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Piosenki zawsze stanowiły przedmiot szcze
gólnego zainteresowania Juliana Tuwima. Poeta 
pilnie studiował ich wątki, dzieje i źródła; zbie
rał, przerabiał i wykorzystywał ich rozmaite wa
rianty we własnej twórczości poetyckiej. Był 
wielbicielem naiwnego wdzięku, jaki zachował 
się w różnych, nieciekawych skądinąd, „melo
dramatycznych 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 stąd, tak cenne dla teatru, 
twórcze przeróbki polskich i obcych krotochwil 
muzycznych. Tuwimowskie adaptacje XIX-wiecz
nych komedyjek - adaptacje bardzo gruntowne, 
z ogromnymi partiami tekstu pisanymi od nowa, 
ubarwiane dowcipem i dawnymi lub oryginal
nymi piosenkami - przedłużyły ich żywot na 
scenach polskich o cale dziesięciolecia. Przy
pomnijmy Tuwimowską przeróbkę „żołnierza 
królowej Madagaskaru" Dobrzańskiego, „Jadzi 
wdowy" Ruszkowskiego albo wodewilu Nestroya 
„Serce w rozterce czyli ślusarz widmo". 

„Porwanie Sabinek", utwór austriackiego pi
sarza 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 Węg
rzynem w roli Strzygi-Strzyckiego i Michałem 
Zniczem w roli prof. Owidowicza. Węgrzyn 
powrócił zresztą jeszcze raz do postaci Strzygi· 
-Strzyckiego w roku 1948, gdy działający wów
czas w Łodzi Teatr Literacko-Satyryczny „Osa" 
wystawił „Porwanie Sabinek" w reżyserii Heleny 
Gruszeckiej (kostiumy projektował Jan Marcin 
Szancer). W roku 1964 „Porwanie Sabinek" 
zrea\i!_owano tu, w Teatrze „7, 15" (reż. Danuta 
Baduszkowa). Po dziesięciu latach powracamy 
do tej, pełnej staroświeckich wdzięków i wspa
niałego humoru, uroczej krotochwili. 

Z „PORW ANIA SABINEK" 

Przyjechał teatr, teatr, w to mi graj, 
A to ci będzie bal, a to ci będzie raj, 
Przyjechał teatr, teatr, tra-la-la, 
Najlepsza w świecie rzecz, 
Gdy teatr gra! 

Noc księżycowa i gaj cyprysowy, 
śpi rzymski wódz. 
Księżyc nie powie o czym śnią wodzowie 
W tę cichą noc„. 
Noc taka długa, 
Król marzy i mruga, 
A na gałęzi to ścierwo papuga, 
I księżycowa oświetla je smuga 
W tę starożytną noc. 

Wtem wpada Rufus, budzę się. Pppha ... 
Och, sztylet wyciąga i w serce mi pcha. 
żona płacze, gorzko zawodzi, 
Ja wołam: „Wirginio!" - i Czesio przychodzi. 
Leżę i krzyczę: „Królowo, patrz!", 
Daję mu kopsa, więc chłopak w płacz. 
Biedna Wirginia szlocha nad trupem, 
I wtem papuga: „Całuj mnie w „."! 

Straszne rzeczy, zwierzę skrzeczy, 
Sala wyje. Czesiek się drze, 
żona mdleje, ja szaleję, 
Z nożem w piersi miotam się. 
Weterynarz ptaka goni, 
Burmistrz płacze, zabić się chce. 
Tutaj księżyc, tu dragoni, 
A papuga: „Całuj mnie! Całuj mnie! „." 

Przyjechał teatr, teatr, w to mi graj, 
A to ci będzie bal, a to ci będzie raj, 
Przyjechał teatr, teatr, tra-la-la! 
Najlepsza w świecie rzecz, 
Gdy teatr gra! 

Julian Tuwim 
(1938) 
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DO WARSZAWIANKI Z ROKU 1890 

(na nutę starej piosenki) 

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 ombrelki 

Za kokardę przy poduszce, 
świeczkę 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. 

I zapytam, zakochany: 
śliczna moja, słodka, 
Chcesz, abym ci piosnkę wysnuł, 
Jak niteczkę z motka? 

Julian Tuwim 
(1938) 



JULIAN TUWIM 

Farsa w czterech aktach ze śpiewkami według Franza Schonthana 

z muzyką Tadeusza Kierskiego 

Osoby: 

Paweł Owidowicz, profesor łaciny _________ ___ ___ WŁODZIMIERZ SKOCZYLAS 

Ernestyna, jego żona ALICJA ZOMER 
Madzia, jego córka ALICJA KRAWCZYKóWNA 
Karol Justyński, jej mąż, lekarz ANDRZEJ HERDER 
Anulka, młodsza córka profesora EWA ADAMSKA 

Weronika, służąca HALINA KOMAN-DOBROWOLSKA 
Leonard Strzyga-Strzycki, dyrektor teatru JERZY PRZYBYLSKI 
Antoni Gromski, właściciel restauracji WŁODZIMIERZ KWASKOWSKI 
Emil, jego syn STANISŁAW KWAŚNIAK 

Reżyseria i scenografia - JERZY UKLEJA Kierownictwo muzyczne - PIOTR HERTEL 

Asystent reżysera - Andrzej Herder 

Inspicjent - Irena Przybylska 

Premiera 16 lutego 1975 r. 

Sufler - Helena Kamińska 

Przedstawienie w dwóch częściach 



Dyrektor i kierownik artystyczny - JAN MACIEJOWSKI 

Zastępca dyrektora - ADAM KOMAN 

Kierownik literacki - Teresa Worono 

Kierownik muzyczny - Piotr Hertel 

Redakcja programu - Teresa Worono 
Jadwiga Bargiełowska 

Opracowanie graficzne - Jerzy Wajdowicz 

Adresy: 

Duża I Mała Scena: ul. Jaracza 27. 
Scena „7,15": ul. Traugutta 1. 
Dyrekcja I sekretariat: ul. Kilińskiego 45. tel. 375-85. 
Kasy teatru przy ul. Jaracza 27, tel. 266-18 i Sceny „7,15" 
przy ul. Traugutta 1, tel. 272-70 otwarte codziennie w go
dzinach 10-13 i 16-19,30. 
Biuro Organizacji Widowni przy ul. Kilińskiego 45, tel. 315-33 
przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe w godzinach 8-16. 
W poniedziałki teatr nieczynny. 

Cena 3 zł. 

Zakłady Typograficzne Łódź, zam. 4/75 - 5.000 U-9/11 


