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„Wielkie i nieprzeliczone są obrzydliwości widowi
ska scenicznego zwanego operetką. Nędza idiotycznego 
szablonu, mdłej tkliwości, taniego wyuzdania i posęp
nych dowcipów, chamstwo „przepychu", głęboka, czar
na nuda odwiecznych sytuacji, banały smutnych „efek
tów" - cały ten stęchły tort, napchany melodrama
tycznymi słodkościami, oblany przesłodzoną śmietaną, 
jakimś kremem z malinowym sokiem, czyli „muzycz
ką", ta ohyda, oblizywana lubieżnie przez kretynów 
z parteru i bawichamków z galerii, słowem cała ta in
stytucja sceniczna, zwana operetką, powinna być na
reszcie tak gruntownie w odpowiednie miejsce kop
nięta, aby się w niej coś przewróciło. śpiew, muzyka 
i taniec, połączone rytmem pulsującym i żywym, mogą 
stworzyć w teatrze zjawisko cudownie porywające. 

Ale starą idiotkę, operetkę, należy zamordować. Nawet 
ją trochę pomęczyć przed śmiercią, żeby wiedziała ... 
Głupie to widowisko, którego nędzę uwypuklają coraz 
wspanialsze wystawy i coraz ordynarniejsze „wstawki", 
powinno stanowczo ustąpić miejsca komedii muzycz
nej'' - pisał Tuwim w felietonie „Kilka słów o ope
retce". 

Winna ona ustąpić m1eJsca komedii muzycznej ... 
Minęły co prawda bezpowrotnie czasy, kiedy w niektó
rych teatrach dramatycznych grywano „Makbeta" 
i „Lillę Wenedę" naprzemian z „Wesołą wdówką" czy 
„Ptasznikiem z Tyrolu", ale wołanie Tuwima o ko
medię muzyczną nadal pozostaje aktualne. Bo kome
dia, zwłaszcza taka „ze śpiewami", to najlepszy relaks. 

Komedyjkę braci Schonthanów pt. „Porwanie Sa
binek" odkurzył i odświeżył właśnie Julian Tuwim. 
Zrobił to z właściwą mu maesterią, wyposażając błahą 
ramotkę w niezatarte i wcale nieszablonowe teatralne 
uroki. Autor „Kwiatów polskich" miał mnóstwo by
najmniej nie prywatnych pasji, które mimo że pozor
nie wydawać się mogły tylko zwykłym hobby, owo
cowały z powodzeniem w jego twórczości. W ciągłej 

pogoni za starymi książkami buszował po sklepikach 
i kramach bukinistów. Gromadził wszelkie zabawne 
bon-mots, śmieszne terminy, określenia, powiedzonka, 
zatarte przez czas i zapomniane przez ludzi słowa, 

pojęcia, aforyzmy. Z zebranych w ten sposób okruchów 
lepił nowe, cięte epigramaty, nasycał nimi swoją poezję 
nie zapominając również o muzie lekko podkasanej. 
Niewyczerpany w teatralnej wenie ciął z premedytacją 
produkcje pp. Labiche'ów, Schonthanów, Ruszkowskich, 
obudowując je nowymi pomysłami, dowcipami, piosen
kami. Nie bał się pogardy, z jaką zwykło się mówić 

o lekkiej muzie, śmiało zaspokajał swą teatralną pasję 

właśnie w jej przybytkach. Wielki mistrz piosenki, nie
zwykle wyczulony na muzykę i melodykę wiersza, mógł 
sobie wreszcie w komedii muzycznej „pozwolić" i po
swawolić. 

„Porwanie Sabinek" jest tej teatralnej i piosenkar
skiej pasji Tuwima przykładem wcale nie najpośled
niejszym. Bufonada komedyjki Schonthanów jest bu
fonadą samego Tuwima, kpiną z tego światka, który 
należy już do historii, którego teatralna rekonstrukcja 
może istnieć tylko na warunkach farsowej satyry, nie 
pozbawionej jednak pewnego, nader urokliwego sen
tymentu. 

:Julia.n 1 uutim 

Wiersz o wielosłowiu przemądrzałych 
artykułów polemiczna-krytycznych 

Gadu-gadu 
I ani śladu 
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fj-ulian 1 uwim 

Do warszawianki 
z roku 1890 
Chcesz, żebym ci piosnkę wysnuł, 

Jak niteczkę z motka? 

Jesteś śliczna, moja dawna! 

Oto pierwsza zwrotka. 

Starą piosnką hołd ci składa 

Twój pokorny sługa, 

Za wspomnienie„. za wzruszenie.„ 

Oto zwrotka druga. 

Za ten wdzięczek białych rączek 

I za komplet szpilek, 

Za to ... że ten róży pączek, 

Za to.„ że motylek. 

Za pluszowy buduarek, 

Cacka i mebelki, 

Za przyćmione światło lampy, 

Mżące spod umbrelki. 

Za kokardę przy poduszce, 

Swieczkę na stoliku, 

Za fryzurę, za tiurniurę 

I za bezmiar „szyku". 

Kocham, wielbię, nie zawiodę, 

Moja ty przecudna! 

(To już zwrotki: trzecia, czwarta, 

Piąta, szósta, siódma!) 

A na ósmą - ach, na ósmą 

Mam zamiary piękne: 

Przyjdę z pękiem róż kremowych 

I przed tobą klęknę. 

1938 

I zapytam, zakochany: 

„Sliczna moja, słodka, 

Chcecz, abym ci piosnkę wysnuł, 

Jak niteczkę z motka? „„. 

fj-ulia.n 1 uw im 

Smierdziel 
Poszedł śmierdziel do ogrodu 

I stwierdził, 

Ze się ktoś dopuścił smrodu, 

Bo śmierdzi. 

Stanął śmierdziel, żeby fakt ten 

Ustalić 

I coś w związku z tym nietaktem 

Uchwalić. 

Więc się śmierdziel zebrał licznie 

W drzew cieniu, 

Protestując energicznie 

W imieniu. 

Potem ruszył po ogrodzie 

Pochodem, 

Krzycząc: „Hańba! Precz, narodzie, 

Ze smrodem!" 

Krzyczał, ryczał, ducha sławił 

(Nie ciało), 

Ale gdzie się tylko zjawił -

Smierdziało. 

1936 

Z tego morał się wywodzi 

Dla wielu: 

Nie protestuj, gdy sam smrodzisz, 

Smierdzielu. 

Do bańki z benzyną 
Do bańki z benzyną 

Nie rzucaj, dziewczyno, 

Płonącej zapałki. 

Nie rzucaj, albowiem„. 

A zresztą, nie powiem„. 

Wiesz sama: w kawałki! 

(z rękopisów) 
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Limeryki z Ameryki 
1 

Był facet nazwiskiem Kolumb, 

Co wielką miał słabość do lumb-

ago. Wiele lat ago 

Kolumbowi lumbago 

Rzekło: „Skłonność masz? Tedy mnie polumb". 

2 

Pewien facet w angielskiej Columbii 

(Entuzjasta czarlstonów, tang, rumb i 

Kong), kołuje jak bąk, 

Gdy uderzy kto w gong, 

Lub na trąbce przypadkiem zatrumbi. 

3 

Pewien facet w kraju Honduras 

Ma na punkcie rasowym uraz. 

Matki wina i błąd! 

Kto chciał, miał ją. I stąd 

Syn mieszańcem jest trzydziestu dwu ras. 

4 

Jest pewien facet w Egipcie, 

Sucha mumia, trzymana w krypcie, 

A nad kryptą jest skrypt: 

„Kto by chciał parę szczypt, 

Może wziąć. Tylko mnie nie wysypcie!" 

5 

Pewna lady znad Missisipi 

Podpisuje się Mrs. E. P. 

Bo na imię ma E, 

A nazwisko na P, 

Po szczegóły jedź nad Missisipi. 

1945 
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Z «Odpowiedzi od redakcji 
pewnego pisma stołecznego» 

Ciekawskiemu z prowincji. Gdzie podziewają się 

główki od sardynek - nie wiemy. 

Hiiaremu D. Wiersz pański, rozpoczynający się od 

słów: „Brzemienna jesteś ty - ach, czemu nie z mej 

winy" - nie będzie drukowany. 

Oburzonemu. Konduktor miał słuszność, nie można 

żądać, aby tramwaje skręcały w boczne ulice, na któ

rych nie ma szyn. 

Panu N. P. Wygrał pan zakład. Terpsychora nie jest 

świętem żydowskim. 

Niespokojnemu. Objawy zwykle występują po trzech 

dniach. Niech się pan zwróci do lekarza specjalisty. 

Anonimowi. Pan mnie też. 

Pannie Zosi z Brackiej. Niech się Pani zwróci do 

ginekologa. 

Feliksowi H. z Pucka. Redakcja nie udziela Czytel

nikom swoim, nawet stałym, żadnych pożyczek. 

Panu Morycowi w miejscu. 1) Spinoza i Einstein -

tak, ale Dante na pewno nie był Żydem. 2) Alighieri 

nie jest odmianą krokodylów. To aligator. 

Sympatykowi z Natolińskiej. Przyznajemy, że cena 

jest niska, lecz redakcja nie kupi tych spodni. 

Zbyszkowi i Niusi. Rozumiemy te trudności, lecz nie 

możemy wynająć lokalu redakcyjnego na godzinę, aby 

nie stwarzać precedensów. 

Badaczowi przyrody. Woda rzeczywiście zaczyna 

gotować się i kipić przy stu stopniach ciepła. Ale na 

pytanie, skąd woda wie, kiedy jest akurat sto stopni 

gorąca - nie możemy panu odpowiedzieć. 



Franz i Paul Schonthan 

Porwanie Sab inek 
(„Der Raub der Sabinerinnen") 

Komedia muzyczna w 3 aktach 

Osoby: 

PAWEŁ OWIDOWICZ, profesor języków 3ta-
rożytnych . . . . HENRYK DŁUŻYŃSKI 

ERNESTYNA, jego żona INA MASIEJEWSKA 

MADZIA, ich starsza córka. . IRENA TELESZ 

ANULKA, ich młodsza córka . WANDA KALINOWSKA 

KAROL JUSTYNSKI, mąż Madzi ADAM BAUMANN 

WERONIKA, służąca ELŻBIET A MARZINEK 

LEONARD STRZYGA-STRZYCKI, dyreldor 
wędrownego teatru . . . . . . . JERZY ZASS 

ANTONI GROMSKI, kupiec z Tarnowa ANTONI RATAJEWSKI 

EMIL, jego syn . . . . . . . . . . JAN PĘCZEK 

Rzecz dzieje się w miasteczku małopolskim 
olt olo roku 1900 

Zespół muzyczny pod kierownictwem 

HUBERTA GUMIŃSKIEGO 

Scenografia: Reżyseria: 

WANDA CZAPLANKA JERZY WROBLEWSKI 

Kierownictwo muzyczne: Choreografia 

GRZEGORZ KARDAS ZOFIA KULESZANKA 

Asystent reżysera: 

INA MASIEJEWSKA 

Przedstawienie prowadzi: Kontrola tekstu: 

BARBARA ŁASKA JANINA DAWCZYK 

Dziesiąta premiera w sezonie 1973/74 

lipiec 1974 

,19 



Repertuar bieżący: 

Duża scena: 

Molier 

ŚWIĘTOSZEK 
Janusz Krasiński 

CZAPA 

Helena Mniszek 

TRĘDOWATA 

Wiliam Szekspir 

TYMON ATEŃCZYK 

Mała scena: 

Bruno Jasieński 

Sł-iOWO 

O JAKUBIE SZELI 

w przygotowaniu: 

Tadeusz Dołęga-Mostowicz 

ZNACHOR 

Stanisław Przybyszewski 

ŚNIEG 

Kasa teatru tel. 34-76 czynna codziennie od czwartku 

do niedzieli w godz. 110-12 i 17-19. 

Zamówienia na bilety indywidualne i zbiorowe przyj

muje Dział Organizacji Widowni, tel. 34-77 w godz. 

8-15. 


