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„P.T. Szanowna Publiczności ... " 

Piszę do Państwa tym razem nie tyle jako reżyser 
spektaklu, a raczej jako dyrektor teatru. 
Przeżywam ostatnio uczucia dosyć ambiwalentne, a 

przyczyn tego stanu jest wiele. Bezsprzecznymi plusa
mi są: codzienne występy naszych zespołów na oby
dwóch scenach przy zapełnionej widowni, duży udział 
w zespole młodych aktorów, występy w TV, coraz 
szersze zainteresowanie prasy i społeczeństwa. Mi
nusami natomiast: duże kłopoty finansowe (teatr zos
tał obciążony wielkimi podatkami - w tym roku po
nad 16.000.000,- a za sam pierwszy kwartał musi
my zapłacić dodatkowo jeszcze 1.691.000 na FAZ -
co przerasta wszelkie możliwości naszego budżetu), 
prawie zniknięcie tak poważnego pośrednika współ
pracy z widzami jak Związki Zawodowe i brok zainte
resowania zakładów procy działalnością kulturalną, a 
wreszcie - sprawa podstawowa - zmęczenie ogólne, 
jakie wszyscy odczuwamy i szukanie przez widzów w 
teatrze odpoczynku i rozrywki. 

Co w tym wypadku robić? 
• Odpowiedź wcale nie jest łatwa. Czy iść za potrze
bami naszych widzów, wyrażanymi w ankietach, czy 
też, wbrew ich opinii prowadzić teatr „górny i chmur
ny"? Naciski prasy, zespołu i części widzów, zwłasz
cza tych o bardziej wyrobionym smaku każą nam nie 
oglądać się na „szeroki gust", lecz widzowie o potrze
bach wyłącznie intelektualnych nie są w stanie wypeł
nić miejsc na tych przedstawieniach. 

Drugim aspektem są ceny biletów. Utrzymujemy z 
uporem jedne z najniższych w Polsce, ale koszt biletu 
kinowego przekracza przeszło dwukrotnie cenę wstępu 
do nos, zaś dla młodzieży stanowi jedną piątą. Uwo-

żarny jednak, że zbytnie podniesienie ceny bi~~t_ó':"' m~
że uczynić z teatru „rarytas" podobny ~o ks1ą~k1, kt~
ra przestało trafiać do mies_z~ań robotniczych 1 do bi
blioteczek domowych młodzi ezy. 

Piszę Państwu o tych kłopotach, chociaż s~ _to sp~a
wy najwidoczniejsze. Wewn~trzn~ch t:ud~?sc1, t~k1~h 
jak brak mieszkań dla aktorow, rnemoznos~ spełrn~rno 
wymagań scenografów i innych bolączek iest wiele. 
Mamy duże trudności materiałowe, a p_otrzeb.ne. nam 
są tkaniny na kostiumy, drewno, farby 1 gwozdz1e . na 
dekoracje, skóra na obuwie, środki charakteryzacy!ne, 
włosy, kleje, guziki, gumo, nici, p~dz~e, ~arzędz10 ... 
spis byłby za długi. Koszt wyko~arna Jedne) pary bu
tów do sztuki historycznej wynosi około 20.000 zł. Po
dobnie wzrosły inne usługi. Brak wielok~otnie. . na7"'et 
zwykłych żarówek, jak i tego, że koszt Jedne) zarow~ 
ki do reflektorów wzrósł z 600,- do 2.000 zł. (zas 
przepalają się one częściej .?d zwycza!ny~h). A nie
współmierne koszty fotogrof11, druku af1szow, progra
mów korespondencji ... Dosyć! 

Wi
1

dzowie powinni przyjść do teatru i zaspokoić 
swoje tęsknoty i potrzeby kulturalne i tylko to ich ob
chodzi. 

Piszę to Państwu wszystko przed zabawnym „Por
waniem Sabinek", które wystawiamy poza zaplano
wanym repertuarem, co nie wypłynęło ~ no~zych ch_ę~ 
ci. Sam czuję się od czasu do czasu, JOk Jeden z Je) 
bohaterów - dyrektor Leonard Strzyga-Strzycki, cho
ciaż kłopoty nasze są różne, nie musi grać Czesio, żo
na moje nie jest brunetą 180 cm. o' la tsiga~, ale 
wspólnie z nim graliśmy już w tym sezonie „Zołnie
rza Królowej Madagaskaru" - tyle, że nasza publicz
ność nie odczytała tej sztuki jako tragedii. Chciałbym 
aby i „Porwanie Sabinek" też cies~yło się powodze
niem jakim darzyliście Państwo „Zołnierzo". Pragnę 
takż~ zapewnić P.T. Publiczność, że nie stracimy z oka 
zaszczytnego celu, jakim jest służba sztuce przez du
że „S", chociaż część naszych widzów już zaczyna 
wyrażać podobne obawy, ale mamy w tej chwili przed 
sobą okres zwany niegdyś „ogórkowym" i trudno 
wtedy wyciągnąć widzów z działek do sali teatralnej. 

Tadeusz Aleksandrowicz 
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O DAWNYM TEATRZE 

.„Teatr na prowincji, jak wiadomo, najczęściej w 
stajni, w owczarni lub w jakim starym mieści się za
budowaniu. Tu przemysł dyrektora w wewnętrznym 
urządzeniu widowni ważną gra rolę: umaja się sala 
choiną, wykadza, improwizują się miejsca, jak np. w 
jednym miasteczku na Litwie, gdzie popostawiano za
miast lóż sanki dyszlami do góry. 

W Busku dawniej była owczarnia, zajęta w połowie 
na teatr, w drugiej połowie na owce. Grano właśnie 
„Żyda tułacza". O godzinie zaczęcia widowiska we 
właściwą połowę owczarni spędzono barany, w tej 
samej właśnie chwili, kiedy tułacz znajdował się pod 
biegunem. Za każdym wykrzyknieniem nieszczęśliwego 
Żyda, za każdą skargą na gnające go wiecznie prze
znaczenie, barany przeciągłym wtórzyły mu bekiem, 
a publiczność pokładała się od śmiechu. Dyrektor 
zrozpaczony wybiega i rzecz całą załatwia wypędze
niem baranów do innego zabudowania ... Jedna z trup 
wędrujących dla oszczędności miała watowane deko
racje. Pan dyrektor po widowisku spał na pałacu 
przykrywszy się skałą, żona jego na rynku pod osłoną 
krzaku itd. 

W jednym z miast powiatowych kiedyś ogłoszono 
widowisko; dwie tylko przybyły osoby. Wyszedł więc 
jeden z aktorów i zadeklamował: 

Ponieważ deficyt w kassie, 
Na dziś teatr zamyka się. 

(Z „Kalendarza \Varszawskiego" Ungra na r. 1860) 

JULIAN TUWIM 

ŁACINA 

Uczysz się, wkuwasz; terra, terra e, 
A potem: a m o, a mas, am at, 
I f e ro, t u I i, I a t u m, f e r r e ... 
Jaka to męka! Co za dramat! 

A ile ut ów! jakie c u m y, 
Supiny, groźne gerundivy! 
I dręczą cię wyjątków tłumy, 
I strasznie jesteś nieszczęśliwy! 

Aż nagle - nagle wszystko umiesz, 
już krąży w twojej krwi ł~cina 
I dumny jesteś, że rozumiesz: 

" 
Quousque tandem, Catilina? ... " 

I już ci nie żal szkolnej pracy, 
Gdy żyje, kwitnie każde słowo, 
A ty z Wergilim i Horacym 
Przeżywasz stary Rzym na nowo. 

I myślisz: wieczny pomnik .wznie_śli, 
Choć nad nim czas burzenia leciał! 
Jakiż to „martwy język", jeśli 
Nie więdnąc przetrwał tysiąclecia! 

I potem ci się terra... ter r.a m ·~ 
I am o ... am as ... przypomina : 
I kochasz ziemię, amas terram, 
Z którą złączyła cię łacina. 

1928 
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KAZIMIERZ BIERNACKI 

Widocznie było pisane gdzieś w ksiegach losu, że 
stary Węgrzyn raz jeszcze olśni i poruszy Warszawę. 
Stało się to za sprawą niemieckiej farsy, wybornie 
przyprawionej w Tuwimowskiej kuchni. Mowa o Schon
thanowskim „Porwaniu Sabinek" i arcyroli szmirowa
tego dyrektora prowincjonalnego teatru. Pisałem już o 
tej roli w monografii „Mieczysław Frenkiel". Przyzna
łem się wtedy, że właśnie ona ubawiła mnie najbar
dziej ze wszystkich kreacji Frenkla, którego widy~ałem 
przez lat 30 w tylu różnych rolach. Przy sposobności, 
w monografii o Frenklu, wspomniałem mimochodem o 
tejże roli Węgrzyna. Może warto poświęcić parę słów 
porównania tych dwóch naprawdę niezapomnianych 
kreacji aktorskich. Frenkiel grał dostojnego kabotyna z 
g~bą pełną frazesów o posłannictwie teatru, gdy wlepiał 
bilety oszołomionemu poczciwinie - profesorowi ła
ciny. Celebrował z namaszczeniem największą szmi
rę. Był wtedy nieodparcie komiczny. A zatrząsł wi
downią, gdy przyszedł zawiadomić profesora (i już 
autora sztuki granej u niego w teatrze) o „astrono
micznej klapie". Ubrany w czarny hawelok do kostek, 
z namaszczoną powagą opowiadał o uratowaniu od 
skandalu przedstawienia przez... zmianę sztuki na in
ną. W ferworze rozchylał swój hawelok i zdumionej 
~idowni pokazywał różowy trykot sabiński, okrywa
J~cy potężny brzuch na cienkich nóżkach. Efekt był 
nieodparty. Widownia pokładała się ze śmiechu. 

Inaczej pojął tę rolę Węgrzyn, który, jak wspomnia
tem, ~r~ł ją o 1 O lat wcześniej w teatrzyku na Moko
towsk1eJ, w znakomitej reżyserii Warneckiego. Dyrek
~~r Węgrzyna .. by~ człowiekiem, który wierzy w swój 
''"'lent aktorski 1 nie dopuszcza do siebie myśli, że jest 
marnym kabotynem z wędrownej budy. Ten kontrast 
rzeczywistości z uporczywym mniemaniem niósł w so
~ie. nieopi~a~ą siłę komiczną. Dyrektor Frenkla, z całą 
sw1ad.om~sc1.ą tego, że kłamie, blagował, mówiąc o po
słannictwie 1 geniuszu aktorskim. Węgrzyn dałby się 
za te, prawdy zarąbać, dawał pełniejszą, barwniejszą 
postac, opartą na prawdziwym człowieczeństwie. 

W w~rsji sprze.d 1 O lat sekundował mu w roli pro
iesora niezapomniany, niepowtarzalny Znicz, może naj-

cieplejszy aktor, jakiego mieliśmy w międzywojennym 
dwudziestoleciu. Tym razem, w 1948 r., zabrakło Zni
cza, co podniósł z głębokim żalem Węgrzyn. Ale sce
na roznegliżowania dyrektora (wchodził też w czarnej 
opończy do kostek i w rodzaju kasku strażackiego za
miast hełmu rzymskiego) wypadła znakomicie. Węg
rzyn, zgodnie ze swą koncepcją roli, pozwolił sobie 
na duże odstępstwo od tekstu. By skontrastować fa
talne wrażenie różowego dezabilu i pokazać, czym jest 
dyrektor Strzyga naprawdę, Węgrzyn pokazuje pro
fesorowi i otaczającej go rodzinie swój ly.ii pazur, de
klamując urywek z „Króla Leara". Robi to wspaniale, 
oczywiście wypaczając rolę. Bo gdyby ten dyrektor 
miał taki talent, jakim błysnął w recytacji, dawno 
tkwiłby w stołecznym teatrze dramatycznym Berlina 
jako ozdoba zespołu. 

Efekt jest nadzwyczajny. Opowiadał mi Zelwero
wicz, że siedział wtedy na widowni z grupą adeptów 
szkoły teatralnej. Młodzież przyszła zobaczyć „resztki 
tego wielkiego Węgrzyna". 

„Po drugim akcie - opowiadał Zelwerowicz - pa
limy papierosy w foyer teatru, a moja grupka jest wy
raźnie rozczarowana. Otoczywszy mnie kołem zwierza 
się poufnie: 

- To miała być ta wielka sława? Ten tytan sceny? 
Jako dyrektor sprzedał dowcipnie bilety, dał dobrą 
groteskę z wnętrzem ale poza tym? 

- Poczekajcie do końca - powiedziałem. 
I rzeczywiście, gdy potem usłyszeli tekst Szekspi

rowski, powiedziany na pełny gaz, tym urzekającym 
głosem, najczystszą frazą aktorską - zatkało ich. 
Byli oczarowani". 

Po wyjściu z teatru molestowali Zelwera, żeby im 
wolno było iść za kulisy, bo chcą się pokłonić wiel
kiemu mocarzowi sceny, nie tak znów staremu, bo ma
jącemu 64 lata. Poszedłem i ja. 

Artysta przyjął ich jak Bogusław Radziwiłł Kmicica: 
z twarzą w lusterku·, rozcharakteryzowując się. Był 
bardzo zadowolony, ale boję się napisać - szczęśli
wy. Nie uśmiechnął się, spojrzał na nas zgaszonym 
wzrokiem znużonego melancholika. 

Studenci wyszli zawstydzeni i urzeczeni: jak wielki 
talent potrafi uskrzydlić, odmłodzić, orzeźwić starego, 
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TEATR DRAMATYCZNY IM. AL. WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU 

JULIAN TUWIM 

PORWANIE SABINEK 
farsa w 4 aktach 

wg. Franza i Paula Schontanów 

O b s a d a: 

?ROFESOR OWIDOWICZ 
ERNESTYNA, jego żona 

MADZIA, jego starsza córka 
Dr KAROL JUSTYl\ISKI, jej mąż 
ANULKA, młodsza córka profesora 
WERONIKA, służąca 

LEONARD STRZYGA-STRZYCKI, Dyrektor teatru 
ANTONI GROMSKI 
EMIL, jego syn 

Reżyseria 

TADEUSZ ALEKSANDROWICZ 

Asystent reżysera PRZEMYSŁAW SKARŻYNSKI 

- Stanisław Jaszkowski 
- Barbara Łukaszewska 
- Halina Ziembińska 
- Włodzimierz Biernacki 
- Iwona Kowalska 
- Alicja Telatycka 
- Krzysztof Ziembiński 
- Tadeusz Kozłowski 

- Zbigniew Borek 

Scenografia 

ANNA WUNDERLICH 

P l ąsy WITOLD GRUCA 

Kontrola tekstu Krystyna Kozłowska Przedstawienie prowadzi Bogdan Mancewicz 



nieszczęśliwego, zmęczonego życiem człowieka -

mówili. . . ·d · ł 
Nie bardzo się mylili. Jacek Fruhling, kto~y ':"1 z1a 

w tej roli nie tylko Frenkla, ale i sławę N1e~1ec -
wielkiego Bassermana, napisał w „T7atrze", ze ~rea
cja Węgrzyna była najpełniejsza, n~Jgł~bsza, na!bar
dziej człowiecza i biła na głowę w1elk1~h rywali .. 

„Porwanie Sabinek" szło w Wr:irszaw1e cr:iłe. mie
siące przy przepełnionej, r~~entuziazmowaneJ widow
ni. Warszawiacy przychodzili na ten . spek.ta_kl trochę 
z pietyzmu dla mistrza, trochę dla „w1ern_os~1 wspom
nień", a wychodzili roześmiani, . rozba~1~n~'. oczaro
wani. Oc-zywiście i sztuką, ale w pierwsze) lin11 Węgrzy
nem, bo reszta obsady, acz dobra, daleka była do 
Węgrzynowskiej kreacji. . . 

Tak wielki aktor, ulubieniec stolicy - ani o tym -:v1e
dząc - żegnał tym łabędzim śpie':"em swe rodzinne 
miasto, które przed 30 laty przytuliło go, pokochało , 
dało sławę, powodzenie i pieniądze. . · 

(„Józef Węgrzyn" Wydawnictwo L1terack1e, Kraków 1973) 

TADEUSZ BOY-ZELENSKI 

LECZ CZCI Cl NIE ODDAM 

Teatr „Buffo". „Porwanie Sabinek", farsa w 
czterech aktach Franciszka i Pawfa Schon
thanów, w opracowaniu i z piosenkami Julia
na Tuwima. Inscenizacja i reżyseria Janusza 
Warneckiego. Dekoracje i kostiumy Wfady
sfawa Daszewskiego (2 X 1938). 

Program Teatru „Buffo" zadał sobie trud zestawienia 
recenzji warszawskich z premiery „Porwania Sabinek" 
sprzed lat pięćdziesięciu trzech. Rzadko zdarza się rów
nie jednomyślny chór zachwytów jak ten, którym przy
jęto niemiecką krotochwilę, uznając ją za jedną z naj
weselszych. Wesoła a niewinna - pisano; „bez tłusto
-pieprznej przyprawy" - podnoszono z uznaniem. Dzi
wiono się nieoczekiwanej lotności germańskich auto
rów. 

Nie wiem, jakie były losy tej farsy w jej ojczyźnie, 
ale u nas stała się ona na długo niemal klasyczną. 
Utrzymywała się wiele lat w repertuarze, grywali w niej 
najlepsi aktorzy. Sam wielki Frenkiel, na szczycie sła
wy, nie wstydził się na gościnnych wypadach zagrać 
sobie po cichu dyrektora Striesego; miałem rozkosz 
oglądać go w tej roli w krakowskiej „Bagateli". 

I nic dziwnego, że farsa ta mogła aktorom szczegól
nie przypaść do serca. Dyrektor Striese - obecnie na
turalizowany jako Strzyga-Strzycki - to żywy pomnik 
na grobie dawnych wędrownych teatrów. Każdy z 
aktorów wczorajszego czy przedwczorajszego poko
lenia znał jeszcze takiego Striesego, często stawiał 
pierwsze kroki w jego teatrze. Dyrektor Striese przę.d 
premierą, a dyrektor Striese po klapie j o cały poemat! 

Pomysł tej farsy był w istocie dowcipny i zabawny. 
Zasuszony profesor łaciny ma w szufladzie młodzień
czą tragedię wierszem, „Porwanie Sabinek". Dyrektor 
wędrownego teatrzyku liczy na to, że wystawiając 
sztukę małomiasteczkowego luminarza zyska uprag
niony sukces, a może i prywatną subwencję od szczę
śliwego autora. Zamęt, jaki powiew kulis wnosi w ci
che mieszczańskie życie, wyzwalając utajone słabostki, 
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jest treścią wesołych perypetyj farso~~ch: . . 
Teatr „Buffo" uznał, że mimo swojej pięknej kanerY. 

scenicznej komedia braci Schonthan wymaga. kuraci1 
odmładzającej. Powierzono ją magicznym dłoniom Tu
wima, który wyspecjalizował się na takiego teatralnego 
Woronowa.1 Rozbujana, rozśpiewana, oszalała, ta ~aw
na poczciwa komediofarsa w stylu_ n~szego Bału~k1ego 
robi wrażenie, że ją podlano koniakiem; ~antazja . ko
miczna nie ma w niej granic ani hamulcow. Słuząca 
profesora łaciny koniuguje bieg_le narzec~e ~zymian, na 
przemian to pląsając lekko mimo po~ę~nej tus~y, to 
z rutyną skończonego belfra popraw1a!ąc powierzone 
sobie zadania uczniaków. Profesor bole1e nad ska~da
licznym wypracowaniem uc~nia, któremu. ~rzepow1ada 
jako łacinnikowi najsmutniejszą przys~łosc. Z trud:m 
przypomina sobie nazwisko tego ucznia: Tadeusz Zie
liński.„2 A kiedy profesor Owidowicz wstydli"':'ie wydo
bywa gruby zeszyt, aby złożyć s~oją. tragedię ~ dł~
nie teatralnego wycirucha, sytuacja osiąga kulminacyj
ny punkt humoru. Bo któż oprze się takim wierszom 
Sabinki, w nieopisany sposób wydeklamowanym przez. 
Węgrzyna: 

A choć wyrokom bogów z pokorą się poddam, 
Wszystkom gotowa oddać , lecz czci ci nie oddam ... 

(Cytuję z pamięci, więc nie ręczę zer ścisłość, al_e 
lecz czci ci" jest wierne i jest arcydziełem melody1-

~ości. Obawiam się, że pamięć tego wiersza utrudni 
niejednej kobiecie obronę swojej czci; przypomni sobie 
cytat, roześmieje się i machnie ręką.„). . . . . 

Potem rzecz trochę stygnie. My byhbysmy c1ekaw1 
losów Porwania Sabinek" bodaj na próbach; zrobiono 

11 

Hl " nam apetyt na panią dyrektorową, „p iękną e enę o 
180 cm wzrostu, na obiecującego Czesia, który grając 
młodego Tella, zaczął spokojnie jeść jabłko i spowo
dował tym nieobliczalne katastrofy; zamias_t tego, zgod
nie zresztą z wolą braci Schonthanów, pokazują nam 
wszystko inne. że pan profesor boi się pani profeso
rowej; że nikt nie wie (i nie dowie się), skąd pan 
Gromski zna pana Owidowicza i gdzie nabawił się cho
rej wątroby, że pani Madzia jest zazdrosna o przeszłość 
męża i dumna równocześnie z urojonych wyczynów 

przedmałżeńskich tego donżuana; że panna Anulka 
poznała w Krynicy przystojnego młodzieńca„. Ale im 
bardziej zainteresowanie dramatyczne groziłoby omdle
niem, tym energiczniej przychodzi z pomocą nasz Wo
ronow machając szprycą, szczepiąc w naszych oczach 
starej farsie gruczoły co najmniej piętnastu małp na
raz, faszerując ją bezlikiem konceptów i kawałów, uży
wając po prestidigitatorsku - czasem nadużywając na
wet - wszystkich palców u rąk i u nóg, aby nas do
prowadzić wreszcie do tradycyjnej wielkiej sceny, kie
dy Dyrektor Striese - nie, dyrektor Strzyga-Strzycki 
- zjawia się po kłapie „Porwania Sabinek". 

Bo ten typ widowisk przyrządza się po trosze syste
mem choinki. Scina się drzewko, wstawia się je w me
talową podstawkę i wiesza się na nim, co dusza za
pragnie: orzechy, papierowe łańcuchy, świeczki, szkla
ne kule, pierniki. Drzewka nie szkoda, bo i tak by 
uschło, a choinkę lubią małe i duże dzieci. Ale łatwo 
przeładować ją przysmakami. Autor pisząc komponuje 
sceny oddzielnie i bawi się nimi, ale widz połyka to 
na jeden raz, pojemność jego jest ograniczona. Ale 
nadmiar dowcipu to niebezpieczeństwo, które nie każ
demu grozi, darujmy więc Tuwimowi ten najniewinniej
szy z nadmiarów. 

(„Kurier Poranny" 1938, nr 279) 

1) Sergiusz Woronow (1866-1951) - dyrektor zakładu 
chirurgii eksperymentalnej w College de France, słynny z 
operacji odmładza j ących. 

2) Tadeusz Zieliński (1859-1944) - filolog klasyczny, je
den z najwybitniejszych uczonych polskich. 
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Kierownik techhiczny 

WIKTOR PIÓRKOWSKI 

Z-ca kierownika technicznego 

MIROSŁAW CYBULKO 

Główny brygadier 

JÓZEF KLIM 

Brygadier sceny 

MARIAN DROZDOWSKI 

Kierownicy pracowni: 

Krawieckiej damskiej 

MARIA BROŻ 

Krawieckiej męskiej 

MIECZYSŁAW NEWEL 

Stolarskiej 

JERZY RYBNIK 

Mode larsko-malarskie j 

STANISŁAW KAMIŃSKI 

Fryzjersko-perukarskiej 

ANTONINA PAWLUCZUK 

Elektrycznej 

ZDZISŁAW TOMASZEWSKI 

Akustycznej 

INŻ. LESZEK KALISZEWSKI 
' 
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