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Ponukvl4l do awych zblor6w: 
1) ulotek i afisz6w magików, iluzjonistów, prestidi~itatorów, 

:yrkó~ wędrownych, chiromantów, wróżek, „cudotwórców", zio· 
arzy 1 t. p.; 

:) katalog6w i broszurek informacyjn}c.:h, wydawanych przez 
;abinetr figur woskowych, panoptica. „muua anatomiczne" r t. d.; 

3) druczk6vł' odpustowych, straganowych, jarmarcznych (pio· 
•enki przedmieścia, pieśni nabożne 1 „zdarzeniowe"); 

-4) roczników polskich pism humorystycznych sprzed r. 1900 
;oprawionych, w dobrym stanie) jak równici. ws:r.elkich druak6w 
aumoeynycznych (wyłącznie polskich) z w. XIX; 

s) wszelkich osobliwoki i curiosów literackich. 
Egzemph1.ne już posiadane odsyłam. Łaskawe oferty wraz 

1: cenami pr<>nc; kierować do JULJANA TUWIMA, WARSZA· 
'W li, MAZOWIECK:A 7. 

Z gustaimi bowiem - jaik. wy1padnie: 
Kto woli popa., kto rpopadię; 
Ja - za pcpa:dią, jeśli ładna ... 
Nie lubię zaś motorów, radia, 
S:z1para,gów, w<Jdzów i upałów, 
Wycieczek, sportów, generałów, 
Dylskusji, energ.icznych twarzy, 
Mycia żyletek, ~rasy,, plaży, 
.7ajck, żelaznych charakterów, 
Galerii sztuki, biusthalterów, 
Wielkoświatowych QJOliglotów, 
Truska•wek z kremem samolotów 
Wi.zyt, sz,pinaiku, wsz~chtalentów ' 
Histori<Jzcfów, monumentów ' 
Młcdzieży, kiedy nazbyt dzi~rska, 
PotE;gowiczów, g<Jsudarstwa, 
Dowcipów niedowcipnych csób, 
Opiumowanych papierosów, 
Babskich pazurów puripurowych, 
Balów, a także ich królowych, 
Deklamatorów, za:palniczek, 
Pieczeni, jeś1i nie jest krucha, 
Praiwników, śwjąt i „Króla Ducha", 
Mówców, ,czekania, histeryczek, 
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A lubię: milczeć, des.zez, słowiki, 
Ilustrowany,ch pism rcczniki 
(„Kłosy", „Wędrcwce", „Tyigcidniki''), 
Groch6wke z boczkiem, bzy, jarmarki, 
Łacinę, l;o"s, pocztowe mavki, 
Fachowe gwary, psy. Cygar.ów, 
Kolekcjonerów, szarlatanów, 
Etymologię, aiptekarzy, 
Un.gra warsza:wskie kalendarze, 

Wiek dziewiętnasty, bibliQgrafię, 
Lawe:n<lę, sta1re fotogralfie, 
Dyliżans, burzę, o,zór z chrzanem, 
Koniak, gorący barszcz inaid. ranem, 
Walce i stare wodewile, 
Miłostki, Litwę, wiatr, motyle, 
Nic wstawać cały dzień z kanaipy, 
Pi1wo (choć Niemiec) Hatbenbuscha 
I kocham „Pana Tadeusza". 

,,Por1f'anie Sabine k'' w Tealrze Bullo 

W Teatrze 
Tuwim•, w 

2 

fot B r t 1) t ,, \O , k 1 

a 



Teatr na lekarstwo 

Jólf'f \\'ęrttf'll 

'I\ .ror„anlu Sablnełi.". 

TC'a\ r N1 W) rorw~n ' <' Sa· 
h nek„ i<: <; mNl Ił w t r 1<'Ch .<k
iach ft . Sunlałl.;l . fit>zysf.'ria' 
Stanisława Pl'rzano„ska !kk•· 
racj~ 1 ko•t tumy Jan M Sun· 
rf'r. Kapt'lmhti·1 l\łlet"łyl<law 
Kt%Yn ki . 

Mądny dyrcktorn . slary<:h tca 
trow greckich w1cd11r·1 Jiłk naldy 
\ikladac program prn•d,t:<wwnia : 
wpierw trz.v tragcd.e a pot<>m wyu 
Tda.na , r'>t'' Pit'Wat"l;J 1 roz1 ulcnma 
komedia satvro" a. k •i1rn wym.otla 
z widia p<'>nnrn rt'fkk~Je nad ,,,_,.m 
Pr.;.mclcusta króla Edypa t:lY Mil'· 
dP!. 

N•ne serca l nerwy, pofargane 
wo)nami. d·anagają &iP. rnoie od 
wrotnyeh pro-port1i trzech kom<>dii 
nw jedną 1riil(Mię - nlf' {'1arnol••
tlęiej ch~my fl<'t'1y . która ~rt·e u
l~;ay. ale duzo tm!C'~·nu. llltweg;o, 
puslego łm!tthu . I~ c6tt Po 
, Stl"UllB<"h na ulicy·•, .,!'locach -.ite · 
"""''. •. Domu pod Oświ~miem·• 
.J . ..-dacmic1 % zagadam!'' i „Odwe. 
t;;ch~ (str:i:ela)ą w tydl ntukaclt, 

it> d t.eatr dudni.„) rootemy w Wat·· 
n.awit pójść tylko do leci.nero am· 
bulati.>rlwn, do Teaku Nowes:<>, • 
tam dają premierę raptem nu: 111 
dwa, trzy m1e;\lące. 
Nową premiet<1 teatru priy Pu

lawJklej je&t „Porwanie SabJnek", 
stara p.x:zciwa faru, 11le odłwit".to· 
na nte d<1 pomania. Odiwidona 
pn:ede ws1y~1kim pomnlowymi 
zartaml mutycznymi, kłó're wspie· 
ra1ą wiotki f('kst, podkreślają Poin· 
ty dowc pi•v.· 1 powracają do n!dt 
w lrafni<> UlStQSOW!!.OYCh remini
semc)arh (np. kanon w lttetim ak
c:e1. Niclcgo się o'1 nas nie W)'ma· 
ga - tylko 5:ąść. patneć i słuchać: 
wsz,·stko poda;ą nam w rormi11 lE>k. 
kottrawneJ nawet ladnę Sou• 
lo~11kld I Ferłaera (Edwtrda! bo 
także Antoni wy.stępuje obe<:nlł! w 
Warsiawle); nie katą nam medyto. 
wać i denerwować się smiblemata· 
mi, tylko pławił tlę w humone, a 
gdll('ś tam w nauym wnętn;u <Xi· 
bywa się cichutko błogosławiona 
tc·n.pla. 

J je~zcze jedno nalciy zaplaać na 
plu~ „T~atru Noweeo" nie tylko 
• Porwan'a Sablnek". Ode111d:r.lesiąt 
prorl.'nt dowcipów. które opowiada. 
Ją ~<>bie nasi panowie, a dziewięć· 
d""""ll dT-iewi~ pr(l('Ul.t dowcipów, 
kt<\rp opow,Rda}ą ~ble llQ$le pa.i.ie, 
krę..· 1 <;tll t re.guł:/doll:oła bnydklch, 
an poiy t<'(t.nych cięki ciała i ich 
popn!Arnych l"tynno!ici. 'I'ymczasfft' 
w • T•·a tr1e Nowym•' pornografll an! 
v• zktówkP.. Motna ~iO:· więc dosko
nale btowii: j be:r. tego. 

Jótef Węa:rz:ra 2:11p~entow•I p)I· 
<rną kwintesencję szmiry. rukł 
bvm: ll'gendę azmiry. bo t.:ki~ao te ,1 , 
airu Strrygi·Strzycklqo nie znaj. 
dlil'my dzisiaj nawet w najbardziej 
u~tronnych mieJtt11ch kraju Nalr· 
t~łoby sfilmować mlstn:a Węgny· , 
na w tej roli. 

Oeblut dekoratora na ólół uda• 
ły: pr:i:ydaloby tlę mote jes&e:i• 
'\l.1ęcej dowcipu we wnętnach l ko. 
stluma<"h. • 

.ut.r .....,_ strłaNR.ł 

Julian Tuwim, namiętny zbieracz dziewiętna
stowiecznych osobliwości, chyba właśnie w ten 
sposób odnalazł farsę Schonthana - jako osobli
wość. Do przetłumaczenia i zaadaptowania jej 
skłonił go zapewne szczególny zbieg okolicz
ności: upodobaJllia osobiste, które wyjawia w 
„Kwiatach polskich", 1znalazły w tej sztuce do
sk<inały odpowiednik. Farsa, w której stary ła
cinnik staje się autorem dramatycznym, a 
dyrektorem teatru, iwysta.wiający1m jego tekst, 
jest Strzyga-Strzycki, nieprawdopodobny szmi
rus ripbiący liryczne widowiska .ll'Od niewybre
dną, małomiejską publiczność, prowincjonalny 
rutyniarz operujący zużytą rekwizytornią ar
tystyczną dziewiętnastego wieku - farsa taka 
była wdzięcznym polem do popisu dla znawcy 
i miłośnika naiwnej tandety. 

W rezultacie p1>wstał tekst o wdzięku starego 
lamlszaftu z jeleniami. Oglądając go~ bawimy 
się przy tym podwójnie - ciągle jeszcze zacie
kawia mas zabawna intryga sztuki Sllhonthana, 
śmiejemy .się Jednak nie tylko z perypetii bo· 
haterów, ale także z konwencji teatralnej, w 
jakiej bohaterowie ci zostają pokazani. W prze
róbce tuwimowskiej sztuka jest dziewiętnasto
wieczną farsetką, ale zarazem parodią tego ro
dzaju scenicznego; jest teatrem naszych babek 
i. parodią teatru naszych babek. I wreszcie -
poznając tę Jsztukę, myślimy z 'Uśmiechem o 
niep.rzemijalnośei szmiry, o jej cara z to no
wych wcieleniach. Zmieniają się rekwizyty. 
Tandeta pozostaje. 

Fars.a Schonthana została wystawiona w Kra
kowie w roku 1905. Mimo doskonałej obsady 
aktorskiej (Dyrektora Teatru grał Mieczysław 

Frenkiel) 'Wydarzenie min~ło bez echa. Dopiero 
w przeróbce Tuwima, wystawionej w roku 1938 
w Teatrze Buffo, sztuka nabrała życia i rumień
ców, stała się głośnych sukcesem Wznowiona 
po wojnie, w roku 1948 w Teatr~e NowYtm w 
Warszawie (rolę Strzygi-Stirzyckiego grał w obu 
inscenizacjach Józef Węgrzyn), potwierdziła 
pierwotny sukces i weszła na stało do reper· 
tuaru naszych teatrów. 
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SCHONTHAN - TUWIM 

PORWANIE SABINEK 
(DER RAUB DER SABINERINNEN) 

Paweł Owildowicz, profesor języ,ków 
starożytnych 

Ernestyna, jego żona 

Anulka } 
ich córki 

Madzia 

Ka·rol Justyński, mąż Madzi 

Weronikai, :;!użąca. 

Leonard Strzy1ga-Strzy"'1d, 
wędrownego teatru 

dyrektor 

Antoni Gromski, kupiec z Tarnowa 

Emil, jego syn 

REŻYSERIA 

KRYSTYNA WYDRZYŃSKA 

o s o b y: 

JAN MIŁOWSKI 

KAZIMIERA STARZYCKA - KUBALSKA ~ 

KAJA KlJOWSKA 

TERESA WĄDZIŃSKA 

WŁODZIMIERZ KŁOPOCKI 

SYLWIA SKOTNIOKA 

STEF AN IŻYŁOWSKI 

WŁODZIMIERZ MIKLASINSKI 

ALEKSANDER GA WROŃSKI 

SCENOGRAFIA 

KRYSTYNA HUSARSKA 

ASYSTENTrEŻYS.ElRA 
KRYSTYN. WOLSKA 

PRZYGOTOWANIE MUZYCZNE 

J AiN SZYMCZAK 
INSPICJENT 

KAMILLA IŻYŁOWSKA 

CZWAR.TA PREMIERA SEZONU 1964~1965 



Rrgstgna Husarska, szkice scenogr. do „Porwania Sabinek" 



J 

Krystyna Husarska. 
proj. kostiumów do „Porwania Sabinek" 

,, 

W repertuarze 

S. iEROMSKI - GRZECH 

L. M. MONTGOMERY -

ANIA Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA 

D. PAW&.OWA,· 

W. TOKARIEW - SUMIENIE 
• 

W przygotowaniu 

EURYPIDES - IFIGENIA 

W AULIDZIE 



PERSONEL TECHNICZNY 

Kierownik techniczny 
Kier. p1rac. perukarskiej 
Kier. praic. krawieckiej 
Kier. prac. stolarskiej 
śLusarz 

Mail ar z 
Mcidelator 
Tapicer 
Farbiairka 
Głów.ny elektryk 
Akustyk 
Brygadier sceny 

Józef Karbowiak 
Halina Wasielewska 
Stefan Rogala 
Ignacy Walendowski 
Jerzy Meszyński 
Fra111cislek Piątek 
Tadeusz Gościniak 

· \.'ladysław Teodorowicz 
Apolonia Kuźmicka 

Stanisław Jeziorski 
Jan Laskowski 
Stanisław Kawalec 

STAŁE DNI GRANIA W KOSZALINIE 
I SŁUPSKU 

sobota, niedziela 
• 

PRZEDSPRZEDAZ BILETÓW 

Kasa teatru (z wyj, niedziel i poniedziałków) 

godz. 11 - 13, 

w dni ach przedstaiwień ponadto 
godz. 18.30 - 19.30 

Orbis (z wyj. niedziel) 9-17 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 

Koszalin 
Słuipsk 

telefon 20-58 
telefan 34-76 i 24-11 

Program wydaje Dyrekcja 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 

im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie. 

Żródła teikstów: Wiadorr.ości Literack'e 30 11938; 
Juli<Jn Tuwim „Kwiaity p a.lskie"; Wiad Lit. 
41'11938· Odrodzenie 35/1948 

Klisze 

ł.aman:e 

Henryk Stankiewicz 

Rozalia Zimerska 

KZG D-852 29. 10. 64, 10 X 21 1000 pap, kilenta E-4/650 
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