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JULIAN TUWIM: 

Wielkie i nieprzeliczone są obrzydliwości widowiska scenicz
nego zwanego operetką. Nędza idiotycznego szablonu, mdłej tkli
wości, taniego wyuzdania i posępnych dowcipów, chamstwo 
„przepychu", głęboka, czarna nuda odwiecznych sytuacji, banały 
smutnych „efektów" - cały ten stęchły tort, napchany melodra
matycznymi słodkościami, oblany przesłodzoną śmietaną, jakimś 
kremem z malinowym sokiem, czyli „muzyczką", ta ohyda, obli
zywana lubieżnie przez kretynów z parteru i bawichamków z ga
lerii, słowem cała ta instytucja sceniczna, zwana operetką, po
winna 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 cudownie porywające. Ale starą idiotkę, operetkę, na
leży zamordować. Nawet ją trochę pomęczyć przed śmiercią, 
żeby wiedziała ... Głupie to widowisko, którego nędzę uwypuklają 
coraz wspanialsze wystawy i coraz ordynarniejsze „wstawki", 
powinno stanowczo ustąpić miejsca komedii muzycznej. 

(Julian Tuwim „Kilka słów o operetce") 
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TADEUSZ ŻELENSKI BOY 

„LECZ CZCI CI NIE ODDAM" 

. ( ... ) Rzadko zdarza się równie jednomyślny chór zachwytów 
~ak ten, którym przyjęto niemiecką krotochwilę, uznając: ją za 
Jedn~ z naj~eselszych. Wesoła a niewinna - pisano; „bez tłu
sto-p1eprzneJ przyprawy" - podnoszono z uznaniem. Dziwiono 
się nieoczekiwanej lotności germańskich autorów. 

Nie_ wiem, jakie były losy tej farsy w jej ojczyźnie, ale u nas 
stała się ona na długo niemal klasyczną. Utrzymywała się wiele 
lat w . repertuarze, grywali w niej najlepsi aktorzy. Sam wielki 
Frenkiel na szczycie sławy, nie wsydził się na gościnnych wy
padach zagrać sobie po cichu dyrektora Striesego; miałem roz
kosz oglądać go w tej roli w krakowskiej „Bagateli". 

, ~ nic dziwnego, że farsa _ta mogła aktorom szczególnie przy
pasc do serca. Dyrektor Stnese - obecnie naturalizowany jako 
Strzyga-Strzycki - to żywy pomnik na grobie dawnych wę
drown:;:ch teatrów. Każdy z aktorów wczorajszego czy przed
wczoraJszego pokolenia znał jeszcze takiego Striesego, często 
stawiał pierwsze kroki w jego teatrze. Dyrektor Striese przed 
premierą, a dyrektor Striese po klapie to cały poemat! 

Pomysł tej farsy był w istocie dowcipny i zabawny. Zasuszo
ny profesor łaciny ma w szufladzie młodzieńczą tragedię wier
szem, „Porwanie Sabinek". Dyrektor wędrownego teatrzyku 
liczy na to, że wystawiając sztukę małomiasteczkowego lumina
rza z!~ka upragniony sukces, a może i prywatną subwencję od 
szczęshwego autora. Zamęt, jaki powiew kulis wnosi w ciche 
mieszczańskie życie, wyzwalając utajone słabostki, jest treścią 
wesołych perypetyj farsowych. 

Teatr „Buffo" uznał, że mimo swojej pięknej kariery scenicz
nej komedia braci Schonthan wymaga kuracji odmładzającej. 
Powierzono ją magicznym dłoniom Tuwima, który wyspecjali
zował się na takiego teatralnego Woronowa. Rozbujana, rozśpie
wana, oszalała , ta dawna poczciwa komediofarsa w stylu naszego 
Bałuckiego robi wrażenie, że ją podlano koniakiem; fantazja ko
miczna nie ma w niej granic ani hamulców. Służąca profesora 
łaciny koniuguje biegle narzecze Rzymian, na przemian to plą
sając lekko ( ... ), to z rutyną skończonego belfra poprawiając po
wierzone sobie zadania uczniaków. Profesor boleje nad skanda
licznym wypracowaniem ucznia, któremu przepowiada jako 

łacinnikowi najsmutniejszą przyszłość. Z trudem przypomina 
sobie nazwisko tego ucznia: Tadeusz Zieliński... A kiedy profesor 
Owiczowicz wsydliwie wydobywa gruby zeszyt, aby złożyć swo
ją tragedię w dłonie teatralnego wycirucha, sytuacja osiąga kul
minacyjny punkt humoru. Bo któż oprze się takim wierszom 
Sabinki, w nieopisany sposób wydeklamowanym przez Węgrzyna: 

A choć wyrokom bogów z pokorą się poddam, 
Wszystkom gotowa oddać, lecz czci ci nie oddam ... 

(Cytuję z pamięci, więc nie ręczę za ścisłość, ale „lecz czci 
ci" jest wierne i jest arcydziełem melodyjności. Obawiam się, 
że pamięć tego wiersza utrudni niejednej kobiecie obronę swojej 
czci; przypomni sobie cytat, rozśmieje się i machnie ręką ... ) 

Potem rzecz trochę stygnie. My bylibyśmy ciekawi losów 
„Porwania Sabinek" bodaj na próbach; zrobiono nam apetyt na 
panią dyrektorową, „piękną Helenę" o 180 cm wzrostu, na obie
cującego Czesia, który grając młodego Tella, zaczął spokojnie 
jeść jabłko i spowodował tym nieobliczalne katastrofy; zamiast 
tego, zgodnie zresztą z wolą braci Schonthanów, pokazują nam 
wszystko inne. Że pan profesor, boi się pani profesorowej; że 
nikt nie wie (i nie dowie się), skąd pan Gromski zna pana Owi
czowicza i gdze nabawił się chorej wątroby; że pani Madzia jest 
zazdrosna o przeszłość męża i dumna równocześnie z urojonych 
wyczynów przedmałżeńskich tego donżuana; że panna Anulka 
poznała w Krynicy przystojnego młodzieńca... Ale im bardziej 
zainteresowanie dramatyczne groziłoby omdleniem, tym ener
giczniej przychodzi z pomocą nasz W oronow machając szprycą, 
szczepiąc w naszych oczach starej farsie gruczoły co najmniej 
piętnastu małp naraz, faszerując ją bezlikiem konceptów i ka
wałów, używając po prestidigitatorsku - czasem nadużywając 
nawet - wszystkich palców u rąk i u nóg, aby nas doprowadzić 
wreszczie do tradycyjnej wielkiej sceny, kiedy dyrektor Strie
se - nie, dyrektor Strzyga-Strzycki - zjawia się po klapie „Por
wania Sabinek". 

Bo ten typ widowisk przyrządza się po trosze systemem cho
inki. Scina się drzewko, wstawia się je w metalową podstawkę 
i wiesza się na nim, co dusza zapragnie: orzechy, papierowe łań
cuchy, świeczki, szklane kule, pierniki. Drzewka nie szkoda, bo 
i tak by uschło, a choinkę lubią małe i duże dzieci. Ale łatwo 
przeładować ją przysmakami. Autor pisząc komponuje sceny od
dzielnie i bawi się nimi, ale widz połyka to na jeden raz, pojem
ność jego jest ograniczona. Ale nadmiar dowcipu to niebezpie
czeństwo, które nie każdemu grozi, darujmy więc Tuwimowi ten 
najniewinniejszy z nadmiarów. 



. W r ol.i d~rektora. Strzygi-Strzyckiego p. Węgrzyn rozwinął 
i;:nepospohtą. siłę komiczną, którą podnosiła jeszcze do kwadratu 
~ego wsl?amała ~ragiczn:i .maska, zachowa,na z całą kokieterią 
i przYI?roszona piękną siwizną; można przypuszczać, że ta rola 
na dłuzszy czas sprolonguje tradycje sceniczne Porwania Sabi
nek". Pan Znicz jest bezkonkurencyjny w roi~ch poczciwców 
zaplątanych w najdziwniejsze sytuacje. W pierwszym akcie zwła
szcza, jako łacinnik w każdym celu, był rozkoszny. Później, kie
dy ten. zasuszony pantofel kropi nam ni stąd, ni zowąd kuplety 
o „ko~i.etkac.h'', mącą się trochę pojęcia, jakie zdołaliśmy sobie 
wy:ob~c o, _Jego charakterze. A już kiedy panna profesorówna 
szku~uJe nozką krok kankana ... To już są licentiae poeticae roz
bawionego poety, na które nie pozwoliliby sobie bracia Schon
t~an; gdyb7. jeden z nich do tego stopnia stracił równowagę, dru
gi przywrociłby mu ją słowami: „Aber mein Bruder ... " Bo to 
były poczciwe Niemcy z czasów „Fliegende Blatter", anno 1885. ( ... ) 

(Recenzja z przedstawienia w Teatrze „Buffo" 
w Warszawie zamieszczona w „Kurierze Po
rannym" 1938, nr 279. Przedruk w: T. Żeleń
ski-Boy, „1001 noc teatru'', PIW 1975). 

Edward W ebersfeld 

BENEFIS STASIA 

Olbrzymie afisze rozlepione na wszystkich rogach ulic i roz
rzucone po sklepach i handlach zapowiadały benefis jednego 
z artystów bawiącej w mieście trupy prowincjonalnej. Tłumy 
ciekawych zalegały chodniki, tamując wolne przejście, i wczyty
wały się w ten szczyt szarlatanerii, jakim był ów plakat. I było 
co czytać istotnie. 

Aby dać pojęcie czytelnikowi o tych fortelach, do jakich be
nefisanci prowincjonalni zwykli się uciekać, jeżeli chcą jaki taki 
mieć dochód, przytoczę ważniejsze ustępy w brzmieniu dosłow
nym. U góry plakatu zlepionego z dwóch arkuszy błyszczał napis: 
B e n e f i s, potem firma dyrekcyjna, data, pod nią zaś te słowa: 
„Na podwyższenie funduszów Stanisława Mikulskiego". 

czyli 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

czyli 
„Co kto lubi" 

czyli 
„Bukiet dramatyczny" 

Nastąpi 
1-szy akt z opery narodowej 

„Krakowiacy i Górale" 
N a zakończenie 

Obrazy z żywych osób, oświetlone ogniem 
bengalskim 

1 „Sobieski pod Wiedniem" 
2 „Pomnik w kaplicy Potockich na Wawelu" 

3 „Mojżesz na Górze Synaj, odbierający dziesięcioro przykazań" 
Dalej następowały ceny miejsc, godzina rozpoczęcia wido

wiska, a u samego spodu dwuwiersz częstochowskim heksame
trem: 

A kto chce wstąpić do królestwa niebieskiego, 
Niech śpieszy na benefis Stasia Mikulskiego. 
Zbyteczne byłoby dodawać, że taki afisz wywołał sensację 

u chciwej nadzwyczajnych rzec:z:y publiczności, i chociaż znalazł 
się jeden i drugi, który pokiwał głową, z ironicznym uśmiechem 
przeczytał to arcydzieło stylu i pomysłu, ogół jednak zacieka
wiła rzecz dotąd nie widziana, podana w niebywałej formie, 
i chociaż nakład tych olbrzymich prześcieradeł kosztował bene
fisanta 27 guldenów - ostateczny rezultat pod względem finan
sowym wypadł nadspodziewanie świetnie. 



- Kurtyna spada, naród bije brawo i sztuka ci mi kompletnie 
się spodobała. 

Nikt nie oponował Stasiowi, tym więcej że wszelka opozycja 
byłaby nie na czasie. Afisz był już w ręku publiczności i trzeba 
było bądź co bądź usprawiedliwić ów nieszczęsny „Bukiet dra
matyczny". Chociaż ułożony przez Stasia program tej awantury 
scenicznej nie miał sensu, to jednak pozostawało nam jedyne tyl
ko wyjście: odegrać to, co było zapowiedziane. Naprędce spisano 
na arkuszu papieru, w jakim porządku artyści po sobie mają 
wchodzić i produkować się, zostawiając każdemu dowolny wy
bór przedmiotu. 

Tak więc pierwszy ustęp programu ustąpił na razie z porząd
ku dziennego.„ 

Następnie prześpiewano „Krakowiaków i Górali", w których 
Staś grał Bryndusa i bez niego zrobiono próbę z prozy, benefisant 
śpieszył się do miasta obejść resztę domów i dalej karotować 
nieszczęśliwą publiczność. 

- Józek! - krzyknął na maszynistę - pamiętaj o skrzy
niach! A ty, Moszku - zwrócił się do Żyda faktora, dostarcza
jącego rekwizytów na przedstawienia - nie zapomnij dwanaście 
czystych prześcieradeł, sukno czarne i zbroję od introligatora. 
Ale, ale, dyrektorze, funt białego ognia bengalskiego!... 

Po wydaniu tych dyspozycji ulotnił się Staś, a my kończyliś
my próbę z „Krakowiaków". 

Przed godziną piątą przyszedłem do teatru i zastałem Stasia 
zajętego przygotowaniem do spektaklu. Na scenie leżały pozbija
ne łaty, na których Staś umocowywał tekturowego konia, po
malowanego na biało. 

Nieszczęsny ten bohomaz, pędzla benefisanta, miał przedsta
wiać bachmata, na którym Sobieski pobił Turków pod Wiedniem. 
Staś zwijał się żwawo na wszystkie strony. Oglądał skrzynie, 
przepatrzył prześcieradła, rozmierzał kirowe sukno, przyniesione 
przed chwilą, i paląc cygaro, co było rzadkim u niego wypad
kiem, pomrukiwał przez zęby melodię z „Krakowiaków i Górali". 

Kochany kolega nienawidził wszystkiego, co miało nazwę ty
toniu, ale po nadmiernym użyciu alkoholów zapalał zawsze cy
garo, które więcej żuł zębami, niż palił; wtenczas każdy mu ustę
pował z drogi, bo w nietrzeźwym stanie stawał się bardzo 
wojowniczy, sam nawet ostrzegał przed sobą, powtarzając wszem 
wobec: 

- Z drogi ci mi, smarkaczu, Barabaszu, bo Staś cygaro kurzy! 
Znałem usposobienie naszego Stasia; rzuciwszy więc zaledwie 

okiem na scenę poszedłem do garderoby, gdzie koledzy zajęli się 
już charakteryzacją i ubieraniem. Wybiła nareszcie godzina roz
poczęcia widowiska. Muzyka miejscowa, złożona z pięciu Żydków, 
grywających przy akompaniamencie „resziłków i cymbałków", 
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ucięła skocznego mazura, zakrawającego tempem na St.r~uss~v:
skiego walca, szybkonogi afiszer porozpalał lampy w sah i goscie 
zaczęli tłumnie zapełniać krzesła i miejsca stojące. 

Staś znał gusta publiczności i wiedział, czym jej przemówić 
do smaku. 

Sala napełniała się szczelnie, wszystkie krzesła zajęte, parter 
nabity, że szpilki by nie wetknął, a przy kasie ścisk i gwałt nie
słychany. Proszą, krzyczą, wymyślają, każdy chce być w teatrze, 
a w sali nie ma już miejsca. Żydki, którzy wyjątkowo tylko albo 
wcale nie uczęszczają do teatru, dostarczyli dziś licznego kon
tyngensu: ściągnął ich Mojżesz z przykazaniami. 

Widowisko rozpoczęło się „Bukietem dramatycznym", który 
się kleił jako tako w znośną całość, a miejscami gromkie· wywo
ływał nawet oklaski. 

Nastąpiła uwertura do „Krakowiaków". Orkiestra nasza czy
niła, co mogła, ażeby zeszpecić ten nigdy nie starzeją;y się utwór, 
tak mile przemawiający do serc słuchaczów. Głosne cymbały 
niewprawną uderzane ręką wiodły l?rym .przed innymi. i~1st;~
mentami. O lepsze z cymbałami gomł basista, hucząc m~htosci
wie jedną i tę samą nutę. Od czasu do czasu przekrzykiwał to
warzyszy kornet przedęty i tak kolejno posz~zególne in~rumen
ta wyrywały sobie przodownictwo w tym kocim koncercie. 

Kurtyna poszła w górę i po sali rozległy się skrzeczące tony 
naszej primadonny operowej, a zarazem pierwszej bohaterki dra
matycznej w osobie przekwitłej czterdziestoletniej pani dyrekto
rowej. Miejscami śpiewaczka wyprzedziła orkiestrę, to znów or
kiestra uciekała przed pogonią śpiewu bez taktu, ale przy końcu 
duetu nareszcie oboje znaleźli się razem i szczęśliwie dopłynęli 

• I do przystani. „ -. 

Wszedł na scenę Bryndus, którego „robił" benefisant. Pełnym 
i czystym głosem odśpiewał duet z Basią, za co publiczność obda
rzyła go grzmotem oklasków, żądając powtórzenia. Staś odchrap
nął i zaczął śpiewać „da capo", ale pani dyrektorowej wyszedł 
zapas głosu i kilka razy próbowała uderzyć w właściwy ton, wi
dząc atoli, że usiłowania jej daremne, założyła najspokojniej ręce 
na piersi i przysłuchiwała się duetowi odśpiewanemu przez sa
mego Bryndusa. Dotychczas szło jakoś wszystko i, chociaż śpiew 
rwał się miejscami, to publiczność, niezbyt wymagająca, nie gor
szyła się bardzo i z pobłażaniem przysłuchiwała się dźwiękom 
melodii narodowych. 

Po skończonym duecie dialog.„ niestety dialog wierszowany, 
a nasz Staś, wróg uczenia się wszelkich ról, czuł specjalny wstręt 
do poezji. Jak też zaczął pływać to rymem, to prozą, uzupełni~
jąc nie dosłyszane z budki wyrazy własnymi słowy, zaplątał się 
biedaczysko fatalnie. Sufler zgubił się w egzemplarzu i zamilkł 
zupełnie. Basia skonfundowana nie odzywała się ani jednym sło-



wem i na biednego Stasia spadł cały ciężar wyprow~dzenia dal: 
szej akcji na dobrą drogę. Chrząkał i sapał, wymachiwał rękami 
na wszystkie strony, czekając jak zbawienia c~ociażby na jeru:o 
słowo z budki suflerskiej ale czekał nadaremnie. Sufler, raz się 
zgubiwszy, nie umiał uchwycić wątku akcji i tylko nieme _ro~ił 
znaki że nie wie co dalej czynić. W fatalnym tym połozemu 
przyskoczył dyrektor w kulisę i z pamięci podał Stasiowi. pierw
szy wiersz jego kwestii; na nieszczęście Staś nie zrozumiał o co 
chodzi, ofuknął więc dyrektora półgłosem: 

- Już ci to powiedziałem - a zwróciwszy się do suflera 
szepnął głosem dosłyszalnym przez bliżej siedzącą publiczność: -
Dalej ci mi, ośle Barabaszu, już skończyłem! 

Publiczność na to „dictum" wybuchła homerycznym śmie
chem i dłuższy czas nie mogła się uspokoić, . a~e to c~wilo~e za
mieszanie uratowało sytuację. Sufler spokoJme rzucił okie~ P~ 
egzemplarzu i pełnym głosem podał Stasiowi słowa następuJąc~J 
kwestii. Kulawo wprawdzie, ale przecież jako tako dowlókł się 
akt do końca, ale złe wrażenie zatarł rześki krakowiak i poważ
ny polonez, misternie prowadzony przez dyrektora. 

- Coś pan zrobił, do trzystu diabłów? - rzucił się dyrektor 
po zapadnięciu kurtyny do Stasia. 

- Cóż ci zrobiłem? - odpowiedział Staś z olimpijskim spo-
kojem. 

- Jak pan gadałeś? 
- Jakże miałem gadać? . 
- Toż pan plotłeś jak Piekarski na mękach, a to wiersz, mo-

ści panie, wiersz! 
- Także coś! Wiersz, wiersz! A gdzie to dyrektor słyszał gó-

rala mówiącego wierszem? 
Wszyscy obecni parsknęli śmiechem na podo~ne ':1spra~iedl~

wienie się- sam dyrektor mimo świętego oburzenia me umiał się 
powstrzy~ać i spojrzawszy na Stasia, najniewinniejszą stroją
cego minę, aż się zapłakał od śmiechu. ( ... ) 

Po „Krakowiakach" przyszła kolej na obrazy, któryc? ukł~
dem zajął się sam benefisant, przedstawiając we własneJ osobie 
postacie wymienione na afiszu. 

Scenę osłonięto dookoła czarnym suknem, na środku ustawio
no tekturowego konia, którego Staś po południu przybijał ~o. łaty, 
na scenie leżało trzech statystów, ubranych w białe płocienne 
zawoje i okrytych białymi prześcieradłami, a Staś ubierał się tym
czasem w tekturowy hełm. Twarz pobielił zupełnie, włożył na 
głowę białą perukę, nalepił białe wąsy i naciągnąwszy białe ba
wełniane rękawiczki dosiadł rumaka. 

Siedzącego na koniu osłonięto prześcieradłem, spadającym 
z ramion w malowniczych fałdach, i zapaliwszy z obu stron sce
ny bengalskie ognie odsłonięto kurtynę. 

Patrząc na te wszystkie przygotowania, na te tektury i prze
ścieradła, byłem pewny, że pomysł genialnego Stasia zrobi ol-
brzymie fiasko - tymczasem zawiodły mnie moje obawy. -

Publiczność powitała obraz przeciągłymi oklaskami i kurtyna 
kilkakrotnie podnosiła się w górę, odsłaniając oku postacie łu
dząco podobne do figur kutych w kamieniu. W samej rzeczy kon
tury wszystkich osób biorących udział w obrazie odbijały ślicznie 
na czarnym tle osłaniającym scenę, a niepewny i miło białawy 
kolor bengalskiego ognia podnosił plastykę całości. 

Drugim z rzędu obrazem był pomnik w kaplicy Potockich na 
Wawelu, dłuta Thorvaldsena. 

Trzeci raz poszła kurtyna w górę i na białej skale ukazała 
się postać Mojżesza w całym majestacie. 

Długa biała broda spływała na piersi proroka, fałdzista biała 
suknia ułożyła się w malowniczą draperię, a nad mlecznej biało
ści głową błyszczał w półmroku złoty promień aureoli. Jedną rę
ką wsparty o szczyt skały, trzymał Staś w drugiej ręce tablicę 
dziesięciu przykazań. 

O ile pociągającymi były pierwsze dwa obrazy, o tyle silniej
sze jeszcze wrażenie uczynił Mojżesz majestatyczną powagą 
i prawdziwie posągowym układem. 

Wszystko byłoby się skończyło ku ogólnemu zadowoleniu, 
gdyby nie przypadek, nieznaczny na pozór, a jednak w skutkach 
fatalny. 

Skała, na której stał Mojżesz, była ułożona z kilkunastu pak 
różnej wielkości , dowolnie na siebie napiętrzonych . Okryte prze
ścieradłami paki te, wystające kończynami, naśladowały dosko
nale nieforemności skały. Na szczycie tak ułożonej góry stał Staś 
i musiał się bardzo spokojnie zachowywać, żeby nie stracić rów
nowagi albo ciężarem własnym nie przechylić się w żadną stronę; 
inaczej mogły się paki łatwo rozsunąć. 

Szczęśliwie wywindował się jednak Staś na górę i pewną już 
nogą stanął na szczycie, tak że nie było obawy katastrofy, wtem 
dyrektor, który z sali podziwiał dwa ostatnie obrazy, zauważył, 
że ogień bengal.ski oświeca postacie do połowy, a ramiona i gło
wa giną w półcieniu. Aby podnieść efekt całości, chciał on i z góry 
obraz oświetlić. 

Teatr nasz mieścił się w nowo zbudowanej dwupiętrowej ka
mienicy, wewnątrz nie skończonej i nie przedzielonej ani ścia
nami, ani sufitami. Sala sięgała szczytu dachu i tylko poprzeczne 
belki, na których miała spocząć podłoga drugiego piętra, unosiły 
się nad głowami publiczności i nad sceną. 

Otóż i nad skałą ustawioną dla Mojżesza ciągnął się taki sze-
reg belek. -

Skorzystał z tej sytuacji dyrektor i, wetknąwszy Żydkowi re
kwizytorowi do każdej ręki po jednym dwuramiennym . kande-
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labrze, kazał mu się wywindować na belkę, ażeby 1'tamtąd dwo
ma świecami rozjaśnić głowę Stacha. 

Żydek wdrapał się na wąską belkę, przykucnął i wsparłszy 
się łokciami na kolanach dla równowagi, trzymał w obu rękach 
kandelabry. 

Niewygodna pozycja nie pozwalała mu trzymać świec całkiem 
prosto, kandelabry drżały mu w rękach, a topiąca się stearyna 
ściekała ze świec prosto Stachowi na rękę, w której trzymał ta-
blicę z przykazaniami. 

Gorąca stearyna parzyła mu dłoń - godność przedstawianej 
postaci jednak i obawa o całość sztucznej skały nie pozwalały 
mu się ruszyć. Stearyna wciąż jednak kapie, więc zniecierpli
wiony Staś szeptem odzywa się do zawieszonego nad jego głową 
żydka: 

- Idź do diabła! 
żydek nie rozumie, o co chodzi, zresztą wyższa władza ka-

zała - ustąpić nie wolno. Nachyla się więc ku Stachowi i od-

powiada: 
- Pan direktor kazał. 
- Idźże mi! - powtórzył Staś. 
- Pan direktor kazał! - odpowiedział żydek powtórnie. 
- Idź mi, łajdaku, Barabaszu!.„ - syknął Staś, bo w tej 

chwili świeża kropla stearyny spadła mu na poparzoną rękę. 
Tego było za wiele dobrodusznemu żydkowi. Z całym obu

rzeniem na obelgę, wyrządzoną mu niepochlebnym epitetem, 
huknął pełnym głosem: 

- Pan direktor kazał! 
Publiczność w śmiech, Staś wściekły podniósł rękę z tablicą 

i chciał widocznie uderzyć żydka, gdy ten, unikając ciosu, rzu
cił się w tył, ale w tej chwili stracił równowagę i jak worek ple
wy spadł na Mojżesza. Staś przewraca się również, a paki roz
rzucają się z łoskotem, grzebiąc pod sobą Mojżesza i zuchwałego 
Żydowina, który, bez wgzlędu na powagę i świętość osoby, bierze 
się ze Stasiem za bary i po zapadnięciu kurtyny jeszcze tarza się 
z nim pomiędzy pakami. 

Niespodziewanie to intermezzo pobudziło publiczność do sza-
lonego śmiechu, a w długie lata potem słyszałem, jak powtarzano 
w Tarnowie tę pamiętną awanturę.( ... ). 

(„Wspomnienia aktorów (1800-1925)", PIW 1963.) 

TIZBA GNIEŻNIEŃSKA 

T~atry na~z: .s~arżą się stale na brak repertuaru. Jest na to sposób. 
Nalezy po~łazhw1eJ trakt~wać pewne zupełnie zapomniane twory drama
tyczne, _ktor: ~ powodu intryg i zawiści nigdy nie miały szczęścia tzw. 
ogląda~1a. kmk~etów teatralnych. W ten sposób przepadł niejeden polski 
Sze~p1r l Moher. Do wiadomości kierowników literackich naszych scen 
podaJę, z dobrego serca i bezinteresownie, informację następującą: 

°W_ r. 1863 ukazał się w Gnieźnie utwór: „Tizba, żalodya w czterech 
oddziałach. Na podstawie tragedyi francuzkiej Wiktora Hugo, znanej pod 
nazwą: Andżelo, tyran podwański wierszem ojczystym napisał Tadeusz 
Wolański". Oto kilka fragmentów: 

R :1do1 f \w uniesieniu, z puginałem): Tizbo! Szalona Tizbof 
Ti z ba (pierś nadstawiając): Pchnij! do czego ztchórzyć? · 
R :1do1 f (w pasyi): Milcz, nieszczęsna! · 
Ti z ba (zuchwale): No pchnijże, wszakżem ja zabiła! (on dźga, 

ona pada) 

Ti z ba: 

No~ D~brze! W samo. serce! tak sobiem życzyła! 
J?aJ m1 ~ękę, Rudolfie, dziękuję ci z duszy, 
Ze ty mię własr;ą ręką z~olni~ z tej katuszy! 
W chodząc, ty się oglądac zaniedbał w salonie 

. Daj~c.mi k~adrans życia w przeraźliwym tonie. 
W mnym rrueJscu T1zba mówi do Rudolfa: 

Masz co do powiadania? Słucham co takiego? 
Na to Rudolf: ' · 

Pyt~m się, gdzieżeś była? twa bladość od czego? 
Z kim t~ ~ tym ?niu bezecnym czas ty przepędziła? 
O czemesc1e gadali? ręka to zrobiła? 
Powiedz.:. leJ?iej ni_e powiedz, nie zmyślaj, albowiem 
Ja sam c1, cos czyniła, do słowa opowiem ... 
···<?d:f r~ądca :zekł: ja nie mam trucizny gotowej, 
Mowiłas: al~ Ja mam, dając mu takowej, 
A co? _czy me tak było? truciznyś nie miała? 
Czy me ty to truciznę jemu podawała? 
Ha! tyś miała truciznę .dl8:_ biednej niewiasty, 
Ja w odwet mam dla ciebie ten tu nóż śpiczasty. 

Odpowiednio dobrana wesoła muzyczka bardzo się przyczyni do po

wodzenia „Tizby" w stolicy i na prowincji. 

(Julian Tuwim, „Cicer cum caule czyli groch z kapustą", 
Warszawa 1958) 



JULIAN TUWIM 

KWIATY POLSKIE 

(fragmenty rozdziału V z części pierwszej) 

Co najmiłośniej w sercu tulił 
I nad czym cierpiał najboleśniej; 
Co majster-klepka nasz magiczny 
Najwięcej kochał w czas zimowy -
To teatr, teatr swój tragiczny, 
Przybytek duchów tekturowy. 
Było to wnętrze starej sali 
Se lina w Łodzi. Tam przed la ty 
On z Andzią na galerii stali, 
Zaczarowani, skamieniali, 
Kiedy ów czarny i zębaty 
Przewracał błyskające oczy 
I z warg mięsistych pianę toczył, 
Gdy chytry judził go i kusił, 
Aż wódz uwierzył - i zadusił. 
Sklecił z deseczek i tekturki 
Widownię„. scenę i figurki 
Przedstawiające, tak jak widział, 
Wściekłego Negra, generała 
Weneckich wojsk, i jego żonę, 
Pod stropem zaś, na paradyzie, 
Andzię i siebie. świeczka stała 
Przed teatrzykiem - i drżącymi 
Blaskami dramat oświetlała. 
Trzy razy, wieczór po wieczorze, 
Musiał z nią chodzić - tak ciągnęła„. 
I tak do serca sobie wzięła 
Tę smutną bajkę o potworze 
Z Afryki i o białej pani, 
Że była jakby urzeczona 
Prześliczna jego narzeczona„. 
I już na zapowiedzi dali. 
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