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OD REŻYSERA 

„Porwanie Sabinek " kto tego me grał! W1dz1ałem w ... wo1m życiu 

kilkunastu dyrektorów Strzyck1ch z prześwietnym w SWOJeJ ostatmej scenicznej 
kreacji - Józefem Węgrzynem na czele. Grał na scenie dztsieJszego Teatru Nowego 
przy ul. Puławskiej w Warszawte. Węgrzyn gemalme podniósł kabotyństwo imć 
dyrektora Strzygi Str1yckiego do rangi znakomlleJ sztuki, sztuki ocierającej się 
chwilami o wielki dramat Lnakom1ternu artysc1e dopisywał jeszcze w pełm 

niezapommany głos a hi~torycme .. a z góry spuszczam księżyc" brzmiało niczym 
błazenada Falstaffa. Było to w1elk1e pozegname L.e sceną 

Lublin te/ pamięta ciekawe przedstawieme „Sabinek ·· sprzed lar 20 1 
wspomma t łezką piękną rolę Strzyg1-Strzyckiego. Grał go Jarosła'" Skulski 

W teJ ~ymacJ1 rzecz J<:1sna rola nowego kreatora teJ komedii i Jego 
ak torsk1ch w<,polników 1est nte do pozazdroszczenia, bo 1ak tu dorownac 
sprawdzoneJ wyobrazm 

Po tym tdeologicznvrn wstępie wracajmy do baranów Zaletą starego 
tekstu Jest m<:1czący fakt , ze ,Sabmk.i" porwał na warsztat adaptatora sam Julian 
Tuwim Znakomity poeta kochał obłędme stare ramoty i stawiał nieboszczyków na 
dramatyczne nogi Kto me zna . .Jadzi "'dowy" „Słomkowego kapelusza" i tychze 
.. Sabmek" które prze/' długie lata b<:1w1a teatralnych bywalców 1 nalezą do 
najbardziej kasowych 1mpre/' Tu\.\ 1m 1ednak brał na <>WóJ warsztat odnowiciela 
tylko te „starocia'', ktore miały drugie 1 tr?ec1e dno Mówiąc Jaśniej, nie przerabiał 1 
me barwił ~wo1m sw1etnym humorem 1 wiązanymi tekstami tego, co nie nosiło 
p1ętn<t .. ludzk1e1 mądrości" pod warstwą beztroskiej L.abawy 

Spójrzmy tylko na .. Pomame Sabmek" Poza wspomnianą JUŻ tragifar~ą, 

której bajecznym reprezentantem 1est dyrektor objazdowego teatrzyku - istnieje w 
„Sabmkach" równiez wielka o tle me większa 1ako problem - postać profesora 
filologii mieJSCO'-"ego g1mnazJum, Pawła Owidowicza. Ów profesor pędzi najbardziej 
!>Zary spośród be?barwnych żywotov. , dzieląc czas na szkołę, poprawianie zeszytów 1 
dialogi z groteskową słu7ebna , Weromką, która nie zmarnowała czternastu lat 
pob.,,1u w domu łacmmka 1 znajomość Języków starożytnych jest jej dużym hob-
by obok op1ek1 nad starszym panem 

c\ktualme profesor Jest w niezłej sytuacji domowej Jako że grozna 
małzonka Ernestyna. \\ yjechała wraz z młodszą córką, Anulką, do Krynicy celem 
„poratowania z<lro\\ta" Zaś starsza córka, Madzia, wyszła niedawno za mą7 1 

szczęśliwie terrorvzu1e swego małżonka, eskulapa, Karola. 
W tym momenne zyciory:. profesora przeżywa duży wstrząs Na jego scenę 

życiową wkracza ówze St1zyga-Strzycki . Zderzają się dwa >.wiar; fanta1y1ny 
obieżyświat ora1 rzekłbym „belfer" starej daty, bo sprl'ed p1en~vej Wojny 
Światowej 

St„ycki P"ybyl do Owidow•cza, by mu sprredać '"Y b•kty na s::::-1 
„Pięknej Heleny" (dyrektorowa w roli głównej!) a wyszedł od Owidowicza z . . I 

egzemplarzem młodzieńczego grafomaństwa, starożytnej tragedii pt. „ Porwanie 
Sabinek", popełnione) przed laty przez początkującego filologa Arcysprytny 
dyrektor teatru,zonentowawszy się, że przyjechał ze swoją „trupą" do ateatralneJ 
mieściny i stojąc wobec kasowej klapy i pustej widowni postanowił· wystawić w 
ciągu kilku dm owe „Sabinki" autorstwa popularnego profesora miejscowego 
gimnazjum. 

Pomysł jest szatanskt , bo obsady na to nie ma i trzeba uciec się do 
skompletowania JeJ w miejscowym . garmzome, ale sensacja wist w powietrrn. 
widowni grozi komplet a bankrutom duża kasa (w koronach czy w rublach?). 

Ale me chodzi o tę znakomną intrygę . 

Chodzi o to. co dzieje się w sercu 1 mózgu profesorskim. Nauczyciel jest od 
lat pogrążony w finansowych kłopotach . Pozycza pieniądze od słuzącej 1 oszukuje 
1.0nę. Teraz staje wobec mirażu dużej forsy , gdy sztuka chwyci , o czym zapewnił go 
kierownik teatru. Poza tym w najbardziej prozaiczny podział godzin żywota na
uczycielskiego wdziera się , meznany mu dotąd. promyk poetyckiej nadziei: p1~arz. 

dramaturg 1 podobne znaczące słowa Za tym idzie inna pozycja życiowa , 

rodzinna .. 
Tuwim znakom1c1e wydobył tę drugą wartośc „Sabinek" i spowodował. że 

bohaterowie scemczm tej błahej komedyjki awansowali do ról niemal problemo

wych . 
Oczywiste - bez przesady. 
Bo chociaz dobrze skrojona ekspozyqa ma tu miejscami bardzo sensowne 

konsekwencje w dramatycznej akcji - to jednak cały sztafaż jest farsowy, lekki. a 
poważniejsze problemy rozmywają się rychło w mikroscenkach i intryżkach nie 
najwyższego lotu. Widz musi to kupować za cenę wstępu na zabawę . 

Bo jest tu także groteskowy i farsowy pan Gromski i jego takiż synek, 
aktor i jest nieprawdopodobna Weronika i jest koncept z kalendarza (dosłowme!) . 

Dopiero ostatnie sceny wodewilu nieco rehabilitują tę całą „hecę" i 
powracają do sensu komedii, a chwyt pani Strzyckiej, która zmienia w drugim akcie 
imprezy katastroficzne „Sabinki" na „Piękną Helenę" godzien jest polecenia naszeJ 
teatralnej najnowszej fali. 
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