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„Najlepsza w świecie rzecz, gdy teatr gra!" 

Julian Tuwim, oh9k twórczości, która zapewniła mu wysoką po
zycję na literackim Parnasie, trudnił się dostarczaniem repertuaru. dla 
różnej rasy teatrów, teatrzyków i szantanów. Swego grzesznego fhrtu 
z rozrywką znakomity poeta wcale nie ukrywał. Bo i też, dlaczego 
miałby się wstydzić efektu, którego owocem były całkiem zgrabnie 
skrojone teksty, zdradzające dobry smak i kunszt wytrawnego „ręko
dzielnika". 

Miał też autor „Kwiatów polskich" inną słabość, również brzemienną 
w skutkach. Szperał w antykwariatach i kramach warszawskich buki
nistów. Gromadził zabawne powiedzonka, aforyzmy, druki odpustowe, 
piosenki przedmieścia, różne pisma humorystyczne i hipergrafomańskie 
płody domorosłych rymokletów. Zbierał ulotki i afisze magików, ilu
zjonistów, prestigitatorów, wróżek i samozwańczych „cudotwórców". 
Ale szczególnie ten namiętny tropiciel wszelkich dziewiętnastowiecz
nych osobliwości i curiosów literackich, celował w wyszukiwaniu 
w stercie naiwnej teatralnej tandety zleżałych fars, które po „odmła
dzającej" kuracji poety, uzupełnione nowymi pomysłami, inteligen
tnym dowcipem i błyskotliwymi piosenkami, piękniały i nabierały 

rumieńców. 

Efektem połączenia kolekcjonerskiej pasji Tuwima z jego zauro
czeniem podkasaną muzą jest adaptacja wiedeńskiej krotochwili braci 
Sch0nthanów pt. „Porwanie Sabinek", z której - niezawodowy odno
wiciel „żołnierza królowej Madagaskaru" Dobrzańskiego, „Słomkowe
go kapelusza" Labiche'a czy „Jadzi wdowy" Rus7Jkowskiego - stworzył 
urokliwe cacko o wdzięku starej fotografii. Arcymistrz językowych 
popisów, niezwykle wyczulony na melodykę wiersza, ozdobił błahą 
ramotkę perełkami tekściarskiej inwencji, które - oprawione w mu
zyczny żart - Składają się na wielce atrakcyjną całość. Całość kuszą
cą powabnymi kształtami lekko pastiszowej, rozśpiewanej i roztańczo
nej komedii o teatrze, przewrotnie zamkniętej w ścianach mieszczań
skiego salonu, do którego przenika pikantny czar kulis, zakłócając na 
chwilę spokój domowego ogniska, „strasznych mieszczan" (tym razem 
sportretowanych przez Tuwima z dobrotliwym przymróżeniem oka). 

Mijają lata, a „Sabinki" wciąż cieszą się nieposzlakowaną opinią kaso
wego pewniaka. Zawsze, niezależnie od dramaturgicznych mód, „idą" 
przy kompletach na widowni. Dlaczego? Odpowiedź nie stanowi żadne-

go odkrycia Ameryki. Są po prostu szczerze zabawne. Tylko tyle, i jed
nocześnie aż tyle! 

Smieszy nas safandułowaty pantoflarz na posadzie gimnazjalnego 
profesora łaciny, wplątany w · ... · przygodę z teatrem, uznanym przez 
jego żonę - wielce szacowną matronę - za „najgorszą rozpustę". 

Bawimy się, śledząc zwady małżeńskie starszej córki profesorostwa, 
która zazdrość o swego Karolka posuwa do tego stopnia, że nieszczęśni
kowi nie wolno nawet czytać wierszy pisanych żeńskimi rymami. De
likatniejszą kreską, aczkolwiek nie bez ironicznego dystansu, namalo
wana jest pastelowo-romantyczna Anulka zakochana pensjonarską mi
łością w uwodzicielskim amancie z wędrownego teatru, niejakim Wyp
skim vel Emilu Gromskim, który aktorem został „przez szczęśliwe po
łączenie wrodzonego lenistwa z zamiłowaniem do kształtów kobiecego 
ciała". Istny majstersztyk groteski to, z kolei, postać rezolutnej służą
cej Owiczowiczów, która równie pewnie czuje się i w kuchni i w mowie 
ojczystej Horatego, a do tego jest jeszcze dotknięta „bzikiem" teatro
manii. 

Jednak wszyscy bledną wobec arcyzabawnej osoby Leonarda Strzy
gi-Strzydkiego, antreprenera szmirowatej prowincjonalnej trupy aktor
skiej, genialnego kabotyna i teatralnego szarlatana sławnego od Rze
szowa i Krynicy po Kołomyję i Mszanę Dolną, wspieranego artystycz
nie m. in. przez - jaka szkoda, że cieleśnie nieobecnych na scenie -
dyrektorową („kobieta metr osiemdziesiąt wzrostu, czarna broneta a la 
tsigane") i synka Cześka, który „musi grać, bo się przyzwyczaił". 

Dla Strzyckiego nie istnieją rzeczy niemożliwe (w Przeworsku np. 
dał „Ptasznika z Tyrolu" bez... takowego, gdyż aktor, grający tę rolę 
„zawieruszył się gdzieś po drodze"). Aby mieć „szmerek na wejście 
i brawko przy otwartej kurtynie" - zrobi wszystko. Nawet w monstru
alnie idiotycznych tyradach „tragedii z czasów starożytnych rzymian", 
popełnionej w zamierzchłej młodości przez profesora Owiczowicza, do
strzeże materiał na „artystyczne przedstawienie". Co więcej, postara 
się aby dziełko małomiasteczkowego notabla otrzymało wystawę godną 
swego „kolosalnego" tytułu („Już widzę afisz: tu Porwanie, a tu Sa
binek"). Skromny potencjał aktorski zespołu wzbogacony zostanie siła
mi... miejscowego garnizonu. $ciągnięte z kasyna oleandry wraz z umie
szczoną wśród gałęzi papugą (własność zięcia Owiczowicza!), stworzą 
„nader rzymską atmosferę" gaju cyprysowego. Kostiumy dobierze się 
z „awangardową" nonszalancją: szpitalne kitle w roli chitonów i tunik, 
armia sabińska w mundurach strażackich. „A z góry księżyc!". (Jaki 



żal, że nie możemy być wśród spektatorów owej „feerii", której opis nie 
jest jeszcze jednym z komicznych efektów, lecz stanowi kawałek praw
dy o obyczaju teatralnym dziewiętnastowiecznej prowincji). 

Rola Strzygi-Strzyckiego (w niemieckim oryginale - Strisego), 
według Boya - „żywy pomnik na grobie dawnych wędrownych te
atrów", jest z pewnością najsmaczniejszym kąskiem lekkostrawnego 
dania pod nazwą „Porwanie Sa binek" 1 serwowanego na polskich sce
nach od 1905 roku (w wersji zmodyfikowanej przez Tuwima - od 
1938 roku). Sceny z udziałem Strzyckiego należą do szczytów drama
turgicznej brawury. Nic więc dziwnego, że rola ta skusiła nawet same
go wielkiego Józefa Węgrzyna. Jako „dyrektor wszechświatowej sławy 
trupy" rozwinął on „niepospolitą siłę komiczną, którą podnosiła jeszcze 
do kwadratu jego wspaniała tragiczna maska, zachowana z całą kokie
terią i przyprószona piękną siwizną". Węgrzyna nie widziałem, podpie
ram się więc zdaniem Boya. Jaki będzie Strzycki, który dziś stanie przed 
Państwem? Nie wiem. Ale jedno jest pewne - przyjdzie on na spot
kanie z gorącym pragnieniem, aby dwie godziny, które spędzicie Pań
stwo w zużytej rekwizytorni dziewiętnastowiecznej farsetki, zaczaro
wać Wam w „feerię" i raz jeszcze sprawić, abyście uwierzyli, że „naj
lepsza w świecie rzecz, gdy teatr gra". 

Jerzy JASIŃSKI 
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Kobieta lekarką domową 
Podręcznik lekarski 

przez 

Dr. med. Annę Fischer-Diickelmann, 
praktyczną lekarkę w Dreźnie 1908 

ZABAWY - wieczorki, bale. Pomiędzy miłymi znajomymi, w weso
łym nastroju uroczystościowym i wesołej pogadance może zabawa taka 
być wspaniałą rozrywką tak dla dziewic, jak i kobiet, pod warunkiem, 
że muzyka do tańca jest dobra i postarano się o rzeczywiście dobrych 
tancerzy. Stanie się jednak trzeźwą i pustą, gdy służy tylko do tego, 
aby przesadnym strojem wywołać wrażenie i jak to młodzieńcy chętnie 
twierdzą, być rynkiem na żądne zamężcia dziewczęta, gdzie to mężczy
znom jako trzeźwym kupcom pozostawiono wybór, a gdzie do miłej 
i przyjemnej pogadanki wcale przyjść nie może, gdyż mężczyźni i ko
b y stoją obci naprzeciw siebie, bo wszelkie czynności są tylko zew
nętrzne. Ani jedno dziewczę z charakterem i godnością nie usiądzie tam 
by czekać, aż ją napotkają badawcze oczy mężczyzny i wreszcie jeden 
z tancerzy poprosi ją do tańca. Podobny sposób obierania kobiet nieza
długo należeć będzie do przeszłości! O wpływie tańca zobacz „Taniec". 

TANIEC - Taniec w miernym stopniu uprawiany, nie szkodzi ludziom 
zdrowym, chorzy jednak, a zwłaszcza chorzy na płuca i serce, albo też 
osoby cierpiące na krwawienie maciczne powinny się go wystrzegać. On 
wysila prze<lewszystkiem serce, płuca i skórę i dlatego też powinien być 
uprawiany tylko na świeżem powietrzu, w lekkim ubraniu, a dalej bez 
poprzedniego rozgrzania ciała napojami alkoholowymi. Niestety, jednak 
dzieje się zwykle przeciwnie. Stąd też to tak częste są zachorzenia po 
balach. 

WYBRYKI - Rozumiemy przez to rozpustę, nadmiar w jedzeniu i pi
ciu, w życiu płciowem, w sporcie, a wszystko to mści się na naszym 
organizmie; tańczenie noc całą aż do upadłego, przeciążanie żołądka 
przy ucztach, czego następstwem nudności i wymioty, są to występki 



nie do darowania, nie uchodzące bezkarnie; jeszcze więcej niebezpiecz
nym i niszczącym jest nadmiar użycia w zakresie życia płciowego; zda
rza się to często u młodych małżonków czego następstwem są nerwowi 
mężczyźni i na podbrzusza cierpiące kobiety. Za częste podrażnienia 
narządów płciowych powodują chroniczne zapalenia, katary, bez.płod
ność itp. 
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IWELSCH'S RACERI 

Rady poufne dla Pań 
ODPOWIEDZI 

Loli: Pojędrnienie i popełnienie biustu za pomocą „Lait d' Apy", 
kremu „Vitalis" lub pneumatycznego masażu, zależnie od oko
liczności. Bliższych szczegółów udzieli listownie „Paszkowski". 

Ukraince: Ogólna zasada: włosów w zimie nie myć wcale, lecz 
pudrować głowę specyalnym pudrem „Florentine". 

Pani v. L.: Artystka S., której kształtną figurę podziwiała Pani 
na ostatniej tomboli, jest stałą klientką parysko-brukselskiej fa
bryki gorsetów P. Dutoict i sp. Katalogi na żądanie gratis 
i franco. Adres ul. Wierzbowa 8. 

Z. G.: Pisze Pani, że lekarstwo nie pomogło Jej na wągry, 
a dlaczego pominęła Pani specyalnie w tym celu przygotowaną 
„ W ągrynę" z tak poważnego źródła, jak Centralne Laboratoryum 
Chemiczne? 

P. W. Wilno: Otyłość powstaje ze złej przemiany materyi: her
ba ta D-ra Daloffa Panią wy leczy, środek pewny. 

Gizelli: Co do rozwoju biustu, tylko listownie udzielamy celo
wych wskazówek. 

Irenie: Tłuszczów niech Pani do twarzy nie używa wcale. Do 
racyonalnego pielęgnowania cery służą „Otrąbki Abaridowe", 
którymi zwilżoną twarz się szoruje w miejsce mydła. Te czarne 
punkciki w okolicy nosa są to zadatki na przyszłe wągry, pozbyć 
się ich można radykalnie, wymywając „Pureolem", nasączonym 
na watę. Czerwoność nosa zniknie przy zmywaniu kilka razy 
dziennie „Nezaliną" nasączoną na kawałek waty. 
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