 
nalezał): „B.al w Operze" Jest z poczucia grozy zrodzonym obrazem świata 
a skandal słuszniej będzie pozostawić sprawą recepcji utworu, także prze~ 
tych, którzy starali się o jej uniemożliwienie. 

„Bal w Operze" należy do wielkiej tradycji polskiej literatury od Balu 
u Senatora _w III części „Dziadów", poprzez „Wesele" Wyspiań~kieg0 aż 
po sekwencJę balową w „Popiele i diamencie". Szerzej rzecz ujmując -
do ogromnego kręgu realizacji motywu „tańca na wulkanie" tańca zadżu
mionych, orgii przed zagładą. Szukając ewentualnych żrÓdeł inspiracji 
Tuwil'l'1:a wskazywano „Walc" Benediktowa, późnego rosyjskiego roman
tyka, l „FoxtroTT" Zabołockiego - dwudziestowiecznego rosyjskiego 
symbolisty. Jako zjawiska pokrewne wymieniano też „Koniec świata" 
i „Bal u Salomona" Gałczyńskiego, przedwojenną poezje: katastroficzną 
i twórczość Witkacego. Tekst o największym znaczeniu - Objawienie 
św. Jana - stanowi we fragmentach integralną część działa Tuwima. 
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JADWIGA SAWICKA 
„»Apokalipsa« Juliana Tuwima" 

(„.) z elementów sztuki masowej XX ·wieku - kina, rewii, kabaretu 
- stworzył poeta nowoczesną wizję końca świata. Z tego, co uważano z.a 
jego twórczość gorszego gatunku, wydobył niespokojny rytm, recytacyi.~ 
nolić widowiskowość - to wszystko, co stanowi o sile wyrazu, o ekspresi1 
poediatu, o osiągnięciu momentalnego wrażenia przez stosowanie wciąż 
nowych i odmiennych środków dla zaskoczenia odbiorcy. Każ.~emu z pl_a~ 
nów poematu odpowiada inJ11.y rytm, inny język. Przy całej roznorodn.osc1 
jedna!$: jedność czasu, jedność sensu nadrzędnego i zamysłu dają ziawisko 
zwarte i jednolite, którym kieruje sędzia i nawiedzony - p.rorok wyda
jący wyrok. Mamy tu do czynienia z przyjętą postawą moralisty, a na_wet 
proroka, który doznał objawi~nia, znał znieprawienie świat~ i zna. ie~o 
przyszłość. Daje świadectwo Słowu Bożemu: Na ta.ką. un1wersallzacJę 
sensu utworu pozwala przede wszystkim umieszczenie Jako przedmowy 
i zakończenia fragmentów z Objawienia św. Jana, a także pewne obrazy 
stanowiące transpozycję wizji apokaliptycznych, i związana z nimi styli
zacja językowa. W poemacie następuje połączenie satyry politycznej zwią
zanej ze współczesnością (rodem z „Jarmarku rymów") i kabaretu literac
kiego ż poetyką ekspresjonistyczno-apokaliptyczną. Bal jest syntetycznym 
obrazem rzeczywistości , „obrazem ojczyzny" lat trzydziestych, prezentacją 
rzeczywistości przy pomocy ekspesjonistycznego wyjaskrawienia i grotes
kowej deformacji konkretów, z których wyrasta, obrazem przekształca
jącym się w rezultacie w apokaliptyczno-katastroficzm1 wizję. 

Wielka orgia zła , jaką stanowi bal w Operze, kumuluje zło świata 
i w konsekwencji niesie mu zagładę. Dlatego nieodłączną część poematu 
stanowi Przedmowa zawierająca fragmenty („.) Apokalipsy. ( ... ) Smok
-diabeł i wszetecznica babilońska symbolizują w „Balu ... " dwie największe 
plagi współczesnego świata. Te dwa symbole pełnią zasadnic~ą .rolę 
w uniwersalizacji tematu i tworzeniu atmosfery grozy. Smok to pieniądz, 
złoto, które zwodzi ludzi, osiąga władzę nad nimi, zrzucony jest na zie
mię aby ją zgubić. Wszetecznica jest uosobieniem rozpusty, „matką 
wsz~teczeństwa ( ... ), z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi", 
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a która znaczy ogólne znieprawienie świata. W wizji współczesnego Ba
bilonu te motywy ulegają ekspresjonistycznemu wyolbrzymieniu one de
cydują o hiperbolizacji konkretu na zasadzie deformacji i demo~izacji. 

Styl apokaliptyczno-ekspresjonistyczny dominuje przede wszystkim 
w końcowych partiach poematu, w których następuje symboliczne prze
kształcenie .się pieni~dza w węża, jaszczura, Lewiatana upostaciowanie 
z~a, przedm10t ludzkich pragnień i dążeń, kiedy ukazuje' się współczesna 
nierządnica wjeżdżająca na złotocieklym potworze. Dominującym tu ko
lorem jest purpura, podobnie jak w Apokalipsie, kolor kojarzący się 

z erotyką, i złoto, kojarzące się z pożądliwością dóbr materialnych. Sex 
i pieniądz• stanowią kwintesencję rzeczywistości przedstawionej 
w „Balu ... " 

„Wierzga na gęstym pieniężnym potoku 
Promieniejąca K .... Mać! " 

Motyw balu, zabawy, tańca na wulkanie, uczty przed katastrofą, orgii 
- rozpasania ludzkich żądz w obliczu zagłady - to jeden z najstarszych 
motywów literackich opracowywany w różny sposób. Tuwim powtórzył 
w swym poemacie ten wielokrotnie wyzyskiwany kontrast szaleńczej za
bawy przed ostatecznym upadkiem, zagładą, ale podporządkował utwór 
wizji apokaliptycznej , musiał zatem dać obraz rzeczywistości w dwóch 
n'.ejako przekrojach: pionowym i poziomym. Pionowy - to wpłyW Zo
diaku, czyli sfery pozaziemskiej, na rzeczywistość ziemską, ludzką. 

„W zodiakalnej karuzeli" na miejscu dawnych „zwierząt". 

„Siadło szpetnych małp dwanaście 

I zaczęły małpi nierząd 
W planetarne siać przepaście, 

Obręcz niebios w krąg szalony 
Złe puściły małpiszony". 

Małpim wyuzdanym figlom odpowiada szaleństwo orgii balowej. Zwró
cić tu trzeba uwagę na to, że zodiak jest kręgiem, a wirowy ruch tego 
kręgu uwidacznia się w takich określeniach jak: „karuzela", „Kręcić się", 
„krążyć". Odpowiada temu wirowy ruch na balu: „młynek kręci" , centry
fuga", „serpentyna". 

Kompozycja zamkniętych kręgów wyznacza powtarzalność katastrofy, 
jej konieczność. Powtarzalność owa występuje w kilku warstwach kom
pozycyjnych i semantycznych: „małpie koło" zodiakalne podporządkowuje 
sobie „taneczne kolo" balowników, w którym czasownik „krążyć", „krę
cić" oraz serpentyny i piruety są naturalnymi elementami balu. 

W układzie poziomym także występuje figura kola w zamkniętej wy
mianie między producentem a konsumentem, w której .pośredniczą pie-
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niądze·: „kołowrotem splą'9.nym", „za~rążyły diabelsko re!Jbaczywe 
pieniądze", „krąży, J11iliardząc, od biesa do czorta". 

Ta wpisana w utwór figura geometryczna koła pełni podwójną funkcję : 

krążenie pieniądza tworzy rodzaj błędnego koła w sferze układu stosun
ków międzyludzkich, ale krąg zodiakalny jQst obrazem cykliczności, pow
rotności tych samych procesów. Poza tym w perspektywie całości poematu 
tym koniecznym powtórzeniem cyklicznym jest katastrofa, która następuje 
w chwili, gdy zło osiąga kulminację. Bal przedstawia obraz maksymalnego 
nasilenia zła, po czym musi nastąpić nieuchronna zagłada. Figurze kola 
odpowiada powracający uporczywi11 katastroficzny refren: „Diabli biorą , 

diabli wezmą, diabli wzięli". 

Wizji apokaliptycznej w ostatecznej instancji jest podporządkowana 
cała poetyka poematu - jego męczący natarczywy rytm, zmienne tempo, 
wszystkie dźwięki niesemantycz!'le, które znaczą dzięki asocjacjom 
brzmieniowym i kontekstowi ( ... ). Deformacja języka, porozrywane słowa, 
cząstki_ słów, oderwane słowa - stanowią ekwiwalent opętanego tempa 
balu, bezsensu sytuacji. Operację te ujawniają cząstki wyrazowe tkwiące 
w świadomości ludzi, ich skojarzenia wynikające z tempa balu, rytmu 
erotyki, parady wojskowej, niezintegrowane ułamki demonstrują clllaos 
sytuacji ( ... ). Niezgoda na język współczesny panuje w tym poemacie. 
Sfunkcjonalizowanie wszystkich możliwości ekspresji językowej, cała 

praca nad językiem służy tu wyrażeniu postawy buntu. 

„ A tam s'ię częlo, tam fermentowalo 
Glębiej niż sięga utoczone slowo. 
W grozie żyl Tuwim, milknąl, gral palcami, 
Na jego twarzy hektyczne wypieki. 
I, rzec by można, wojewodów ludzil 
Jak później ludził dobrych komun'istów. 
Krztusił się. W krzyku drugi byl zawarty, 
Zamaskowany: że spoleczność ludzka 
Sama już w ssbie jest dziwem nad dziwy, 
Ze my chodzimy, jemy i mówimy 
A eviekuista światlość już nam świeci. 
Jak ci, co w hożej, uśmiechniętej pannie 
Widzieli szkielet z pierścieniem na kości 
Był Julian Tuwi m („.)". 

Czesław M1łosz, „Traktat poetycki" 
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JESTEM DŁUŻNIKIEM LITERATURY 
Z Tadeuszem Woźniakiem rozmawia Jerzy Makselon 

. - Wiele lat temu zamienił pan estradę, a więc i mass-media na elitarną sztukę 
Jaką . jest teatr i muzyka w nim istniejąca. Dziś jest pan Jednym z najbardziej 
dośw~adczonych i najbardziej twórczych kompozytorów muzyki teatralnej. pytanie 
o panską gitarę musi więc być irytujące, w nim Jednak zawarłoby się całe zasko. 
czenie, związane z charakterem muzyki do „Balu w Operze", jakie dzielę - Jestem 
pewien - z większością zasiadających na widowni. Zapytam więc 0 e1e1<tron11s.ę: 

czy muzyka elektroniczna jest dziś szczególnie bliska Tadeuszowi Woźniakowi, czy 
odpowiada Jego obecnej stylistyce, czy też może jest doświadczeniem Jednorazo
wym, podjętym na użytek tego spektaklu? 

- W „Ba~u w Operze" istnieją dwa światy: rzeczywistość fasadowa 
kary~aturalme_przedstawiona przez Tuwima, która jednak jest rzeczywi~ 
~tośc1ą p:awdz1~ą, ~zymś co istnieje i dzisiaj, na co mamy dowody tu 
1 w okollca_ch, 1 świat autorskiego komentarza. Ponieważ przyjęliśmy 
utwór :ruwrma z przekonaniem, że nie jest to sprawa która była że ona 
długo Jeszcze d~tyczyć będzie sensu tej rzeczywistości, w której 'żyjemy, 
trzeba było takze w m1:1zyce stworzyć odpowiedniki obu tych światów 
d"'."a J?lan?' m':lz;yczn~. _Pierwszy należy do tej skarykaturowanej rzeczy~ 
w1stosc1, Jest JeJ częsc1ą - tu posługuję się orkiestrą i muzycznym kon
krete.m, to znaczy_ tango ma być najprawdziwszym tangiem, mazur _ ten 
naJw1ększy po:~k1 wyn~lazek m~zyczn'( - też ma być takim idealnym 
„nad-mazurem . Natomiast drugi plan Jest naszym autorskim współczes
nyi:i ko1'.1entarze~~ i tu używam muzyki elektronicznej. Dlac'zego? Poni
waz to Jest własme współczesność, te!'l nowy świat dźwięków jaki się 
otworzył przed muzyką. Także dlatego, że mogę tu oddać to do Tuwim 
tak wspaniale zrobił z językiem - deformację, zbitki skojarze~iowe pou
rywane .sł?wa do tego elektronika najlepiej się nadaje. Czyli i'.iżycie 
elektroniki w „Balu w Operze" ma podwójny sens, uzasadnia się pod
wójnie. 

- Ko~entarz autorski oznacza tu, o ile dobrze rozumiem, nie tyle Komentarz 
do czegos, co obiektywnie istnieje, ale tę formę autorskiej obecności która nie
bytu. wyłaniając świat określa zarazem optykę w jakiej go odbieramy. 1~a zeJ 
mówiąc, tworzy fakty i ich znaczenia. Rzeczywiście, rolę tej twórczej siły pełni 

w spektaklu muzyka, co pana stawia w sytuacji demiurga. Zastosowanie muzyl<i 
elektronicznej dodatkowo podkreśla - moim zdaniem - nawet metaforyzuje tal<i 
stan rzeczy. Elektroniczne dźwięki wyłaniają się rzeczywiście z niebytu bez Ja1<1e
g_okolwiek pośrednictwa, powstają w twórczej samotności, w której dop~trywalbYm 
się ... 
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- Jeśli chce pan powiedzieć, że jest to kontynuacja tego co robiłe~ 
śpiewając z gitarą, to zgadzam się: jest to w prostej linii kontynuacJa 
liryki, jaką uprawiałem kilkanaście lat temu. 

- choć pos!Uguje się pan zupełnie Innymi środkami, co wynika z charakteru 
tejże autorskiej obecności w tekście Tuwima. W materii muzycznej są to pastisz, 
parodia, wariacja - różne formy muzycznego cudzysłowu. I muszę powiedzieć, że 
rzadko zdarza się słucha<: tego rodzaju aluzyjnej, „erudycyjnej" muzyki, w której 
każde odniesienie byłoby tak znaczące, tak bogate w skojarzenia, tak zabarwione 

jut nie muzycznymi, ale kulturowymi sensami. 

- Starałem się poprzez te cytaty sięgnąć do archetypów które wszyscy 
w sobie nosimy to znaczy do moich bardzo osobistych archetypów. To 
płynie z duszy 'a nie z rozumowej k_alkul~cji._ Wychowan:r zostałem 
w Warszawie czyli w dawnej Kongresowce 1 wie pan, tam Jest tal"., ze 
kiedy Polak się upije to śpiewa rosyjskie piosenki_. My si~ te~o ws_tydztmY, 
ale te wpływy nosimy w sobie i one są bardzo ~tlne. ~1e \:'iem Ja~ rzecz 
wygląda w innych regionach, pewnie są to p1~senk1 w innym Języku, 
w Kongresówce jest właśnie ta~. Jeśli więc cytuJę - _w bardzo.przeryso
wanej wynaturzonej postaci daimy n11 to mazura, to Jestem z. mm ~-ardzo 
blisko'. i wynika to nie z zimnej kalkulacji 3:le z potrzeby afJrmacJl tego 
archetypu w sobie i w tym tak bardzo polskim tekście Tuwima. 

_ czy odczuwa pan potrzebę nazwania tego co robi pan w teatrze? Na pewno, 
sądząc po „Balu w Operze'', nie komponuje pan tak zwanych ilustracji muzycz
nych. z jednej strony pańska muzyka pozostaje w bardzo głębokim, mtymnym 
kontakcie z tekstem literackim, z drugiej - w tym przypadku - stanowi poll· 
stawową tkankę przedstawienia, organizuje je przestrzennie I rytmicznie, bUllUJe 
znaczenia. A teatr muzyczny czy teatr z udziałem muzyki stał się zJaw1s1<1em 
bardzo rozległym, posługiwanie si~ nazwami dawnych gatunków jest prawie nle-

motliwe ... 

- Owszem odczuwam taką potrzebę, bo przyszedł już moment w któ
rym muszę za~ząć określać· swoje miejsce w rzeczywistości, a co_ z~ tym 
idzie - efekty i motywacje mojej pracy. Muszę wiedzieć co robię 1 dla
czego robię. Najogólniej rzecz biorąc moja praca w teatrze jest spełnia
niem pewnej użytkowej funkcji która wiąże się z mojej strony z przy
jemnością obcowania z literaturą, z różn21 literaturą. Nie za~y~am się 
z jednym tomikiem na piersi, realizuję różne spektakle po~naJ~C 1 st~su
jąc różne poetyki, różne filozofie - co jest zgodne z moJą c.1eka"'.'osc1ą 
świata. Tylko tyle umiem powiedzieć o swojej muzyce i o swoim rmeiscu 
w teatrze .Nazwać cokolwiek jest rzeczywiście trudno, żyjemy w _czasach 
w których wszystko się miesza ze wszystkim, szczegól_mE'. t_radycy~na ~ul
tura inteligencka z różnymi formami kultury plebeJsk1eJ, tak :i;e w:1ele 
rozróżnień - gatunkowych, formalnych - po prostu traci sens. N1_ektorzy 
twierdzą, że jesteśmy w epoce absolutnie _ de~a?enc~iej. J'.1 tak me ':1w~
żam, sądzę że w tej eklektycznej rzecayw1stosc1 mozllwe Jest uprawi3:me 
wielkiej sztuki i są tego przykłady. Pytał mme pan o muzykę el~k~roru~z
ną. Muzyka elektroniczna j_est czy była m_uzyką po'?u.larną, ale JeJ mozl:
wości wyrazowe, brzmiemowe, elektro~1czna mozh"."ość kształtowama 
świata dźwięków wpłynęła bezpośredmo na techmkę kompozytors.ką 
w muzyce poważnej. Między innymi dlatego, że otwarła og1om_ne, nie
ograniczone pole poszukiwań jakiego nie było w muzyce od tysięcy lat. 
To nie znaczy, że trzeba przestać grać na skrzypcach, 3:le stukanie młot
kiem w fortepian czy pocieranie kalafonią pudła w10lonczeh straciło 
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rację bytu. Nie jest już po prostu poszukiwaniem, z czego zdają sobie 
sprawę wszyscy wielcy dzisiejszej muzyki. 

- Mówi pan o stukaniu młotkiem w fortepian, które poza wszystkim - poza 
poszukiwaniem, eksperymentem - miewa też charakter ptowokacji, artystycznego 
skandalu. Takiego skandalu jakim miał być, a jeśli nawet nie miał być w int~nCJi 
:ruwima, to stał się „Bal w Operze". czy nie odczuwał pan pokusy przeniesienia 
tego na muzykę, popełnienia muzycznego skandalu? 

- Nie. Ani przez chwilę, bo wtedy zajmowałbym się sobą a nie Tu
wimem. Byłaby to próba mojej własnej autokreacji bez związku z tek
slem, który w moim odczuciu jest przejmującym, bardzo precyzyjnym 
modelem świata i ze skandalem artystycznym nie ma już nic wspólnego. 

- Powiedział pan: zająłbym sio; sobą a nie Tuwimem. Robi pan różne rzeczy, 
trzykrotnie „Wesele" na przykład, korzystając z własnej wrażliwości, z własnego 
warsztatu kompozytorskiego. Czy łatwo jest stworzyć odro;bną estetykę do każ<1ego 
spektaklu, czy wyczuwa pan w sobie jakąś granicę poza którą trudno byłol>y 

panu , jako kompozytorowi wykroczyć? Inaczej: jak głęboko sięgać może Inspiracja 
literacka? 

- Literatura jest tym, co pomaga przekraczać. Oczywiście nigdy nie 
przeskoczę samego siebie. Ale literatura inicjuje poszerzanie mojej este
tyki muzycznej, bo rozwija moją wrażliwość. Literatura nie jest rozumo
wym pratekstem do wykroczenia poza coś co jest najbardziej mi bliskie 
w ogóle, ale nigdy nie wpadłbym na to, że coś można zrobić tak albo 
inaczej, gdybym to robił bez tekstu i poza teatrem. Jestem więc dłużni
kiem literatury. 

- Czy znaczy to, że literatura może inspirować rozwój muzyczny, Kompotzy
torski? I czyżby to stanowiło jeden z powodów dla których zajmuje się pan 
muzyką teatralną? 

- Myślę, że najważniejszy. Przymus czynnego przebijania się przez 
literaturę, to znaczy w moim przypadku możliwość jej muzycznego inter
pretowania, jest moją największą przyjemnością. 

- Czy zalążek tej świadomości składał się już na decyzję porzucenia estrady? 

- Na pewno wtedy nie umiałbym tego sformułować, ale coś pewnie 
było i to dużo wcześniej bo przecież od dawna krążyłem wokół teatru. 

- Właśnie, na początku był taniec? 

- Tak, pierwsze związki ze sceną zawarłem jako uczeń szkoły baleto-
wej, której nigdy zresztą nie skończyłem - nie umiałem poświęcić tań
cowi tyle sił i potu by osiągać takie efekty jak moi koledzy. Ale to wtedy 
właśnie ukształtowała się moja przyszłość, bo wykonując różne zadania 
w teatrze - od statystowania w operze i małych ról tanecznych - dosta
tecznie poczułem zapach kulis i to zdeterminowało całe moje życie. 

- co widać i w pańskich balladach, które mają posmak zdarzenia teatralnego, 
aktorskiego ..• 

- Jeśli tak, to poza moją intencją - ja chciałem śpiewać piosenki. 
To zresztą nie były ballady. Ballada to dość wyraźnie określony gatunek 
literacki i muzyczny, w którym w kupletowy sposób opowiada się pewną 
anegdotę. Anegdot w moich piosenkach raczej nie było, jeśli zdarzały się, 
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to sporadycznie. Nazwano je balladami z rozpędu, dlatego że śpiewałem 
sam z gitarą. Ale to nie były ballady - jakieś impresje poetycko-:f1lozo
ficzne, ktoś to nazwał pogodnym filozofowaniem. Byłem urażon.y kiedy to 
usłyszałem•, teraz po latach wydaje mi się, że to trafne określenie. 

- czy „Bał w Operze" jest jedną z kolejnych pańskich realizacji, czy też mote 
- z powodów 0 których mówiliśmy wcześniej - jest wydarzeniem w Jakimś 

sensie szczególnym? 

- Jest czymś szczególnym. Zwykle dokonuję częściowej, fragmen.
tarycznej interpretacji utworu i ponoszę także częścio.v,1 odpowicdzialn.ośc. 
Tu otrzymałem możliwość interpretacji pełnej i to tekstu_. który zaw,1era 
całościową wizję świata, co mnie, ażebym mógł tę w1zJę przełozyc n.a 
wartości muzyczne, zmusza do zadania sobie najbardziej _osob1stysh. ~ytan. 
Bardzo intymnie rozmawiam z tym tekstem i staję s.1ę Jeg? "'.łasc~c1elem 
- to nie jest megalomania, tak musi być siłą rzeczy, mac~e! me mo~łbym 
wymyślić ani jednego dźwięku. Więc staję się jego >yłaśc1c1~lem l Jestem 
odpowiedzialny za jego brzmienie, klimat, znaczenia. To Jest ogromna 
przyjemność. Zwykle reżyser może .Poprze.wra~ać to c_o Ja swOJ~ ~yzy~ą 
proponuję, tu - niczego reżyserowi me uJmuJąc - me ma tak1eJ mozl1-
wości. 

_ Czy nie jest to zatem krok w kierunku autorskiego spektaklu, w którym_ za 
sprawą muzyki mógłby pan w pełni, bez żadnych ograniczeń, zrealizować w1zJę 
swojego teatru? 
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TEATR 
ROZRYWKI 
W CHORZOWIE 

Dyrektor i Kierownik 

Artystyczny 

Z-ca Dyr. ds. administracyjnych 

Z-ca Dyr. ds. technicznych 

Główna Księgowa 

Kierownik Literacki 

Kierownik Muzyczny 

Kierownik Wokalny 

Dariusz Miłkowski 

Janusz Królik 

Lech Połcik 

Henryka Cisowska 

Rajmund Hanke 

Jerzy Jarosik 

Ewa Mentel 

Jan Wierzbica Kierownik Zespołu Wokalnego 

p.o. Kierownika Zespołu 
Baletowego Izabela Popluc-Chwastecka 

Koordynator Pracy 
Artystycznej 

Redakcja programu Jerzy Makselon 

Współpraca literacka Piotr Zaczkowski 

Redakc1a graficzna Pi<''• Naliwalko 

Ewa Nowiaszak 

Kierownik Działu Produkcji Srodków 

Inscenizacyjnych i Obsługi Sceny 

Kierownicy pracowni: 

- modelarsko-malarskiej 

- krawieckiej damskiej 

- krawieckiej męskiej 

- perukarskiej 

- farbiarsko-pralniczej 

- kapeluszy i kwiatów 

- szewskiej 

- stolarskiej 

- ślusarskiej 

Kierownik Sekcji Oświetleniowej 

Kierownik Sekcji Elektroakui;tycznej 

Brygadier sceny 

Starsza garderobiana 

Rekwizytorzy 

Kierownik Działu Obsługi Widowni 

Andrzej Nike 

Ireneusz Bujakiewicz 

Magdalena Korczak 

Jan Kucharski 

Zofia Jankowska 

Elżbieta Kubica 

Izabella Malecha 

Jan Tyka 

Krzysztof Danewicz 

Henryk Radzioch 

Marek Mroczkowski 

Ryszard Gruszka 

Lech Jesionek 

Teresa Fularska 

Zofia Sadek 
Jan Sobieraj 

Ryszard Zima 

Organizacja spektakli - Biuro Obsługi Widzów, telefon 413-231 (-5) wew. 260 , 261. 

Kasa biletowa czynna w godzinach 10-12 i od lp do chwili rozpoczi:cia spektaklu. 

W poniedziałki kasa nieczynna. 
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PRZEDMOWA 
(Z OBJAWIENIA SW. JANA) 

I zrzucony jest smok wielki, wąż ów starodawny, któ

rego zowią diabłem i szatanem, który zwodzi wszystek 

okrąg świata. Zrzucony jest na ziemię i aniołowie jego 

z nim są zrzuceni.„ (VII). 

Chodź, okażęć osądzenie onej wielkiej wszetecznicy, 

która siedzi nad wodami wielkimi. Z którą wszeteczeń

stwo płodzili królowie ziemi i upili się winem wszeteczeń

stwa jej obywafcle ziemi. I odniósł mię na puszczę 

w duchu. I widziałem niewiastę, siedzącą na szkarłatno

-czerwonej bestii pełnej imion bluźnierstwa ... A ona nie

wiasta przyobleczona była w purpurę i szkarłat, i uzłocona 

złotem i drogimi kamieniami, i perłami, mając kubek złoty 

w ręce swej, pełen obrzydliwości i nieczystości wszete

czeństwa swego„. I widziałem niewiastę onę pijaną krwią 

świętych i krwią męczenników Jezusowych. A widząc ją, 

dziwowałem się wielkim podziwieniem„. (XVll). 

Potem słyszałem głos wielkiego ludu na niebie, mówią

cego: Alleluja! Zbawienie i chwała, i cześć, i mo@ Panu, 

Boga naszemu. Bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego, 

iż osądził wszetecznicę onę wielką, która kaziła ziemię 

wszeteczeństwem swoim, i pomścił się krwi sług swoich 

z ręki jej. (XJIX). 

adaptacja i reżyseria Tadeusz Ryłko 
muzyka Tadeusz Woźniak 
aranżacja Włodzimierz Romanowski 
scenografia Jacek Zagajewski 
choreografio Julian Hasiej 

Wodzirej 

Kelnerki 

Kelnerzµ 

Agitator 
gościnnie 

o b s a d a 

Elżbieta Okupska 
Ryszarda Celińska 
Maria Meyer (gość) 
Katarzyna Gniewkowska 
Andrzej Celiński 

Jacenty Jędrusik (gość) 
Andrzej Warcaba (goś.ć) 
Wiesław Cichy 
Tadeusz Woźniak 

tancerze i wokaliści Teatru Rozrywki: 

Ewa Bartnik-Kabsa, Mariola Florek, Beata Jabłońska, 
~rszula Jodłowiec, Urszula Kamysz, Ewa Kawalec, Gra
zyna Kowalczyk, Jolanta Krzystkiewicz, Mariola Kubik, 
Bogusława Machura, Grażyna Michno, Izabela Popluc
-Ch,~asteckn, Agata Ratajczak, Małgorzata Sury, Dorota 
Szek1eta, Jolanta Szewczyk, Jolanta Wrońska, Dariusz 
Banaszczyk, Tomasz Brońka, Stanisław Cichocki, Marian 
Florek, Adam Gnida, Mirosław Jarosiński PiQtr Koło
dziejczyk,Janusz Krzypkowski, Dariusz Ni:budek, Adam 
Rakcczy, Marek Rosół, Kazimierz Vfola, Roman \Vaw
reczko, Jan Wierzbica, Marek Winkiel, Andrzej Woźniak 



oraz 

orkiestra pod dyrekcją 

Jerzego Jarosika 

asystent reżysera 

asystent scenografa 

asystent choreografa 

przygotowanie wokalne solistów 

przygotowanie wokalne zespołu 

inspicjent 

sufler 

- Elżbieta Okupska 

- Anna Pomorska 

- Roman Wawreczko 

- Ewa Mentel 

- Jan Wierzbica 

- Zdzisław Ogos 

- Anna J aeschke 

Piosenkę „Tęsknota" skomponował Jan Wierzbica. 

Muzykę elektroniczną w wykonaniu Romualda Andrzejewskiego 

nagrano w Studio Polskiego Radia w Bydgoszczy. 

Reżyser dźwięku - Mirosław Worobiej . 


