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11 POR W ANIE SAB INEK 11 

W OPINII 
KRYTYKÓW 

TADEUSZ ŻELEŃSK.I (BOY): 
Siedząc wczoraj na "Porwaniu Sabinek•, miałem po trosze 
wrażenie, i.e sied~ w fotelu u fryzjera z namydlonym obliczem 
i serwetką pod brodą: albowiem u fryzjera zawsze, przed 
dwudziestu laty, przeglądałem co czwartek świeży numer "Flie
gende Blatter•. To jest zabawne, do jakiego stopnia sztuka ta 
poczęta jest z ducha "Fliegende Blatter•; po prostu przegląd 
tradycyjnych figur, sytuacji, konceptów powtarzających się co 
tydzień w tym poczciwym pisemku. Zahukany przez żonę 
profesor używający podstwów, aby się z zięciem wymknąć na 
piwo; teściowa, podlotek, młode małżeństwo, służąca o artys
tycznych aspiracjach, ta szmira teatralna wreszcie ze swym 
wymownym dyrektorem i niewidzialną niestety, dyrektorową, 
wszystko to spływa się dla mnie z zapachem taniej wody 
kolońskiej i dyskretnym głosem pana Józefa: •Można skropić 
szanownego pana dobrodzieja?". 
A jednak autor znalazł skarb, znalazł go w swoim wędrownym 
aktorze Striesem, {w adaptacji Tuwima Striese nazywa się 
Strzyga - Strzycki), dzięki któremu sztuka ta przeżyła dziesiątki 
innych fars. 
Teatr w teatne, to motyw o niesłabnącym nigdy uroku i trzeba 
by być skończonym fuszerem aby nie osiągnąć celu. Czy teatr 
taki, jakiemu patronuje dyrektor Striese, należy już do minionej 
przeszłości?. Sąd~ że nie: opowiadania, które się wciąż słyszy 
o dzisiejszych tego rodzaju imprezach, świadczą, i.e dopóki 
istnieć będzie prowincja, dopóty będzie trwać i prowincjonalna 
szmira ze swoją "panią dyrektorową•, ze swoimi śmiałymi 
uproszczeniami w zakresie •wielkiego repertuaru• oraz sposoba
mi znęcenia publiczności. 
Przed kilku dńiami, widziałem w Zakopanem afisze donoszące 
o toumie wybitnego polskiego aktora, a sformułowane w sposób 
dosyć godny dyrektora Striese. Tak, Striese żyje wiecznie 
i dlatego }llówię, i.e autor tej sztuki odkrył w nim skarb. 
A "Porwanie Sabinek•? Czy i ten tytuł nie stał się symboliczny dla 
pewnego rodzaju literatury teatralnej, rodzaju który miał u nas 
do niedawna monopol ~elkiej•, poważnej literatury? Każdy 
szanujący się poeta starał się spłodzić swój dramat o Dąbrówce, 
Kiejstucie czy Olbrachcie; z ostatnich lat nawet mógłbym 
wymienić niejedno "Porwanie Sabinek•, które przesunęło się 
przez naszą scenę. I niestety, słuchaliśmy do końca: nie było 
miłosiernej "paru dyrektoroweY która by go nam zmieniła 
w połowie aktu na "Piękną Helenę•! 

(w:] "Flirt z MdpomC114" w. ill, 1992 

ANTONI SŁONIMSKI: 
Piękny to pomysł, aby wrócić nam dawny śmiech przedwojenny 
{śpiew iluś tam minionych wojen). Wszyscy pamiętamy ten 
śmiech beztroski, tę zabawę z niczego, nie zatrutą żądłem ironii, 
goryczy i satyry. 
Tuwim, opracowując jedną z najgłośniejszych fars przedwojen
nych "Porwanie Sabinek•, zachował świadomie ten rodzaj nie 
walczącego o nic śmiechu. Czy odpowiada on naszym czasom, 
jest kwestią dla mnie wątpliwą; przyznać jednak trzeba Tuwimo
wi, i.e zrebil wszystko, aby tę starą zabawę umożliwić nam, 
ożywić, a nawet uintelektualnić. Prócz wielu zabawnych włas
nych pomysłów, wzbogacił Tuwim starą farsę perełkami swej 
poezji, parę piosenek zręcznie w tekst wplecionych, przypomina 
nam poetycką rangę wesołego adaptora. Dialogi napisane 
świetnie, żywo i dowcipnie, dają aktorom, - co nie jest sprawą 
błahą, - doskonały materiał. 
Węgrzyn i Znicz zdobywali huragany oklasków przy otwartej 
kurtynie. Reszta zespołu dzielnie sekundowała tym dwu znako
mitym wykonawcom. 

Daszewski zabawił nas jeszcze jednym kapitalnym żarcikiem 
plastycznym, okazując niewyczerpaną inwencję w parodystycz
nym ujmowaniu przedwojennej secesji. 
Nie ulega wątpliwości, że teatr "Buffo• przez parę najbliższych 
miesięcy będzie porywał Sabinki i publiczność. 

(w:) "WiadomoKi Litcrac*ic" 16. I0. 1931r: 

ARTUR MARIA SWINARSKI: 

Mądrzy dyktatorzy starych teatrów greckich wiedzieli, jak 
należy układać program przedstawienia: wpierw trzy tragedie, 
a potem - wyuzdana, roztańczona komedia satyrowa, która 
wymiotła z widza ponure refleksje nad losem Prometeusza, króla 
Edypa, czy Medei. 
Nasze serca i nerwy potargane wojnami, domagają się może 
odwrotnych proporcji: trzech komedii na jedną tragedię - nie 
czarnoleskiej chcemy rzeczy, która serce uleczy, ale dużo śmie
chu [ ... ]. 
N ową premierą Teatru przy Puła wskiej jest "Porwanie Sabinek•, 
stara poczciwa farsa, ale odświeżona nie do poznaruL Od
świeżona przede wszystkim pomysłowymi żartami muzycznymi, 
które wspierają wiotki tekst, podkreślają pointy i powracają do 
nich w trafnie zestawionych reminiscencjach {np. kanon w III 
akcie). Niczego się od nas nie wymaga, tylko siąść, patrzeć 
i słuchać: wszystko podają nam w formie lekkostrawnej, nawet 
łacinę Sokołowskiej i Fertnera {Edwarda, bo także Antoni 
wystwuje teraz w Warszawie); nie każą nam medytować i dener
wować się problematami, tylko pławić się w humorze, a gdzieś 
tam w naszym wnętrzu odbywa się cichutko błogosławiona 
terapia. 

(w:) 'Odrodunic", 1948 r. 

TADEUSZ JANUSZEWSKI: 

Farsa braci Franza i Paula Schonthanów była satyrą na Saksoń
czyków, których dialekt wywoływał u Niemców najwięcej drwin. 
To oczywiście jest nie tylko nieprzetłumaczalne, ale dla nas 
martwe. Tuwim zlokalizował akcję w Galicji, poprzerabiał 
niektóre role. Dyrektora wędrownego teatrzyku, Striessego, 
mowiącego okropnym slangiem, naturalizował jako Strzy
gę-Strzyckiego. Dodał mu fantazji i podszytego wiatrem demoni
zmu graniczącego z hohsztaplerstwem, tworząc w sumie urocze
go cygana. Doskonałym pomysłem, sprawdzonym na scenach, 
okazało się opowiadanie sztukowane streszczeniem fragmentów 
~alki•, podobnie jak i cała postać kucharki-lingwistki. 
U SchOnthanów jest ona teatromanką. ·eztery akty, z krtórych 
dwa, zdaniem Boya, były •prawie zupełnie zbędne•, napełnil 
poeta własnym humorem sytuacyjnym i słownym, podopisywał 
teksty piosenek pod Offenbacha, zapchał wszystkie mielizny 
starej farsy. Coś przecież z niemczyzny w -Sabinkach• zastało, 
nie mają lekkości i wdzięku pozostałych krotochwil. Mają za to 
większe powodzenie. Austriacy zamierzają farsę braci 
Schonthanów via Tuwim tłumaczyć na język niemiecki dla 
Burgtheatru. Dr Marko Fotez też niedawno w wywiadzie 
przyznawał się, i.e nęci go wystawienie -Sabinek•. Krotochwila 
zawdzięcza zainteresowanie nie tylko większej sławie prototypu. 
"Porwanie Sabinek• ma kilka doskonale napisanych ról charak
terystycznych - •samograjów• i świetne sytuacje. Stwarza dla 
aktorów, zwłaszcza prezentujących tradycyjną szkołę teatru 
rozrywkowego, możliwość ról popisowych. Daje okazje do 
gierek. To nie przypadek, i.e Frenkiel, Węgrzyn, Znicz tworzyli 
kreacje w -Sabinkach•. 

(w:) "Dialo1• 1/1964 

Poeta, który uległ magii teatru. Teatr stał się jego 
pasją i żywiołem. Wiadomo wprawdzie, że tłuma
czył, adaptował, uwspółcześniał, ponadto dopisy
wał piosenki, ale sam ważył te prace nierówno, 
najczęściej bardzo lekko, nieraz się wstydził, twier
dził, że robił to tylko dla zarobku, ukrywał pod 
najbardziej wymyślnymi, zakamuflowanymi pseu
donimami, choć były i takie, gdzie nazwisko swoje 
wysuwał na plan pierwszy. Uważał też własną 
produkcję sceniczną za uboczny kierunek zaintere
sowań, margines w stosunku do liryki, a nawet 
twórczości satyryczno-estradowej. Jestem jednak 
pewien, że pełna bibliografia jego utworów prze
znaczonych dla teatru zadziwiłaby każdego. Tylko 
takiego wykazu dzisiaj jeszcze sporządzić nic może
my. Służę przykładem: Tuwim w "Kilka słów 
o operetce• (1924) wspomina: •sam kilka tłumaczy
łem•, wyznanie uzupełnia Filler: •już w roku 1927 
stołeczna Ajencja Rcchtlcbcna posiadała w swoich 
katalogach 8 librett opcrctko~ych tłumaczonych 
właśnie przez Tuwima•. A tymczasem bibliografia 
tuwimowska Stradcckicgo, zasługująca mimo to na 
liczne pochwały, nic notuje do 1931 roku ani 
jednego tłumaczenia libretta. Ile z zanotowanych 
tekstów adaptacji można dziś odnaleźć, nic mówiąc 
już o oryginałach i konfrontacji, to osobny rozdział 
historii. Zapominamy też o ogromnej wielostronno
ści tego •marginesu•, o pozycjach zaskakujących 
w twórczości dziwnego pisarza scenicznego o nie
zwykłym powodzeniu, chociaż s am od z i c 1 n i c 
nic napisał ani jednej sztuki. Przepraszam, napraw
d~ oryginalną, własną pozycją okazały się. „ "K. "'.ia
ty polskie•, które robią dziś karier~ w teatrach 
poezji. " 

T.dcusz Janu1ZCWlki, -ruwima 
drop przez teatr•, "Dialor" 8/1964 
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W REPERTUARZE TEATRU 
Duża Scena 

Reży11eria: 
JERZV ZEGALSKI 

Reży11eria: 
JERZV ZEGALSKI 
Choreografia: 
JACEK TOMASIK 

Reży11eria: 
BOGDAN CIOSEK 
Muzyka: 
PIOTR FURTAS 

Sławomir Mrożek 

"TANGO• 

Aleksander Fredro 
•zEMSTA• 

Karol Wojtyła 
"HIOB• 

Scenografia: 
BARBARA ZA WADA 

Scenografia: 
WACŁAW KULA 

Muzyka: 
JERZV MILIAN 

Scenografia: 
ANDRZEJ WITKOWSKI 

Choreografia: 
HENRYK KONWINSKI 

Julian Tuwim 
•PORWANIE SABINEK• 

Adaptacja i reżysęria: Scenografia: 
BARBARA PT AK. MICHAL ROSINSKI 

Choreografia: 
HENRYK KONWIŃSKI 

Opracowanie i kierownictwo mueycme: 
ANDRZEJ HUNDZIAK 

Bajka dla dzieci 

Reżyaeria i choreografia: 
JACEK MEDWECKI 
Muzyka: 
IRENEUSZ WIKAREK 

Scena Kameralna 

Reży11eria: 
JERZV ZEGALSKI 

Andrzej Zator 
"KOPCIUSZEK• 

Sławomir Mrouk 
•AMBASADOR• 

"DEKAMEROW 

Scenografia: 
BARBARA STOPKA 

Przygotowanie wokalne: 
ZVGMUNT ANTONIK 

Scenografia: 
WACŁAW KULA 

według Giovanni Boocacia 
R~11eria: 
JÓZEF CZERNECKI 

Scenografia: 

Choreografia: 
JACEK TOMASIK 

ANNA FRANTA 
Muzyka: 

KRZVSZfOF SZWAJGIER 

Antoni Czechow 
"WUJASZEK WANIA• 

Reży11eria: 
JERZV ZEGALSKI 
()pracowanie muzycme: 
JERZV MILIAN 

W pnygotowaoiu: 

~~~~ TOSZA 

Reżyaeria: 
BOGDAN TOSZA 

Sławomir Mrouk 
"LETNI DZIEŃ• 

Scenografia: 
BARBARA PTAK 

J~~ ~:k'1J 

Scenografia: 
ANDRZEJ WITKOWSKI 

Bogusław ScbaelTer 
"PRÓBY" 

Przcdsprudaż biletów na lS doi prud prudstawieoiem prowadzi kasa 
biletowa teatru (Katowice, Rynek 2). Kasa biletowa czynna jest od 
wtorku do aoboty w godzinach od 10.30 do 13.00 i od 16.00 do 18.30. 
Zamówienia zbiorowe na bilety przyjmuje Dział Orgaoiutji Widowni 
w godz:ianach od 8.00 do 16.00. 
Telefony: kasa biletowa - 599-360, Orgaoi7.&Cja Widowni - 588-967, 
587-251 w. 38 lub 39. 
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