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. . . lllVlmte pon.Il' wiem) dużo,'> Tuw mit> ałow1eku teatru znal'z 

nie mnie· j albo \\cale A był on poetą, który uległ m'agii teJtru Pral a w . Qui prQ 
quo", .Bardzj~·· Tealrle '\1uzyl.znyrń Domu W0j<;{a PołiKil•,bo. łódzkim lt>at~zyku 
„B1-ba bo . „Pikadorze ·. Cyruliku Warsza\\ skim, TcJtrze Buffo" l'lY „Nowyrr"' t-i 
fakty dokumentujące tę jego działalrosć. Pod nim. k ·v Je się l OŚ w ęl'ej fascynacj<.> 
Jtmosk ą ku:•s, pracą warszt.atu\\ a 1a.d '>pPktaldc rr. z 1bawą z. pub lir zn ością i f'.ra 

.:ktorów. 
To o nim opowtadul Józef Brodzki ie· dziesiątki razy słul'i'>ał i >atPył nJ Dyw.su: 

,. kiedy l;>ył na prztdstawieniu „H<'t'f\ ka \i I" Pireonddla z Ju11oszą <;tępow<;l.;.im 
\\ ldyl hal. 'stękał aż ~ąsiedz! zwracali mw u\\ agę. Koc'1ał ai<t·now '>zukal dl'l nich 
„ó:. w których mógłby zabłysnąc calv kun•zt er zdnlrośc. Dla 'lich rnzbudowywal 
poprawjał gotowe sztuki. Mow10110 i.€ adapt'łcjt'. skel ze i p;1seilk1 pisał \'. vh1tz1He 

dla plenh;dzy wstydz'ą<: >Się te i pracy Zarzucan > mu. Ż.C? 111e poku"ił się o nap.sani!' 
dram ilu, który byłby stricte jpgo autor .stwa. Odpowiudał wówcza'>. i.P nie ma cz 'lSU 

1 derpli\\C'3c1 na· v.ymyślanie fabuły, gdy tyle ząpomriailveh utwcrćw 'lada.je się J,, 
wykrrzystania Interesf' wała go je dvm•.: rntyra. ostry dowc;p kala'lH:lur · wreszcie 

DiJsrnka prrsta. lekka z dClbrą po.ntą. 
Do tc·g1 stanzaly z.naKomitcMu twórcv v.ys:<perc<ne t·zasEm \.\ręcz k l'WwatE 

far;.}, wf.'dev.ile. kcmedie, z k'Ól',Vch wyczarowywał j5tnt t 3l ka Chd::ił 1 tw•>~zyl dh. 
,,;zuokiej pub! czr (~ci Dz is okreSl;rnv t'l m1anerr l'>ZtuKi popularnej. B.vlo to zgodne 
z programem Tuwima-Skamandryty. Talert jego sp~awial, ŻP rotili to zręam"' uni<a· 
Jac płycizn.V intl l;:-ktualnej i tanie h efektów. W,,;zystki • pozycje firm-iv.anE naz\\ is 
klem poety miały ogrc mne powodzenil'. Wspumnijmy choćby „żolmrria królov.eJ 
'V!a<!agasi<aru" D·>br z:ańskiego, „J'.ldz1ę w de wę" Rusz i. >Wskiego czy wpdew; I Nes•roy:i 
Serce w rozterc:€' czyli iilus<·r:t widm> . A jEst to jedvnif- m1la probka transkrypef 

1 c prat-.:wań Jego autorstwa. 
Zapraszamy państwa na Spektakl zatytułc wuny , P-orwan•c· Sabmek" Pierwowzo

rem utworu by la frrsa austrial-kkh p1sarzv Franza · i Paula Schontanóv.. Tuwim na
p1saHE; krotoc.hw ilę \\ lasdw1ę ria n.> wo. Rztl'Z 'J'{arla sie dosk<'P: . la N.:wet Austri.l<o~ 
l<.m uzali (być moze doKonali te.;oJ farsę Scho itanow v1;i. Tuwim tłumaczyć 1a języK 

nitmieck. dla samego Burgtheatru. 
PrnprPmiera Tuwimowsw:ich .,Sabinek cdbyla Sil; na :octnie warsic1wskiego teatru 

Buffo w 1938 rcKu z Jó.zefern Węgrzync.m w rQli Strzygi-Strzyl'Kiego I Michałem Zni
czem w roll profesora oy;idow,cza. Węgrnn dla ktongo Tuwim specjalnie „S:1binki· 
ąai;.isal po wojnie powrócił jt-szcze raz do pl"stac• Strzygi-Strz.yckiego. WówcziJS wi
dzow.e naszeg·> trntru o;;lądal, go t..ikże n.i scenie cz<,stochow~kieg~ przybytku Mel

pomlny 
Po trzydz.estu z górą latach po\.\ racamy do tej uro< z:ej farsy prłneJ wspaniałego 

h imrru , staroświeckliego wdzięku Sądz.imy · bowie'll. że zawarta w meJ prawda 
o teatrie, ludzkich 5labcstkach, atmosferze drobnomieszcz.ańs:<iego :lyc. ia nie zesti.l

rz.ała się . 

Dziś v. roli Strzygi-Strzyck1ego wyst.:u:..1 Tadeusz BartJsik. 

ł 



:\lltoloci•·zna opowil'śt' o porwaniu Sabinek posłużyła 

Tuwimowi jako pr(·tekst do wysnucia znakomitej analogii 
do sytuacji spokojnej.mieszczańskiej rodziny, w prol?.i dom'u 
której wkracza nagle band<l intru;:ów jaką jest trupa akto
rów objazdowego teatru· Profesor i jego najbliżsi. porwani 
jak ff.lit' Sabinki magią teatru uswiadamiają sobie. że po
dnba się im n1eoczekiv. ana przygoda. Nie pozostaje im nic 
inncl?.o jak pogodzk się z tą sytuacją. 

Przypu:nnijmy zatem rzymską legendę ustami Jana 
Parandowsk1C't.:o: „Miasto' 1 było.ale nie było komu w nim 
m1t-szkac. 1...1 Młody król o:.:rodził na Kapitolu gaj, który 
nazwał azylum i ogłosił. że ktokolwiek tam wejdzie. choćby 
nejw1ększą zbrodnię miał na sumieniu. 'może si~ czuć bez
pieczny. jako obywatel nowo powstałej osady. (. .. ) Zbiegali 
i;ię zewsząd podpalacze i kon;okrady, zbóje' i rzezimieszki, 

wierutna hołota ( ... ) 

Nagle wszyscy zauważyli, że w tym pięknie rozkwitają
Lym państwie brak kot i et. Bez k:- biety żadne gospodarstwo 
nie było gospodarstwem i dom nie był domem. Romulus wy
trał co przystojniejszych i wymowniejszych chłcpaków, 
przyodział ich jak najstrojniej i wyprawił do okolicznych 
gm;n. z prośbą, żeby 1echciały wej3ć z Rzymem w związki 
pckrewieństwa. Ale gdzie tylko zbliżyli się, wszędzie na 
gwałt zamykano bramy, podnoszono mosty, a )(ażdy brał. 

co miał pod ręką: kij lub miecz.(„.> 
Rum ułus post~ nowi! czekać. Przez ten czas trzymał na 

uwięzi swoich andrusów. Ani jedna cwca nie iginę!a z cudz~
go pastwiska, nie puszczono z dymem ani jednej ·.strzechy, 
unikano zwad z sąsiadami i starano s'.ę kh sobie zjednać. Gdy 
się dcokoła Rzymu naprawdę usp:koiło, Romulus zapowie
d;dał, że urządzi wielkie uroczystości, igrzyska i festyny. 
Rozesłał zaprcszen;a do ca'ej ckolicy. Matki, żony i córki 
namawiały swcich mężów i ojców, aby przyjąć zaproszenie-. 
Mężczyżni też mieli ochotę. Frzy~z.li. Zaczę!a się zabawa („.) 
Nagle Romulus dał znak· i każdy z jego ludzi porwał tę ko
bietę. przy które>j stał. Wszczął się nieopisany zgiełk, noc 
zapadła i mężowie wrócili do domu bez żon. ojcowie bez 

c.órek. 
Gminy poszkodowane zebrały się razem I ruszyły ztiroj

nie na Rzym.(...) Zamek obronny Rzymu zdobyto i walka 
/awrzała na ulicach miast.a. Tymczasem kobiety, które :adą
:iyly Już przywiązać się do swoich rabusiów:) wypadły na 
miasto i rzuciły się między walczące szeregi. K;rzykiem. łzami 
1 prośbami zaklinały ojców, braci i mężów, aby zaprzestali 
wojny". 

Przypisy: 

1 - Działo sit; to wkrotef' P'! 1atożt"niu Rzymu przez Romulusa 
(prz~'P. A.P.) 

, Podkrestenif' A.P. 



Przyjeżdża teat1·, teatr· w to mi graj, 
A to ci będzie bal, a to ci będzie raj 
Przyjeżdża teatr, teatr, tra-la-la, 
Najlepsza w świecie rzecz. 
Gdy teatr gra! 

Noc księżycowa i gaj cyprysowy, 
Spi rzymski wódz 
Księżyc nie powie o czym śnią wodzowie 
W tę cichą noc ... 
Noc taka dluga, 
Król marzy i mruga. 
A na galęzi to ścierwo papuga, 
I księżycowa oświetla je smuga 
W tę starożytną noc. 

Przyjechal ~eatr, teatr, w to mi graj, 
A to ci będzie. bal, a 'to ci będzie raj 
Przyjechal teatr, teatr. tra-la-la, 
Najlepsza w świecie rzecz, 
Gdy teatr gra! 

.JULIAN Tl..'WIM 
(1938) • 

Z „Porwania Sablnek" 

/ 



JULIA 

,,PORWAN 

OSOBY· 

PAWEŁ OWIDOWICZ, profesor łaciny 

ERNESTYNA., jego zona 

MADZIA, jego córka 

KAROL .JUSTYNSKI, jej mąz, il karz 
. . 

ANULKA, młodsza corka profe-;ora . 

WFRONIKA, słuząc<.1 

Farsa w czterech 

według f<'ranza i 

w opra~owaniu m 

LEONARD STRZYGA-STRZYC'KI, dvn•ktor tt•atru 

ANTONI GROMSKI, właśc1c1el restauracJ1 

EMIL-;- jego s.vn . 

R<.'żyo;eria: HENRY 

Scenografia: MARIAN- PANEK 

Przygotowanie wokalne .JAN SWIĄTEK 

Asvstent reżysera: I ?'"119P<I ~IEE!i;\f!@!]ii!; 

PREMIERA 18 K WIE" 

. Trzecia premiera -;ezo 



TUWIM 

E SABINEK'' 
tach ze śpiewkami, . 

ula Schóntanów, 

ycznym Tadeusza Kiersk"ego 

ADAMEK 

,J A N li S Z · B A R B U R S K I 

HELE N A BARTOSlKOWA 

K R Y S T Y N. A M I C H E L 
KRYSTYNA CE BORSKA " 

WIESŁAW OCHMANSKI 

ANNA RA~ZA-RADŁOWSKA 

ST A N IS ŁAW A GALL 

TADEUSZ BARTOSIK 

STANISLAW KOZYRSKI 

, r1 T 14 Pi I n I j!l e Je M ~ a " 1c 
~„ -~.-~~ . 

Choreografia: SLA WOMIR MAZURKIEWICZ 

Sufler: ANI TA SZAMOCKA 

ln-;pt"jl•nt: .JERZY MOCHNACKI 

IA 1982 ROKU 

l!łSI/82 







Kochalei mnie? 
Kochałem cię. 

Zdradzałeś mnie? 
Zdradzałem cię. 

O wszystkich grzechach z dawnych dni 
Opowiedz - powiedz - powiedz mi. 

Wlócrylem się. 
Wlóczyleś się •.. 

Przez cale noc
0

e, cale dni~ . 
Zabiję cię otruję się 
Kto były te kochanki twe? 

Trzy praczki. księżna. siedem wdótv· 
Cyrkówka, potem księżna znów. 
Adeptka fotografiki 
I właścicielka tra fiki. 
Uliczna sprzedaw.::zy'!i róż. 

Już dosyć, nie chcę. nie chcę już. 
I pani A.· i pani B .. 
I panny C., D„ E., F .. G. 

Ju* więcej nie chcę. Nie męcz mnie. 
Wariatka i garbuski dwie. 

Nie . Nie. Nie. Nie! 
Nie mogę, już ponioslo mnie. 
Ja wszystko, wszystko wyznać chcę. 

Karolku blagam litość miej. 
Grzesznemu sercu będzie lżej . 

Już dobrze jest~ już wszystko wiem. 
Hrabina L„ hrabina M.· 
Dwad?ieści:i Niań. trzydzieści Zos, 
pięć żeńsk i::h szkól i jeszcze ktoś. 

Ach błagam. u• imię dwojga dusz, 
No już. no już.. no _już, no już . 
No nie, no nie. no nie· no nie. 
Już przextań i pocałuj nrnie. 
Przy.~ięgam . że dopratcdy, 1w. 
że gdyby na1cet ni.e wiem co. 
No nigdy. nigdy. niqdy już. 
Nie będ z ie dqs1i1t• ani burz .. „ _ 

To 1w1cet mu x1t·fi.i 1,rdzięk i smak: 
DO n .Jua 11 i niebieski ptak. 

Tale. t<tl•. tak, tak ... 
Z .Pon\a111a Sabuu•k ·· 

.Jl'l. IAN TL Wll\1 



K1<.•1 owniL:\ ' Pracuwrn : 

Technic:mt'J 

EIL'kt1 ,vt·znt•J 

K1 aw1eck1C<J Damsktt' 

Pc.·rukat~k1t•1 

Tc: hnie:rno - Dekorac,vjneJ 

Stolar.~kll'.J 

Slusan;kiej 

Szewsktl'J 

Biu1 a Obsługi Widzm~ 

Objazdu . 

Obsługa pr~wdsla\\ 1en 

Kil'rowmk lt•<.·hnic;i;ny 

Pl'ruki, i charnktc.·1·vzacJa 

Aku~t~ k;i 

Rt•kw11.;-.·1111 

$wiat 111 

Gurdc.•n1brnn1 

81 ,vgndi<.·r sc.·c.•ny 

ANDRZEJ GOLAŃSKI 

PIOTR KUZIOR 

STEFANIA WITAS 

CZESŁAW KOCINSKI 

HENRYK PALACZ 

EDWARD WIECZOREK 

IGNACY CHĘCINSKI 

Fr ADRIANOWICZ 

EWA PLUTA 

WIESŁAW PASZKOWSKI 

.ANDRZE.J GOLANSKI 

.JĄNINA KOCIŃSKA 

1-:DWARD DRYNDA 

.JARPSLAW WOJDAT 

.ZBIGNIEW KUDLIK. 
.JÓZEF' GRADEK 

ALINA KRYST. 
ZYGMUNT LICHOSIK 

.JERZY BARGIEL 

• 

Rl'dukcja prni;:ramu. Anna Poznańska 

Oi:ra<.'Owanit• i::raficzne: Marian Panek 

Rlprodukcja zdj<;da Wojduh Prażmowski 

Z.1mówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Biuro Obsługi Widzów Teatru mieszczące 

się w Puństwowej F1lharmoni1 ul Braci Kon,kidów 16, telefon ·H2-:rn. wewnętrzny 5, 
w i.:odzrnach od 8,00 do 15.00 cod1.1ennie, z wyjątkiem niedziel i s\\ iąt. 

P1·zl'd::przedaż w kasie Państwowej Filharmonii, czynnej. oprÓl'Z poniedziałków. od 
t:..• :dzrny 13,00 do 19.00 We wtorki od 15.00 do 19.00. 
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