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SCHOENTHANOWIE 

Franciszek Schoenthon (1849-1913), właściwie Edler von Pernwald, brat 
Paula (1853-1905), z którym napisał wiele komedii, był oficerem marynarki 
<1ustriackiej, aktorem i reżyserem. Przez wiele lat współpracował z berlińskim 
Wallners -Theater. Dyrektor tego teatru, Franz Wallner (1810-1892) właśc. 
Franz .Leidesdarf (również Austriak), w latach 1847-1855 był dyrektare-n Tea
tru w Poznaniu. Gdy w 1885 roku przejął berl i ński Koenigsstaedtisches Vau
deville-Theater, skupił wokół siebie wielu pisarzy austriackich: Franciszka 
Schoenthana, Gustawa Masera (1825-1903) oraz Gustawa Kadelburga, ura

dzonego w Budapeszcie w 1851 roku. 

Franciszek Schoenthon bez większego powodzen ia wystawiał w Wall
ners-Theoter swe pierwsze komedie, krotochwile: „Dos Stiflungfest" 1873, 
(Rocznico założenia), „Der Weilchenfresser" 1876, (Pożeracz chw ilek), „Dos 
Moedchen ous dem Fremde" 1879, (Dziewczyno z zagranicy), było to pierw
sza sztuko, jako przyn i osł01 mu większy rozgłas. Następne to: „Sodom und 
Gomorrh o" 1880, (Sodomo i Gomoro), „Der Roub der Sobinerinnen" 1885, 
(Porwanie Sobinek), „Krieg und Frieden" 1881, (Wojno i pokój) w Polsce 
grono jokc;> (Wojno podczas pokoju), „Reif-Reiflingen" 1882, (Dojrzałym m~

turzystom), „Der Solontiroler" 1885, (Salonowy Tyrolczyk) . 
.... 

Temat związany z porwaniem przez Rzymian żon i córek Sabinów był 
w połow ie wieku XIX dość popularny w literaturze nienieckiej. Schoenthono
wie musieli znać dramat Paulo Heyso (1830-1914( pt. „Sobinki" (Sobirie<n
nen). Heys był wykształconym filologiem klasycznym i dramat o kobietach 

Sabinów napisał pa podróży da Italii w 1855 roku. 

W teatrach Zagłęb ia Dąbrowskiego Franciszek Schaenthon znany był bo·
dza wcześnie. Komedię napisaną wraz z Gustawem Maserem „Wojno pod
czas pokoju" wystawiona w 1887 roku w Dąbrowie Górniczej . Kamed 'ę pod
pisonei również przez Kodelburgo „Pon senator" wystawili tu aktorzy z Łodzi 
w 1898 roku. Zespół Mareckiego z Kie lc dał tę samą komed i ę w Sielcu dwa 

lata wcześniej. 
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W Jecie 1902 roku w Teatrze Ogródkowym w Sosnowcu dano Schoent
hono i Kodelburgo „Dwa dni szczęśliwe", uzupełnione baletem „Cygan 
w karczmie". W lipcu 1902 roku z ;,Porwaniem Sobinek" był tu Frenkiel. 
W sierpniu 1903 roku wystawiono w Sosnowcu Franciszko Schoenthono „Zło
tego pająka" i „Wojnę podczas pokoju", o w 1905 roku znowu „Porwanie 
Sobinek". 

Było to ostatnie wystawienie tej komedii. W Sosnowcu nie wystawiono 
Schoenthono w całym dwudziestoleciu międzywojennym i także po wojnie 
do dzisiaj. 

JAP 

JULIAN TUWIM 

Ur. 13 wrześnio 1894 w Łodzi. Syn urzędnika bankowego, Izydoro Tuwima 
i Adeli z Krukowskich. W 1904-1914 uczęszczał do gimnazjum w Łodzi. De
biutował w 1913 wierszem „Prośbo" drukowanym pod kryptonimem St. M. 
w „Kurierze Warszawskim" (nr 6), następnie do 1917 drukował wiersze 
w dziennikach łódzkich. 

W 1916 wyjechał z Łodzi do Warszawy, gdzie w 1916-1918 studiował 
prawo i filozofię (po jednym semestrze) no Uniwersytecie Warszawskim. 
W 1916-1919 współpracował z czasopismem akademickim „Pro arte et stu
dio" (w 1919 - „Pro arte"). W 1918-1919 był współtwórcą kawiarni poe
tów „Pod Pikadorem", o od 1920 czołowym poetą grupy „Skamander". 
W 1919 zamieszkał w Warszawie no stole. W 1924-1932 wyjeżdżał do 
Francji, Niemiec, Austrii i Włoch. 

Od 1924 współpracował ściśle z redakcją tygodnika „Wiadomości Lite
rackie". Redagował i wydawał wspólnie z Mieczysławem Grydzewskim i An
tonim Bermanem magazyn ilustrowany „To-to". Od 1926 do 1933 współpra
cował z tygodnikiem satyrycznym „Cyrulik Warszawski". W 1928 otrzymał 
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Julian Tuwim 

nagrodę literacką miasto Łodzi, o w 1935 nagrodę polskiego PEN-Clubu za 
przekład poematu Aleksandro Puszkina „Jeździec miedziany". Był stałym 

współpracownikiem i kierownikiem literackim warszawskich kabaretów arty
stycznych: „Czarny Kot" (1917-1919), „Miraż" (1918), „Qui pro Quo" (1919-
1932), „Bonda" (1932-1934), „Cyganerio" (1934-1935), „Cyrulik Warszaw
ski" (1935-1939). Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 przedostał się do 
Rumunii, a później przez Jugosławię i Włochy do Francji. W 1940 wyjechał 
do Portugalii, o następnie, po kilkutygodniowym pobycie w Lizbonie, do Bre
zylii. Mieszkał przez kilko miesięcy w Ri·o de Janeiro, skąd w 1942 przeniósł 
się do Stanów Zjednoczonych; Od 1942 roku współpracował z Teatrem Ar 
tystów w Nowym Jorku, do którego należeli: J. Smosarska, M. Modzelewska, 
St. Sieloński, A. Cwojdziński. W Nowym Jorku spędził następne pięć lot po
bytu no emigracji. W czerwcu 1946 powrócił do kroju. 

Julian Tuwim był jednym z najznakomitszych poetów polskich. Oto głośne 
kiedyś tomy jego wierszy: „Czyhanie no Boga" (1918), „Sokrates tańczący" 
(1920), „Biblio cygańska ... " (1933), „Jarmark rymów" (1934), oraz „Kwiaty 
polskie", poemat napisany w Jotach 1940-44 w Rio de Janeiro i Nowym 
Jorku, wydany w Warszawie w 1949 r. Piękne i poszukiwane są jego utwory 
dla dzieci opublikowane w osobnych zbiorach: „Lokomotywo,", „0 panu Tro
lolińskim ... ", „Zosia Samosia ... " wszystkie wydane w 1938 r. „Cudo i dziwy" 
(1949), „Pon Maluśkiewicz i wieloryb" (1950). 

Podajemy zal „Słownikiem współczesnych pisarzy polskich" T. Ili. 
Warszawa 1964. s. 371-372. 
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WDZIĘK FARSY 
I KROTOCHWILI 

Oryginalny nurt farsy francuskiej, klasycznej, jaki zna teatr polski to: 
Georges Feydeau i współcześni mu: Robert de Flers i Arman de Coillovet. 
Nieobce nom są ciekawe osiągnięcia teg,o gatunku we współczesnej litera
turze francuskiej. Z najwybitniejszymi realizacjami w tej dziedzinie TEATR 
ZAGŁĘBIA zapoznawał swych widzów, realizując pełne wdzięku i niewymu
szonej pogody forsy takich pisarzy jak: Roy Cooney, Marcel Mithois, Andre 
Roussin, Claude Mognier, czy też ostatnio goszczący no scenie w Sosnowcu, 
More Camoletti, ze swoimi „latającymi" stevordesami. 

Zawsze u nos aktualne zapotrzebowanie no repertuar lekki, zbliżyło no
sze teatry do farsy niemiecko-austriackiej, co zapoczątkowane zostało już 
w drugiej połowie XIX wieku i rozwijało się szczególnie bujnie w dwudzies
toleciu międzywojennym, kiedy widz polski poznał repertuar takich przed
stawicieli forsy berlińska-wiedeńskiej jak: Wolter Hosenclever, Jon Nesroy, 
Wilhelm Lichtenberg, Kori Louis, Kori Schoenherr, Franz Arnold i Ernest 
Bach, czy wreszcie bardzo w Polsce popularni bracia Franz i Paul Schoent
honowie. 

Urodzeni w Austrii, obaj brac ia podpisywali wspólnie, jako para autorska 
wiele utworów komediowo-farsowych. Razem napisali także komedię „Por~ 
wanie Sabinek" (Raub der Sobinerinnen), co miało miejsce w 1885 roku. 
Wypada nam więc dzisiaj mówić o pełnym 100-letnim trwaniu utworu ko
mediowego, który w 1986 roku bawi nas z tym samym powodzeniem, jak 
to miało miejsce i dawniej. 

Gdyby obudzić, jakimś cudem, obu Schoenthanów, pewnie nie zdziwiliby 
się nazbyt, iż na afiszu zopowia<:łającym ich sztukę znajduje się nazwisko 
Juliana Tuwima, który ten stary utwór ubarwił dowcipem, jeszcze bardziej 
rozweselił, spolszczył nie tylko pod względem obyczajowości ale i kultury 
na jogólniej biorąc. Nie zdziwiliby się, gdyż pewnie sami robili 

1

to samo, prze; 
całe bowiem życie pisali komedię za komedią, wśród czego, jak to bywa 
w świecie teatru, wiele pewnie było zawłaszczeń. Nie zawsze też dawali 
rzeczy najwyższego lotu, co wytykano im z całą bezwzględnością. Niemiecki 
historyk literatury Alfred Biese pisał w 1920 roku w swojej „Deutsche Lite
raturgeschichte": „Sztuki ich" oświadczał, mając na myśli nie tylko obu braci 
ale i innych autorów, z którymi współpracowal i , „podstroiły krotochwilę miesz
czańską do tonów wyższego idiotyzmu". 

Niczego podobnego powiedzieć dzisiaj nie możemy o „Porwaniu Sabi
nek". Komedia la przetłumaczona na język polski przez A. Ł. Kościeleckie
go, prawie nazajutrz po prapremierze berlińskiej wystawiona została w Pol
sce. 
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Alfons Lucjan Kościelecki 

Nigdy też nie miała złej prasy, owszem, chwalono ją jako utwór udany. 
„Porwanie Sab'nek" miało też zawsze szczęście do wybitnych aktorów pol
sk ich . Popularność tej właśnie sztuki w teatrze krakowskim potwierdza Ta
deusz Kudliński w książce „Rodowód teatru polskiego", gdy pisze : „Niesłab
nące (do dziś) powodzenie uzyskało „Porwanie Sabinek" braci Schoentha
nów, ówcześnie dzięki Frenklowi" (s . 271). Autor ma na myśli dawne czasy 
o mianowic ie przełom wieku, gdy Mieczysław Frenkiel w lipcu 1902 roku 
wys~ępował również gościnnie w Sosnowcu, między innymi w „Porwaniu So
binek". 

Wielkich aktorów polskich interesowała w „Porwaniu Sabinek" bardzo 
wdz'ęczna rola dyrektora teatru, który w oryg;nalnej wersji Schoenlhanów 
nosił nazwisko - STRIESE, dopiero w 1938 roku zmienione przez Juliana 
Tuwima na - STRZYGA-STRZYCKI. STRIESEGO grał Frenkiel i Aleksander 
Zelwerowicz, także no scenie krokowskiej, co nam potwierdza Bronisław Dą
browski - „No deskach świat oznaczających", mówiąc: „Tam mistrz Alek
sander prezentował prześmieszną fizjonomię, którą zakrywał raz po raz 
chustką, ~ówiąc z patosem słowa: w sercu cała burza uczuć, a gęba zaw
sze spokoJn~. Miała. I.o być. b~wiem naiwna demonstracjo talentu, przekona
nego o swej w1elkosc1 prow1ncJonalnego szmirusa". (s. 73). 

Pierwszym odtwórcą roli dyrektora teatru w „Porwaniu Sobinek", noszą
cego nazwisko STRZYGA-STRZYCKI, przeobrażonego zresztą nie tylko pod 
względem imienia, ole wzbogaconego pod względem osobowym i osadzo
nego w tradycji polskiej - był Józef Węgrzyn. 

Wspomnieć lu trzeba, iż w październiku 1938 roku: Jarosy, Tuwim i War
necki, postanowili założyć wiosny teatr, z własnym repertuarem. Powstał 
więc bulwarowy teatrzyk BUFFO przy ul. Mokotowskiej 73, w Warszawie, 
w którym no początek chciano przygotować trzy premiery komediowo-wode
wilowe, w tym dwie w opracowaniu Juliana Tuwima. 
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Niebawem doszło do inauguracyjnej premiery. Otwórzmy St. Marczak
Oborskiego - „Teatr w Polsce 1918-1939": „Dużą popularność zdobyła 
pierwsza premiera - skrojona przez Tuwima stara farsa wiedeńska braci 
Schoenlhanów „Porwanie Sabinek". Węgrzyn stworzył w niej jedną ze swoich 
najlepszych kreacji komicznych, graną polem do końca życia - kapitalny 
typ. ~yrektor~ trupy wędrownej, który niezmordowanie wierzy w swą gwiazdę, 
swoi talent, zonę i małego Cześka, i idzie mężnie przez życie wśród samych 
katastrof". (s. 236) 

Teatr BUFFO upadł niebawem, ostała się wszakże przez Tuwima skrojona 
stara farsa wiedeńska, zaś przede wszystkim kreacja Węgrzyna. Posłuchajmy 
jeszcze SI. Marczak-Oborskiego - „Teatr polski w latach 1918-1965": „Jó
zefa Węgrzyna z pookupacyjnego załamania wywiodła proca pedagogiczna 
w łódzkiej PWST. Młodzież aktorska w napięciu wpatrywała się w tego nie
zwykłego profesora, opromienionego legendą ról: Don Juana, Edypa, Gus
tawa-Konrada. Jego nowe role w „Burzy" Szeksp~ra, w drugorzędnych sztu
kach Ważyka i Simonowa nie paliły się już romantycznym żarem dawnych 
kreacji. Sprawą wielkiego choć odmiennego formatu stał się dopiero STRZY
GA-STRZYCKI z farsy Schoenthanów „Porwanie Sabinek". ów dyrektor 
szmirowatego teatrzyku zjawił się w prowincjonalnym salonie jako czarodziej 
i łapserdak równocześnie, z całym swoim kabotyńskim zapamiętaniem się 
we własnej aktorskiej monomanii. Metaliczny głos Węgrzyna nabrzmiewał 
patosem, gest stawał się godny antycznej traged~i, ale krok pozbawiony był 
pewności i wytarta aksamitna kurtka wiele mówiła o kondycji welero_na. 
W całości tworzyło to figurę niewypowiedzianie zabawną i aż wzruszającą 
w jej prawdzie o niedolach i śmiesznostkach niegdysiejszego teatru. Na mo
ment śmiech ustawał: Węgrzyn ustami Slrzygi-Slrzyckiego mówił niewielki 
fragment z „Króla Leara" i mówił serio. Była w tym wszystkim drapieżna 
karykatura własnych świetności, doskonałość aktorska, przewyższająca o ca
łe aktorskie niebo tekstowy materiał roli". (s. 226-227). 

Miło jest wiedzieć, iż uczestniczymy w czymś, co ocierało się kiedyś 
o niezaprzeczoną, godną podziwu wielkość. 

ROCH 

TUWIM 
WODEWILISTA 

„Obiecująco rozwijający się pod okiem Szyfmana Złembiński 
reżyserował umuzykalnioną przez Sygietyńskiego „Jadzię wdowę" 
z Modzelewską. Spektakl ten cieszył się niezwykłym powodze
niem, szedł 1 08 razy i znalazł się na trzecim, czy na czwartym 
miejscu w tabeli rekordów Teatru Polskiego do września 1939. 
Była to jedna z podejmowanych wówczas przez Tuwima prób 
ożywienia starych komedyjek, zapomnianych już i lekceważonych, 
przez naszpikowanie ich dowcipami w modnym guście. Cechował 
te przeróbki żywiołowy komizm, ale ton pamfletowy wobec daw
nego światka budził gwałtowne protesty wśród recenzentów-tra
dycjonalistów". 

St. Marczak-Oborski - „Teatr w Polsce 1918-1939" (s. 215). 

„We wrzesmu 1936 r., teatrzyk Cy:rulik Warszawski wysławił 

wodewil Tuwima i Hemara „Kariera Alfa Omegi". Osnowę akcji 
stanowiły dzieje sukcesu Jana Kiepury, a drugim obiektem saty
ry była obok niego postać Premiera. Grał go Tadeusz Olsza, mistrz 
charakteryzacji, który tak upodobnił się do sprawującego aktual
nie ten urząd Sławoja-Składkowskiego, że wyglądał jak sobow
tór. Cenzura obecna na próbie generalnej, kategorycznie wstrzy
mała przedstawienie. Autorzy natychmiast postarali się u premie
ra o audiencję. Trwała ona minutę. Sławoj przyjął ich przerzuca
jąc egzemplarz i powiedział: „Słyszałem, że panowie zrobiliście 
mnie tu na ... , ale ufam waszemu smakowi i podpisuję zezwole

nie". 

St. Marczak-Oborski - „Teatr w Polsce 1918-1939" (s. 35). 

-9-



PORWANIE ŻON 
, , 

I COREK SABINOW 

Koniecznie trzeba zacząć od lektury „Eneidy" Wergiliusza, poety łaciń
skiego. Bohater tego poematu, Eneasz, uciekając spod Troi, po wielu przy
godach dotarł wreszcie do Italii, wylądował w zatoce Neapolitańskiej i na 
tej ziemi, później rękami swego pierworodnego syna, Askaniusza, zwanego 
również Julusem, założył miasto Alba Longa, siedzibą dynastii. 

Z niej pochodziła Rea Sylwia, westalka, która choć poświęcona bogom 
i zobowiązana do dziewictwa, urodziła jednak bliźnięta. Stryj Amulius nie 
uwierzył, iż to się stało bez udziału mężczyzny i skazał Reę na śmierć gło
dową a chłopców-bliźniaków: Romulusa i Remusa kazał utop i ć w Tybrze. 
Nieco inaczej opowiada o tym Plutarch w „Żywotach sławnych mężów". 
Tam w podobnych okolicznościach, zamiast córki króla Alba Longa, jej słu
żebna urodziła dwóch synów. Obie ledwie uszły z źyciem. 

W istocie ojcem Romulusa i Remusa był ogólnoitalski bóg wojny, Mars. 
Jegó świętym zwierzęciem był wilk. Dzięki wilczycy, która porzuconych bliź
niaków karmiła swym mlekiem, dzięki pasterzowi Faustuli..isowi chłopcy oca
leli. Potem Romulus zabił braciszka, gdy ten usiłował ironizować na temat 
granic wiecznego miasta, którymi pierwotnie była zwykła bruzda, ślad po 
lemieszu pługa, którym Romulus oborał Palatyn. Tak mówi Plutarch. Liwiusz 
podaje, źe to był już mur. 

Nasze źródła literackie zawierają dość szczegółowy, ale nie zawsze 
przejrzysty i wiarygodny opis dziejów rzymskich w pierwszym okresie, klóry 
zwie się - kfólewskim. Tradycja mówi o 7 królach Rzymu. Po okresie „kró
lewskim", jak wiemy, w Rzymie zapanował ustrój republikański. 

Pierwszemu z królów, owemu mitycznemu Romulusowi, przypisuje s i ę po
wołanie wszystkich odwiecznych instytucji rzymskich. Między innymi on miał 
podzielić obywateli na patrycjuszów i plebejuszów, powołał senat, wojsko. 

Za panowania Romulusa• ·istniał Rzym, ale nie było w n!m n:ieszkańcó".': 
nikogo prócz drużyny wojskowej króla. Romulus postanowił w1~~ za_chę_c1c 
ludzi do osiedlania· się w jego mieście. W tym celu kazał ogrodzie gaJ oliw
ny no Kapitolu, nazwał go „asylum" i ogłosił, iż ktokolwiek się tam sch~oni, 
choćby i największy zbrodniarz i złodziej, może się czuć bezpieczny, 1ako 
obywatel Romy. 

W niedługim też czasie zaroiło się tam od drabów i najciemniejszych ty
pów. Miasto zyskało mieszkańców, ale też przy tym zdobyło ponurą sławę. 
Doszło do tego, iż nawet najprzystojniejsi z Rzymian mieli trudności w za
wieraniu małżeństw. Zamykano przed nimi bramy. Rzym stał się miastem 
mężczyzn, zupełnie pozbawionym kobiet. 

- 10 -

Sąsiadami Rzymian byli Sabinowie, jedno z najstarszych plemion w Italii 
środkowej, trudniące się pasterstwem, znane też i z tego, że mieli piękne 
żony, urodziwe córki. 

Za panowania sabińskiego króla Tytusa Tatiusa, Romulus zaprosił !!lóral
skie piernie Sabinów wraz z kobietami na uroczystości ku czci Neptuna. Li
wiusz podaje, iż to był - Konsus, patron żniw. W czasie uczty i tańców 
po igrzyskach, Rzymianie porwali żony i córki Sabinów. Sam Romulus wziął 
sobie najpiękniejszą, Hersylię. Według Liwiusza zaproszeni byli również Ce
ninowie, Krustuminowie, Antemnaci, lecz ich kobiet nie porywano. 

Niedługo Sabinowie w odwet ruszyli na Rzym, zdobyli miasto i nie wie
dzieć czym by się to skończyło, gdyby nie Sabinki, które jak nam to wykłada 
Jan Parandowski: „zdążyły się już przywiązać do swoich rabusiów, wypadł>' 
na miasto, rzuciły się między walczące szeregi4-.'' Były już przecie żonami 
porywaczy, matkam~i ich dzieci. 

Sabinowie ulegli Rzymowi, zromanizowali się. Drugim królem, następcą 
Romulusa był Sabińczyk, Numa Pompiliusz. 

Romulus z żoną Hersylią wzięci zostali do nieba. On był czczony jako 
Kwirinus, ono jako Hera. Powiadają też, iż Romulusa zamordowali patrycjusze. 

Taki to był temat dramatu profesora łaciny, Owidowicza. Lepiej o tym 
wiedzieć, gdyż wtedy bardziej zrozumiałe stają się rozmowy autora z dyrek
torem teatru Leonardem Strzygą-Strzyckim. 

JAP 

Rysunki i przerywniki Władysława Witwickiego Henryka Tomaszewskiego. 
Na 1 stronie okładki rysunek W. Wit wickiego. 
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