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„PORWANIE SABINEK" 

Z teatru „Bagatela". Występ Mieczysława Frenkla. Po
rwanie Sabinek, komedia satyryczna w czterech ak
tach Pawła Schontana. Reżyseria Jana Nowackiego 

(22. VI. 1921). 
Siedząc wczoraj na Porwaniu Sabinek miałem po tro
sze wu.iażenie, że siedzę w fotelu u fryzjera ·z 1I1amydlo
nym obliczem i serwetką pod brodą; albowiem u fry
zjera zawsze, przed dwudzJes.tu laty, przeglądałem co 
czwartek świeży numer „Fliegende Blatter". To jest aż 
zabawne, do jakiego stopnia sztuka ta poczęta jest z 
ducha „Fliegende Blatter"; po prostu przegląd tra
dycyjnych fiigur, sytuacj.i, konceptów powtarzających 
się co tydzień w tym poczciwym pisemku. Zahukany 
przez iicmę profesor używający podstępów, aby si<:'. 
z 1z.ięaiem 1wymknąć na piwo; teściowa, podlotek, mło
de małżeństwo, służąca o artystyczmych aspiracjach, 
ta szmira teatralna wreszcie ze swym wymownym 
dyrektorem i Illiewtidzialną •niestety, dyrektor.ową, 
wszystko to spływa się dla mnie z zapachem taniej 
wody kolońskiej i dyskretnym głosem pana Józefa: 
„Moilna skropić szanoW1I1ego pana dobrod2lieja?". 

A jednak autor znalazł skarb, znalazł go w swoim 
wędrownym aktorze Striesem, dzięki któremu sztuka 
ta ;pr,z,eżyła dziesiątki innych faris, nie gorszych mo±e 
od mej. Te at r w te a trze to motyw o niesłabną
cym nigdy uroku i trzeba by być skończonym fusze
rem, aby nlie osiągnąć nim celu. Tutaj autor obszedł 
się z ndm dość nie7JI'ęc.znie; zamiast dać nam więcej 
itego irozkosznego Strtiesego, zamiast wpuścić na sce.nę 
wli.ęcej (tchu z owych prowincjonalnych kulis brnie 
z uporem w banalność techniki farsowej, traktowa
nej chwilami z dziecięcą niepo.radnością. Na cztery 
akty, dwa 1{drugi i czwarty) są prawie zupełnie zbęd
ne; z wielkim trudem piętrzą się niewinne qui pro 
quo, które potem do niczego nie doprowadzają; a mi
mo 'bo rtaka siła wesołości bije z losów owego mło
dzieńczego utworu starego profesora, z kontrastu mię
dzy koturnem belferiskiego dramddła a prymitywnym 
1I10ZJWJi.ązaJI11iem „p110Wemów reżj'iserskich" w prowliincjo
nai1nej budzJe, dż tych klilka scen wystarczy za W'SZY

stko. 



Ozy itearor faJd, jakliemu, patronuje dyrektor Stresie, 
należy już do rmnlionej przesz!bości? Sądzę, że nie; opo
w.iaidianiia które &ię wciąż słyszy o d~isiejszYch tego ro
diziaju timprezach, świadczą, że dopókli istnieć będrz1e 

prowincja, dopóty będzie trwać i prowincjonalna szrni
if'a :ze swoją „panią dyrektorową" - -z.e swoimi śmia
łyrnli uproszczeniami w zakresie „wielkiego ["eperitiua
ru" oraz sposobami znęcania publiczności. Gdzieś na 
prowincji we Francji uważając, iż tytuł Mizantrop 
Moliera brzmi nie dość atrakcyjnie, ozdobiono go po
dobno tak: Le Misanthrope, ou les Gigotos de Celi
mene. Ten MizanProp to zapewne tylko dobry żart; 

ale przed kilku dniami widziałem w Zakopanem afi
sre donoozące o tOOI'!Ilee wybitnego polskiego autora, 
a sformułowane w sposób dosyć godny dyrektora 
Striese. Tak, Striese żyje wiecznie, i dlatego mówię, 
że 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 
„wielkiej", poważnej literatury? Każdy szanujący się 

poeta starał się spłodzić swój dramat o Dąbrówce, 

Kiejstucie 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! 

Tumgi Taz tedy, dzięlci zapałowi i przedsiębiorczo

ści dyrektora „Bagateli", cieszymy się gościną Frenkla 
w naszym młodym teatrze. Z powodu wyjazdu jedy
nie ja.ko zwykły widz rozkoszowałem się grą wielkie
go artysty w Ge!dhabie i podziwiałem bogactwo, a za
razem dyskirecję jeg.o środków. Ten dobroduszny ol
mzym tak samo jak porusza się po scenie z lekkością 
baletnika, tak samo i mówi Fredrowski wiersz; nie 
ma chyba aktora, który by na pozór tak mało grał 
jak Frenkiel, a który by zarazem grał tak intensyw
nie. Wcwrajszy dyrektor Striese to jedna z najroz
koszniejszych postaci Frenkla; od początku do końca, 
każdy gest, .intonacja, wszystko napełnia wnętrze wi
dza błogim ciepłem, owo zaś przeciągłe gwizdnięcie, 

którym jako Sabinka wyraża niezłomność swej cnoty, 
to istna perła inwencji aktorskiej. I kiedy się opuści 

teatr, gu Frenkla działa dalej: ta postać wędrownego 
aktora, która tak serdecznie bawiła nas przez kilka 
godzin, zapada coraz głębiej w duszę, przenika jakimś 
współrzewnym sentymentem ... 

Zespół „Bagateli" dzielnie sekundował naszemu ko
chanemu gościowi: p. Trzywdair zwłaszcza w roli zac
nego profesora oraz p. Modzelewska - matka jako 
służąca teatromanka stworzyli szczęśliwe typy, Ser
decznie witała publiczność p. Zbuckiego, który po 
swoim wypadku pierwszy raz pojawił się na scenie. 

Wieczór trzeci 
Flirt z Melpomeną 

JAN PARA N DO WSKI 

PORWANIE 
SABINEK 

Jak słusznie pisał mój poprzednik w Gazecie Polskiej 
w r. 1885, „zaprzeczyć nie można, i2 Porwanie Sabi
nek bardzo zabawną jest krotochwHą". Tę opinię po
dzielali i inni recenze;ici, który, h głosy sprzed pół 

wieku zebrano w programie 'featru Buffo. Widać 

z nich, że komedyjką sprawiła im przyjemną niespo
dziankę, gdyż nazwisko niemieckie na afiszu nie wró
żyło nic dobrego. Lecz, jeśli dzisiaj również nas bawi, 
nie sposób uważać tego za wyłączną zasługę braci 
Schi:inthanów. Byłby to bowien prawdziwy cud, gdyby 
humor wiedeńskiej farsy wy trzymał taką próbę czasu. 
Przyszedł jej z pomocą Tuwim, który znajduje trochę 
przekorną uciechę w odświeżaniu staroświeckich za
bawek. 



Tu mógł się zagc•spoda<rować z całą swobodą. Już 
sam profesor łaciny, u którego nawet służąca umie jej 
więcej niż abiturient dzisiejszego gimnazjum, aż pro
sił się o to, by Tuwim odkurzył i połatał jego znos2i0-
ny kOl!Illi'Zm. W czyun jednak okazał najwiięcej inwencji, 
to w opracowaniu tej niezwykłej figury, jaką jest dy
rektor Strzyga-Strzycki. Scena, kiedy z libretta Halki 
plecie przygodę miłosną, nie mając nawet pojęcia czy
ją - jest fantastycznie śmieszna. 

Akompaniament muzyczny i ładne piosenki, zacie
rają puste mniejsca w intrydze komediowej, która 
inaczej znużyłaby nas w końcu. Pewne jej partie nie 
dały się jednak opanować: zwady małżeńskie p.p. Ju
styńskich niecierpliwią, a i Antoś Gromski ze swoją 
wątrobą za wiele zajmuje miejsca. 

Warnecki, reżyserując Porwanie Sabinek, utrzymy
wał tradycyjny ton wodewilu, orzeźwiając go bardziej 
wartkim tempem. Aktorzy grali z ochotą, wesoło, co 
nie zawsze się zdarza. Podniecała ich niewątpliwie 
atmosfera widowni, chwilami bliska entuzjazmu. 

Najświetniejszy był Węgrzyn. Stworzył kapitalny 
typ dyrektora trupy wędrownej, który niezmordowa
nie wiel'!ZY w swą gwiazdę, swój talent, w żonę i ma
łego Cześka, i idzie mężnie przez życie wśród samych 
katastrof. Patetyczna postawa, z której nie schodził w 
najśmieszniejszych sytuacjach, tworzyła nieodparty 

komizm. 
Znicz był dobry, bo miał znów jedną z tych ról, 

z których zrobił swą specjalność; człowieka z natury 
i obyczajów przeznaczonego do spokoju, a przez los 
i przez własną nieobliczalność - wtrąconego w przy
godę. Górska i Borowski stworzyli parę, jakby wyję
tą z żurnalu. Gruszecka z umiarem grała „postrach 
domowego ogniska". Zabawna, choć z odrobnią szar
ży, ibyła Sokołowska w roli uczonej służącej. Sko
nieezny śmieszył publiczność impetem restauratora 
z małego miasteczka. Bardw przyjemnie obracała się 
po scenie, tańczyła i śpiewała Tiche, której w paru 
piosenkach towarzyszył Wyspiański. 

Daszewski w swych węsołych dekoracjach streścił 
epokę wachlarzy ściennych. 

Teatr Buffo, nie sięgając zbyt wysokich ambicji, 
zapowiada się jako dobra scenka rozrywkowa. 

Farsa w czterech aktach F. i P. Schontan6w 
w opracowaniu i z piosenkami Juliana Tuwima 

Premiera w Teatrze Buffo. Gazeta Polska 1938, nr 277 
Z książki „Kiedy byłem recenzentem" 

WAIF, 1963 r. 
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Józef Węgrzyn 
w roli Komrada Strzygi-Strzyckiego 1948 r. 



TADEUSZ PEIPER 

BIEDNY AKTORZYNA 
W UJĘCIU 
WYBITNEGO AKTORA 

Czy dyrektor? Czy teatru? Włóczy się od miasteczka 
do miasteczka i wobec widzów podstępnie ściąganych 
do jakichś tam sal wyłachmania jakieś tam przed
stawienia. To jest bohater Porwanie Sabinek. 

Jalkżeż łatwo z.robić z nie~ pokpiwadło. Jakżeż łat
wo zrobić z niego pośmiewisko. Węgrzyn nie robi te
go. Daje nam nieszczęśliwego, ubogiego aktorzynę, 

w którym wyczuwamy ofiarę krzywd powszechniej
szych, niż jego krzywda. Nic o tym nie mówi dramat, 
ale istnieje to ciągle we wszystkim co mówi Węgrzyn. 

Czy nie czuliście, że macie przed sobą życie ogólniej
sze od tego, jakie wynurza się z personalnych danych 
podupadłego lub niewyrosłego aktora? Czy nie na
chodziła was myśl, że ukazał się wam obraz streszcza
jący w sobie różnorodne mnóstwo ludzi, którym „los" 
okaleczył osobowość i których potem traktował jak 
bezużyteczne kaleki? Dla mnie pewne jest jedno: ma
teriał obserwacyjny, z jakiego Węgrzyn czerpał, nie 
pochodzi wyłącznie z obserwowania aktorów. 

Obfitość obserwacyjnych składników i sposób arty
stycroego Lich zużyttlmwania - to są główne zalety 
Węgrzynowej kreacji. „Elegancja", z jaką „dyrektor 
teatru" przy powitalnym uścisku podnosi ramię wy
soko ponad rękę! „Salonowa" okrągłość linii, po ja
kiej przenosi cylinder z jednej ręki w drugą! „Ser
deczna" mowa dłoni! Upozowane zamyślenie, osiąga

ne palcami „subtelnie kładzionymi na czole i jesz
cze robiącymi „wytworność" przez wysuwanie do góry 
palca małego! ,..Sugestionerskie" rozwieranie oczu, 
wprawiające w ruch połowę skóry cz,ołowej! Rozległa 
seriia inrlewtldzialnyich dotąd na scenie stanów twa'l"!ZY, 
obdarzonych niezwykłą mocą wyrazu, głęboko praw
dziwych, wieloskładnikowych, nawet wieloznacznych, 
- stanów twarzy, z których przeziera złożoność bied
nego aktorzyny, jego poczucie słabości wobec osacz,eń 
życia, jego wznoszenie się ponad słabość wykrętami, 
wydobywanymi wcale niełatwo z udręczonego umysłu, 
jego śmiałość w momentach, gdy los nachyla się ku 
niemu łaskawie, a pod tym wszystkim zmiażdżone 

marzenia i szloch niewyszlochany. 

Opowiada raz „dyrektor teatru", że niegdyś grał 
króla Leara. Demonstruje urywek. O tym momencie 
Węgrzynowej gry mówi się dzisiaj w Warszawie i Ło
dzi słowami zachwytu. Znawcy teatru, uczciwie wy
powiadający swe sądy, zachwytu tego podzielać nie 
będą. Ograniczą go. Czy bohater Porwania Sabinek 
grał kiedykolwiek króla Leara, czy tylko marzył 

o tym? Istotne jest co innego: urywek, jaki teraz de
klamuje, dotyczy płaczu i kończy się postanowieniem 
niepłakania. Tę sprawę gra Węgrzyn tak, jakby ona 
nie pochodziła z roli króla Leara, lecz z życia nie
szczęśliwego aktorzyny. Tego chce dramat, a WYkona
nie nie powinno być niczym szczególnym. I nie jest 
też u Węgrzyna niczym szczególnym. Mistrzostwo wy
stępuje dopiero w przejściu od deklamacji do rozmo
wy ze słuchaczem. Pierwsze słowo, jakie Węgrzyn 

rzuca po wygłoszeniu deklamowanego urywku, ono 
dopiero budzi zachwyt. Zadanie głosowe ma tu w so
bie trudność niezwykłą. Skoro Węgrzyn wypowiada 
Leara jakby ten król nie miał w sobie innego bólu, 
niż złamany aktor-tułacz, to jak potem głosowo od
graniczyć obie te postacie? Trudn-0ść tę pokonuje 
Węgrzyn zachwycająco - dzięki bogactwu swego gło
su, dzięki mądrze wybranej tonacji i mądrze wybra
nemu tempu, no i dzięki wspaniałemu umiarowi, w 
jakim utrzymuje ból króla. Wspaniałość umiaru na-



leży zresztą w całej tej kreacji do znakomitych jej 
zalet. 

Rozsnuwa Węgrzyn swą rolę w tempie, dla którego 
powolności nie znajdziemy chyba analogii - od cza
sów Kamińskiego. Każde zdanie, każda wykonywana 
czynność, zajmują więcej czasu niżby to na pierwszy 
rzut oka wydawało się konieczne. A jednak ta właś
nie powolność - w odniesieniu do udręczonego czło
wieka z Porwania Sabinek - jest walorem wybitnym. 

Przy zwolnionym tempie mowy - znakomite pauzy. 
Wśród naszych aktorów wytworzyła się ostatnio jakaś 
zasadnicza niechęć do pauz, lecz skąd ona pochodzi, 
trudno dociec. Może z nieprzemyślenia zarzutów sta
wianych pauzom szczególnego typu, tym nieznośnym, 
które chcą robić nastrój lub udawać głębię przeży
cia. Ale przecież nie można odmówić scenicznej racji 
pauzom innym, np. takim, które są czynnikiem budo
wy, gdy oddzielają od siebie niektóre partie drama
tu, - lub takim, które dają możność ukazania w lu
dziach czegoś co inaczej ukazać się nie daje. Wyrze
kanie się takich środków artystycznych sprowadza na 
sztukę teatralną niebezpieczeństwo klęski: powódź 
słów ze wszystkimi niszczycielskimi skutkami powo
dzi. Pauzy jako czynniki budowy nie pojawiają się 
u Węgrzyna wcale, bo też nie ma u niego troski o bu
dowę kreacji; sprawa ta nie istnieje dla niego, jak 
w ogóle dla naszych aktorów. Ale obficie pojawia się 
pauza - wyraz, pauza wypełniona mową ruchów, cza
sem tylko gra mięśni twarzowych czy ust, pauza 
ujawniająca bezradność biedaka, jego trudne torowa
nie sobie drogi poprzez własne wykręty. A zmecha
nizowanie czynności umysłowych tego nieszczęśliwca 
- ileż uzupełniającego wyrazu otrzymuje w „świsz
czącym" ruchu ręki, powtarzanym kilkakrotnie z na
trętną automatycznością, a mającym oznaczać wielki 
szczytowy efekt wędrownego teatru: trysk światła 
padającego na scenę z rekwizytowego księżyca. Te 
bezsłowne składniki gry, bezsłowne, a pełne innej mo
wy, przypominają sławny niegdyś w Krakowie mo
ment, którym Węgrzyn w początkach drogi aktor
skiej - po zbyt łatwych sukcesach swego głosu, swej 
deklamacji i swej urody - zdobył sobie cenniejsze 
uznanie krakowskiej opinii teatralnej, gdy jako Urlop
nik w Sędziach Wyspiańskiego, mając zapalić ofiaro
wanego sobie papierosa, sięgnął po siarczaną zapałkę, 
i dla wykrzesania z niej ognia potarł ją o podeszwę. 

Tak się złożyło, że najświeższej kreacji znakomitego 
aktora nie mogłem widzieć w jej najlepszym wyda
niu: na deskach warszawskiego Teatru Nowego; uj
rzałem ją dopiero w łódzkiej Osie. Pracownicy tego 
teatrzyku, czuli się nieco zażenowani przewagą wybit
.nego lmlegi, a jednak rpraca Jch moie służyć za jeszcze 
jeden dowód ile pożytecznego można by u nas z ak
torów wydobyć, gdyby ich . możliwości nie marnowały 
się przez lekkomyślność tych, oq których zależą. 
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