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Jarosław 

Szymkiewicz 

La belle epoque 
na polskiej prowincji 

Do literackiego pierwowzoru tej sławnej farsy trudno 
już dziś dotrzeć, zwłaszcza w jej polskim przekładzie. 
Wyszła spod pióra wziętego komediopisarza austriackiego 
z czasów Franciszka Józefa, Franza Schonthana (przy 
współpracy jego brata Paula), autora wielu również in
nych komedii, grywanych chętnie i w Polsce („Odrodze
nie'', „Na cel dobroczynny"), ale na przełomie stuleci pra
wa autorskie były rodzajem dżunglii, gdzie buszował, kto 
chciał i jak umiał, dyrektorzy teatrów płacili autorom 
niechętnie i rzadko, zaś dyrektorzy trup objazdowych 
w rodzaju Strzygi-Strzyckiego, z którym spotkamy się 
dzisiejszego wieczoru, nie płacili nigdy i nieczęsto nawet 
informowali PT Publiczność, że autor przedstawionego 
tekstu w ogóle istnieje. Tłumaczył - dla własnych po
trzeb - z reguły sam dyrektor lub jego żona i trudno na
wet żałować, że dzieła te nie zachowały się dla potom
ności. Może zresztą w papierach pozostałych po jakimś 
starym, skrupulatnym suflerze poniewiera się gdzieś wy
strzępiony rękopis takiego przekładu, ale tylko traf jakiś 
mógłby go ujawnić. Byłby to jednak przypadek bez żad
nego znaczenia dla dalszych teatralnych dziejów „Porwa
nia Sabinek" w Polsce. Bo chociaż grywano je u nas już 
w końcu zeszłego stulecia i już wtedy uważano je za jedną 
z nielicznych trwalszych pozycji w ówczesnej powodzi 
teatralnych krotochwil - to w polskiej literaturze dra
matycznej istnieje jedynie transkrypcja Juliana Tuwima. 
Jedynie ta, czysto już polska wersja wiedeńskiej komedii. 

Tuwim napisał ją, kiedy po belle ćpoque pozostało je
dynie sentymentalne wspomnienie, w r. 1938 - dla efe-

merycznego Teatru Buffo, mieszcz11cego się przy Placu 
Trzech Krzyży w Warszawie. Scenkę tę prowadził Janusz 
Warnecki, który też wodewil wyreżyserował, obsadzając 
w roli dyrektora Strzygi-Strzyckiego Józefa Węgrzyna. 
Profesora grał Michał Znicz, ponadto: Górska i Borowski, 
Tiche i Wyspiański, Sokołowska, Gruszecka i Skonieczny; 
scenografię projektował Władysław Daszewski. Spektakl 
miał powodzenie niebywałe: grano go ponad 4 miesiące, 
co w tamtych latach zdarzało się nieczęsto, zwłaszcza wo
bec olbrzymiej konkurencji w dziedzinie najlżejszych ga
tunków teatru. 

Rola Węgrzyna przeszła do legendy, choć zabawne: sam 
Węgrzyn marzył o tym, by zagrać kiedyś profesora, jak 
wspomina Warnecki. Już go nie zagrał, ale legenda Strzy
ri-Strzyckiego, roli wręcz nieprawdopodobnej, patetycz
nej l groteskowej, wzniosłej i śmiesznej zarazem utrwa
liła się w pierwszych latach po wojnie, kiedy Węgrzyn 
jeździł ze swoim Strzygą po całej polskiej prowincji, gry
wając „Sabinki" z zespołami doraźnie zbieranymi na miej
scu. Była to już ostatnia okazja zetknięcia się z tym wspa
niałym, jedynym w swoim rodzaju aktorem, schorowanym 
już bardzo i niedołężnym, który jednak olśniewał każdą 
bez wyjątku widownię. Działo się to w czasach kiedy biu
rokratyczna machina do regulacji życia kulturalnego znaj
dowała się jeszcze w samych biurach (biurach projektów, 
oczywiście) i życie teatralne kłębiło się bujnie według sta
rych wzorów po całym kraju, po miastach ł miasteczkach, 
chciwych sztuki i chciwych rozrywki; kiedy po bilet na 
Węgrzyna trzeba było poczekać w kolejce - w Częstocho
wie, Lublinie, Bydgoszczy, .Jeleniej Górze czy zgoła Lu
bartowie; kiedy dyrektorzy przedwojennego jeszcze chowu 
niedaleko zdążyli odbiec od modelu, jaki najwyraziściej 
reprezentował niezapomniany Strzyga-Strzycki. 

Chodziłem na ten spektakl. tyle razy, ile się udało, bo
dajże sześć. Bilety nie były tanie, zwłaszcza dla chłopaka, 
którego przenikał dreszcz zupełnie realny, kiedy słyszał 
terminologię gramatyki łacińskiej, będącej dlań wtedy 
jednym z bardziej palących problemów współczesności. 
Jakiż więc cudowny śmiech wyzwalała w nas zrzędliwa 
kuchta, która posługiwała się accusativem cum infinitivo 
ze swobodą nie mniejszą niż sam profesor łaciny, autor 
podniosłej tragedii o porwaniu nieszczęsnych Sabinek! 
Dzisiaj ten kapitalny zabieg komediowy mniej już pewnie 
śmi~szy. Ale kto się dziś uczy łaciny? 



Dzisiaj jednak inaczej i bardziej wyraziście funkcjonuje 
reszta tego tekstu. Na przykład piosenki. Po Tuwimow
skiej prapremierze recenzenci krzywili się na niektóre 
z nich, jak ta o rzekomych zdradach Karola Justyńskiego, 
śpiewana w duecie z Madzią. Niecierpliwili się, że przega
dana, przeciągnięta, nudnawa, ale też byli chyba zdemo
ralizowani ówczesnym poziomem literackim tekstów ka
baretowych i wodewilowych, które wtedy pisywali Tu
wim, Słonimski, Hemar. Dzisiaj ta właśnie piosenka jest 
przykładem językowej brawury, wersyfikacyjnej ekwili
brystyki, wynalazczości poetyckiej. Poziom i styl chałtury 
to też rodzaj signum temporis. 

Tuwimowskie „Sabinki" dzisiaj wydają się nieco bar
dziej sentymentalne. Ale dzisiaj widać to lepiej: stanowią 
wyraz marzenia o belle epoque, o pięknych czasach bez 
wielkich konfliktów i zagrożeń, o sennym i łagodnym ży
ciu prowincjonalnego miasta z jednym gimnazjum, leka
rzem, aptekarzem i proboszczem, jedyną knajpą, gdzie 
pojawienie się profesora łaciny budzi obyczajową sensa
cję, a tęsknota za przygodą materializuje się w sekretnym 
pisywaniu tragedii łd.asycznych białym wierszem. Gdzie 
teatr pana Strzygi-Strzyckiego jest tchnieniem wielkiego 
świata, gdzie młoda żona nie wierzy w miłość mężowską, 
ponieważ dobry ten i cnotliwy mężczyzna nigdy nie pró
bował jej zdradzić. Gdzie troski przykładnej rodziny spro
wadzają się do zmartwienia, za co posłać żonę do wód 
i skąd wziąć jakiś posag dla córek na wydaniu. 

Tak naprawdę to takiej epoki nie było, nie było też 
pewnie takiej prowincji. Ta, którą wymarzył sobie Tuwim 
stanowiła już obraz raczej syntetyczny, budowany z wy
obrażeń o dawnych dobrych czasach, w epoce, kiedy to
talne zagrożenie istniejącego świata było już dotykalne. 

Wszystkie właściwe prace teatralne Tuwima koncentro
wały się wokół tej na poły baśniowej przeszłości sprzed 
wielkich wojen i wielkich wstrząsów. „Żołnierz królowej 
Madagaskaru" Dobrzańskiego, „Jadzia wdowa" Ruszkow
skiego, „Słomkowy kapelusz" Labiche'a - wszystkie te 
opracowania dotyczyły jednej właściwie epoki i były od
powiedzią na zainteresowanie widowni. Ale te zaintere
sowania wyrażały jakąś głębszą potrzebę, jakąś powszech
ną tęsknotę, którą Tuwim najwyraźniej podzielał: marze
nia o świecie, który ze swej istoty nie stanowił zagrożenia 
dla zwykłego człowieka. Może właśnie dlatego znów wra
camy do tych Tuwimowskich przeróbek? 

Zresztą wracamy do nich również i dlatego, że są to 
swoiste arcydzieła styJ.u, dowcipu, atmosfery i komedio
wego efektu. Że, niezależnie od rzeczywistego miejsca uro
dzenia, przeróbki tych krotochwil nobilitowały je do rzędu 
polskiej klasyki teatralnej. Gdyby nie Tuwim, leżałyby 
zapomniane doszczętnie w zapomnianych archiwach i tyl
ko interwencja poety wydłużyła ich życie teatralne znacz
nie ponad miarę ich pierwotnej wartości. Nie jest to może 
ta wielka klasyka, której blasku cała nawet wieczność nie 
zaćmi, ale od warszawskiej prapremiery „Sabinek" mi
nęły już 102 lata - a „Sabinki" nie schodzą ze sceny. 
I nikt właściwie nie pamięta ich austriackiego rodowodu -
tak bardzo zrosły się z naszym wyobrażeniem polskiej pro
wincjonalnej sielanki. 

Tyle tylko, że ich tekstu nie ustala uczony filolog, że 
nikt ich nie drukuje, że poszczególne egzemplarze teatral
ne różnią się od siebie nawet dość znacznie. Trwają jedy
nie na scenie i dziać się to będzie tak długo, jak długo 
utalentowany, wrażliwy aktor, pełen siły scenicznej, bę
dzie w nich wyczuwał źródło inspiracji i zabawy. Bo tylko 
scena może weryfikować ich wartość, co wieczór od nowa. 
Dziś także. 

JAROSŁAW SZYMKIEWICZ 
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