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1. Zapowiedź programu1

Romans z  frywolną muzą mógłby zaszkodzić wizerunkowi „wieszcza sanacji”. 
Nie wypadało tego rodzaju działalności mieszać z „twórczością”, bowiem nosić 
to zaszczytne miano, wedle Juliana Tuwima, mogła jedynie poezja (Ignaczak 
2007: 250). „Spadkobiercy” Norwida i Kochanowskiego nie przystoi zajmować 
się komercyjnym wyrobnictwem (Stępień 2002: 6). Mistrz słowa starał się utrzy-
mywać w tajemnicy mezalians ze sztuką niezbyt poważną, dlatego swoje teksty 
zawsze podpisywał pseudonimem, a miał ich aż trzydzieści trzy — m.in.: Roch 
Pekiński, Jan Wim, Ślaz, Oldlen, dr Pietraszek, Schyzio Frenik, Korek, Peer, 
Brzost, Twardzioch, Folcio-Berżer, Czyliżem, Owóż, Atoli i Wszak. „Numery” 
kabaretowe traktował Tuwim jak dzieci poczęte we wstydliwym związku (Stępień 
2002: 5), które nie zasługiwały nawet na to, by nosić jego nazwisko. 
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1  Każdy program kabaretowy składał się z tzw. „numerów” — skeczy, piosenek etc., prze-
platanych zapowiedziami tychże, dzięki którym dany program tworzył wewnętrznie spójną całość. 
Do legendy przeszły zapowiedzi, współpracującego ze słynnym Qui Pro Quo, węgierskiego „Polaka 
humoris causa” Fryderyka Járosy’ego. Autorem niektórych jego zapowiedzi był Julian Tuwim.
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I to czemu? — pytała Irena Krzywicka — Czyżby dlatego że w tych rzekomych ba-
stardach płynie upajający sok dowcipu, humoru, komizmu? Dowcip zaś, powtarzam, 
jest u nas bardzo źle widziany, i pospolicie uważany za zaprzeczenie „głębin” poezji2. 

Nikt chyba nigdy nie zbadał na jakiej „głębokości” tekst zaczyna być poetycki, 
niełatwo zatem w  tej sprawie wydać uczciwy, godny literaturoznawcy wyrok. 
Dlatego w mojej pracy  będę posługiwać się terminem „twórczość”, nazywając 
tym określeniem teksty pisane przez Juliana Tuwima na potrzeby kabaretu. 
Oczywiście reprezentowały one różny poziom3. Do niektórych „prawdziwy 
poeta” mógłby się przyznać jedynie na torturach. Odarte z  oprawy scenicznej 
oraz interpretacji aktorskiej brzmią śmiesznie i naiwnie — trudno uwierzyć, że 
wyszły spod pióra autora Kwiatów polskich. Jednakże wśród kabaretianów znaleźć 
możemy i takie utwory, które powinny zadowolić nawet najbardziej wysublimo-
wane gusta: 

Cóż za bajeczny temperament u tego człowieka — pisał w recenzji programu Kupa 
śmiechu Boy-Żeleński — aby tak od niechcenia, lewą ręką rzucać owe drobiazgi, od 
których sala trzęsie się od śmiechu, a przy których znawca (trzeba i o sobie powiedzieć 
coś przyjemnego!) co chwila oblizuje się ze smakiem i kręci z uznaniem głową4.

Chowając się za pseudonimami „książę poetów” pozwalał sobie na ekspery-
menty, które potem wykorzystywał we „właściwej” twórczości. Lumpenproleta-
riacka estetyka z piosenek i skeczy, obecna jest także w wierszach: Chrystus miasta, 
Na noże oraz Wiosna. Dytyramb (Stępień 2002: 23). „Cytaty z rzeczywistości”, 
pastisz i  parodię skamandryta najpierw przetestował na widzach stołecznych 
variétés. 

2 Jest to fragment recenzji Tuwimowskiego Jarmarku rymów autorstwa Ireny Krzywickiej, 
opublikowanej w 1934 roku na łamach „Wiadomości Literackich”. Było to pierwsze książkowe 
wydanie utworów Tuwima, do którego zdecydował się dołączyć także kilka „numerów kabareto-
wych”. Cytuję za wprowadzeniem autorstwa Tomasza Stępnia do opracowanego przez tegoż badacza 
wyboru tekstów kabaretowych Juliana Tuwima (Stępień 2002: 5).

3 Tuwim miał udzielić początkującemu tekściarzowi — Marianowi Hemarowi takiej oto rady: 
„Jeśli jakiś rym jakieś słowo pcha ci się na papier, daj mu zaistnieć, wykorzystaj je. Jeśli czujesz, że 
w pewnym momencie jakiś tekst ‹‹sam zaczyna się pisać››, pozwól mu rozwijać sie do końca. Jeśli 
z przerażeniem stwierdzasz, że nagle stałeś się grafomanem i rymujesz ‹‹po częstochowsku››, to się 
tego nie wstydź. Napisz rzecz do kropki, wymyśl dla siebie pseudonim, opatrz nim swoje dzieło, idź 
z nim do wydawcy, wytarguj jak największą zaliczkę, a potem w dobrej knajpie zamów duży koniak, 
potem jeszcze jeden. Gwarantuję, że wtedy wszystko ci przejdzie: chandra, kac, wyrzuty sumienia. 
Gdybyś jednak miał jeszcze jakieś kłopoty, to zadzwoń po mnie.” (Michalski 2007: 238)

4 Fragment recenzji spektaklu kabaretu Qui Pro Quo pt. Kupa śmiechu (prem. 9 grudnia 
1924 reż. Fryderyk Jàrosy) pióra Tadusza Boya-Żeleńskiego przytaczam za wstępem do Tuwimow-
skich Kabaretianów, którego autorem jest Tomasz Stępień (Stępień 2002: 25).
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Jak zaznaczają niemal wszyscy artyści wspominający „złoty wiek” polskiego 
kabaretu, Tuwim naprawdę lubił niepoważną twórczość i  jest to niezwykle 
istotny element jego biografii. Wiernie towarzyszył kolejnym premierom rewii, 
operetek i  wodewili, choć paradoksalnie wstydził się swojego zamiłowania do 
sztuki lekkiej. 

Uwielbiał, w jakimś sensie żył tylko w teatrze. Za kulisami, w garderobach, podczas 
prób i w bufecie […] To wpatrzenie się w postać stojącą przed widzami w oczekiwaniu 
na to, co się stanie na jego oczach, dawało wspaniałe rezultaty (Dziewoński 2010: 167).

2. Odsłona

Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
Że według bożego rozkazu:

Kto nie dotknął ziemi ni razu,
Ten nigdy nie może być w niebie.

Ballada artystyczna, której wzór na rodzimym gruncie stworzył Adam Mickiewicz, 
czyniąc ją najbardziej reprezentatywnym gatunkiem literackim polskiego roman-
tyzmu, to „powiastka osnowana z wypadków życia pospolitego albo z dziejów 
rycerskich, ożywiona zwyczajnie dziwnością ze świata romantycznego, śpiewana 
tonem melancholicznym, w stylu poważna, w wyrażeniach prosta i naturalna”5. 
Zwykle naśladuje wzory ballady ludowej, jest jej pastiszem, artystyczną parafrazą 
(Słownik terminów 1988: 54).

Już w  okresie romantyzmu podejmowano grę z  balladową konwencją, jak 
choćby w Nie wiadomo co, czyli Romantyczności Juliusza Słowackiego i Antoniego 
Edwarda Odyńca. Ostatnia dziewica6 Juliana Tuwima to nie tylko kabaretowy, 
komercyjny szlagier. To także poezja. Być może niesięgająca głęboko, ale za 
to naprawdę „wysoko”, bo aż do tradycji wieszczów. Ułożona została według 
przepisu mistrza Mickiewicza, oczywiście z  właściwym parodii komicznym 
wyjaskrawieniem. Utwór Tuwima to zaczerpnięta „z pieśni gminnej” opowieść 
o niewieście, której modły i ofiary złożone Erosowi pozostały bez odpowiedzi, 
więc w  desperacji zwrócić musiała się do Tanatosa. Pierwowzorem ostatniej 
warszawskiej dziewicy była Cyganka znad Ebru, bohaterka jednej z najpopular-

5 Tak balladę definiował Adam Mickiewicz w przedmowie do swojego debiutanckiego tomu 
Poezyj z 1822 roku (Słownik rodzajów 2006: 68).

6 Ostatnia dziewica była wykonywana przez Mirę Zimińską na scenie jednego z warszaw-
skich teatrów kabaretowych. Najprawdopodobniej były to : Qui Pro Quo, Banda, lub Cyrulik 
Warszawski.
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niejszych — według prof. Juliana Krzyżanowskiego — piosenek XIX stulecia 
(Adrjański 2002: 364), którą często naśladowano i parodiowano7.

Ostatnia dziewica to krótki, pisany mową wiązaną (jak ludowy oryginał: 
czterowersowe zwrotki, rymy krzyżowe), udramatyzowany, zawierający elementy 
grozy i  fantastyki utwór epicki. Bohaterką jest siedząca nad brzegami bliżej 
nieokreślonego akwenu dziewczyna smutna, płacząca i emocjonalnie niestabilna. 
Podobnie jak Cyganka znad Ebru żegna się ze światem. Powody desperacji obu 
niewiast są jednak zgoła odmienne. Jedna jest samotna, nigdy nie znała ojca ani 
matki, wszędzie czuła się obco i nie znalazła swojego miejsca na tym łez padole, 
toteż zapragnęła go opuścić. Nikt na nią nie czekał, nie zdarzył się cud, dlatego 
odeszła daleko zieloną doliną Ebru. Porzuciła na zawsze rodzinne strony i słuch 
po niej zaginął (Adrjański 2002: 364). Jej historia opowiedziana jest bez ironii 
(jeśli wzbudza śmiech, to niezamierzony). 

Druga z  dziewcząt rozstaje się z  bliskimi w  sposób, który byłby bardzo 
wzruszający, gdyby nie błędne użycie zaimka „mnie”, co sugeruje raczej rozkaz. 
Odrobinę w tej sytuacji niestosowny, bowiem adresatami rozpaczliwej przemowy 
byli rodzice tejże panny. Bohaterka spieszy się i nerwowo próbuje wymusić na 
ojcu i matce błogosławieństwo. Nie chce przedłużać tradycyjnego rytuału poże-
gnania przed podróżą, jednakże nie jest na tyle zdesperowana, by z niego całko-
wicie zrezygnować. Podniosły nastrój burzy także użycie mianownikowych form 
w miejscu wołacza. Ten przerysowany obrazek przypomina gag z komedii slap-
stickowej, w której sekwencje scen prezentowane są w przyspieszonym tempie: 

— Żegnaj mnie, ojciec, 
Żegnaj mnie matka,
Już nie wytrzymam tej męki.
Próżno trudziłam się do ostatka,
Dziś zginę z własnej swej ręki. 
  (Tuwim 1982: 215)

Bohaterka już zamierzała odebrać sobie życie, gdy „na jej oku” (Tuwim 
1982: 215) zdarzył się prawdziwy cud. Z modrych fal wynurzył się (powołany 
przez poetę do życia, by ocalić damę w opresji) rycerz złocisty. Jednak jak na 
„zwyczajną romantyczną dziwność” nieco ekstrawagancki, bo choć od pasa 
w górę okuty był w zbroję, na dole miał zwykłe spodnie. W nagrodę za wytrwa-
nie w czystości proponował pannie złote miasta, dość konwencjonalne klejnoty 

7 Przez Tuwima aż dwukrotnie: w Ostatniej dziewicy i Starym Cyganie — pastiszu ludowej 
piosenki. Według Kazimierza Krukowskiego Stary Cygan to stołeczny debiut kabaretowy Tuwima 
(Krukowski 1958: 64).
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i pałace, a także złote zęby oraz zniżki do kina. Rycerskie atrybuty w połączeniu 
z bardziej współczesnymi artefaktami wywołują efekt komiczny. 

O  ile nieszczęsna białogłowa kręgosłup moralny ma nieco przekrzywiony, 
o tyle duch rycerza, jak przystało na kogoś, kto od jakiegoś czasu nie żyje, wyznaje 
wartości tradycyjne. Trzyma się prosto i oferuje desperatce pomoc dopóty, dopóki 
nie dowie się, że powodem jej rozpaczy jest niespełnione pragnienie defloracji. 
Pancerny kawaler degraduje wtedy dziewicę do rangi „kobiety” i wrzuca ją do 
wody nietkniętą. 

W  balladzie romantycznej heroina wolała raczej odebrać sobie życie8, niż 
narazić na szwank swój stan panieński. Spodziewaliśmy się przygód podobnych 
do tych, jakie miała Wanda, nadobna Paskwalina lub niemal wszystkie mitolo-
giczne nimfy. Bohaterka postępuje jednak sprzecznie z naszymi oczekiwaniami9. 
Tuwimowska kobieta nowych czasów zamierza „zginąć z własnej swej ręki”, bo 
rozpaczliwie pragnie być „tkniętą”. Jest to nimfa á rebours marząca o  tym, by 
dopadł ją jakiś satyr, ale wbrew własnej woli przemieniła się w drzewo.

Bohaterowie stali się ofiarami sytuacji ironicznej. Wzajemnie ujawniali swoją 
prawdziwą postawę (Muecke 2002: 47). Rycerzowi trafiła się nie dama czystego 
serca, lecz taka z  „brudnymi” myślami. Dziewica zaś miast być wyratowaną 
z  opresji, została przez swego domniemanego zbawcę utopiona. Typowe dla 
komedii sytuacyjnej qui pro quo (nomen omen).

W XX wieku ballada wkracza w „uliczne, jarmarczne realia” (Słownik termi-
nów 1988: 36). Romantyczny rycerz ex machina staje się kimś w rodzaju obno-
śnego handlarza, sprzedającego wyroby ze złota i  złoto-podobne (sam też nie 
jest złoty, a jedynie złocisty). Tuwimowski „zakuty łeb” sądząc, że owe precjoza 
stanowią remedium na kłopoty dziewicy, czyni je przez to jeszcze bardziej żało-
snymi. Bohater nie chce, albo nie jest w stanie, udzielić nieszczęśnicy stosownej 
pomocy. Bawi nas jego niedzisiejsza świętoszkowatość, a także dworność i dbałość 
o zachowanie odpowiednich form: 

Przepraszam, wszak jestem duchem, 
Nie mogę służyć niestety 
Potem ją ujął i rzucił do wody […]
  (Tuwim 1982: 216)

8 Jak np. Tuhanówna w Mickiewiczowskiej Świtezi. 
9 „Zwolennikiem teorii kontrastu był również psycholog duński Harold Höffding. Kontrast 

jest dla niego podstawą wszelkich form komizmu, a zatem istotą komizmu w ogóle. […] Höffding 
wyłożył również bardziej rozwiniętą formułę komizmu: «Śmieszność polega na tym, że daliśmy 
się oszukać, otumanić, wplątać w złudzenie, ukołysać uczucie pewności lub trzymać w napięciu 
oczekiwania i wreszcie to wszystko naraz rozpływa się w nicości, albo też przerzuca się w coś sobie 
przeciwnego»” (Dziemidok 2011: 24).
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Komizm Ostatniej dziewicy opiera się na niespodziankach fabularnych 
i  zaskakującej poincie. Na skutek fatalnego zbiegu okoliczności, mimo starań 
bohaterów, sytuacja wraca do punktu wyjścia. Na tym schemacie opiera się więk-
szość fars (Bergson 1977: 121).

Wyczuwamy pewną niestosowność na poziomie języka10. Problemy dość 
przyziemne (choć tragiczne w skutkach, co także wywołuje efekt komiczny) są 
opisane w sposób podniosły tak, jak w poemacie heroikomicznym. Narrator jest 
ironistą. Kpi z  bohaterów. Wyczuwalny jest dysonans między tym, co mówi, 
a tym, co myśli. Heroina porywa się na własne życie, bowiem stała się męczen-
nicą — niezaspokojony popęd seksualny doprowadził ją do nerwicy. Heros 
woli wrzucić heroinę do wody, niż spróbować tej sytuacji zaradzić. Panna ginie 
w „kwiecie urody”. Mamy tu do czynienia z celowym błędem frazeologicznym. 
Poprawne wyrażenie brzmiałoby: „w kwiecie wieku”. Stereotypowo uważa się, 
że „w kwiecie wieku” są kobiety nieco młodsze. Nasza dziewica przekroczyła już 
nawet wiek balzakowski. „Idąc za głosem opinii publicznej, jako słup graniczny 
oddzielający młodość od niepodległości kobiecej stawiamy cyfrę lat trzydzie-
stu, a w wyjątkowych razach czterdziestu” (Żeleński-Boy 1985: 432). Ponadto 
„kwiat” oznaczać może także dziewictwo. Bohaterka zginęła, ozdobiona kwiatem 
dziewictwa, którego tak bardzo chciała się pozbyć. 

Nim narrator udzieli głosu samemu bohaterowi, antycypuje jego paranor-
malną naturę: „czuć, że jest duchem po pierwszym słowie”. Owo sformułowanie 
wydaje się być pozbawione sensu — duch jako istota niematerialna nie ma 
mocy oddziaływania na nasze zmysły. Abstrahując od tego w jakiej formie gość 
z  zaświatów ukazał się opętanej chucią niedoszłej samobójczyni, należy zazna-
czyć, że czasownik „czuć” sugerować może zapach jaki poczuła dziewica, gdy 
wypowiedział on pierwsze słowo. Jak przeczytać możemy w poradniku Zwyczaje 
towarzyskie, podręcznik praktyczny dla pań i panów Mieczysława Rościszewskiego 
z roku 1928: „węch grał w miłości znaczną, lubo zagadkową rolę…”11.

Rycerz wygląda „godnie”, ale czy godnym jest mężczyzna podnoszący rękę 
na kobietę? Czy etos rycerski dopuszcza podniesienie czegokolwiek na damę 
w opresji? „Ponad kodeksem zwykłym mamy kodeks Boziewicza, przekreślający 
wszystko. Bo gdzie tam zwykłej kodeksinie równać się z  tym nadkodeksem” 
(Żeleński-Boy 1985: 440). Pan Boziewicz, wedle słów Boya, za cel obrał sobie 
„klasyfikację honorową” całej ludzkości. Rycerza jako „zabytek rycerskości śred-
nich wieków” uznaje się za człowieka honorowego. Zasady honorowe mówią: 
wszystko, co godzi w miłość własną drugiego człowieka należy uważać za obrazę. 

10 Komiczna sprzeczność to także przewaga formy nad treścią (Dziemidok 2011: 27).
11 Cytat z  podręcznika Mieczysława Rościszewskiego przytaczam za felietonem Boya 

pt. Współczesny „Dworzanin” (Żeleński-Boy 1985: 439).
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Rycerz obraził pannę nazywając ją „dziewicą czystą”. Panna z kolei znieważyła 
rycerza, sugerując, że byłby on skłonny do niehonorowego zachowania i zbez-
czeszczenia niewinnej kobiety. Zarówno w tragicznej jak i komicznej wizji świata 
dostrzec możemy sprzeczności, jednakże tragedii właściwa jest hierarchia, mora-
lizatorstwo i tradycja, natomiast komedia podważa sens afirmacji wszystkich tych 
wartości (Dziemidok 2011: 35–36). Cnota to odpowiednik męskiego honoru. 
Jednakże niedoszła samobójczyni buntuje się przeciw oficjalnie przyjętej etyce. 
Postawa bohaterki, dlatego że niezgodna z naszymi kulturowymi przyzwyczaje-
niami, wywołuje efekt humorystyczny. Jest „rozkoszowaniem się sprzecznością” 

(Dziemidok 2011: 36). 
Julian Tuwim był znanym bibliofilem. Kolekcjonował śpiewnikowe białe 

kruki oraz ulotne druki muzyczne. „Rozsmakowywał się w  polskiej pieśni 
i piosence […] studiując szacowne zbiory Żegoty Paulego, Wacława z Oleska, 
Wójcickiego, Glogera, Schillera, czy Bystronia” (Ignaczak 2007: 254). Poecie 
znany był pierwszy polski szlagier — Modlitwa dziewicy12 autorstwa Tekli Bąda-
rzewskiej (lub jak podaje Zbigniew Adrjański: Bondarzewskiej)13. Bijąca rekordy 
popularności miniatura muzyczna to swego rodzaju panieńska litania, odma-
wiana w intencji rychłego zamążpójścia:

Boże! Daj męża! Daj męża! 
Męża daj! 
 (Adrjański 2002: 360)

Bohaterka ballady nie ma tak wygórowanych życzeń — chce stracić cnotę bez 
przykrych konsekwencji (małżeństwo). Jest tak zdesperowana, że nie zależy jej, 
by usidlić złocistą zjawę. Skromnie, spuszczając oczęta, słowami parodystycznej 
modlitwy prosi: „żebym już raz była tknięta!”. 

Wiślana nimfa wstydzi się swojego pożądania, choć już od dawna dziewczę-
ciem nie jest. Nie robi jednak nic, by pozbyć się stygmatu czystości, który tak jej 
ciąży. Czeka na cud, ponieważ najprawdopodobniej tylko cud może tu pomóc. 

12 Tuwim zacytował ten utwór in crudo w skeczu powstałym z okazji uroczystego odsłonięcia 
pomnika  Fryderyka Chopina w Łazienkach (Zimińska-Sygietyńska 1985: 87). Cokolwiek Chopina 
(por. Tuwim 2002: 129–133) w wykonaniu Adolfa Dymszy i Miry Zimińskiej miało swoją 
premierę w teatrze Qui Pro Quo 16 listopada 1926 roku. 

13 „Wreszcie na zakończenie recitalu następowała Modlitwa dziewicy, z furią wykonywana przez 
pannę Teklę Bondarzewską, która zresztą ustanawiając wydawnicze rekordy tą naiwną i śmieszną 
kompozycją w wielu krajach świata, zmarła jako młoda mężatka w roku 1860”. Bądarzewska, 
kompozytorka piosenek salonowych, dzięki Modlitwie dziewicy pobiła prawdziwy wydawniczy 
rekord. Kompozycja była popularna w wielu krajach, a jej tekst tłumaczony na języki obce (Adrjań-
ski 2002: 360). W 2012 roku, dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, powstał album 
Zapomniany dźwięk z muzyką kompozytorki, w wykonaniu Marii Pomianowskiej i Pawła Betleya. 
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Skończyła czterdzieści lat i  brak jej doświadczeń na miłosnym polu. Chce się 
zabić. Przeistoczyła się bowiem w najbardziej żałosną formę egzystencji. Mówiąc 
wprost, stała się… „starą panną”.

Ale jaki sens miało życie „starej panny”, tego mieszczańskiego produktu kultury 
XIX w.? — pyta Boy-Żeleński — Odebrać kobiecie naturalny cel życia, nie dać jej nic 
w zamian, uczynić ją […] piątym kołem u wozu rodziny, skazać ją na „cnotę” i za-
razem tę cnotę ośmieszyć, skazać ją na nieuchronną deformację psychiczną i fizyczną 
i kazać jej się obnosić z tym wszystkim wśród ludzi! Inkwizycja wydaje mi się mniej 
potworną niż instytucja „starej panny”, taka, jaka dziś jest niemal mitem, ale której 
tyle widziałem jeszcze tragicznych egzemplarzy. (Żeleński-Boy 1985: 380) 

Komedia to paradoksalnie tragedia, która wzbudza radość14. W kulturze utrwa-
lił się określony obraz „starej panny”. Przypomnijmy sobie marzącą o podróżach 
i wielkiej miłości, noszącą mizerny, sztuczny warkoczyk towarzyszkę pani Korczyń-
skiej — Terenię, bohaterkę Nad Niemnem15, godną politowania bowarystkę, ofiarę 
tanich francuskich romansów, które wpłynęły na jej wyobrażenie o miłości. 

„Staropanieństwo” to przede wszystkim status społeczny. Strata szansy na 
wyjście za mąż niekoniecznie oznaczała przymusowy celibat, przed którym tak 
broni się nasza desperatka. Cytowany przeze mnie Tadeusz Boy-Żeleński próbo-
wał na łamach prasy przeprowadzić „rewolucję seksualną”. „Rozdźwięki między 
życiem płciowym a oficjalną etyką istniały zawsze — poza codziennymi kata-
strofami w życiu objawiały się one — w literaturze.” (Żeleński-Boy 1985: 365) 
Tuwim sugeruje, że „rewolucja seksualna” się dokonała.
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Katarzyna Smyczek

VAriATiONS ON JULiAN TUWiM’S CABArET CrEATiONS

(summary)

The essay is an interpretation of  Tuwim’s cabaret song maintained in a street ballad style, 
Ostatnia dziewica, which was written for a Qui Pro Quo star Mira Zimińska. Ostatnia 
dziewica is a parody of the folk song Za Ebru falą, one of the most popular compositions 
of the 19th century. Tuwim’s work is a  witty comment on a  literary and social image 
of spinsterhood. Although Tuwim considered his cabaret creation as a commercial and 
lowbrow product, he never abandoned the frivolous muse. Not only was this first “mass 
poet” the main author the Qui Pro Quo, he also provided  songs, sketches and monologues 
(signed with one of his thirty three pseudonyms) to numerous variété theatres. He was 
a  co-founder of the Pikador literary cabaret and collaborated with cabarets Bi-Ba-Bo, 
Miraż, Czarny Kot, Sfinks, Perskie Oko, Banda, Cyganeria, Stara Banda and Cyrulik 
Warszawski.
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