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Od realizatorów spektaklu "Porwanie Sabinek" 

Julianowi Tuwimowi - wspaniałemu polskiemu poecie, wspóttwórcy 
"Skamandra", autorowi "Kwiatów Polskich" i poematu satyrycznego "Bal w 
operze" nie wystarczał jeden rejon działalności literackiej. 

· Wiele tłumaczył, a także adaptował dla potrzeb sceny, że wspomnimy tu 
"Jadzię wdowę" A.Ruszkowskiego, "Słomkowy kapelusz" Labiche'a czy 
"Żołnierza królowej Madagaskaru" S.Dobrzańskiego. Nas zainteresowała 
adaptacja XIX-to wiecznej krotochwili Franza Schontana "Porwanie Sabinek". Nie 
będziemy się tu "wymądrzać" i próbować wymyślić coś oryginalnego na temat tej 
przeróbki. O nas niech świadczy spektakl i to co wspólnie stworzyliśmy próbując 
przybliżyć świat już trochę zapomniany, nierealny, a jednak bliski sercu i 
proponujący widowni teatralnej chwilę odprężenia, zabawy, a także wiadomości o 
świecie którego już nie ma. 

O "Porwaniu Sabinek" i słynnych spektaklach niech najlepiej świadczą 
~ recenzje, które udowadniają, że najwięksi twórcy teatralni sięgali po tę komedię, 

znajdując w niej nie tylko wartości czysto "rozrywkowe", ale także wartości 
dokumentujące pewną epokę, jej niepowtarzalny koloryt i charakter. 

Zacznijmy może od zacytowania fragmentu recenzji Tadeusza 
Żeleńskiego (Boy'a) z roku 1938-mego:" ... Pomysł tej farsy był w istocie dowcipny 
i zabawny. Zasuszony profesor łaciny ma w szufladzie młodzieńczą tragedię 
wierszem "Porwanie Sabinek".Dyrektor wędrownego teatrzyku liczy na to, ze 
wystawiając sztukę małomiasteczkowego luminarza, zyska upragniony sukces, a 
może i prywatną subwencję od szczęśliwego autora. Zamęt, jaki powiew kulis 
wnosi w ciche mieszczańskie życie, wyzwalając utajone słabostki, jest treścią 
wesołych perypetii farsowych„. Rozbujana, rozśpiewana, oszalała, ta dawna, 
poczciwa komedio-farsa w stylu naszego Bałuckiego, robi wrażenie, że podlano ją 
koniakiem; fantazja komiczna nie ma w niej granic ani hamulców„.W roli dyrektora 
Strzygi-Strzyckiego p.Węgrzyn rozwinął niepospolitą siłę komiczną, którą 
podnosiła jeszcze do kwadratu jego wspaniała tragiczna maska zachowana z całą 
kokieterią i przyprószona piękną siwizną ... " Dodajmy jeszcze że spektakl ten 
wyreżyserował w Teatrze "Buffo" mistrz Janusz Warnecki a wspaniałą scenografią 
przyozdobił Władysław Daszewski. 
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I jeszcze fragmenty recenzji z powojennego spektaklu w Teatrze 
"Nowym" w roku 1948: ".„Demoniczny tragik, genialny reżyser, dyrektor teatru 
wędrownego, znakomity Leonard Strzyga-Strzycki tak krótko, ale dobitnie 
określał powodzenie sztuk na swojej scenie: Osiemset koron w kasie. Szał! 
Burmistrz płakałl...Nie wiem ile było w kasie na przedstawieniu "Porwania 
Sabinek", ale sądząc z tłumów i żywych dyskusji przy tejże kasie, oraz nabitej sali 
teatralnej może nawet i „.więcej I Szał? Był! I na scenie i na widowni, gdzie 
publiczność zaśmiewała się do łez i biła brawo przy otwartej kurtyriie ... " pisze 
Karolina Beylin. 

A recenzja Artura Marii Swinarskiego o tym samym spektaklu: " ... Nasze 
serca i nerwy, potargane wojnami, domagają się trzech komedii na jedną tragedię
nie czarnoleskiej chcemy rzeczy, która serce uleczy, ale dużo śmiechu, łatwego, 
pustego śmiechu„.Nową premierą teatru przy Puławskiej jest "Porwanie 
Sabinek", stara poczciwa farsa, ale odświeżona nie do poznania. Odświeżona 
przede wszystkim pomysłowymi żartami muzycznymi, które wspierają wiotki 
tekst... I jeszcze jedno należy zapisać na plus Teatru "Nowego", nie tylko 
"Porwania Sabinek". Osiemdziesiąt procent dowcipów , które opowiadają sobie 
nasi panowie, a dziewiędziesiąt dziewięć procent dowcipów, które opowiadają 
sobie nasze panie, kręci się dookoła brzydkich acz pożytecznych części naszego 
ciała i ich popularnych czynności. Tymczasem w Teatrze "Nowym" pornografii ani 
za złotówkę. Można się więc doskonale bawić i bez tego.„Józef Węgrzyn 
zaprezentował pyszną kwintesencję szmiry, rzekłbym legendę szmiry, bo takiego 
teatru Strzygi-Strzyckiego nie znajdziemy dzisiaj nawet w najbardziej ustronnych 
miejscach kraju. Należałoby sfilmować mistrza Węgrzyna w tej roli. .. " 

Czy wobec tak wspaniałych recenzji i legend związanych z "Porwaniem 
Sabinek" Teatr "Maszkaron" powinien porywać się na ryzykowne przedsięwzięcie 
zrealizowania tego spektaklu? Uważamy- że tak! Może nie uda się nam dorównać 
Mistrzom sceny ale postaramy się publiczności krakowskiej przypomnieć ten stary 
tekst i piosenki i może uda nam się przywołać na twarz widza uśmiech i refleksję 
nad tym co minęło, ale co wspominamy z rozrzewnieniem i tęskm>tą„. 

TEATR SATYRY 
"MASZKARON" 

ZESPÓŁ AKTORSKI W SEZONIE 1993/94 

Jolanta Gibas 
Janina Kulhanek 
Renata Nowicka 

Grażyna Skotnicka 
Ewa Śmiałowska 
Zinaida Zagner 
Stanisław Bemy 

Jerzy Aleksander Braszka 
Włodzimierz Chrenkoff 

Maciej Ferlak 
Jakub Kosiniak 

Tadeusz Piotr Łomnicki 
Jerzy Pal 

Tomasz Piasecki 
Wojciech Wziątek 

Inspicjenci: 
Lidia Badylak 

Aleksandra Wójtowicz 



REPERTUAR BIEŻĄCY: 

Henryk Bardijewski "Guwernantki" 
Reż. W.Markiewicz Scen. 8.Ptak Muz. K.Fiłus 

Aleksander Fredro " Mąż I żona" 
Reż. J.A.8raszka Scen. K.Wiśniak 
Praca nad słowem I.Gogolewski 

Murray Schlsgal "Spróbujmy jeszcze raz" 
Reż. J.Chmielnik Scen. K.Fenz 

Neil Simon "Para nie para" 
Reż. A.Mrożewski Scen. A i T.Smoliccy 

Arthur Watkyn "Człowiek, który przyszedł w piątek" 
Reż. J.Chmielnik Scen. K.Fenz 

Ernest Bryll "Po górach, po chmurach" 
Reż. T.Piasecki Scen. A i T.Smoliccy 

Muz. "Skaldowie" 

Zbigniew Nlemczynowskl "Żołnierz I królewna" 
(Scena Studio) 

Reż. J.Sopoćko Scen. T.Czerska 
Muz. H.Kalinowska 

W PRZVGOTOWANIU: 
Ray Cooney "Okno na parlament" 

Reż.M.Korwin Scen. 8.Ptak 
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TEATR SATYRY 
"MASZKARON" 

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY: ANDRZEJ MROŻEWSKI 

Zastępca dyrektora: Jacek Poprawa 
Główna księgowa: Wiesława Kostuch 

Koordynator pracy artystycznej: Elżbieta Smurzyńska 
Organizacja widowni: Violetta Pal, Anna Korzycka-Sudoł 

Kierownik techniczny: Bogusław Biskup 
Kierownik administracji: Elżbieta Gądek 

SCENY TEATRU 
Wieża Ratuszowa 

Scena Studio 
Rynek Główny 1 

Starowiślna 21 

DYREKCJA I ADMINISTRACJA: Starowiślna 21 llp. 
Telefony: 21-41-20, 21-45-71, 21-56-46 

ORGANIZACJA WIDOWNI: Starowiślna 21 lllp. tel: 21-55-25 

Kasa teatru w Wieży Ratuszowej 
czynna codziennie oprócz poniedziałku od 15.00 do 19.30 
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