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JULIAN TUWIM 
Jeden z najwybitniejszych polskich poetów, urodzony 13 września 1894 

roku w Łodzi w żydowskiej mieszczańskiej rodzinie, skamandryta, swój 
pierwszy tom poezji „Czyhanie na Boga" opublikował w 1918 roku. Do cza
su wybuchu II wojny światowej publikował kolejne poetyckie zbiory (m.in. 
„Sokrates tańczący", „Siódma jesień", „Słowa we krwi", „Rzecz czarnole
ska", „Treść gorejąca", „Biblia cygańska i inne wiersze", „Jarmark ry
mów"). zasłynął znakomitymi przekładami głównie z literatury rosyjskiej 
· tłumaczył Puszkina, Pasternaka, Gogola, Gribojedowa, Jefreimowa, Ma
jakowskiego. Przez cały okres międzywojnia poeta zajmował się z powodze
niem twórczością kabaretową i teatralną. Regularnie dostarczał teksty 
piosenek, monologów i skeczów dla „Czarnego Kota", „Qui pro Quo", „Ban
dy", „Cyrulika Warszawskiego". Zafascynowanie teatrem w jego lżejszym 
wydaniu manifestował twórczą współpracą z Marianem Hemarem (razem 
napisali wodewil satyryczny „Kariera Alfa Omegi") oraz licznymi udanymi 
transkrypcjami. Pr~ywrócił w ten sposób scenie „Rozkoszną dziewczynę" 
R. Benatzky'ego, „Zołnierza królowej Madagaskaru" St. Dobrzańskiego, 
„Jadzię wdowę" R. Ruszkowskiego, „Zielonego Gila" Tirso de Moliny czy 
„Porwanie Sabinek" braci Schonthanów. Tworzył ponadto liczne wiersze 
i rymowane bajki dla dzieci („Lokomotywa", „Ptasie radio", „Rzepka", „Zo
sia Samosia"). Fascynacja diabłem i demonologią zaowocowała antologią 
„Czary i czarty polskie"; jego dziełem jest także obszerna antologia „Cztery 
wieki fraszki polskiej" oraz „Polski słownik pijacki i antologia bachiezna". 
Pasję zbierania słów i najdziwniejszych tekstów gazetowych czy książko
wych zamknął w tomie „Camera obscura". Z upodobaniem ekspei:ymen o
wał z językiem · szczególnie w zakresie źródłosłowów, czego efektem okazał 
się m.in. tom wierszy „Słopiewnie". 

Przymusowy emigrant czasu wojny - w Brazylii i w Stanach Zjednoczo
nych stworzył obszerny poemat „Kwiaty polskie'', wydany w 1949 roku, już 

. po powrocie do kraju. Został na krótko kierownikiem literacko-artystycz
nym Teatru Muzycznego Domu Wojska Polskiego, a w latach 1948-51 we
spół z M. Mellerem był dyrektorem stołecznego Teatru Nowego. 

„Po wojnie Tuwim powrócił do Warszawy i zarówno w prozie jak 
i w poezji deklarował swoją nowo odkrytą lojalność względem Polski Ludo
wej · pisał Czesław Miłosz · ale wszyscy polscy krytycy są dziś zgodni co do 
tego, że nie napisał już niczego wartościowego. Chociaż niektóre z jego po
ezji zostały stopniowo przyćmione przez nowe szkoły i mody literackie, to 
jego wysokie miejsce w literaturze polskiej nie może budzić wątpliwości". 

Poeta zmarł nagle 27 grudnia 1953 roku w Zakopanem. - „Tuwima że
gnano w urzędowych mowach i wspomnieniach żałobnych jako barda komu
nistycznej rewolucji, niezłomnego piewcę demokracji ludowej. Tak go 
uczczono w Warszawie jego śmierci, w Warszawie innej, obcej i dalekiej od 
stolicy jego poetyckiej młodości. Dowiedzieliśmy się także nad trumną, że 
był tępiony przez faszyzm sanacyjny Polski przedwojennej ... Jak było, wie
my, i wiemy że było inaczej" - zanotował nie bez goryczy w tomie „Asy 
i damy. Portrety z pamięci" Juliusz Sakowski. 

Podobno ostatnie zdanie, jakie na serwetce zanotował Tuwim, brzmiało: 
„Dla oszczędności zgaście światło wiekuiste, gdyby miało mi kiedyś zaświecić." 

POLITYCZNY GNIEW 
Tuwim miał dwuznaczny stosunek do społeczeństwa. Liberał i wróg 

antysemickiej prawicy, z której szydził w wielu wierszach, kluł burżujów 
ironią, ale w istocie jego potępienie kierowało się do całego społeczeństwa 
jako takiego. Tuwim był mistykiem, stojącym wobec vanitas vanitatum 
wzniesionej nad otchłanią . Czaił się w nim strach przed społeczeństwem, 
postrzeganym jako wielkie zwierzę Platona. Ale to gniew polityczny skło
nił Tuwima do napisania potężnego, długiego poematu „Bal w Operze". 
(„.) Łączą się w nim wszystkie talenty Tuwima jako autora lekkich wier
szy, satyryka i poety tragicznego. Furii, z jaką opisuje generałów, dyplo
matów, bankierów, prostytutki i pracowników wywiadu w pałacu 
Archikratora, odpowiada nerwowy, oszałamiający rytm wiersza„. To po
emat apokaliptyczny, w którym przerażenie Tuwima wobec brudnych po
czynań skorumpowanego społeczeństwa zlewa się z przeczuciem 
ludobójstwa. Poemat ma motto z Apokalipsy św. Jana, a koniec balu nie 
jest niczym innym, jak po prostu końcem świata„. 

Czesław Miłosz 

POEMAT POWSTAŁ LATEM 1936 BOKU 
Demaskatorski, drapieżny charakter od razu przekreślał możliwość jego 

publikacji. Znany był jedynie w kręgu osób, którym poeta utwór udostępniał. 
Łagodniejsze fragmenty ukazały się w prasie socjalistycznej . w radomskim 
„Robotniku", krakowskim „Naprzodzie", „Dzienniku Ludowym" i „Skaman
drze". W czasie wojny rękopis poe atu uległ z iszczeniu wraz z niemal ca
ły archiwum Tuwima. Erzed powrotem do kraj poeta rozpoczął 
poszukiwania przez przyjaciół, m.in. przez Zbigniewa Mitznera. Tekst odna
lazł się. Już 23 lipca 1946 roku ukazały się „Szpilki" z pierwszą częścią „Balu 
w Operze" w nowej redakcji. Całość poematu ogłoszono w pięciu kolejnych 
numerach pisma. W tej publikacji nie było przedmowy z Objawienia św. Jana„. 

W liście z 18 września 1946 roku, wysłanym do siostry do Waszyngtonu 
poeta pisał: 

(„.) Miał też wyjść „Bal w Operze", ale Czytelnik zląkł się awantury („por
nografia i bluźnierstwo"), jaką zrobiła „Gazeta Ludowa" i tymczasem odłożył 
wydanie tego poemaciku. Awantura była typowa: nikczemna, hecarska, świado
mie i cynicznie bezpodstawna. „Uznano", że wydrukowanie plenis litteris słowa 
„Kurwa mać" jest... pornografią, a wobec tego zaopatrzenie „pornografii" w cy
tat z Pisma św. jest „. bluźnierstwem. Reakcyjni szubrawcy chcieli z tego zrobić 
olbrzymią nagonkę na mnie, ale ich zamiary udaremniła cenzura, która artykuł 
w „Gazecie Ludowej" mocno złagodziła, a innych po prostu nie puściła. Bardzo 
słusznie. („.) Huczek wokół „Balu w Operze" (Bal w O-pe-pe-erze, jak mówi Bo
rejsza) już ucichł. Myślałem, że się ktoś z kolegów pisarzy odezwie, weźmie mnie 
w obronę, ale „woleli nie", bo to bądż co bądż „niewygodne"„. 

Za życia Tuwima utwór ogłoszono jeszcze dwukrotnie: w tomie „Piórem 
i piórkiem" (1951) i w „Nowym wyborze wierszy" (1953) - z pominięciem Przed
mowy, części XII oraz wstydliwym wykropkowaniem niektórych wyrazów. 

Kompletne wydanie z kilkoma ilustracjami Bronisława Wojciecha Lin
kego ukazało się nakładem Czytelnika w 1982 roku. 

Tadeusz Januszewski 
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Zastępca dyrektora 
ds. ekonomiczno-admin istracyjnych - Bolesława Plewa 

Kierownik literacki - Ewa Adamus-Szymborska 
Kierownik działu promocji i marketingu - Wojciech Kajak 

Koordynator pracy artystycznej - Krystyna Czajka-Krężalowska 

Kierownik działu techniczno-gospodarczego - Tomasz Kaźmierczak 
Montażyści sceny - Roman Pietrzak (brygadzista) 

Artur Ekwiński, Jarosław Kubiński 
Mariusz Pawlikowski 

Pracownia elektra-akustyczna - Robert Łosicki (kierownik) . Rafał Heinrich 
Piotr Rakowicz, Eugeniusz Wiśniewski 

Pracownia krawiecka - Ewa Strzępek (kierownik) 
Iwona Lewandowska. Alina Tadych 

Rekwizytor - Eugeniusz Baranowski 
Stolarze - Grzegorz Luty, Krzysztof Pawlak 

Plastyk-modelator - Arleta Kopczyńska 
Szewc - Ferdynand Roguszka 
Ś I u sarz - Jarosław Andrysiak 

Garderobiane - Olga Betańska, Jadwiga Kamińska 

Biuro Organizacji Widowni - Joanna Czerska, Andrzej Sękowski 
Specjaliści ds. marketingu - Bernadeta Fedder, Anna Włodarska 

Przedsprzedaż biletów 
- codziennie z_ wyjątkiem sobót i dni świątecznych w godz. i'.30-15 .30 

we wtorki w godz. 7.30-17.30 
Rezerwacja telefoniczna 

tel. (52) 321 15 98, 321 05 30, fax (52) 32111 68 
Kasa teatru 

otwarta na godzinę przed rozpoczęciem spektakli 
tel. (52) 321 12 38 

Widownia jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych 

Teatr Polski w Internecie: www.psi.com.pl/TP/teatr.htm i www.teatrpolski.pl 

projekt graf iczny - Jan Kaja, Jacek Soliński 

W programie wykorzystano: 
Tadeusz Januszewski, Nota edytorska do ,Balu w Operze", Czytelnik , Warszawa 1982 

Czeslaw Milosz, Historia literatury polskiej , Znak, Kraków 1995 
Juliusz Sakowski, Asy i damy. Portrety z pamięci , Księgarnia Polska w Paryżu 

Jadwiga Sawicka, Julian Tuwim, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986 

wyda wca 
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki 
85-071 Bydgoszcz. al. Mickiewicza 2 

e-mail : tp@psi.com.pl 
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