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„NAJLEPSZA W ŚWIECIE RZECZ, GDY TEATR 
GRA" 

Julian Tuwim, obok twórczości, która zapewniła mu wyso
ką pozycję na literackim Parnasie, trudnił się dostarczaniem 
repertuaru dla różnej rasy teatrów, teatrzyków i szantanów. 
Swego grzesznego flirtu z rozrywką znakomity poeta wcale 

nie ukrywał. 
Bo i też, dlaczego miałby się wstydzić afektu, którego owo
cem były całkiem zgrabnie skrojone tek~y. zdradzające 

dobry smak i kunszt wytrawnego „rękodzielnika". 
M i ał też autor Kwiatów polskich inną słabość, również 

brzemienną w skutkach. Szperał w antykwariatach i kramach 
warszawskich bukinistów. Gromadził zabawne powiedzonka, 
aforyzmy, druki odpustowe, piosenki przedmieścia, różne 

pisma humorystyczne i hipergrofomońskie, płody domoro
słych rymokletów i samozwańczych „cudotwórców". 
Ale szczególnie, ten namiętny tropiciel wszelkich dziewię

tnastowiecznych osobliwości i curiosów literackich, celował 
w wyszukiwaniu w stercie naiwnej teatralnej tandety zleża
łych fors, które po „odmładzającej" kuracji poety, uzupeł
nione nowymi pomysłami, inteligentnym dowcipem i błysko
tliwymi piosenkami, piękniały i nabierały rumieńców. 

Efektem połączenia kolekcjonerskiej pasji Tuwima z jego 
zauroczeniem podkasaną muzą jest adaptacja wiedeńskiej 
krotochwili braci Schonthanów pt. „Porwanie Sabinek", 
z której - niezawodowy odnowiciel „Żołnierza królowej Ma
dagaskaru" Dobrzańskiego, „Słomkowego kapelusza" Lobi
che'a czy „Jadzi wdowy" Ruszkowskiego - stworzył urokliwe 
cacko o wdzięku starej fotografii. Arcymistrz językowych 

popisów, niezwykle wyczulony no melodykę wiersza, ozdobił 
błahą ramotkę perełkami tekściarskiej inwencji, które -
oprawione w muzyczny żart - składają się w wielce atra
kcyjną całość. Całość kuszącą powabnymi kształtami lekko 
pastiszowej, rozśpiewanej i roztańczonej komedii o teatrze, 
przewrotnie zamkniętej w ścianach mieszczańskiego salonu, 
do którego przenika pikantny czar kulis, zakłócając na 
chwilę spokój domowego ogniska „strasznych mieszczan" 
(tym razem sportretowanych przez Tuwima z dobrotliwym 
przymrużeniem oko). 

Mijają lata, a Sabinki wciąż cieszą się nieposzlakowaną 
opinią kasowego pewniaka. Zawsze, niezależnie od drama
turgicznych mód „idą" przy kompletach na widowni. Dla
czego? Odpowiedź nie stanowi żadnego odkrycia Ameryki. 
Są po prostu szczerze zabawne. Tylko tyle, i jednocześnie 

aż tyle! 



Smieszy nas safandułowaty pantoflarz na posadzie gim
nazjalnego profesora łaciny, wplątany w „. przygodę z te
atrem, uznanym przez jego żonę - wielce szanowną ma
tronę - za „najgorszą rozpustę". Bawimy się, śledząc zwa
dy małżeńskie starszej córki profesorstwa, która zazdrość 

o swego Karolka posuwa do tego stopnia, że nieszczęśnikowi 
nie wolno nawet czytać wierszy pisanych żeńskimi rymami. 
Delikatniejszą kreską, aczkolwiek nie bez ironicznego dy
stansu, namalowana jest pastelowo - romantyczna Anulka 
zakochana pensjonarską miłością w uwodzicielskim aman
cie z wędrownego teatru, niejakim Wypskim vel Emilu Grom
skim, który aktorem został „przez szczęśliwe połączenie 

wrodzonego lenistwa z zamiłowaniem do kształtów kobie
cego ciała". Istny majstersztyk groteski to, z kolei, postać 
rezolutnej służącej Owiczowiczów, która równie pewnie czuje 
się i w kuchni, i w mowie ojczystej Horacego, a do tego 
jest jeszcze dotknięta „bzikiem" teatromanii. 

Jednak wszyscy bledną wobec arcyzabawnej osoby Leo
narda Strzygi-Strzyckiega, antreprenera szmirowatej pro
wincjcnalnej trupy aktorskiej, genialnego kabotyna, i te
atralnego szarlatana słownego od Rzeszowa i Krynicy po 
Kołomyję i Mszanę Dolną, wspieranego artystycznie m.in . 
przez - jaka szkoda, że cieleśnie nieobecnych no scenie 
- dyrektorową („kobieto metr osiemdziesiąt wzrostu, czar
no broneto o Io tsigone") i synka Cześka, który „musi grać, 
bo się przyzwyczaił". 

Dla Strzyckiego nie istnieją rzeczy niemożliwe (w Droho
byczu np. dał Ptasznika z Tyrolu bez .„ tokowego, gdyż 

aktor, grający tę rolę, „zawieruszył się gdzieś po drodze"). 
Aby mieć „szmerek no wejście i brawko przy otwartej kur
tynie" - zrobi wszystko. 
Nawet w monstrualnie idiotycznych tyradach „tragedii z cza
sów starożytnych rzymian", popełnionej w zamierzchłej mło
dości przez profesora Owiczowiczo, dostrzeże materiał no 
„artystyczne przedstawienie". Co więcej, postara się oby 
dziełko małomiasteczkowego notabla otrzymała wystawę 

godną swego „kolosalnego" tytułu („Już widzę afisz: tu 
Porwanie, a tu Sabinek"). Skromny potencjał aktorski zes
połu wzbogacony zostanie siłami„. miejscowego garnizonu. 
Sciągnięte z kasyna oleandry wraz z umieszczoną wśród 
gałęzi, papugą (własność zięcia Owiczowicza I) stworzą na
der rzymską atmosferę" gaju cyprysowego. Kostiumy dobie
rze się z „awangardową" nonszalancją: szpitalne kitle w ro
li chitonów I tunik, armia sabińska w mundurach strażackich. 
„A z góry księżycl". (Jaki żal, że nie możemy być wśród 
spektatorów owej „ferii", której opis nie jest jeszcze jednym 
z komicznych efektów, lecz stanowi kawałek prawdy o oby
czaju teatralnym dziewiętnastowiecznej prowincji.) 

Rola Strzygi-Strzyckiego (w niemieckim oryginale - Stri
sego), według Boya - „żywy pomnik no grobie dawnych 
Nędrownych teatrów", jest z pewnością najsmaczniejszym 
kąskiem lekkostrawnego dania pod nazwą Porwanie Sobi
nek, serwowanego na polskich scenach od 1905 r. (w wersji 
zmodyfikowanej przez Tuwima - od 1938 r.). Sceny z udzia
łem Strzyckiego należą do szczytów dramaturgicznej bra

wury. 
Nic więc dziwnego, że rola to skusiło nawet samego wiel
kiego Józefa Węgzyno. Jako „dyrektor wszechświatowej sła
wy trupy" rozwinął on „niepospolitą siłę komiczną, którą 
podnosiło jeszcze do kwadratu jego wspaniała tragiczna 
maska, zachowano z colą kokieterią i przyprószono piękną 

siwizną". 

Węgrzyna nie widziałem, podpieram się więc zdaniem Boya 
Jaki będzie Strzycki, który dziś stanie przed Państwem~ Nie 
wiem. Ale jest pewne - przyjdzie on no spotkanie z gorą
cym pragnieniem, oby dwie godziny, które spędzicie Państwo 
w zużytej rekwizytorni dziwlętnostowlecznej farsetkl, zacza
rować Wam w „ferrię" i raz jeszcze sprawdzić, obyścleuwie
rzyli, że „najlepsza w świecie rzecz, gdy teatr gro". 

Jerzy Jasiński 

* * * 
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{koncertmistr'.l) Jan Brożka 

SOLISCI 
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* * * li skrzypce Waltornio 
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Wojtkowiok-Kizeweter baletu Perkusjo 
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Kontrabasy Maria Anders 

Fauzja Mierzyńska Lidia Czarkowska Jerzy Budziński Aleksander Myszkowski 

Grzegorz Kawalec Ewa Kusz Leszek Szaniawski 
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Paweł Matyjaszczyk - Kierownik Administracyjny 
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Tomasz Szcześniak 
Lidia Kozubek 

Sonia Burzymowska 

Maria Potrawiak 

- Kier. Techniczny 
- Główny Elektryk 
- Kier. prac. kraw. damskiej 
- Kier. prac. krew. męskiej 
- Tapicernio 
- Obuwnik 
- Kier. proc. perukarskiej 
- Kier. proc. stolarskiej 
- Kier. prac. modelatorskiej 
- Pracownio ślusarsko 
- Brygadier sceny 
- Rekwizytor 

* * * 
- Kierownik Biuro Organ. 

Widowni 

- Kierownik Widowni 

* * * 
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Jerzy Bandel 
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W REPERTUARZE 

F. Loewe 

„MY FAIR LADY" 
musical w 2 aktach 

F. Lehar ' 

„WESOŁA WDóWKA" 
operetko w 3 aktach 

R. Czubaty 

„BŁĘKITNY ZAMEK" 
musical w 3 aktach 

(17 obrazach) 

St. Kisielewski 

„MADAME SANS-GENE" 
Kom. muz. w 3 aktach 

. J. Gilbert 

„CNOTLIWA ZUZANNA" 
operetko w 3 aktach 

F. Loeve 

„GIGI" 
musical w 2 aktach 

Noel Gay 

„ME AND MY GIRL" 
(to albo żodno) 

kom. muz. w 2 aktach 

Pawłowski-Wojtkowiak 

„SNIEŻKA" 
widow. dla dzieci i mlodz. 

Franz P. Schonthon 

„PORWANIE SABINEK" 
komedio w 3 aktach 



Zamówienie no bilety zbiorowe. 

wraz z oświadczeniem dotyczącym zapłaty należności za 

wykonane usługi przyjmuje Dział Organizacji Widowni 

Teatru Muzycznego Poznań, ul. Niezłomnych 1a teł. 52-29-27 

lub 52-17-86 w. 16 osobiście, korespondencyjnie lub telefo

nicznie codziennie w godz. 8.00-16.00 z wyjątkiem niedziel 

i świąt z 3 miesięcznym wyprzedzeniem. 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDUALNYCH 

Codziennie na 2 tygodnie przed przedstawieniem w Kasie 

Teatru Muzycznego w godz. od 10.00-13.00 i od 16.00-19.00 

w niedziele, święta i wolne soboty od 16.00-19.00 

W PONIEDZIAŁKI KASA NIECZYNNA 

* * * 
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