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„PORWANIE SABINEK" 
Za parę lat „Porwanie Sabinek" będzie mogło obchodzić swój 

75-letni jubileusz. Premiera tej klasycznej farsy, która tak pobudzała 

do śmiechu trzy, a może i cztery pokolenia, odbvła się w 1885 roku 

w rozbawionym, tryskającyn\ wesołością cesarsko-królewskim Wie-

dniu. 

Autorem tej rozkosznej burleski jest Franz Sc'honta~ ( 1849-1913 l, 

który zresztą rozpoczął swoją drogę życiową Jako oficer marynarki 

austriackiej i który już w 1871 roku, a więc jako dwudziestoletni mło

dzieniec przekreślił swoją przyszłą karierę marynarza i wbrew woli 

zrozpaczonych rodziców wstąpił jako aktor do teatru. Prawdopodobnie 

jednak Schontan, oprócz gorącego zamiłowania do teatru, nie miał 
żadnych innych danych ku temu, aby zdobyć wawrzyny aktorskie. 

w każdym razie przeszedł on do historii teatru bynajmniej nie jako a

ktor, a jako utalentowany autor licznych, pełnych humoru wodewilów 

i fars, które do. dziś pobudzają publiczność do niepohamowanego 

śmiechu. Nie darmo nazywają go austriackim Labichem. 

Największym powodzeniem spośród wielkiej ilości jego fars cieszy

ło się zawsze jego ulubione dziecko - pełna humoru, a zarazem nie 

pozbawiona subtelnego sentymentu komedio-farsa - „Porwanie Sa-

binek". 

Chyba nie ma teatru, w którym chociaż raz nie była wystawiana 

ta rozkoszna farsa! Nie ma aktora, który by nie marzył o zagraniu 

w niej jednej z ról i nie ma tak zimnej publiczności, która, obser

wując perypetie bohaterów Schontana, raz po raz nie wybuchałaby 

kaskadami śmiechu. 

Cóż było przyczyną powodzenia tej w gruncie rzeczy dość błahej 

farsy? Być może szczery humor autora, który sam się bawi stwarzany

mi przez siebie zabawnymi sytuacjami. Może wprawną, niezawodną 

ręką autora nakreślone postacie, które dają aktorom doskonałe pole 

do stworzepia niezapomnianych typów'J A może egzotyzm środowiska 

aktorskiego, które tak intere;;uje i pociąga p1ibliczność? Niewątpliwie 

wszystkie te powody złożyły się na wyjątlrnwe powodzenie „Porwania 

Sabinek". Ale przyczyniła się rl0 tego przede wszystkim doskonała 

znajomo:ić życia małych zgubionych na mapie miasteczek, ich miesz

kańców i ich codzienych trosk i zmartwień. ·Ta znajomość życia, zna

jomość realiów, którą Schontan nabył podczas swoich długich wę

drówek po prowincji z trzeciorzędną grqpą teatralną. czyni z tej bez

pretensjonalnej farsy utwór niemal realistyczny, którJ'. zawiera w so

bie nie tylko dozę farsowego humoru, lecz i odrobinę szczerego senty

mentu i prawdy życiowej ... 

Julian Tuwim, który tak dobrze znał epokę, w której przebiega 

akcja farsy, wpadł na szczęśliwy pomysł przyswojenia nam ,,Por

wania Sabinek" i przeniesienia akcji tej rozkosznej zabaw} w bliskie, 

a tak dobrze znane nam środowisko. 

W adaptacji Tuwima akcja ,,Porwania Sabinek" rozgrywa się 

w k011.cu XIX wieku w naszej biednej Galicji, w małym tak bardzo 

typowym dla ówczesnej „Galicji i Głodomerii" miasteczku, do które

go raz na parę lat mogła zawitać wędrowna „trupa teatralna", 

a w którym nieliczną inteligencję stanowili: weterynarz. aptekarz, 

burmistrz, doktór, oraz kilku profesorów gimnazjalnych. 

Cóż można powiedzieć o zespołach teatralnych, które od czasu do 

czasu odwiedzały takie „zapomniane przez Boga i ludzi" miasteczka? 

Niezbyt \Vysoki musiał być ich poziom artystyczny, chociaż nieraz 

zdarzało się, że poszczególni artyści byli pełni dobrych chęci, a nawet 

kochali sztukę i teatr gorąco i szczerze. Byli wśród nich nawet ludzie 

z talentem, którym udało się póżniej zabłysnąć. jako gwiazdom pierw-
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szeJ wielkości na firmamencie teatralnym. Przecież niezapomniana He

lena Modrzejewska zaczynała swoją karierę teatralną właśnie w ta

kim prowincjonalnym zespole wędrownego teatru. Ale do tego oprócz 

talentu trzeba było mieć jeszczę odrobinę szczęscia ... 

Trudno powiedzieć kto położył większe wysiłki i kto ma większe za

sług-i przy tworzeniu tego arcydzieła humoru, jakim jest „Porwanie 

Sabinek" - Schontan czy Tuwim. Nie ulega jednak wątpllwości, że je

zell utwór ten jest dla nas tak bardzo zrozumiały, tak bardzo bliski, 

tak mocno osadzony w naszzej, nie tak dawno minionej rzeczywisto

~ci. to zawdzięczamy to Tuwimowi, który ma genialny dar obserwowa

nia rzeczywistości, a zarazem przenoszenia się myślą i uczuciami 

w czasy minione. 

Schontan w „Porwaniu Sabinek" pokazuje nam jedynie dom pro

fesora gimnazjalnego małego prowincjonalnego miasteczka, do któ

rego zawitał wędrowny zespół teatralny. Natomiast samego zespołu 

Schontan właściwie nie pokazał. Pokazał jedynie Dyr~ktora tego zespo

łu, ktory w oryginale nazywa się „Dyrektor Striese", a w adaptacji 

Tuwima nosi dźwięczne nazwisko „Dyrektor Strzyga-Strzycki". 

Nie mniej obecność Dyrektora, jego barwne przemówienia i gro

teskowy sposób bycia przenoszą nas w atmosferę wędrowneg·o teatru 

tak, jak gdyby akcja sztuki odbywała się za kulisami tego teatru. Ro

la Dyrektora jest więc w sztuce rolą prowadzącą. Jest to niezapom

niana postać sceniczna, która symbolizuje samo pojęcie trzeciorzęd

nego wędrownego teatru, postać nakreślona z rozmachem i talen

tem, słowem jest to rola, o której musi marzyć każdy aktor. 

Dwie niezapomniane kreacje pozostaną na zawsze wpisane do zło-

1.ej księgi Polskiego Teatru: to postać stworzona w poczatkach lat 

dwudziestych przez genialnego Mieczysława Frenkla (jeszcze, jako 

Dyrektora Striese, przed adaptacją „Porwania Sabinek" przez Tuwi

ma) i postać Dyrektora Strzygi Strzyckiego, stworzona przez nieod-

żałowanego Józefa WęgTzyna, postać, która miała się stać jego ostat

nią w życiu rolą„. 

T. Boy tak pisze o ,,Porwaniu Sabinek", granym ·w krakowskim 

teatrze „Bagatela": „Wczorajszy Dyrektor Striese - to jedna z naj

znakomitszych postaci Frenkla ... Od początku do końca każdy gest. 

każda intonacja, wszystko napełnia widza błogim ciepłem ... Kiedy się 

opuści teatr, gra Frenkla działa dalej. Ta postać wędrownego aktora, 

która tak serdecznie bawiła nas przez kilka godzin zapada coraz głę

biej w duszę, przenika jakimś wpółrzewnym sentymentem . .'' 

Kreację, stworwną przez Węgrzyna, pamięta wielu z pośród nas. 

Już po wojnie Węgrzyn, zgnębiony życiem, schorowany, zabłysnął jesz

cze raz swoim ogromnym talentem i zagrał rolę Strzygi-Strzyckiego 

na scenie warszawskiego teatru „Nowego". Był to koncert wspaniałej 

gry aktorskiej. Zdawało się, że cały zespół teatru był porwany grą te

go Tytana sceny do tego stopnia, że aktorzy grający najmniejsze rólki 

wykonywali je tak, jak nie wykonywali być może nigdy, ani przed tym, 

ani po tym ... 

Obecnie „Porwanie Sabinek" sta'o się już klasyką w lżejszym, roz

rywkowym repertuarze teatru w Polsce. Miejmy nadzieję, że ta uro

cza komed'.io-farsa będzie również dobrze bawiła widownię teatru ka

liskieiO. 
WALERY JASTRZ'Ę:BIEC 

Najbliższa premiera. 

Stefan Żeromski 
„UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA" 

Komedia w 3 aktach 

reżyseria: Alojzy Nowak 
scenografia: Vvacław Kosiorek 



Z-CA DYREKTORA : EUGENIUSZ BĄBOLSKI 

KIEROWNIK TECHNICZNY : 

i\-fiecz:ssław .U o n le lal)} c 

Kierownicy d:z:iałów technicznych: 

PRACE KRA WIECKIE : 

PRACE STOLARSKIE : 

PRACE MALARSKIE: 

PRACE TAPICERSKIE : 

PRACE FRYZJERSKIE · 

SWIATŁO: 

REKWIZYTOR: 

BRYGADIER SCENY 

I 

. . . 

Andrzej Strzyż i S. Pluta 

Stanisław Białczak 

Paweł Dziechciarow 

Henryk Kubiaszczyk 

Władysław Pawlak 

Stanisław Sadowski 

Antoni Nowakowski 

Marcin Pietrzak 

W przygotowaniu: 

„MARIA STUART" 

J. Słowacki 

riłżyseria : T. Kubalski i S. Burczyk 
scenografia : Jerzy Gorazdowski 

Cena programu 2,50 zł. 

kol 1 . 3425 - • · 2 . ~00 „, p druk - Il Ił - R• ·23 




