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Piosenki zawsze stanowiły przedmiot szczególnego zainteresowania 
Juliana Tuwima. Poeta pilnie studiował ich WQtki, dzieje i źródła; zbierał, 
przerabiał i wykorzystywał ich rozmaite warianty we własnej twórczości 
poetyckiej. Był wielbicielem naiwnego wdzięku, jaki zachował się w różnych, 
nieciekawych skQdinQd, „melodramatycznych dyrdymałkach". A natrafiał na 
nie często w trakcie literackich poszukiwań, do których skłaniała poetę pasja 
prawdziwego szperacza. Stąd właśnie wielka rola piosenki w biografii Tuwima 
i stQd tak cenne dla teatru, twórcze przeróbki polskich i obcych krotochwil 
muzycznych. Tuwimowskie adaptacje XIX- wiecznych komedyjek - adaptacje 
bardzo gruntowne, z ogromnymi partiami tekstu pisanymi od nowa, 
ubarwiane dowcipem i dawnymi lub oryginalnymi piosenkami - przedłużyły 
ich żywot na scenach polskich o cale dziesięciolecia. 

Przypomnijmy T uwimowskQ przeróbkę „Żołnierza królowej Mada
gaskaru" Dobrzańskiego, ,)adzi wdowy" Ruszkowskiego albo wodewilu 
Nestroya „Serce w rozterce czyli Ślusarz widmo". 

„Porwanie Sabinek", utwór austriackiego pisarza Franza Schonthana 
(1849-1913 ), Julian Tuwim przetłumaczył na nowo i na nowo napisał w roku 
1938. W tym samym roku odbyła się prapremiera Tuwimowskich „Sabinek" 
na scenie warszawskiego teatru „Buffo" z Józefem Węgrzynem w roli 
Strzygi-Strzyckiego i Michałem Zniczem w roli profesora Owidowicza. 
Węgrzyn powrócił zresztQ jeszcze raz do postaci Strzygi-Strzyckiego w roku 
1948, gdy działajQcy wówczas w Lodzi Teatr Literacko - Satyryczny „Osa" 
wystawił „Porwanie Sabinek" w reżyserii Heleny Gruszeckiej (kostiumy 
projektował Jan Marcin Szancer). W roku 1964 „Porwanie Sabinek" 
zrealizował Teatr „7.15" (reż. Danuta Baduszkowa ) i raz jeszcze w 1975 
roku w reżyserii Jerzego Ukleji. 

Dzisiaj Tuwimowski humor „Porwania Sabinek" wraca, tym razem, za 
sprawQ Teatru Muzycznego w Lodzi. 



Paweł Owidowia, 
profesor języków starożytnych 

Ernestyno, żono profesora 

Madzia, córko profesora 

Korol Justyński, jej mąż, lekarz 

Anulka, młodsza córka profesora 

Weronika, służąca 

Leonard Strzyga-Strzycki, 
dyrektor wędrownego teatru 

Antoni Gromski, kupiec z Tarnowa 

Emil, syn kupca 

dyrygent 

reżyseria 

kierownictwo muzyane 
choreografia 
scenografia 

asystent reżysera 
asystent dyrygenta 

inspitjent 
sufler 

Adam Koziołek 
Andrzej Orechwo 
Ełibieta Ptak 
Małgorzata Wilk 
Anna Walczak 
Beata Zyffert 
Ireneusz Pietras 
Ziemowit Wojtczak 
Marzena Marjańska 
Anita Rynkiewicz 
Hanna Matyskiewicz 
Elżbieta Walaszczyk 
Mieczysław Gajda 
Tadeusz Lewandowski 
Andrzej Fogiel 
Bohdan Wróblewski 
Jacek Trznadel 
Wojciech Zyffert 

Tadeusz Kozłowski 
Piotr Wujtewicz 

Bogusława Czosnowska 
Tadeusz Kozłowski 
Zygmunt Kamiński 
Anna Bobrowska-Ekiert 

Waldemar Drozd 
Piotr Wuitewia 
J6zef GoszayńsW 
Izabela 

Przyjechał teatr, teatr, w to mi graj, 

A to ci będzie boi, o to ci będzie raj, 
Przyjechał teatr, teatr, tra- la- la, 
Najlepsza w świecie rzecz, 
Gdy teatr gro! 

Noc księżycowa i gaj cyprysowy, 
Śpi rzymski wódz. 
Księżyc nie powie o czym śnią wodzowie 
W te cichą noc. .. 
Noc tako długa, 
Król marzy i mruga, 
A no gałęzi to ścierwo 
I księżycowa oświetla je smuga 
W tę starożytną noc. 

Wtem wpada Rufus, budzę się, PPPha ... 
ach, sztylet wyciąga i w serce mi pcha, 
Żona ~acze, gorzko zawodzi, 
Jo wołam: „Wirginio!" -i Czesio przychodzi, 

Leżę i krzyczę : „Królowo, patrz!", 
Daje mu kopsa, więc: chłopak w ~acz 
Biedna Wirginia szlocha nad trupem, 
I wtem papugo „Całuj mnie w ... "! 

Straszne rzeczy, zwierze skrzeczy 
Sola wyje, Czesiek się drze, 
Żona mdleje, ja szaleję, 
Z nożem w piersi miotom się 
Weterynarz ptaka goni, 
Burmistrz ~acze, zabić się chce 
Tutaj księżyc, tu dragoni 
A papuga : „Całuj mnie!, Całuj mnie!..." 

Przyjechał teatr, teatr, w to mi graj, 
A to ci będzie boi, o to ci będzie raj, 
Przyjechał teatr, teatr, tra.- Io- Io! 
Najlepsza w świecie rzecz, 
Gdy teatr gro! 




