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„SABINKI" DZISIAJ 

Bądźże tu mądry!. .. Leżą oto przede mną dwa pro
gramy „Porwania Sabinek'' wydane przez dwa ten
try. Zgadza się tytuł, „spis postaci", nazwisko autora. 
Nie zgadzają się imiona, a nawet „ilość" autorów! 
W jednym z programów autorstwem obarczono Karo
la Schonthana, w drugim braci Franza i Paula Schon
thanów. W innym jeszcze źródle wspomina się tylko 
o Paulu. Sprawdziwszy tu i ówdzie w leksykonach 
już jestem „mądry". Optuję za braterską spółką. Ty
le tylko, że nie ma to żadnego znaczenia. Prawdziwym 
autorem wersji prezentowanej przez nasz teatr (a tak
że d'-\·a tealry, o których wspomniałem poprzednio) 
jest przecież ... Julian Tuwim. 

Bezceremonialnie potraktował autor „Sokratesa tań
czącego" starą wiedeńską farsę. Nie tylko ją spolsz
czy l, nie tylko ozdobił urokliwymi piosenkami, ale 
także nadał lekkoś ć i wdzięk. Wykorzystał własne do
świadczenia z nienajgorszej wcale szkoły kabaretowej 
spod znaku „Qui pro quo", co oprocentowało wart
k im, scenicznym, dialogiem; zgrabnymi, komediowy
mi, s;:;ięciami. Dose tu zresztą powiedzieć, że w nie
których teatralnych realizacjach po roku 1938 (pra
premiera adaptacji w warszawskim teatrze „Buffo") 
razwiska austriackich autorów pierwowzoru po pro
stu opuszczano. 

„Porwanie Sabinek" jest farsą. Znaczy to, iż nie 
należy w nich szukać wielkich problemów. Znaczy 
to, że utwór powinien po prostu bawić. Jest przedeż 
jedna sprawa - niedostatecznie zapewne wypunkto
wana zarówno w koncepcji austriackich autorć.w, jalr 
i ich polskiego adaptatora - która zmusza do reflek
sji. Zwracał już na nią uwagę Tadeusz Boy-Żeleński. 

Mowa oczywiście o szmirze, upostaciowanej w oso
bie dyrektora wędrownego teatru Leonarda Strzygi 
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- Strzyckiego. W roku 1922 - a więc przed pięćdzie
sięciu z górą laty - wzdychał melancholijnie Boy -
szmira jest ponadczasowa, a nawet wieczna. Czas po
hrierdził to spostrzeżenie. Strzyga grał „Ptasznika 
z Tyrolu" bez takowego ... Wybitny aktor, reżyser jed
nego z widzianych przeze mnie przedstawień „Por
wania Sabinek'' wspominał, że w czasach jego mło
dości w jakimś spektaklu „Dulskiej" wobec niedys
pozycji aktorki na scenie w miejsce „starej Tadra
chowej" - pojawił się „stary Tadracha". vVreszcie, 
w bliskim sercu mojemu teatrze, przed niezbyt wielu 
laty, miast profesora X, objawiła się pani profesor Y. 
Sprawa tym zabav,;niejsw, że sztuka miała wielolet
nią trad~·cję sceniczną, na domiar zaś wszystkiego 
„działa się" na „pensji dla panienek z dobrych do
mów" ... W innym zaś widowisku starego rewolucjo
nistę wobec braku „wolnego presonelu męskiego" za
stąpiono młodą rewolucjonistką z niejakim dla au
torskich intencji uszczerbkiem. 

S,:mira je~t niezniszczalna. Nie jest wszelako stru
pieszała i zastygła. Przeciwnie - modyfikuje się w 

miarę ewolucji .form teatralnych i parateatralnych. 

'.'rz) kłaclów zbyt wiele wokół by trzeba je palcem 

wskazywać. Dość choćby nacisnąć klawisz telewizora, 

dość te;i; usłyszeć z estrady: „Jaonna Rawik, Sła\\'a 

Przybylska i Anna German nie wystąpią, wystąpią 

natomiast Kicia Piprztycka, Lena Hałafoik i Rudolf 

Ancymon". Gorzej jeszcze gdy szmira przybiera kos

tium „wściekłej awangardy" i usiłuje potrząsnąć przy

wit;dlym kwiatem pozornej nowoczesności. 

Śmiejm.1 się więc z przypadków dyrektora Strzygi. 

Pamiętajmy wszelako: STRZYCCY SĄ WŚRÓD NAS". 

b,b. 
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WSPOMINKI O STARYM TEATRZE 

Adam Grzymała-Siedlecki 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, a o 
tych czasach tu będzie mowa, jedynym w Polsce 
teatrem dramatycznym, gdzie aktor jako tako czuł się 
zabezpieczony, były warszawskie „Rozmaitości". Wcho
dzący w ich skład pracownik mógł już liczyć na stały 
na tej scenie pobyt; umowa, jaką zawierał, miała 

raczej charakter nominacji dożywotniej. Teatry: kra
kowski, lwowski, łódzki i poznański, usadowione 
o szczebel poniżej, jak również wszystkie inne stałe 

teatry (Kalisz, Płock, Lublin), kontraktowały aktora 
na jeden sezon, tj. od 1 v.-rześnia do lata. Pojęcie „la
ta" nie oznaczało ścisłej daty. W Krakowie czy Wt' 

Lwowie w t~trach miejskich trwało ono tylko przez 
sierpień, przeznaczony na urlop; urlop, ale... bezpłat

ny. W mniejszych „przybytkach sztuki", w Sosnowcu, 
Częstochowie, a czasem nawet i w Łodzi, bezpłatne 

lato potrafiło się zacząć już w połowie maja, gdy 
tylko kasa teatru odczuwała letnią aurę, i aktor był 
„wolny" aż do 1 września. Przez te „wolne" miesiące 
z czegoż żyli ci stryjeczni bracia ptaków niebieskich? 
Hurmą, ilu ich, artystów i artystek, było w danej tru
pie, nicili „teatru kaganiec" po rozmaitych Koninach, 
Grójcach, Miechowach, Lubartowach czy Łukowach, 
pomnażając i bez tego niemałą ilość wędrownych 

szmir. ( ... ) 

Trupę teatru czy teatrzyku nazywano w owych cza

sach „towarzystwem". Mówiło się: „Wójcicki sformo

wał sobie towarzystwo", „Kremskiemu ten a ten roz

bił towarzystwo" itd. Coś staroświeckiego było w tej 

nazwie, ale i coś ujmującego. Wyraz „towarzystwo" 

wywodził się z pojęcia, że aktor aktorowi był tu to-
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warzyszem, więc prawie jakby bratem; towarzyszem 
pracy, a przede wszystkim towarzyszem ... niedoli. ( ... ) 
Oczywiście, że wśród pryncypałów nie brakło i ta

kich, którzy by od czasu do czasu powinni byli „pro
wadzić sezon" w kryminale; jeden zarywał aktorów, 
drugi zarywał dostawców, trzeci - kogo się dało. 
Zacny Leon Stępowski, długoletni artysta sceny kra
kowsldej, w „Wyzwoleniu" uwieczniony w postaci 
Starego Aktora, opowiadał mi, jak za młodych lat, 
w imieniu dyrekcji swego wędrownego teatru, przy
był „zamawiać salę" w Kołomyi - i tu go obito, bo 
przez pomyłkę wzięto go za niejakiego W., który kil
ka miesięcy temu ze swoim teatrem gościł w tym 
mieście, zebrał z przedstawienia ładny grosz, poza
rywa! ludzi na prawo i lewo i zemknął in seacula 
seaculorum. Zdarzali się znowu inni, jakaś miszku
lancja kanciarza i artysty. Na gruby kamień nabie
rali dostawców i kontrahentów, ale żyli ambicją ko
sztownych wystaw, tęgiego wyreżyserowania sztuk 
itd. ( ... ) 

Najuczciwszy nawet z pustego nie nalał. Po ma
łych miastach, po miasteczkach, teatr rzadko kiedy 
znalazł powodzenie; ileż prawdy zamknęło się w tym 
monologu Fiszera: „Na pierwszych dwóch spektaklach 
mieliśmy po kilkanaście osób, trzeci wieczór dał dy
rektor „na ogólne żądanie publiczności", wtedy to już 
nikt do teatru nie przyszedł". Anastazy Trapszo, dzia
dek Cwiklińskiej, jeden z najgodniejszych dyrekto
rów prowincjonalnych, do takiego stanu zubożenia 
doszedł któregoś z sezonów, że u lichwiarzy zasta
wiał swoje kwity lombardowe, kwity na za~tawiony 
inwentarz teatralny, a nawet dobytek swój prywat
ny. ( ... ) 

W dzisiejszych warunkach bytowania teatralnego 
rzeczą niewiarygodną się wyda, że nawet w jako tako 
szanujących się teatrach początkujący aktor pracował 
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bezpłatnie. Następnie po jakimś roku otrzymywał 

piętnaście do dwudziestu rubli miesięcznie, co stano
wiło mniej więcej trzecią część pensji podrzędnego 

urzędnika w biurze. Do gaż godziwych dochodzili 
tylko ulubieńcy publiczności z Pułtuska, Kozienic, 
Zawiercia. Nadmienić należy, że ze swej gaży, na 
przykład dwudziestorublowej, aktor sprawić sobie mu
siał ubranie na scenę do wszystkich - poza stylo -
wymi - sztuk. Pozornie drobny ten szczegół profes
jonalny głęboko się wrzynał w życie małych teatrów. 
Zważmy, że znaczną, jeśli nie przeważającą czc;ść 

sztuk ówczesnego atrakcyjnego repertuaru rozgrywała 
swoją akcję w salonach i tzw. „dobrych domach", to 
jest w środowiskach silących się na elegancj ę. Naj
prawowitsze kwalifikacje nie pozwoliły mlodf>mu ak
torowi siągnąć po nęcące role: czy to Fikalskiego w 
.,Domu otwartym'', czy Strasza w „Rozbitkach'', jeśli 

nieszczęśnik nie miał fraka na bal, surduta na poje
dynek, garnituru na wizytę. ( ... ) 

Nadmieniliśmy powyżej, że w małych dyrekcjach 
umowę spisywano na sezon. W jakim celu spisywa
no, nie wiadomo, bo kontrakt by·wał raczej kultem 
zwyczaju. Jako tako obowiązywał sumienniejszego dy
rektora, ale do niczego nie zobowiązywał. Na tradyc
ję dyrektorskiej niewypłacalności aktor odpowiadał 

tradycją zrywania umowy: z uprzedzeniem (kto na
iwniejszy) lub (klo doświadczony) „na cichca". ( ... ) 
Przedmiotem wykradań byli nie tylko aktorzy. „Pod
mawiano" sobie np. zdolniejszych krawców, bezcen
ną zdobycz jeśli to był nie tylko sprawny, lecz osz
czf;dny krojczy. Ale na nikogo takich nie uprawiano 
wzajemnych polowań, jak na suflerów i inspicjentów. 
Obowiązkowy inspicjent nabierał cech centralnej 

sprężyny w mechaniźmie teatrów a la dyrektor Stries
se z nieocenionego „Porwania Sabinek". Oczywiście 

dla humoru tylko lew Leszczyński przed jakimś swo-
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im występem na prowincji oświadczył inspicjentowi: 
„Ja od ciebie niczego nie chcę, ty mi tylko zawsze 
powiedz, którędy na scenę wchodzę, jaką mam kwe
stię po wejściu na scenę i kogo ja w tej sztuce gram". 

Kogo w danej sztuce gra, to zazwyczaj wiedział 

przeciętny szmirus z „towarzystwa", ale czy dziś wie
czór jako tako trzeźwy zagra, tego nigdy nie był 

pewny. Otóż jakaś antyczna konwencja domagała się, 

by do obowiązków inspicjentów należało dostarczanie 
aktorów z knajp do garderób. Przezorny inspicjent 
zawsze się zaopatrywał w większe dozy amoniaku 
czy innych środków zaradczych. Pracowite obowiąz
ki inspicjenckie, jak np. skompletowanie i wymusz
trowanie reżyserskie grona statystów (np. natchnio
nych harfiarzy w „Lilli Wenedzie") z grona miejsco
" ·ych andrusów w Kłodawie, Sierpcu czy Pińczowie 
- to już było raczej dziecinne zadanie dla takiego 
nieszczęśnika. Pod opieką inspicjenta pozostawał tak-
7.e „magazyn dekoracji". Tu wielkiego kłopotu nie 
było: kulisy i paludamenty dwóch wnętrz, kulisowa 
„wolna okolica" - i na tym koniec „magazynu". 
Zwinięte w rulony można było te arcydzieła malarza 
pokojowego przenieść pod pachą. I tak je przenoszo
no, gdy po jakiejś grubszej klęsce kasowej „towarzy
stwo'' piechotą z jakichś Kozienic podążało do jakichś 
Puław czy odwrotnie. ( ... ) 
Rozwiodłem się nad tymi naszymi wózkami Tespi

sa, bo tutaj, w tej atmosferze, w tych obyczajach, 
wśród tych gatunków ludzi pierwsze swoje studia 
odbywali wszyscy artyści, na których później oparła 

\~;artość, a czasem i chwała polskich scen. Na tych 
wózkach do swojej wielkości jechali: Modrzejewska, 
Solski, Frcnkcl, Kamiński, Wysocka, Siennicka, Fert
ner, Adwentowicz, Brydziński, ba przecież i Rapacki! 

(z książki „Świat aktorski moich czasów" PIW, 
Warszawa, 1973). 
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ALEKSANDER ZELWEROWICZ 

Podpisany przeze mnie kontrakt, na mocy którego 
obowiązany byłem w ciągu dwóch letnich miesięcy 

pełnić czynności artystyczne w charakterze aktora 
w zespole dramatycznym pod dyrekcją Karola Hoff
mana, był chyba najobszerniejszym i najbardziej dro
biazgowo omawiającym wszelkie możliwe enewtual
ności życiowe, ze wszystkich kontraktów świata. Obej
mował pięćdziesiąt osiem paragrafów, wyłuszczają

cych obowiązki i prawa aktora i dyrekcji. ( ... ) Sezon 
mieliśmy zacząć starą, jak świat, obyczajową komedią 
Abrahamowicza pt. „Paragraf 64". Treścią tej modnej 
sztuki (notabene doszczętnie wykastrowanej z ele
mentu miłosnego przez naszą lokalną cenzurę) były 

wybory do wiedefiskiego parlamentu, rozgrywające 

się w jakimś małym miasteczku, w zapadłym kącie 

Galicji wschodniej. Pierwszą próbę, na której pozna
łem cały nasz, składający się z jedenastu osób zespół 
artystyczny, odbywaliśmy w mieszkaniu pana dyrek
tora. Reżyserował oczywiście on sam, grając jedno
cześnie główną rolę starego szlagona, główną zaś rolę 
kobiecą grała sama pani dyrektorowa, osoba małego 
wzrostu i szczerze oryginalnego WYglądu. Nie wiem 
w jakim była wieku, ale z twarzy, figury i ruchów 
mogła mieć tak dobrze lat dwadzieście pięć, jak i pięć
dziesiąt. Naczelną zasadą tej interpretacji było zało

żenie, że wszystkie kreowane przez nią postacie po
winny być jak najśmielsze (bez względu na sytuację 
w jakiej się w danej chwili znajdowały). Pan dyrek
tor znów hołdował zasadzie, wedle której aktor na 
scenie winien mówić co najmniej dwa do trzech razy 
głośniej, aniżeli ludzie normalnie w życiu mówią. 

A jako reżyser na próbach znał dwie tylko postawy 
swoich aktorów: a) sytuacja „w lufę" (mały szpale
rek), albo b) sytuacja „w rządek'' (wszyscy szeregiem 
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na froncie sceny, twarzą do publiczności). ( ... ) 
... w tym właśnie sezonie pan dyrektor H. obchodził 

jubileusz d\rndz1est0piGciolecia swojej działalności ar
tystyczno-literackiej. Na to wyjątkowe święto posta
nowiono wydrukować w dalekiej Libawie aż dwa
dzieścia różnobarwnych afiszów, zapowiadających 

wielką uroczystość w postaci aż trzech utworów tea
tralnych pióra jubilata, w których dyrektor wykona 
trzy główne role. Na dwa dni przed terminem tego 
wielkiego święta kultury polskiej rozlepione na pocz
ciwych nadmorskich sosnach afisze, ściągały tłumy au
tochtonów, którzy - nie znając mowy polsld~j -
najdziwaczniej tłumaczyli sobie pojawienie tych ob
wieszczeń. Jedni (optymiści) twierdzili, że w parku 
odbędzie się bezpłatna zabawa ludowa; inni znowu 
bardziej zgorzkniali) powiadali, że to ogłoszenie do
tyczy nowych podatków; a jeszcze inni (skrajni pesy
mifri) utrzymywali z całą pewnością, że jest to nakaz 
powołujący nowy kontygent rekruta. ( ... ) Na uroczysty 
wieczór składały się trzy utwory pióra dostojnego 
jubilata: 1) „Cykliści" - jednoaktowa komedia napi
sana przed dwoma laty na otwarcie klubu cyklistów 
na Dynasach w Warszawie; 2) „Do Warszawy" -
dwuaktowy współczesny dramat psychologiczny, wzo
rowany na modnych w owej epoce Młodej Polski dra
matach Przybyszewskiego i 3) „Oda do młodości'' -
wstrząsający jednoaktowy dramat o głębokim wy
dźwięku psychologicznym z życia polskiej młodzidy 
akademickiej w Petersburgu. Miałem szczęście wy
stGpowania w dwóch pierwszych utworach. Kolejno 
postaram się w skrócie podać ich treść: „Cykliści" -
dworek wiejski: na ganku pod lipą siedzi sędziwy 

szlagon, popija kawę, czyta gazetę (akcja rozgrywa 
się na wileńszczyźnie) i prowadzi rozmowę ze swoim 

poczciwym totumfackim, starym zaufanym sługą Ger

wazym. Mówią o teatrach warszawskich (?!), o nie-
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właśdwym ich repertuarze i pożałowania godnym 
braku wartościowych współczesnych, oryginalnych 
utworów dramatycznych. Z dworku wychodzi nadobna 
dziewoja, córka owego szlagona, z pieśnią na ustach: 
,.Wilija, naszych strumieni rodzica", po czym siada 
do kołowrotka nucąc moniuszkowską „Prząśniczkę''. 

W tym momencie za sceną rozlega się gwałtowny 

dzwonek i z kulisy wypada na scenę na rowerze na
dobny młodzieniec (oczywiście to ja go grałem), zna
ny aktor warszawski, który przed chwilą uległ ka
tastrofie i ma zranioną rękę. Młodzi spoglądają na 
siebie i oczywiście zakochują się od pierwszego wej
rzenia. Dziewoja prowadzi młodzieńca do dworku, aby 
mu opatrzeć rękę. Na scenie pojawia się Mosiek pach
ciarz, pr7ygląda się rowerowi i po krótkim monologu 
siada nań, z dziarskim okrzykiem „Aj waj" (parafra
z:i all right) wyjeżdża ze sceny. Młodzi wracają, klę
kają przed gospodarzem i proszą o błogosławieństwo. 
Przy chóralnym śpiewie „Jeszcze Polska nie zginęła'' 
wzruszona kurtyna zapada. 

Pragnąc uczcić mojego szefa w dniu jego święta, 

postanowiłem zrobić dosłownie wszystko, aby objętoś
ciowo dość niewielką, ale jakże ważną w akcji rolę 

wyprowadzić na plan pierwszy. ( ... ) Rekwizytor-amant 
na wszystkich trzech próbach swoim zwyczajem nie 
dostarczał mi niezbędnego rekwizytu, stale zapewnia
jąc, że ma już rower zapewniony, ale może mi go 
dostarczyć dopiero na premierę, żebym więc był zu
pełnie spokojny, bo wszystko będzie „jak zwykle" w 
porządku. Jakoż istotnie rower się znalazł. Nieszczęś

cie tylko chciało, że była ta maszyna z wolnym ko
łem, a scena, ówczesnym zwyczajem, miała wyraźny 
spadek w kierunku widowni. Kiedy nadszedł moment 
mojego wjazdu na scenę, mocno pchnięty przez in
spicjenta, w szalonym tempie ukazałem się zdziwionej 
widowni, i nie mogąc się w żadem sposób zatrzymać 
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wjechałem do orkiestry, wpadając w objęcia przera
żonego kontrabasisty. ( ... ) Po długiej przerwie niezbęd
nej dla doprowadzenia wzruszonych tłumów do rów
nowagi i spokoju, rozpoczęto drugą sztukę, dwuak
towy współczesny dramat pt. „Do Warszawy". Rzecz 
dzieje się w Piotrkowie, w rodzinie inteligenckiej 
składającej się z czterech osób. Problem: jałowe ży
<:>!P, brak ruchu intelektualnego, bezczynność i nuda 
pleśniejących w małomiasteczkowej atmosferze in
teligentów. Tekst: stałe powtarzanie w różnych to
nacjach przez poszczególnych członków rodziny zdań: 
„Do Warszawy", „Kiedyż do Warszawy"!, „Oj, żeby 

już do Warszawy!" Koniec aktu. Akt drugi, rzecz 
dzieje się w Warszawie. Te same osoby działające. 

Wszyscy są przemęczeni zawrotnym wirem życia sto
licy, wielkomiejskim gwarem i wyraźną pustką we
wnętrzną. Tekst - wszyscy powtarzają na różne to
ny: „Do Piotrkowa"!, „Kiedyż do Piotrkowa!", „Oj, 
żeby już do Piotrkowa!". Koniec. Kurtyna spada. En
tuzjazm. Ogólne wzruszenie na sali. Po dłuższej przer
wie ( ... ) nastąpiła część trzecia i ostatnia, sztuka pt. 
„Oda do młodości". Akcja rozgrywa się w Peters
burgu wśród młodzieży uniwersyteckiej, która po linii 
głębokich uczuć patriotycznych zajmuje się kształce

niem małego chłoIJca, Michałka syna całkowicie zru
syfikowanych emigrantów polskich. W kulminacyjnej 
scenie tego wielkiego dramatu, główna osoba działa
jąca, student imieniem Gustaw (grał go sam jubilat), 
zwraca się do małego Michałka z zapytaniem: „Czego 
chcesz Michałka? - na co zapytany miał odpowie
dzieć: „Wiedzy, niczego, tylko wiedzy, chcę być Po
lakiem". Ponieważ nie udało się namówić rodziców 
żadnego z obecnych chłopców polskich do objęcia 

i WYkonania tej arcyważnej, choć nieobfitej w tekst, 

roli, inspicjent-amant, kolega N. podjął się (oczywiś

cie za oddzielnym wynagrodzeniem) dostarczenia i wy-
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ćwiczenia w sztuce aktorskiej młodego autochtona -
Litwina, całkowicie nie znającego mowy polskiej, i za
pewnił dyrekcję, że odbył z nim specjalne studia i że 
chłopiec jest idealnie przygotowany do odegrania Mi
chałka. Wprawdzie władze szkolne nie mogą go zwal
niać w godzinach naszych prób, jednak możemy być 
najzupełniej spokojni, że Michałka jest gotowiusieńki, 
,.na blachę''. W szczytowym, pełnym najwyższego dra
matycznego napięcia momencie tej wzniosłej sztuki, 
wystraszony Michałka, mimo najenergiczniejszych 
z jego strony sprzeciwów, został siłą wrzucony na 
scenę przez kolegę N. i wytrzeszczonymi z przeraże
nia oczyma zaczął rozglądać się po wyczekującej z za
partym oddechem publiczności, po czym przeniósł swo
je ogłupiałe oczy na budę suflera, wyraźnie zainte
resowany pogrążonym w ataku astmatycznego kaszlu 
kolegą N. Jubilat gwałtownym ruchem odwrócił chłop
ca do siebie i stentorowym głosem zapytał: 

- Powiedz, czego chcesz Michałka? 

Milczenie. Pytanie dyrektora pada po raz drugi, zno
wu całkowite milczenie, przy czym Michałka chce 
dyskretnie WYCOfać się w kulisy, czemu jak najener
giczniej usiłuje przeszkodzić reszta zespołu, zastępu

jąc mu drogę. Pada po raz trzeci złowieszcze pytanie, 
tym razem już w formie groźnego krzyku. („.) Wte
dy wyłania się z budy twarz poczciwego naszego suf
lera, kolegi L., który zwraca się do publiczności 

chcąc za wszelką cenę ratować sytuację - powiada: 

- Proszę państwa, on chce wiedzy, tylko wiedzy, bo 

on chce być Polakiem. 

Entuzjazm i wzruszenie doszły do zenitu. 

(z tomu wspomnień „Gawędy starego komedian
ta". Istkry, Warszawa, 1958). 
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„PORWANIE SABINEK" W OPINII KRYTYKI 

Tadeusz Boy-Żeleński 

Siedząc wczoraj na „Porwaniu Sabinek", miałem 

potrosze wrażenie, że siedzę w fotelu u fryzjera z na
mydlonym obliczem i serwetką pod brodą: albowiem 
u fryzjera zawsze, przed dwudziestu laty, przeglą

dałem co czwartek świeży numer „Fliegende Blatter". 
To jest zabawne do jakiego stopnia sztuka ta poczęta 
jest z ducha „Fliegende Blatter"; po prostu przągląd 
tradycyjnych figur, sytuacji, konceptów powtarzają

cych się co tydzień w tern poczciwym pisemku. (Boy 
pisał o przekładzie farsy, nie o tuwimowskiej adapta
cji - przyp. red. progr.). Zahukany przez żonę profe
sor używający podstępów aby się z zięciem wymknąć 
na piwo; teściowa, podlotek, młode małżeństwo, słu

żąca o artystycznych aspiracjach, ta szmira teatral
na wreszcie ze swym wymownym dyrektorem, i nie
widzialną, niestety, dyrektorową, wszystko to spływa 
się dla mnie z zapachem taniej wody kolońskiej i dy
skretnym głosem pana Józefa: „Można skropić sza
nownego pana dobrodzieja?". 

A jednak autor znalazł skarb, znalazł go w ~woim 
wędrownym aktorze Striessem (w tuwimowskiej adap
tacji Strzyga - Strzycki - przyp. red. progr.), dzięki 
któremu sztuka ta przeżyła dziesiątki innych fars, nie 
gorszych może od niej. T e a t r w t e a t r z e to 
motyw o niesłabnącym nigdy uroku i trzeba by być 
skończonym fuszerem, aby nie osiągnąć nim celu. („.) 

Czy teatr taki, jakiemu patronuje dyrektor Striesse, 
należy już do minionej przeszłości? Sądzę, że nie; 
opowiadania, które się wciąż słyszy o dzisiejszych te
go rodzaju imprezach, ~wiadczą, że dopóki istnieć bę
dzie prowincja, dopóty będzie trwać i prowincjonalna 
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szmir a ze swoją „panią dyrektorową•·, ze swo1m1 
śmiałymi uproszczeniami w zakresie „wielkiego re
pertuaru" oraz sposobami znęcania publiczności. 
Gdzieś na prowincji we Francji, uważając, iż tytuł 

„Mizantrop" Moliera brzmi nie dość atrakcyjnie, oz
dobiono go podobno tak: „Le Misanthrope, ou les Gi
golos de Celimene" („Mizantrop" czyli „Żigolaki Ce
limeny" - przyp. red. progr.). 

Ten „Mizantrop" to zapewne tylko dobry żart, ale 
przed kilku dniami widziałem w Zakopanem afisze 
donoszące o tournee wybitnego polskiego autora, 
a sformułowane w sposób dosyć godny dyrektora 
Striesse. Tak Striesse żyje wiecznie, i dlatego mówię, 
że autor tej sztuki odkrył w nim skarb. 

A „Porwanie Sabinek?" Czy i ten tytuł nie stał się 
symbol.iczny dla pewnego rodzaju literatury teatral
nej, rodzaju, który miał u nas do niedawna monopol 
„wielkiej" poważnej literatury? Każdy szanujący się 

poeta starał się spłodzić swój dramat o Kiejstucie, 
Dąbrówce czy Olbrachcie; z ostatnich lat nawet mógł
bym wymienić niejedno „Porwanie Sabinek", które 
przesunęło się przez naszą scenę. I, niestety, słucha
liśmy go do końca; nie było miłosiernej „pani dyrek
torowej", która by go nam zmieniła w połowie aktu 
na „Piękną Helenę"! 

Antoni Słonimski (1938) 

PiP,!my to pomysł, aby wrócić nam dawny śmiech 
przedwojenny (śpiew iluś tam minionych wojen). 
Wszyscy pamiętamy ten śmiech beztroski, tę zabawę 
z niczego, niezatrutą żądłem ironii, goryczy i satyry. 

Tuwim opracowując jedną z najgłośniejszych fars 
przedwojennych „Porwanie Sabinek", zachował świa
domie ten rodzaj niewalczącego o nic śmiechu. Czy 
odpowiada on naszym czasom jest kwestią dla mnie 
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wątpliwą; przyznać jednak trzeba Tuwimowi, że zro
bił wszystko, aby tę starą zabawę umożliwić nam, 
ożywić, a nawet uintelektualnić. Prócz wielu, zabaw
nych wlasnych pomysłów, wzbogacił Tuwim starą 

farsę perełkami swojej poezji, parę piosenek zręcz

nie w tekst wplecionych, przypomina nam poetycką 
rangę wesołego adaptatora. Dialogi napisane świet

nie, żywe i dowcipne, dają aktorowi - co nie jest 
sprawą błahą - doskonały materiał. 

A. M. Swinarski (1948) 

Mądrzy dyrektorzy starych teatrów greckich wie
dzieli jak należy układać program przedstawienia: 
wpierw trzy tragedie, a potem - wyuzdana, roztań
czona komedia satyrowa, która wymiotła z widza 
ponure refleksje nad losem Prometeusza, króla Edy
pa, 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 śmiechu. Lecz cóż! Po 
„Strzałach na ulicy Długiej", „Nocach gniewu", „Do
mu pod Oświęcimiem", „Ladacznicy 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 „Por
wanie Sabinek'', stara poczciwa farsa, ale odświeżo
na nie do poznania. Odświeżona przede wszystkim 
pomysłowymi żartami muzycznymi, które wspierają 

wiotki tekst, podkreślają pointy dowcipów i powra
cają do nich w trafnie zestawionych reminiscencjach 
(np. kanon w III akcie). Niczego się od nas nie wy
maga, tylko siąść, patrzeć i słuchać: wszystko pdda-
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ją nam w formie lekkostrawnej; nie każą medyto
wać 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 No
wego nie tylko „Porwania Sabinek". Osiemdziesiąt 

procent dowcipów, które opowiadają sobie nasi pano
wie, a dziewięćdziesiąt dziewięć procent dowcipów, 
które opowiadają sobie nasze panie, kręci się z reguły 
dokoła brzydkich acz pożytecznych części ciała i ich 
popularnych czynności. Tymczasem w Teatrze Nowym 
pornografii - ani za złotówkę. Można się więc do
skonale bawić i bez tego. 

Edward Csato (1948) 

Ostatnia premiera Teatru Nowego (Warszawa rok 
1948) należy do rzędu bardziej udanych przedstawień 
tej sceny. Zasługa to głównie J. Tuwima (adaptacja), 
St. Perzanowskiej jako reżyserki i J. Węgrzyna świet
nego odtwórcy roli Strzygi - Strzyckiego, dyrektora 
WE:drownej trupy aktorskiej. Dotychczasowe przed
stawienia Teatru Nowego cierpiały na pewne prze
ładowanie niejednolitymi w stylu efektami, ten spek
takl 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 śmieszyć swoim naiwnym komizmem, rów
nocześnie sporo mówi o ludziach określonej epoki 
i określonego środowiska, oddając wiernie koloryt tzw. 
Galicji z okresu lat dziewięćdziesiątych. 

Rola Węgrzyna zadziwia różnorodnością, a jedno
cześnie celnością środków aktorskich; pewne chwyty 
- w ruchu, geście, mimice, powtarzane w coraz to 
nowych sytuacjach nadają jej przy całym bardziej in-
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dywidualnym komizmie charakter typowy. Wskutek 
tego postać Srzygi - Strzyckiego, choć wydaje się, 

nie wykracza, poza ramy skromnej w zamierzeniu 
komedii, rozległością perspektyw jakie stwarza, wy
rasta ponad nią. W zdaniu tym zawiera się pochwała 
zarówno dla aktorskiej kreacji (że rola „wyrasta po
nad"), jak i dla doskonałości reżysera, (że mimo wszy
stko: „nie wykracza poza ramy"). 

20 

Kierownictwo techniczne 

HENRYK ROZW ALKA 
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