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--P~ ó~-------------__.;...-
Teatr to trudna dziedzina, a teatr muzyczny szczególnie, gdyż wymaga połączenia dobrego aktorstwa z umie

jętnościami wokalnymi. Spektakl, który Państwo obejrzycie w naszym teatrze spełnia te właśnie kryteria. 
„Porwanie Sabinek" to komedia napisana przez Schonihan'ów. W 1938 roku Julian Tuwim przetłumaczył 
i opracował na nowo tekst „ Sabinek" a prapremiera owego spektaklu odbyła się tegoż roku w Warszawskim 

Teatrze Buffo. 
Tuwim stworzył wysoce atrakcyjny tekst z przezabawnym żartem i pikantnym humorem. 
Historia „Porwania Sabinek" jest prosta. 
Profesor łaciny Paweł Owidowicz, realizuje swoje marzenia literackie w skrytości przed bliskimi pisząc sztukę, 
opartą na motywach legendarnego epizodu z najstarszej historii Rzymu. 
Profesor, który chwilowo pozostaje słomianym wdowcem, gdyż żona bawi w sanatorium w Krynicy, spotyka 
dyrektora wędrownego teatru Leonarda Strzygę -Strzyckiego. Ten proponuje wystawienie sztuki, rozsnuwając 
przed profesorem wizję oszałamiającego sukcesu, jaki niewątpliwie odniesie spektakl. Safandułowaty profesor 
ulega namowom a wtedy nader niespodziewanie z Krynicy powraca żona .... 

Co dziać się będzie potem, niech pozostanie póki co tajemnicą, którą odkrywać będziecie Państwo sami. 
„Porwanie Sabinek" cieszy się niezmierną popularnością bez względu na zmieniającą się modę. 
Humor, dowcip, piosenki, pastisze znanych utworów muzycznych, charakterystyczne aktorstwo a także za
wrotne tempo przez cały czas trwania spektaklu to wszystko sprawia, że widz niechętnie opuszcza teatr. 
I teraz nie może być inaczej. 
Zapraszamy. 



--d~g~b~ ... 
Dla Tuwima, czy to przy pisaniu piosenki lub monologu, czy też pracy nad większym dziełem, podnietą 

twórczą i pewnym drogowskazem dla samej kompozycji było łączenie utworu z konkretnymi osobami. W ten 
sposób powstały niezapomniane piosenki dla Hanki Ordonówny, Zuli Pogorzelskiej czy Miry Zimińskiej, taki 
rodowód miały również monologi Adolfa Dymszy czy skecze Ludwika Lawińskiego. Dla Stefana Jaracza 
przekształcił Tuwim w dzieło Gogol'owski "Płaszcz". Osoba Józefa Węgrzyna zdecydowała w dużej mierze 
o trawestacji "Porwania Sabinek", a zwłaszcza o szczegółach postaci jej głównego bohatera, dyrektora teatru. 

Pierwszy okres działalności Teatru Nowego pod wspólną dyrekcją Juliana Tuwima i Mariana Mellera trwał 
od jesieni 1947 roku do sierpnia 1949 roku. W tym czasie odbyły się następujące premiery, w których literackie 
opracowanie poszczególnych sztuk było przeważnie dziełem Tuwima: "Wesele Figara", "Rewizor" , "Słomko
wy kapelusz", "Jadzia wdowa", "Dom otwarty", "Tu mówi Tajmyr", "Zemsta nietoperza", a także interesujące 
nas "Porwanie Sabinek". 

W okresie przygotowawczym do inauguracji działalności Teatru Tuwim poświęcał prawie cały swój czas na 
jego rzecz. Nie tylko pracował nad tekstami sztuk i przygotowaniami inauguracji, lecz także zabiegał o dodat
kowe dotacje dla teatru, o uzyskanie miejsc w hotelach dla przybywających do Warszawy artystów, o materiały 
muzyczne i egzemplarze sztuk. Był prawdziwym spiritus movens całej imprezy. 

Tuwim bywał częstym gościem na wszelkich próbach. Zdawało się, że był dyskretnym widzem i właściwie 
nie wtrącał się do prób. Jednak tylko pozornie nie odczuwano jego obecności, bo kiedy wywiązywały się dys
kusje lub spory dotyczące tego, czy innego problemu sztuki, np. odczytania charakteru postaci - wówczas 
zabierał głos i niejednokrotnie w dwóch czy trzech zdaniach nadawał właściwy kierunek dyskusji, w dyskretny 
sposób służąc wiedzą i intuicją artystyczną. W okresie przedpremierowym "Słomkowego kapelusza" dosłownie 
żył atmosferą prób. Spektakl ten przyniósł mu wielki triumf, a Teatr Nowy od tej premiery stał się niemalże 
najpopularniejszą sceną stolicy, po Teatrze Polskim, gdzie mógł się pochwalić przybywającymi z różnych stron 
Polski wycieczkami pragnącymi oglądać teatr Tuwima. Był pełen największego entuzjazmu i najlepszych nadziei, 
że operetka w Teatrze Nowym się rozwinie. W codziennych rozmowach snuł coraz szersze i coraz ciekawsze 
plany dotyczące linii repertuarowej operetki warszawskiej. Jednak w centralnym Zarządzie Teatrów i w Mini
sterstwie postanowiono zrezygnować z operetki i przekształcić ją w scenę komediową ... 

Julian Tuwim miał wiele ciekawych i oryginalnych pomysłów. To właśnie dzięki niemu polska literatura zys
kała piękny przekład szekspirowski. Konstanty Ildefons Gałczyński przetłumaczył dla Teatru Nowego "Sen 
Nocy Letniej" Wiliama Szekspira dzięki namowom Tuwima. 



W swojej twórczości dla teatru wykorzystywał wcześniejsze doświadczenia i pracę dla kabaretu. Przekładało 
się to na tuwimowskie przekłady-przeróbki, adaptacje i uwspółcześnienia operetek, starych fars, wodewilów. 
W latach 1932-1939 opracował osiem utworów, między innymi właśnie "Porwanie Sabinek" (1938 r). W tej 
pracy posługiwał się zabawnymi chwytami o charakterze kabaretowym, aktualizował, wkomponowywał pio
senki, powiedzonka i żarty w dialogi postaci. Nie tłumaczył prawie niczego z wielkiej dramaturgii lecz tylko 
utwory popularne, zabawne, w których jego przekład lub adaptacja nadawały nowy wyraz i stanowiły twórczy 
w nie wkład. Ludzie związani z teatrem mówili, że Julian Tuwim znał się na teatrze komediowym i na operetce 
i bez wątpienia był "człowiekiem teatru". 

Julian Tuwim to w pewnym sensie "pieszczoch losu", szczęściarz. Sławę zdobył niezwykle szybko, zarabiał 
dobrze (ale nie dzięki swoim wierszom, bo w Polsce międzywojennej wiersze nie były popłatne), lecz dzięki 
fenomenalnemu dowcipowi.Wielki talent Tuwima sprawił, że udało mu się zasilić język poetyckimi zdoby
czami. Było to możliwe dzięki temu, że bez wytchnienia studiował historię mowy polskiej od jej kolebki, 
analizował ją zaczynając już od jej ubogiej spuścizny zabytków średniowiecznej literatury polskiej. Można 
powiedzieć, że prawie wszystko co było kiedykolwiek w języku polskim napisane, to Tuwim znał, a czego nie 
znał, tego szukał, pragnąc poznać, do końca życia nie szczędząc trudu i wysiłku.Wszystkie swoje poezje pisał 
wierszem rymowanym. Tuwim kochał rym! Rym, który strumieniowi wiersza nie tylko nadaje blask i barwę, 
ale skupia uwagę na treści, akcentuje ją tam, gdzie zachodzi tego potrzeba. 
"Jacy my jesteśmy głupi, po co my to robimy, co komu na tym zależy, żeby słowo dźwięczało podobnie do 
drugiego!" tak żartował poeta, żarliwy wyznawca rymu. 
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P~O~ 
profesor języków starożytnych 

Arnold Pujsza 

~ Janina Guttnerówna 
Jego zona 

~Marzena Małkowicz 
młodsza córka 

77?~ Izabella Tarasiuk, Lucyna Winkel 
starsza córka 

'i(cvwl d~ Włodzimierz Kalemba 
mąż Madzi 

?()~ Iwona Kotzur, Katarzyna Terlecka 
służąca 

~cS~-cS~ 
dyrektor wędrownego teatru 

Daniel Kustosik 

~f}~ Wiesław Paprzycki 
kupiec z Tamowa 

64 Jarosław Patycki 
jego syn 
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~ ~ Daniel Kustosik 

~~ Jacek Pawełczak 

~ Grzegorz Kawalec 

~ Jacek Pawełczak 

~~ Małgorzata Krzywińska 

~ Wiesław Paprzycki 

~ Lidia Wichłacz 

, 
' 



Na zdjęciu Daniel Kustosikjako 
Leonard Strzyga-Strzycki, '1990 
fot. Grażyna Wyszomirska 



--~t-P~cS~ ___________ ____;__ 
Franz i Paul Scłfonthan to wszechstronni bracia pochodzący ze Szwajcarii. Zajmowali się pisarstwem, dzien

nikarstwem oraz reżyserią teatralną. Są autorami komedii "Porwanie Sabinek", którym to utworem w roku 
1884 wpisali się w historię teatru. 

Franz von Schonthan (*20. czerwca 1849 w Wiedniu; t2. grudnia 1913 w Wiedniu) będąc oficerem zakończył 
służbę wojskową w szwajcarskiej marynarce wojennej. Zamienił swój praktyczny zawód na profesję aktora 
i został odtwórcą ról najpierw w Dessau a potem w Berlinie. Tam zaczął pisać sztuki teatralne, głównie kome
die o tematyce wojskowej, miał przecież w tej materii doświadczenie i znał temat od podszewki. Jego pierwsze 
dzieła to "Das Madchen aus der Fremde" i "Sodom und Gomorrha" zostały wykonane w roku 1880. W roku 
1883 został głównym reżyserem w Wiedeńskim Teatrze Narodowym. Zawsze był rozdarty pomiędzy Wie
dniem a Berlinem. 

Paul von Scłfonthan (*19. marca 1853 w Wiedniu, t 4. sierpnia 1905 w Wiedniu) w latach 1887 - 1889 był 
redaktorem "Lustigen Blatter" w Berlinie. Dwa lata później w 1882 roku wrócił do Wiednia i przez kolejnych 
dziesięć lat pracował tam na zlecenia, jako felietonista dla "Neuen Wiener Tageblatt". W międzyczasie był za
trudniony jako komediopisarz i opublikował komedie takie jak "Zimmer Nr.18" i "Sturm in Not". Oprócz tego 
stworzył w tamtym czasie wiele opowiadań, nowel i humorystycznych powieści. 

g~</(_~ 

Tadeusz Kierski (* 17. października 1917 w Wiedniu;!" 11.kwietnia 1980 w Warszawie) rozpoczęte w Kon
serwatorium Lwowskim studia muzyczne kontynuował po wojnie w warszawskiej PWSM w klasie kompo
zycji Z.Turskiego. Jego działalność związana była głównie z teatrami stołecznymi. W latach 1956-65 był kiero
wnikiem muzycznym teatru "Komedia", a od 1965 do 1969 Teatru Ludowego, tworząc ilustracje muzyczne 
do wystawianych tam spektakli. Pisał również muzykę do filmów animowanych, był autorem ogromnej ilości 
piosenek dla dzieci. Jako pierwszy w Polskim Radiu przełamał naiwny styl piosenek dziecięcych, wprowadzając 
do nich modne, nowe rytmy, ciekawszą melodykę i harmonizację. W centrum zainteresowań Kierskiego stał 
musical. Dwa pierwsze utwory tego gatunku, to uzupełnione szeregiem nowych melodii i opracowane na nowo 
(wg Sygietyńskiego) "Porwanie Sabinek" Franza i Paula von Schoentan'ów-Juliana Tuwima (1958) oraz nowa 
partytura do "Królowej przedmieścia" z nowym "warszawskim" librettem wg K. Krumłowskiego, napisanym 
przez J. Rakowieckiego i J. Wittlina (1959). 
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soliści: Olga Gładysz, Marzena Małkowicz, Izabella Tarasiuk, Katarzyna Terlecka, Anita Urban, 
Agnieszka Wawrzyniak, Lucyna Winkel, Włodzimierz Kalemba, Mirosław Kin, Daniel Kustosik, 
Maciej Ogórkiewicz, Wiesław Paprzycki, Jarsoław Patycki, Arnold Pujsza 

współpraca: Anna Bajerska-Witczak, Teresa Bogdanowicz, Janina Guttnerówna, Iwona Kotzur, 
Maria Tomaszewska, Joanna Waluszko, Antoni Urban, Paweł Wytrążek 

kierownik muzyczny: Marcin Sempoliński 

inspektor solistów: Wiesław Paprzycki 

dyrygenci: Michał Łaszewicz, Przemysław Neumann, Jacek Pawełczak, Marcin Sempoliński, Maciej Sztor 

asystent do spraw artystycznych: Arnold Pujsza 

koordynator pracy artystycznej: Tadeusz Gudzio 

korepetytor solistów: Andrzej Matusz 

chór: Karolina Garlińska-Ferenc, Marlena Kandulska, Małgorzata Klimczak, Sylwia Kupczyk, Janina Odwrot, 
Sylwia Pikosz, Magdalena Szcześniewska, Danuta Teichert, Przemysław Kosmowski, Christos Leontis, 
Adam Silecki, Maciej Sztor, Seweryn Wieczorek 

współpraca: Tadeusz Gudzio, Grzegorz Koralewski 

kierownik chóru: Michał Łaszewicz 

inspektor chóru: Seweryn Wieczorek 

balet: Anna Antkowiak, Kamila Dykta, Karina Kowalska, Ewa Kusz, Kinga Połącarz, Iryna Prakharenka, 
Elżbieta Rosińska, Natalia Stankiewicz, Katarzyna Stołbiak, Bartosz Antkowiak, Paweł Gajda, 
Łukasz Kaczmarek, Radosław Lak, Tomasz Manowski, Tomasz Moskal, Dariusz Nowik, 

kierownik baletu: Grzegorz Kawalec 

pedagog baletu: Ewa Misterka 

korepetytor baletu: Grzegorz Koralewski 

inspektor baletu: Dariusz Nowik 



orkiestra 

koncertmistrz: Tomasz Dolezich 

skrzypce: Urszula Nagrodzka, Piotr Matuszewicz, Roma Paprzycka, 
~iew Rybak, Dominika Bukowska, Wiesława Chruszczyńska 

altówki: Joanna Zielińska, Marcin Miecznikowski 

wiolonczeW': Marcin Baranowski, Roman Szymczyk 

kontrabasy: Leszek Szaniawski, Andrzej Iwanowski 

rrfa: Natalia Łukaszewska 

ety: Edyta Brzezińska-Kapłon, Sebastian Łukaszewski 

ara Handszu, Bożena Pawęzka 

I saksofony: Arkadiusz Kowalski, Jerzy Gronowski 

Błażej Pasternak, Sławomir Piechota 

ornie: Paweł Szafran, Jarosław Perz 

puzony: Marek Banaszak, Maciej Jendras, Piotr Rausz 

perkusja: Maria Anders, Piotr Kichler 

instrumenty klawiszowe: Andrzej Matusz 



~ 
operetki: scena prezentacje: 

"Carewicz" Franz Lehar 

"Hrabina Marica" Emmerich Kalman 

"Kraina uśmiechu" Franz Lehar 

"Wesoła wdówka" Franz Lehar 

"Zemsta nietoperza" Johann Strauss 

"Bal z Szekspirem" William Szekspir 

"Nagłe zastępstwo" Ken Ludwig 

"Nie teraz kochanie" Ray Conney, John Chapmann 

"Piosenka jest dobra na wszystko" Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski 

"Piosenki stare jak świat" Arnold Pujsza 

"Księżniczka czardasza" Emmerich Kalman 

musicale: 

"Ania z Zielonego Wzgórza" Lucy Mound Montgomery 

"Phantom" Arthur Kopit, Maury Yeston 

"Przeboje muzyki wiedeńskiej" koncert 

"Skrzypek na dachu" Jerry Bock 

"Zorba" John Kander 

bajki: 

"Porwanie Sabinek" Franz i Paul Schonthan 

"Niezwykła historia Dziadka do orzechów" Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 

"Dziewczynka z zapałkami" Hans Chrystian Andersen 

"Pchła Szachrajka" Jan Brzechwa 

"Piękna i Bestia" Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 

"Pinokio" Carlo Collody 

"Koziołek Matołek" Kornel Makuszyński 

"Upiór w orkiestrze" koncert edukacyjny 

poznańskie studio teatralne: 

"Kto się boi Wirginii Woolf?" Edward Franklin Albee 



---------------------------------- www.teatr-muzyczny.poznan.pl -----

Teatr Muzyczny w Poznaniu 

dyrektor naczelny i artystyczny: Daniel Kustosik 

zastępca dyrektora: Jolanta Michalak info@teatr-muzyczny.poman.pl 

.-Aa księgowa: Jolanta Czechowska 

kierowniye}rretariatu: Elżbieta Chodorowska, 061 852 32 67 sekretariat@teatr-muzyczny.poznan.pl 

adres: ul. Niezłomnych le, 61-894 Poznań 

centrala: 061 852 17 86 

ro obsługi widzów: Grażyna Lehwark, Beata Banaszak (zamówienia na bilety przyjmujemy w godzinach otwarcia kasy) 

poqłedziałek od 9:00 do 14:00 
:k-piątek od 9:00 do 19:00 

ibota od 15:00 do 18:00 

amy i marketingu: Jolanta Kin marketing@teatr-muzyczny.poznan.pl 
Bartosz Kuczyk marketing-promocja@teatr-muzyczny.poznan.pl 

zespół techniczny 

koordynator pracy technicznej: Mariola Sieracka 

.taforska: Stanisław Bigos 

akustyk: Rohe 

rekwizytornia: Gabriela Wojciecho 
.... 

widowni: Mirosław Ogórek 

brygadier'tceny: Dariusz Sieracki 

ZE ZBIOR 
Instytutu Teatralnego 

'~korzystano: 
~~icka Julian Tuwim, Warszawa 1986 

1mnienia o Julianie Tuwimie, Warszawa 1963 



opracowamc graficzne \!lał~orzata Krz)'\\' ińska 
druk Zakład Poligraficzny Mos i Łuczak sp.j. Poznań 
wydawca Icatr \!luzyczny '-" Poznaniu, październik 2006 


