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Na stronie poprzedniej - k.arykatura .Juliilna Tnwirna 
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Od czasu gdy na scenie warszawskiego teatru „Buffo" 
wystawiono w 1938 r. „Porwanie Sabinek" w przeróbce 
1 przekładzie Juliana Tuwima, sława adaptatora zepchnęła 
w cień autorów tej zabawnej farsy. I to do tego stopnia, że 
pu wojnie niejednokrotnie nazwiska ich opuszczano zupeł
nie, lub podawano w zniekształconym brzmieniu. Autorami 
tymi są wiedeńczycy, Franz i Paul Schonthan'owie. Franz 
Schonthan, Edler von Perwald, urodził się w Wiedniu 
20. VI. 1849 r. Po ukończeniu szkoły realnej wstąpił jako 
kadet do C. K. marynarki wojennej, jednak po czterech 
latach słt żby postanowił zostać aktorem. Zadebiutował 
w teatrze w Dessau, a następnie grał na scenach Drezna 
i Berlina. 
Równocześnie z pracą aktorską rozpoczął działalność lite

racką, początkowo jako autor felietonów i opowiadań za
mieszczanych w czasopismach. a nasternie jako komediopi
sarz. Po sukcesie komedii „Das Madchen aus der Fremde" 
(Dziewczyna z zagranicy) wystawionej w 1879 r. w Waller
Theater w Berlinie, został zaangażowany do tegoż teatru 
na stanowisko gtałego dostawcy utworów scenicznych. 
W roku 1883 jest naczelnym reżyserem wiedeńskiego Teatru 
Miejskiego, a po pożarze tej sceny poświęca się wyłącznie 
pracy pisarskiej. 
Umarł w Wiedniu 2. XII. 1913 r. Utwory swoje pisał prze

v:ażnie do spółki z innymi autorami - najczęściej z Gusta
wem Moserem, Gustawem Kadelburgiem, Franciszkiem 
Koppel-Elffeldem i swoim bratem Pawłem. W swoim czasie 
!lajwiększym powodzeniem, także na scenach polskich cie
szyły się komedie: „Sodoma i Gomorra" (1880), „Wojna pod
czas pokoju" (1881 ), „Przelotny ptak" tl881), „Porwanie Sa
binek" (1885), „Złote rybki" (1886), „Odrodzenie" (1897), 
„Ostatnie słowo" (1902) i inne. 

Jego brat, Paul Schonthan, urodzony w 1853 r. w Wiedniu 
zmarły tamże w 1905 r., był znanym dziennikarzem 
współpracownikiem pism humorystycznych. 
Farsa Schonthanów „Der Raub der Sabinerinnen" -

„Porwanie Sabinek" - cieszy się do dnia dzisiejszego nie
słabnącym powodzeniem. W Polsce grywano ją w przekła
dzie Lucjana Kościelskiego, a tryumfy aktorskie w roli 
dyrektora teatru święcili Mieczysław Frenkiel i Aleksander 
ZelwerÓ\\'icz. Swoją drogą młodość na scenach polskich 
Z<1Wdzięczają „Sabinki" wielkiemu poecie Julianowi Tuwi
mowi, który dokonał jej adaptacji tuż przed wojną. W tej 
nowej wersji wielką kreację jako dyrektor Strzyga-Strzycki 
stworzył Józef Węgrzyn. 
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Siedząc wczoraj na „Porwaniu Sabinek", miałem potrosze 
wrażenie, że siedzę w fotelu u fryzjera z namydlonym 
obliczem i serwetką pod brodą: albowiem u fryzjera zaws~e. 
przed dwudziestu laty, przeglądałem co czwartek świeży 
numer „Fliegende 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 tern poczciwem pisemku. 
'.l'.ahukany przez żonę profesor używający podstępów, aby 
się z zięciem wymknąć na piwo; teściowa, podlotek, młode 
małżeństwo, służąca o artystycznych aspiracjach, ta szmira 
teatralna wreszcie ze swym wymownym dyrektorem i nie
\vidzialną, niestety, dyrektorową, wszystko to spływa się 
dla mnie z zapachem taniej wody kolonskiej i dyskretnym 
głosem pana Józefa: „Można skropić szanownego pana 
dobrodzieja?". 

A jednak autor znalazł skarb, znalazł go w swoim wę
c.~rownym aktorze Striesem, (w adaptacji Tuwima Striese 
nazywa się Strzyga - Strzycki), dzięki któremu sztuka ta 
przeżyła dziesiątki innych fars. 

Teatr w teatrze, to motyw o niesłabnącym nigdy uroku 
i trzebaby być skończonym fuszerem aby nie osiągnąć celu. 
Czy teatr taki, jakiemu patronuje dyrektor Striese, należy 
już do minionej przeszłości? Sądzę że nie: opowiadania, 
które się wciąż słyszy o dzisiejszych tego rodzaju impre
zach, świadczą, że, dopóki istnieć będzie prowincja, dopóty 
b!idzie trwać i prowincjonalna szmira ze swoją „panią dy
rektorową", ze swojemi śmiałemi uproszczeniami w zakresie 
,.wielkiego repertuaru" oraz sposobami znęcenia publicz
ności. 

Przed kilku dniami , widziałem w Zakopanem afisze do
noszące o tournee wybitnego polskiego aktora, a sformu
łowane w sposób dosyć godny dyrektora Striese. Ta~. 
Striese żyje wiecznie i dlatego mówię, że autor teJ sztuki 
odkrył w nim skarb. 

A „Porwanie Sabinek"? Czy i ten tytuł nie stał się sym
boliczny dla pewnego rodzaju literatury teatralnej, rodzaju 
który miał u nas do niedawna monopol „wielkiej", poważnej 
Meratury? Każdy szanujący się poeta starał się spłodzić 
swój dramat o Dąbrówce, Kiejstusie czy Olbrachcie; z osta
tnich lat nawet mógłbym wymienić niejedno „Porwanie 
Sabinek", które przesunęło się przez naszą scenę. I, niestety, 
słuch11liśmy do końca: nie było miłosiernej „pani dyrekto
rowej" któraby go nam zmieniła w połowie aktu na „Pię
kną Helenę"! 

Drugi raz tedy, dzięki zapałowi i przedsiębiorczości dy
rekcji „Bagateli". cieszymy się gościną Frenkla w naszym 
młodym teatrze. Wczarajszy dyrektor Striese, to jedna 
z najrozkoszniejszych postaci Frenkla; od początku do koń
ca, każdy gest, intonacja, wszystko napełnia wnętrze widza 
blogiem ciepłem, owo zaś przeciągłe gwizdnięcie, którem 
J<>ko Sabinka wyraża niezłomność swej cnoty, to istna 
perła inwencji aktorskiej. I kiedy się opuści teatr, gra 
Frenkla działa dalej: ta postać wędrownego aktora, która 
tak serdecznie bawiła nas przez kilka godzin, zapada coraz 
głębiej w duszę, przenika jakimś współrzewnym senty
mentem ... 
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Zesp?ł. „B_agateli" dzielnie sekundował naszemu kochan~
n:u gosc1ow1: p. Trzywdar zwłaszcza w roli zacnego profe
rnra oraz p. Mo_dzelew~~a -- matka jako . służąca teatrc
m~nka,, stworzyli ~zczęslnye typy. Serdecznie witała pu
ł.Jhczno~ć I?· Z:buck1ego, ktory po swoim wypadku, pierwszy 
raz poiaw1ł się na scenie. 

TADEUSZ BOY ŻELEl"lSKI 
(„Flirt z Melpomeną" w. III r. 1922) 

7(Canw11w. Gęafr P>U{ttl /())\ r. 

Teatr Buffo (Warszawa r. 1938) „Porwanie Sabinek" farsa 
,...,. ~ aktach. Fr. i P. Schiinthanów; opracowanie i piosenki: 
Julian Tuwim, inscenizacja i reżyseria: Janusz Warnecki 
dekoracje i kostiumy Władysław Daszewski. ' 

Na zdjęciu: H. Gruszecka (Ernestyna), J. Węgrzyn (Slrzyga-Strzyckl). 

- Piękny to pomysł, aby wrócić nam dawny śmiech 
µrze?wojenny (śpiew iluś tam minionych wojen). Wszyscy 
pamiętamy ten śmiech beztroski tę zabawę z niczego, nie
zatrutą żądłem ironii, goryczy i satyry. 
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!I.a zdjęC:u: H. Borow•kl (Karol), J. Górska (Madzia), M. Znicz (prole•or), 
H. Gruszecka (Ernestyna), K. Tlche (Anulka) 

Na zdjęciu: J, Górska (Madzia), J. Sokołowska, (Weronika) 
I H. Grunecka (Erneotyna) 

Tuwim, opracowując jedną z najgłośniejszych fars przed
"•ojennych „Porwanie Sabinek", zachował świadomie ten 
rodzaj niewalczącego o nic śmiechu. Czy odpowiada on 
naszym czasom, jest kwestią dla mnie wątpliwą; przyznać 
jednak trzeba Tuwimowi, że zrobił wszystko, aby tę starą 
zabawę umożliwić nam, ożywić, a nawet uintelektualnić. 
Prócz wielu, zabawnych własnych 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 otwar 

tej kurtynie. Reszta zespołu dzielnie sekundowała tym dwu 
znakomitym wykonawcom. 

Daszewski zabawił nas jeszcze jednym kapitalnym żarci
kiem plastycznym, okazując niewyczerpaną inwencję w pa
rodystycznym ujmowaniu przedwojennej secesji. 

Nie ulega wątpliwości, że teatr „Buffo" przez parę naj
ł:liższych miesięcy będzie porywał Sabinki i publiczność. 

ANTONI SŁONIMSKI 

16 października 1938 r. i „Wiadomości Literackie") 
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Na zdjęciu: J. Nowosielski (Karol), J. Węgriyn (Strzyga-Strzyckl). 
E. Fertner (pro!e•or) 

"JIJ.auz.aw.a, Ueatf. rJl~WIJ 1948 f.. 

Ostatnia premiera Teatru Nowego (Warszawa r. 1948) na
leży do rzędu bardzieJ udanych przedstawień tej sceny. 
Zasługa to głównie J. Tuwima (adaptacja) St. Perzanow
skiej jako reżyserki i J. Węgrzyna, świetnego odtwórcy 
roli Strzygi-Strzyckiego, dyrektora wędrownej trupy aktor
i>kiej. Dotychczasowe przedstawienia Teatru Nowego cier
piały na pewne przeładowanie niejednolitymi w stylu 
efektami, ten spektakl natomiast, „czysty", skomponowany 
prosto i smacznie, poza bogactwem beztroskiego humoru 
zdradza celowy zamiar artystyczny. Wskutek tego błahy 
w zasadzie i pozbawiony treści utwór, nie przestając śmie
szyć swoim naiwnym komizmem, równocześnie sporo mówi 
o ludziach określonej epoki i okreslonego środowiska, od
dając wiernie koloryt tzw. Galicji z okresu lat dziewięć
setnych. 

Rola Węgrzyna zadziwia różnorodnością, a jednocześnie 
celnością środków aktorskich; pewne chwyty - w ruchu, 
geście, mimice - powtarzane w coraz to nowych sytu
cicjach nadają jej przy całym bardziej indywidualnym ko
mizmie charakter typowy. Wskutek tego posta~ Strzygi
Strzyckiego, choć wydaje się nie wykracza, poza ramy 
skromnej w zamierzeniu komedii, rozległością perspektyw 
jakie stwarza, wyrasta ponad nią. W zdaniu tym zawiera 
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się pochwała zarówno dla aktorskiej kreacJi, (że rola „wv
rasta ponad") jak i dla doskonałości reżysera, (że mimo 
wszystko: „nie wykracza poza ramy"). 

Obok Węgrzyna komiczne sylwetki stworzyli przede 
v szystkim E. Fertner, J. Sokołowski i J Skulski, a daleJ 
H . Gruszecka, M. Koranówna, K. Sznerrówna, A. Bogucki 
i A. Nowosielski. 

Jeden z najbardziej udanych elementów przedstawienia 
stanowi przezabawna ilustracja muzyczna . Scenograf J . .i\II. 
Szancer wykazał więcej dowcipu w kostiumach i oprawie 
mtermediów, niż w kompozycji wn~trz. 

EDWARD CSATO 
(„Nowiny Literackie" r. 48 Nr 36) 

Mądrzy dyktatorzy starych teatrów greckich wiedzieli, 
Jak nalezy układcić program przedstawienia: wpierw trzy 
tragedie, a potem - wyuzdana, roztanczona komedia saty
rowa, która wymiotła z widza ponure refleksje nad losem 
Prometeusza, króla Edypa, czy Medet. 

Nasze serca i nerwy potargane wojnami, domagaJą się 
może odwrotnych proporcji: trzech komedii na jedną tra
bedię - nie czarnoleskiej chcemy rzeczy, która serce uleczy, 
de dużo śmiechu Lecz cóż! Po „Strzałach na ulicy Dłu
giej" „Nocach gniewu", „Domu pod Oświęcimem", „Ladac:.:
nicy z zasadami" i „Odwetach" (strzelają w tych sztukach, 
że aż teatr dudni...) możemy w Warszawie pójść tylko do 
Jednego ambulatorium do Teatru Nowego, a tam dają pre
mierę raptem raz na dwa, trzy miesiące. 
Nową premierą Teatru przy Puławskiej jest „Porwanie 

Sabinek", stara poczciwa farsa, ale odświeżona nie do po
znania. Odświeżona przede wszystkim pomysłowymi żar ·
kmi muzycznymi, które wspierają wiotki tekst, podkreśla
j<> pointy dowcipów i powracają do nich w trafnie zestawio
nych reminiscencjach (np. kanon w III akcie). Niczego się 
0d nas nie wymaga, tylko siąść, patrzeć i słuchać: wszystko 
podają nam formie lekkostrawnej, nawet łacinę Sokołow' 
skiej i Fertnera (Edwarda, bo także Antoni występuje teruz 
w Warszawie); nie każą nam medytować i denerwować się 
problematami, tylko pławić się w humorze, a gdzieś tam 
w naszym wnętrzu odbywa się cichutko błogosławiona 
terapia. 

I jeszcze jedno należy zapisać na plus Teatru Nowego nie 
tylko „Porwania Sabinek". Osiemdziesiąt procent dowcipów, 
które opowiadają sobie nasi panowie, a dziewięćdziesiąt 
oziewięć procent dowcipew, które opowiadają sobie nasze 
panie, kręci się z reguły dokoła brzydkich, acz pożytecznycn 
części ciała i ich popularnych czynności. Tymczasem w Te
atrze 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-Strzyc
kiego nie znajdziemy dzisiaj nawet w najbardziej ustron
nych miejscach kraju. Należałoby sfilmować Węgrzyna 
w tej roli. 

Debiut dekoratora naogół udały: przydałoby się mo:':e 
jeszcze więcej do.wcipu we wnętrzach i kostiumach. 

84 

A. M. SWINARSKI 
(„Odrodzenie" r. 1948 Nr 35) 

"7' ~ ~ f Jlf.'. r ~ c G r r r J 
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'''l J Iz Pe p Ir rlT34 J' JJI 
~z-11!1"1' fJ'JlrFlr 
Przyjeżdza teatr, teatr, w to mi graj! 
A to ci będzie bal, a to ci będzie raj! 
lJrzyjeżdża teatr, teatr, tra- la- la! 
Najlepsza w świecie rzecz, gdy teatr gra! 

@2,fLeesrz. a&lj.Jtt ei {li()..Ut.kę lO-lJ 11w L. 

~1 ft J j I J J I J # ł r ) I ..,... 

f J'. i t J I i) J ł I ; j 
Chcesz, abym ci piosnkę wysnuł 
Jak niteczkę z motka? 
Jesteś cudna, moja mała, 
Oto pierwsza zwrotka. 

j 
+ 

I coz Jeszcze mam ci śpiewać, 
Któż to na mnie mruga? 
Twoje oczy, wdziek uroczy, 
Oto zwrotka druga. 

Rad bym poznać, rad bym wiedzieć, 
Czy twa buzia słodka. 
Chciej całusem odpowiedzieć! 
Oto trzecia zwrotka. 

I cóż w końcu mam powiedzieć, 
Biedna moja głowa! 
Kocham ciebie, ty mnie kochaj, 
I piosnka iOtowa ! 
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E . L o N A G 
Państwowy Teatr Ziemi lubuskiej 

(scena macierzysta) 

ó R A 

Autorzy „Porwania Sabinek" 

„Porwani e Sabinek" na scenach polskich \fragmenty 
rr>cenzji) 

Piosenki . 

Miejscowości, w których gramy . 
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