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Dlaczego „Żołnierz Królowej Madagaskaru"? .. Brakuje polskiej komedii 
w naszych teatrac? rr,i~~nyc?. ~spółczesność nie do śmiechu„ . a jak już, 
to tak szybko ZIDJerua3ą się głowru bohaterowie, że co najwyżej nadają się 
do kabar~tu„ . ,A. tu w teatrze długie przygotowania: dekoracje, kostiumy, 
~o:e~tyc3e ze sp1ewu, balet, próby muzyczne - wszystko to wymaga czasu 
1 p1eruędzy ... 

Powstaje niebezpieczeństwo, że będzie się nieaktualnym. Kabaret estra
da, telewizja z łatwością wyprzedza teatr w wyścigu do współczesno~i. 
. A star~ do~~~ farsa, zawsze gwarantuje powodzenie!.. Taką jest „ŻOł

ruerz Krolowe3 w wybornym opracowaniu Juliana Tuwima. Oparta na 
znanych schematach, tysiąckrotnie repetowanych przez polskich komików 
- budzi zdumienie swoją żywotnością. 

~iście: jest ~zyko, że nie przeskoczymy wspaniałych kreacji całej 
galem a~torow gr~~~cych ~iegdyś w tej . sztuce. Ale urok, niezaprzeczalny 
h~~r t~J „~amotk1 . - da3e nam odrobmę oddechu w tej codziennej goni
twie zy~10we3 - ~dZI~ otoczeni elektroniką, techniką, komputeryzacją, elek
tryfikaCją, tełeforuzaCJą„. przypominamy sobie nagle, że jesz.cze tak niedaw
no bano się wsiąść do zwykłego pociągu na trasie Radom-Warszawa. Te
raz też się boją, ale już nie maszyny„. - cen. 

Jerzy Gruza 

MADAGASKAR 
Na najmniejszym oceanie kuli ziemskiej - Oceanie Indyjskim, czterysta ki
lometrów na wschód od kontynentu Afryki, otoczona piasz.czystymi ławica
mi i licznymi rafami koralowymi leży wyspa Madagaskar. Na wybrzeżach 
pełnych gorącego, złotego piasku rosną ogromne palmy kokosowe. Sześćset 
tysięcy kilometrów kwadratowych powierz.chni zajmują wiecznie zielone la
sy zwrotnikowe z drzewami hebanowymi, palisandrowymi i sandałowymi . 

W sercu wyspy wśród wysokich traw sawanny położona jest stolica Mada
gaskaru - Tananariwa. 
Madagaskarską krainę zamieszkują niespotykane w naszej szerokości geo
graficznej zwierzęta. Mieszkańcami lasów są najczęściej spotykane na Ma
dagaskarze lemury. Na gorących kamieniach w promieniach słońca wygrze
wają się iguany, a wśród konarów drzew ukrywają się węże dusiciele i ła
two zmieniające swe barwy kameleony. Na plażach żyją żółwie olbrzymie. 
ł'ę egzotyczną wyspę, pełną zieleni i słońca zamieszkują Malgasze. Wspól
nota ta powstała na przełomie I tysiąclecia naszej ery, w wyniku zmieszania 
ludności malajsko-indonezyjskiej z ludnością murzyńską i osadnikami arab
skimi. 
Czy tak samo wyobrażał sobie Madagaskar mecenas Mazurkiewicz z Rado
mia, kiedy odgrywał na scenie teatrzyku ogródkowego dzielnego żołnierza 
królowej? 
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TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 
BÓJ SIĘ BOGA, MAZURKIEWICZ! ... 

Początki tej farsy, której tajemniczy tytuł niepokoił jeszcze nasze dzieciń
stwo, giną w mroku dziejów. Zdaje się, że zaczerpnął ją z niemieckiego 
utworu przedwcześnie zmarły autor Złotego cielca, Stanisław Dobrzański, 
lwowianin z dynastii aktorów, dziennikarzy i dyrektorów teatru. Farsa mia
ła ogromne powodzenie. Atrakcją jej był drugi akt rozgrywający się za kuli
sami: kto wie, czy to nie było pierwsze wprowadzenie polskiego widza w ta
jemniczy świat kulis? Naiwny obywatel z prowincji, niebezpieczeństwa, na 
jakie pobyt w stolicy naraża jego cnotę, budziły wesołość; przynależność 
zaś tego Mazurkiewicza do miasta Radomia wiązała szczęśliwie z ziemią ro
dzinną tę ogólnofarsową sytuację. „Bój się Boga, Mazurkiewicz!" - stało 

się niemal przysłowiem. Sztukę grywano długi czas, później wyparły ją bar
dziej wyrafinowane farsy francuskie; a kiedy po latach spróbowano wzno
wić Żołnierza, utwór niegdyś współczesny dojrzał do stylizacji: zaczęto mu 
dawać koloryt epoki. Tak ujętego Żołnierza oglądałem w Krakowie w roku 
1921; główne role grali syn i synowa autora, pp. Dobrzańscy. 

Te wdzięki minionej doby skusiły Tuwima, amatora i znawcę bibelotu, 
antyku. Zgadł, że ta zabawna niegdyś farsa wymaga odnowy. Wziął ją na 
warsztat, jedno przerobił, drugie poprawił, trzecie doprawił, inne wyrzucił i 
tak się rozbawił z tą robotą, że w rezultacie napisał wszystko sam. Z pier
wotnego tekstu oprócz pomysłu nie zostało nic. Trzy akty zmieniły się w 
sześć odsłon (była podobno i siódma, ale się nie zmieściła), przybyła ilustra
cja muzyczna, mnóstwo piosenek, których w dawnej farsie nie było zupeł
nie, przybyła niemal druga sztuka - rodzaj Podróży po Warszawie - za
szczepiona na tamtej. A więc tryumfalny wyjazd pana Mazurkiewicza nowo 
otwartą koleją iela7.ną Radom-Warszawa, teatnyk ogródkowy, garderoba 
Kamilli - to są sr~ny zupełnie nowe. Te obrazki Tuwima, stanowiące ca
łość niemal same w sobie, są - zwłaszcza pierwsze dwa - doskonałe, lek
kie, miłe, przenoszące nas w odległą a zabawną epokę. 

JULIAN TUWIM 
SŁÓWKO OD PRZERÓBCY ŻOŁNIERZA KRÓWWEJ 

MADAGASKARU 
Propozycja „napisania na nowo" starej farsy St. Dobrzańskiego Żołnie

rza Królowej Madagaskaru przyszła w jak najbardziej sprzyjającym tej pra
cy okresie: od wielu miesięcy wertowałem pękate roczniki Kuriera War
szawskiego, Kłosów, Kolców i Muchy z tych właśnie czasów, oglądałem 
nieprzeliczone ilości karykatur Kostrzewskiego i Mucharskiego, rozczyty
wałem się w pamiętnikach i powieściach z lat 1850- 1890, a u nielicznych 
już dziś gawędziarzy zbierałem ustne informacje o potocznym życiu tej kło
sowo-kolcowej Warszawy, raczej Warszawki, bo o niej, codziennej, ulicznej, 
kawiarnianej i teatralnej, ogródkowej i literackiej zamierzałem napisać coś 
w rodzaju ni to powieści, ni to kroniki obyczajowej, a ozdobić chciałem ten 
staroświecki reportaż samymi „fotogramami" i rycinami z ówczesnych 
pism. Materiały te nadal gromadzę - i gdy mi czas pozwoli zestawię z nich 
kiedyś panoramę Warszawy w kolorach żółtawych, wyblakłych, biało-ka
wowych i niewyraźnie szarych, jak fotografie z tego okresu i wzruszające 
ryciny z ówczesnych Tygodników Ilustrowanych i Kłosów - Światowidów 
ojców naszych i dziadków'. 

Z wielką więc ochotą zabrałem się do Żołnierza Królowej Madagaskaru, 
farsy z wielkimi tradycjami teatralnymi, bo to podobno był „szlagier" 
pierwszej klasy, zawsze z powodzeniem wznawiany. Ja tej sztuki nigdy nie 
widziałem, ani nie czytałem, ale od starych autorów słyszałem zawsze, że 
„ho - ho" - i rzeczywiście: naiwna, prymitywna w budowie, lecz zabaw
na i zgrabnie zbudowana, oczywiście z tym zastrZeżeniem, że gdyby w 
owych czasach były telefony - cała sztuka nie miałaby już absolutnie ża
dnego sensu, nawet by się nie zaczęła, bo Kamilla zatelefonowałaby do 
Mąckiego, zamiast mu różany liścik posyłać. Tak samo mama Mącka nie 
pchnęłaby biednego Mazurkiewicza za kulisy, lecz zadzwoniła by tam po 
prostu... I w ogóle, na każdym kroku, myślimy sobie: po co ci ludzie tak 
pędzą i ganiają? Czyż nie łatwiej zatelefonować? Ale w tym właśnie sęk, że 
telefonów albo zupełnie jeszcze w Warszawie nie było, albo kilkanaście apa
ratów (w Kłosach roku 1885 co tydzień czytamy o paru nowych abonen
tach). 
Wspomniałem o Mazurkiewiczu ... Czcigodny pan mecenas z Radomia 

nie dostał się wprawdzie do literatury, sztubacy nie piszą wypracownia na 
temat „krzywej uczuć Mazurkiewicza" i nieznajomość „charakterystyki" p. 
Saturnina nie staje na przeszkodzie otrzymaniu matury - a przecież niela
da zrobił karierę bohater naszej sztuki! Stał się przysłowiowy! Żyje do dziś 
w starodawnym powiedzonku: „Bój się Boga, Mazurkiewicz!", znanym 
starszemu pokoleniu jak Polska długa i szeroka. 

Ten okrzyk komicznej rozpaczy radomskiego mecenasa przeprowadziłem 
czerwoną nicią przez jego zabawne przygody. Rozprowadziłem je na siedem 
obrazów, gdy· oryginał ma ich trzy: w Mieszkaniu Mąckich, za kulisami i w 
numerze hotelu Europejskiego. Sceny na dworcu w Radomiu, w handelku 
warszawskim oraz przedstawienie ogródkowe dopisane są przeze mnie, akt 
zaś oryginału, dziejący się za kulisami, rozbiłem na dwa obrazy: za kulisami 



i w garderobie Kami]li. Z farsy Dobrzańskiego pozostawiłem zresztą sam 
tylko przebieg akcji „stawiając" większość ról inaczej, niż to autor zrobił: 
za całą afrykańską awanturę między Kaziem i ojcem, za poetyczność Sabi
ny, za „ Lilię Radomską" i dużo innych cech charakterystycznych poszcze
gólnych postaci - biorę winę na siebie, nie obciążając nią autora. To samo 
ze stroną muzyczną sztuki. Oryginał nie ma żadnych piosenek. Dobrałem je 
ze starego repertuaru estradowego, z dawnych operetek i wodewilów, 
wspólnie z p. Tadeuszem Sygietyńskim , któremu za pomoc i rady serdecz
nie dziękuję . Dla zachowania stylu epoki pozostawiłem większość tekstów 
śpiewanych w stanie nietkniętym - niech posłużą tematem do rozważań 
nad ówczesnym, a dzisiejszym poziomem librett i słów do piosenek. 

Dzieje Żołnierza królowej Madagaskaru nie są mi dostatecznie znane. Tak 
zwana „prapremiera" odbyła się we Lwowie: w roku 1883 sztuka była gra
na w Warszawie, ale już jako wznowienie. Wznawiano ją po tym mnóstwo 
razy. 

Józef Rapacki 
Elegant miejski 

Kisiel o Tuwimie„. 
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Julian Tuwim - o Tuwimie bym powiedział to, co on sam powiedział o so
bie w Pławowicach u Morstina. Było tam sympozjum poetyckie i Tuwim 
powiedział do Morstina: „Panie hrabio, ja to mam taki talent, że mógłbym 
pisać wiersze jak Mickiewicz, jak Słowacki„. Tylko bieda jest jedna: ja nie 
mam nic do powiedzenia"„. Więc coś w tym jest. To był wirtuoz formy, a 
treść była właściwie dosyć minimalna. Ale czasem wiersze wspaniałe. 

T. BOY-ŻELEŃSKI 
„Nareszcie poznałem tego „Żołnierza królowej Madagaskaru", który 

tytułem swoim intrygował mnie na afiszach teatralnych w najwcześniejszym 
dzieciństwie, a o którym później stale słyszałem jako o jednej z najlepszych 
fars polskich. Nareszcie dowiedziałem się, skąd się wzięło owo klasyczne: 
„Bój się Boga, Mazurkiewicz!". Sztuka jest istotnie zabawna, pełna humo
ru, z rzędu tych, które starzeją się przyjemnie jak dobre wino, mimo to za
stanawiałem się nad fen omenem trwałości - niezwykłej wszak w tego ro
dzaju utworach - która pozwała tej krotochwili wypływać triumfalnie co 
łat kilka łub kilkanaście. Najstarsza farsa polska! To coś tak, jak gdyby jej 
bohaterka Kamilla żyła dotąd i jakby ją z pietyzmem sadzano na uroczy
stych posiedzeniach Akademii, odsłonięciach pomników, etc. jako najstar
szą polską baletnicę . 

Tłumaczy się to - obok istotnej wartości sztuki - naszą niesłychanie 

szczupłą rodzimą produkcją na polu krotochwili. Podczas gdy teatr francu
ski wydaje ich co najmniej po kilkanaście w ciągu roku, tak, że jedna spy
cha drugą, choćby najzabawniejszą, w otchłań niepamięci, u nas wątła ta 
roślinka zakwita bodaj raz na ćwierć wieku. 
I dumałem dalej, czyby nie było na to jakiej rady, czy skoro teatr łaknie 
śmiechu, nie mógłby się śmiać częściej własnym, a nie cudzym śmiechem? 
(„.) Za dawnych czasów radzono sobie prościej. W niedostatku rodzimej 
twórczości na jakimś polu brano ją po prostu od bliższych łub dalszych są
siadów, przetwarzając, adoptując, rabując z całą swobodą, wlewając w obce 
fonny coraz więcej własnej treści . („.) 
Dziś żyjemy w pojęciach najskrupułatnie]szego poszanowania praw literac
kich i cudzej twórczości. Wspomagamy się obcą produkcją, ale nie ważymy 
się jej dotknąć, co więcej, w utworach oryginalnych lękamy się jak ognia 
pozoru naśladownictwa, wpływu. 
Czy jednak to jest dobre, czy taka mumifikacja jest zdrowa? 
Przyjrzyjmy się „Żołnierzowi królowej Madagaskaru". 
Humor jest w nim rodzimy, typy po części, a treść, fabuła? 

Mogła powstać gdzie indziej, niż w Polsce, mogła nawet łatwiej powstać 
gdzie indziej niż w Polsce. Wujaszek lubiący „kobietki", bratanek pragnący 
wstąpić w jego ślady, kulisy baletu i ten Kato z prowincji wpadający w ich 
niebezpieczne czeluści, qui pro quo nazwisk, „szufladki" w trzecim akcie, 
szafa, w której znajduje się w końcu młodzian z baletnicą etc. - toć to że
lazny kapitał dawnej farsy! 
A uważamy, jaki to wszystko ma dla nas inny sentyment przez to, że ta 
wygorsowana od dołu i od góry Kamiłla jest swoja, że jest baletnicą w 
Warszawie, że ten nieoceniony Mazurkiewicz jest kuzypedrą z Radomia, a 
nie tym wiecznym notariuszem z Arras czy z Rouen, który lubi !es p'tites 
femmes i wymyka się cichaczem do Paryża! („.) 
(„.) Bardzo lubię, kiedy nasi aktorzy grają w dobrej, polskiej sztuce; czuć z 
jaką to robią przyjemnością i jak odpoczywają po łamańcach tylu egzotycz
nych inkarnacji, do jakich ich zmusza bieżący repertuar naszych teatrów." 

Wieczór drugi z Melpomeną. 



„ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU" 
Obr a z I. Na dworcu w Radomiu zaciekawienie i przestrach wzbudza lo
komotywa parowa. Linię kolei i.elaznej otwarto tu dopiero przed kilku 
dniami, tylko najśmielsi mają odwagę puszczać się w podróż, a jednym z 
pierwszych jest mecenas Mazurkiewicz. Jedzie do Warszawy wraz ze swym 
synem, Kaziem. Kazio, rozczytany w książkach podróżniczych i przygodo
wych, ubrał się na podróż, jak gdyby jechali prosto do Afryki, recytuje całe 
wersety z mrożących krew w żyłach powieści, a na jego ciągłe pytania: „a 
laczego?, a laczego?", umęczony Mazurkiewicz odpowiada wymijająco: 
„Kaziu, nie męcz ojca!". 

Mecenasa i.egna delegat „Lilii Radomskiej" - towarzystwa krzewienia 
dobrych obyczajów i walki z zarazą moralną, którego Mazurkiewicz jest 
założycielem i prezesem. Wzruszony delegat podziwia odwagę prezesa i ra
dzi, aby nie bał się tej piekielnej machiny, jaka go w dał powiezie, nie bał 
się intryg i przeszkód, jakie mu Warszawa szykuje ... „Tylko jednego się 
bój: bój się Boga, Mazurkiewicz!". 

Obr a z 11. W mieszkaniu państwa Mąckich pani domu i pani Lemięc
ka znowu same siadają do herbaty. Władysław Mącki senior ma jak zwykle 
ważną sesję wieczorną, Władysław Mącki junior - spotkanie z profesorem, 
bo tak się dziecko do nauki garnie. A siostrzyczka pani Lemięckiej, Sabina 
- niezmiennie rozczytana w poezjach. Grzegorz, lokaj, przynosi list od me
cenasa Mazurkiewicza; przybył właśnie do Warszawy i chciałby złożyć pa
niom swoje uszanowanie. Ta wiadomość cały dom stawia na nogi, pan me
cenas stara się bowiem o rękę panny Sabiny. Jest wdowcem od 11 lat, życie 
płynie mu smutno, a i panna Sabina już nie pierwszej młodości: ma lat 26, 
więc rada by uciec jak najszybciej od staropanieństwa. 

Żori.eta, pokojówka Kamiłłi, przynosi w chwilę później bilecik do pana 
Władysława Mąckiego. Ale - do którego? Na próżno starają się tego do
ciec starsze panie. Władysław Mącki senior nie ma jeszcze pięćdziesiątki, 
Władysław Mącki junior ma ledwie lat dwadzieścia; obu moi.e dotyczyć za
proszenie na wieczór za kulisy pisane frywolnym tonem. Bo panie, natural
nie, list zaraz przeczytały, chociaż z przerai.eniem i wstrętem. „To słowo od 
hurysy! z.a słowem - pójdzie czyn! 

Przychodzi Mazurkiewicz z Kaziem. Kazio natychmiast stara się rozbić 
w salonie namiot i polować na lwy, lecz panie Mącka i Lemięcka zabierają 
chłopczyka do drugiego pokoju, chcąc dać panu Mazurkiewiczowi sposob
ność do „sam na sam" z panną Sabiną i szansę spodziewanych oświadczyn. 
Rzeczywiście - pan Mazurkiewicz, choć z trudem i jąkaniem, prosi pannę 
Sabinę o rękę; zanim jednak zdążył usłyszeć jej odpowiedź, do salonu wpa
da - jak huragan - Kazio, rozbiwszy uprzednio serwis na 24 osoby. Nie 
ma rady, aby mieć chwilę spokoju, pan Mazurkiewicz wiąi.e synka i zamy
ka w komórce. 

Niestety, nie ma spokoju. Przychodzi starszy pan Mącki i - uprzedzony 
przez Grzegorza, iż panie list czytały - oświadcza, i.e to jakieś nieporozu
mienie: żadnej Kamilłi nie zna i znać nie chce. A więc to do syna? Młodszy 
pan Mącki również wypiera się znajomości z rozwiązłą szansonistką, po 
czym i jeden i drugi - wypachnieni i przebrani, szybko wychodzą z domu: 
pierwszy na sesję, drugi do profesora. 

I 

Ale panie podejrzewają najgorsze. Pewnie Władzio, to dziecko, skłamał i 
pobiegł do grzesznej Kamiłłi! Proszą więc pana Mazurkiewicza, aby udał 
się za kulisy i wyrwał chłopca z jej rąk. Kazio przenocuje sobie tutaj, w za
mknięciu, w komórce, a pan mecenas - jest przecież prezesem „Lilli Ra
domskiej"! Czas pomyśleć o zaszczepieniu jej szczytnych zasad taki.e i w 
Warszawie! 

Obr a z 111 i I V. Za kulisami teatrzyku ogródkowego „Komedia" 
- awantura. Znowu upił się Cabiński i nie ma kto wyjść w finale jako żoł
nierz królowej Madagaskaru, którą gra piękna Kamiłła . Reżyser musi tro
szczyć się o nagłe zastępstwo, natomiast KamiUa przyjmuje pana Mąckiego 
- stałego bywalca „Komedii" i wypróbowanego adoratora primadonny. 
Dziś jednak Mącki senior dowiaduje się z rozmowy z KamiJłą, że i brata
nek wkroczył w jego ślady. Ma tutaj wkrótce nadejść: Kamiłła napisała do 
niego omyłkowo - myśląc, że koresponduje z seniorem - zapraszający bi
lecik. 

I Władysław junior przychodzi. Aby ratować prestiż stryja, którego Wła
dzio napotkał w garderobie, sprytna aktoreczka twierdzi, iż specjalnie wez
wała Władysława seniora, aby w jego ręce oddać niewinnego bratanka, nim 
zboczy on na złą drogę. Lecz Władysław junior, nie w ciernie przecież bity, 
zorientował się już po portierni, i.e stryj jest codziennym gościem za kulisa
mi, i jedno, co im obu w tej sytuacji zostaje, to ... trzymać się solidnie, na
wzajem sobie nie przeszkadzać i w domu słowa na ten temat nie mówić. 
Obaj muszą już zresztą solidarnie umknąć na widownię, słyszą bowiem 
głos ... pana Mazurkiewicza. 

Mazurkiewicz szuka panny Kamiłłi , chcąc desperacko spehiić szczytną 
misję rycerza cnoty. Jego zabawna postać i przerażenie na widok skąpo 
ubranych baletnic bawią całe zakulisowe towarzystwo. Kamiłła wraz z ba
letnicami wciąga go do kankana: „Mazurkiewicz! Bój się Boga! Spójrz: ja
kie to dziewuszki, jakie mają nóżki ... " 

Obr a z V. W swej garderobie Kamiłła początkowo jest mu nieprzy
chylna, nie chce nic mówić na temat panów Mąckich, potem jednak - po
stanawia się trochę zabawić: zaczyna uwodzić oszołomionego Mazurkiewi
cza, przebiera się przy nim, każe się pudrować, wreszcie - zwierza się, i.e 
męczy ją to frywolne życie. Chciałaby, aby ktoś pomógł jej zostać cnotliwą, 
uczciwą kobietą... Mazurkiewicz, zupełnie opętany już czarem panny Ka
miłłi, całuje gdzie popadnie, a jednocześnie zobowiązuje się być jej ducho
wym przewodnikiem. Zaczną nawracanie od tego, i.e zjedzą dziś razem ko
lację u niego, w hotelu. 

Do garderoby Kamilli wpada niespodzianie reżyser . Panów nie wolno 
przyjmować w teatrze pod żadnym pozorem, Kamiłła przedstawia więc 
Mazurkiewicza jako ... nowego statystę. Uczy go właśnie roli żołnierza kró
lowej Madagaskaru. . 

Obr a z V I. W hotelu Europejskim Mazurkiewicz zamawia wytworną 
kolację, a jednocześnie - z przerai.eniem rozpamiętuje wydarzenia wieczo
ru. Otóż aby nie plamić honoru panny Kamiłłi dwuznacznymi podejrzenia
mi, ostatecznie .. . wyszedł na scenę jako jej żołnierz. Publiczność zwijała się 
ze śmiechu, nie chcąc go puścić ze sceny; był tak szalenie komiczny! Rozen
tuzjazmowany reżyser proponował mu kontrakt, oferował 300 rubli gaży! 



Mazurkiewicz, bój się Boga! 
Przychodzi Kami.Ila z głuchą jak pień garderobianą. Na wszelki wypadek 

zabezpieczyła się przed amorami mecenasa: nie tylko wzięła z sobą gardero
bianą, lecz zostawiła bilecik dla pana Mąckiego, prosząc, aby tu przyszedł; 

dobrze się kosztem Mazurkiewicza zabawią! A na razie - wcina kawior, 
bażanty, popija szampanem oraz łaskawie pozwala się poprosić do walca, 
„bo walczyk to taki taniec niewinny, taki spokojny, melancholijny„." 

Gdy wreszcie Mazurkiewicz zamierza przystąpić do frontalnego ataku na 
ciało panny Kamilli, nieoczekiwanie wpada Kazio. Spowodował pożar u 
państwa Mąckich, rozniecając w komórce ognisko, więc po zalaniu mie
szkania wodą przez straż pożarną odwieziono chłopaka do hotelu, do „pro
szę taty". Za chwilę - nowy gość: młody pan Mącki dobija się do drzwi; 
Mazurkiewicz chowa Kamillę, Kazia i garderobianą do drugiego pokoju, a 
sam wysłuchuje awantury młodego człowieka, który oskarża go o uwodze
nie i deprawowanie cudownej Kamilli. Awantura jednak nie trwa długo, bo 
kelner anonsuje przybycie„. pań Mąckich. Władka chowa więc mecenas do 
szafy i biegnie przyjąć panie. Korzystając z tego, Kamilla zmienia towarzy
stwo na sympatyczniejsze - wymyka się z pokoju i chowa również do sza
fy, do Władysława juniora. 

A panie Mąckie przyszły właśnie dowiedzieć się, co z Władkiem? Czy 
Mazurkiewiczowi udało się ocalić ich dziecko przed moralną zgubą? Trochę 
dziwi je kolacyjka nakryta na trzy osoby, więc Mazurkiewicz tłumaczy, że 
w ostatnim momencie wyratował Władzia z rąk panny Kamilli, sprowadził 
tutaj na kolację ze swoim Kaziem i - chcąc mieć pewność, że nigdzie mu 
chłopak nie umknie, na wszelki wypadek zaryglował go w szafie. panie są 
zachwycone pomysłowością i energią pana mecenasa, gdy jednak Mazurkie
wicz z dumą otwiera szafę, a tam wraz z Władziem stoi panna Kamilla -
całą złość obracają przeciw nieszczęsnemu Mazurkiewiczowi, wymyślając 
mu od wyrafinowanych rozpustników demoralizujących dziecko. Na to 
wszystko wchodzi, zamówiony, Mącki senior. „Co się tu właściwie dzieje? 
- pytają zdezorientnowane panie. - Nic - odpowiada Kamilla. - Po 
prostu kończy się farsa o żołnierzu królowej Madagaskaru„." 

NUMERY MUZYCZNE 
Akcja toczy się w Radomiu i Warszawie, z końcem XIX w. 
Obraz I 
osoby: Mazurkiewicz mecenas z Radomia, Kazio jego syn, Pan Hilary wzy

kowiec radomski, Panna Halineczka jego narzeczona, Nikifor funk
cjonariusz kolejowy, Półcikowski obywatel radomski, Pani z Rado
mia, Panna Genia, delegaci, podróżni, tragarze 

miejsce: na Dworcu w Radomiu 

Numery muzyczne: 
I) „Bój się Boga, Mazurkiewicz" Obywatel i chór 

Obraz II 
osoby: Pani Mącka, Pani Lemięcka, Panna Sabina, Mazurkiewicz, Kazio, 

Władysłw Mącki senior, Władysław Mącki junior, Grzegorz kamer
dyner, Żorżeta 

miejsce: u Mąckicb 

Numery muzyczne: 
I) „Ten wiek nazwano wiekiem pary" Grzegorz 
II) „Najsłodszy mój ciapuchno" Mącka, Lemięcka, Sabina, Grzegorz 
III) „Nie czytaj cudzych listów" Grzegorz 
IV) „Ach, panno Sabino!" Sabina, Mazurkiewicz 
V) „Rycerzu cnoty ruszaj w bój!" Lemięcka, Mącka, Sabina, Mazur-

kiewicz 

Obraz m 
miejsce: w ogródku 

Numery muzyczne: 
I) „Nie wszystko mądre co uznanie ma" Młodzieńcy 

II) „Patrzcie tu i patrzcie tam.„" Cabiński i chór 
III) „W dziewczynie pięknej kocha się" Aktor B i chór 
IV) „Słomiany wdowiec - ile wdzięku ma ten stan!" Cabiński 

V) „Małgorzatka" Kamilla i Mężczyźni 

Obraz IV 
osoby: Kamilla, Mazurkiewicz, Władysław Mącki senior, Władysław Mąc

ki junior, Kopciuchowski inspicjent, Baryton, Ruczkowska, garde
robiana, Reżyser, Aktor grający króla, baletnice, maszyniści teatral
ni 

miejsce: za kulisami 

Numery muzyczne: 
I) „Lat dwadzieścia miał mój dziad" Władek i Mącki 
11) „Po coś tyś tu przyszedł, po coś ty tu wlazł" Baletniczki 
III) „Bój się Boga, Mazurkiewicz!" Kamilla i Mazurkiewicz 



Obraz V 
osoby: Kamilla, Mazurkiewicz, Reżyser 
miejsce: w garderobie Kamilli 

I 

Numery muzyczne: 
D „Bo ja tego panie mecenasie Mazurkiewicz nie wiem" Kamilla 
II) „Gdy w Wiedniu raz hulałem" Mazurkiewicz, Kamilla 
III) „Pieśń wielkiego Ubibango" Kamilla, Mazurkiewicz 

Obraz VI 
osoby: Kamilla, Pani Mącka, Pani Lemięcka, Panna Sabina, Ruczkowska, 

Władysław Mącki senior, Władysław Mącki junior, Kazio, Kelner, 
Kopciuchowski, Złoty Młodzieniec, Panie z ogródka 

miejsce: w Hotelu Europejskim 

Numery muzyczne: 
I) „Bo walczyk to taki taniec niewinny" Kamilla 
Il) „Nie będę taka jak moja mamusia" Kamilla 
ITI) Piosenka Finałowa Władek, Kamilla, Mącki, Mazurkiewicz, wszyscy 

Kankan, caocao (frao.) jest to szybki taniec w takcie 2/4 w rytmie galopu 
lub szybkiego marsza; przeniesiony został w Algierii, a około 1830 roku po
jawił się w Paryżu na publicznych balach. Następnie upowszechnił się w 
operetce paryskiej głównie dzięki J. Offenbachowi. Tańczono go na estra
dach lokali rozrywkowych i stał się on popisowym tańcem kabaretowym. 

ADAPTACJE FILMOWE: 
W 1939 roku rozpoczęto pracę nad filmową adaptacją wodewilu w reżyserii 
J. l.arzyckiego. Film ten został ukończony i wyświetlany w czasie okupacji. 
W rolach głównych wystąpili: L. Żelichowska, J. Sokołowska, M. Znicz, L. 
Sępoliński. Nie zachowała się jednak ani jedna kopia tego filmu. 
W 1958 roku J. l.arzycki przystąpił po raz drugi do filmowania tego wode
wilu. Do filmu zostały włączone nigdzie dotąd nie publikowane piosenki J. 
Tuwima, pisane przez poetę w 1939 roku specjalnie dla filmowej przeróbki 
„Żołnierza królowej Madagaskaru". Teksty te J. l.arzycki odtworzył z pa
mięci. W wersji tej zagrali: Mazurkiewicza - S. Fijewski, Kamillę - A. 
Łubieńska, Sabinę - B. Kwiatkowska. 

Bielizna dawka 
KOMPLETNE 

WYPRAWY SLU~E 

____________ , 



JULIAN TUWIM 
Urodził się 13 września 1894 roku w Łodzi. Zmarł 27 grudnia 1953 roku w 
Zakopanem. Studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. 
Jego młodzieńcze próby poetyckie zyskały uznanie Leopolda Staffa. Julian 
Tuwim debiutował w 1913 wierszem „Prośba" w „Kurierze Warszawskim". 
Był współzałożycielem kabaretu literackiego „Pikador" i przedstawicielem 
grupy poetyckiej „Skamander". Współpracował z pismami satyrycznymi: 
„Cyrulik Warszawski" (1926-33), „Szpilki" (1936-39). Był też kierowni
kiem literackim warszawskich kabaretów artystycznych m.in. „Qui Pro 
Quo" (1919-32); „Bonda" (1932-34), „Cyrulika Warszawskiego" 
(1935-39). W czasie drugiej wojny światowej przebywał na emigracji w 
Rumunii, Francji, Portugalii, Brazylii, a w 1942 przybył do Nowego Yor
ku, gdzie pisał dla wydawnictw emigracyjnych. W czerwcu 1946 powrócił 
do kraju i w latach 1947 - 50 był kierownikiem artystycznym Teatru Nowe
go. 
Jego wczesna liryka, to tomiki: „Czyhanie na Boga" (1918), „Sokrates tań
czący" (1920), „Siódma jesień" (1922); bunt przeciw dekadenckim nastro
jom Młodej Polski. W późniejszych latach w poezji Tuwima, w miejsce 
młodzieńczego optymizmu pojawia się akcent goryczy i lirycznej refleksji. 
Ma to odzwierciedlenie w utworach z tomików: „Słowa we krwi" (1926), 
„Treść gorejąca" (1936). Głosi też hasła pacyfistyczne i liberalne. „Jannark 
rymów" (1934) i „Bal w operze" (1936), to ostra satyra i groteska skiero
wana pod adresem elity rządzącej w przedwojennej Polsce. W latach mię
dzywojennych pisze także poezje dla dzieci („Słoń Trąbalski", „Zosia Sa
mosia"). Oryginalej twórczości poetyckiej towarzyszy obfita działalność 

przekładowa . Tuwim był bibliofilem i zbieraczem ciekawostek z zakresu 
kultury obyczajowej, m.in. ułożył „Polski słownik pijacki", „Antologię ba
chiczną" . Razem z Antonim Słonimskim pisał humoreski, żarty, satyry i 
parodie. Znany jest także jako autor adaptacji teatralnych, wodewilów mu
zycznych: „Żołnierz królowej Madagaskaru" (1936), „Jadzia wdowa" (wg 
Ruszkowskiego, 1937), „Słomkowy kapelusz Labiche'a" (1948). 

STANISŁAW DOBRZAŃSKI 
Urodził się IO marca 1847 we Lwowie. Zmarł 16(17) listopada 1880 tamże . 
Był uczestnikiem Powstania Styczniowego. Od 1865 redagował dwutygod
nik satyryczny „Sowizdrzał" . Dwa lata później rozpoczął pracę w ,,Gazecie 
Narodowej". W latach 1872-79 współpracował z teatrem lwowskim. Był 
reżyserem, członkiem dyrekcji i kierownikiem artystycznym. Był także ce
nionym komikiem. Wiele tłumaczył dla teatru. Sam też zajmował się pisa
niem lekkich komedii i jednoaktowych fars. Nie zawsze były one jednak 
udane. Trwałą popularność zyskały trzy z nich: „Żołnierz królowej Mada
gaskaru'', „Złoty cielec" oraz „Wujaszek Alfonsa". 

TADEUSZ SYGIETYŃSKI 
Urodził się 24 września 1896 roku w Warszawie. Zmarł 19 maja 1955 roku 
w Warszawie. Studia muzyczne odbywał początkowo w Konserwatorium 
Lwowskim, potem w Instytucie Muzycznym w Warszawie (u R. Statkow
skiego, H. Melcera i S. Niewiadomskiego), w Berlinie (u M. Regera) i 
Wiedniu (u A. Schonberga). Powróciwszy w 1918 do kraju, współpracował 
z teatrzykami rewiowymi ~„Miraż" , 1920), a także zajmował się badaniem i 
zbieraniem folkloru. Na okres kilku lat wyjechał za granicę; prowadził or
kiestry symfoniczne i operowe w Grazu, Zagrzebiu, Lublanie, w 1925 zało
żył orkiestrę filhannoniczną w Dubrowniku. W 1926 powrócił do Warsza
wy, podjął pracę kompozytorską i objął kierownictwo najpierw teatru 
„Rozmaitości" w Warszawie, potem teatrów lwowskich i wreszcie Teatru 
Letniego w Warszawie. W 1949 zorganizował Zespół Pieśni i Tańca „Ma
zowsze", którego był aż do śmierci dyrektorem, pedagogiem i kompozyto
rem; opracował dla zespołu wiele opartych na polskim folklorze utworów. 
Wraz z „Mazowszem" odbył kilka podróży koncertowych po całym świe
cie. 
Jego kompozycje obejmują : operę-balet „Karczma na rozdrożu", „Szkice 
mazowieckie" na głosy solowe, chór i orkiestrę, „Capriccio" na fortepian, 
„Trzy tańce polskie" na orkiestrę symfoniczną, liczne pieśni i piosenki es
tradowe, opracowania muzyczne sztuk. Osobną pozycję stanowią adaptacje 
muzyczne szeregu sztuk i komedii; szczególne powodzenie zyskały spośród 
nich dokonane wspólnie z Julianem Tuwimem adaptacje „Żołnierza królo
wej Madagaskaru" Dobrzańskiego (1936) i „Jadzi wdowy" Ruszkowskiego 
(1937). Sam Sygietyński opracował muzycznie i tekstowo adaptację „Damy 
od Maxima" Feydeau (1938). 

KOMUHAlHA Kft~ft O~Hl[DHDHI ~~~~ 
POWIATU RADOMSKIEGO - W .RADOMIU 

Przeprowadza wszelkie tranrnkcje bankowe. Za całość 
i bezpieczeństwo wkła.dów odpowiiada Powiatowy 
Związek Komunalny całym swoim rnają,tkiem i wszyst -

kiemi dochodami. 



„P ANNA KAMILLA" I lllSTORYCZNY PEJZAŻ 
Afisz Żołnierza Królowej Madagaskaru zdobią dwa nazwiska autorskie, i 

nie będzie dalekie od prawdy stwierdzenie, iż przemawiający do wyobraźni 
dzisiejszego widza czar nadał sztuczce Stanisława Dobrzańskiego dopiero 
Tuwim. On rysy ociosał, on dowcip udowcipnił, on sytuacje farsowe wyo
strzył. Tyle, że prawdziwym autorem tej sztuki nie jest ani Tuwim, ani 
Dobrzański: życiem natchnął ją warszawski ogródek sprzed stulecia. Warsza
wa Kostrzewskiego i Prusa, Zimajerki i Bliklego: Żony do wód wyjeżdżają, 
a słomiani wdowcy mkną do Eldorado, czarny trykot opina nóżki tancerek, a 
debiutujące „krowienty" ślą porozumiewawcze uśmieszki do „lornetkowi
czów"; w Ogrodzie Szwajcarskim koncertuje orkiestra pana Bilsego, „wielce 
edukowana" koza pana Nagle „tańczy w takt muzyki", piwo pija się od Ip
narskiego, a wino od Morozowicza. Urocza Warszawa i jeszcze bardziej 
urocza Warszawka z epoki fm-de-siecłe'u! - jej to powaby upamiętnili w 
swych komedyjkach, wodewilach, i farsach panowie Dobrzański , Szober, 
Ruszkowski, Abrahamowicz, Przybylski. Patronował tym sztukom Paryż, 
paryscy komediopisarze dostarcza,li im wzorcowych sytuacji i dramaturgicz
nych kanonów. Polscy imitatorzy nie szczędzą też, wzorem Sardou i Fey
deau, swoim bohaterom przygód szalonych, tyle że w ich pojęciu poczciwie
je paryska ironia, więcej tu ciepła i światła, więcej swoistego pobłażania dla 
ludzkich przywar i śmiesznostek. A można by dodać, że i mniej konstruk
cyjnej symetrii w budowaniu intrygi, że nie wszystkie strzelby, jakie w I ak
cie autor na scenie porozwieszał, w lII akcie strzelają, że nie każdy dialog 
skrzy się błyskotliwymi bon mots. Aleć skoro autor większe pobłażanie 
miał dla swoich bohaterów, dlaczegóż by miał sobie samemu go odmawiać? 

Przy wszystkich swoich mankamentach są te sztuczki ogródkowe histo
rycznie wiernym zapisem warszawskiego pejzażu z lat 1880-ych. A był to ok
res gwałtownego rozwoju miasta, dyktowanego nagłym rozkwitem ekonomicz
nej koniunktury. Spis urzędowy z roku 1879 ustalał ilość stałych mieszkań
ców stlicy Priwislanja na 337.000 osób, rozszerzało się warszawskie cen
trum, które z okolic Starówki i Placu Teatralnego przeniosło się już w pro
stokąt Nowego Światu, Chmielnej, Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich, 
nawet prawobrzeżna Praga wzbogaciła się o nowe obiekty przemysłowe (fa
bryka Lilpopa i Raua, przetwórnia tłuszczowa Kozietulskiego). Rozrost 
miasta mierzył się nie tylko w cyfrach, nie tylko w kubaturze nowych 
obiektów: oznaczał przekształcenie charakteru życia społecznego . Nowi mie
szkańcy domagali się nowych zabaw i determinowali ich charakter, koncer
ty symfoniczne i rozmaitości przestały wystarczać socjecie, baliki u Trzech 
Murzynów i w Srebrnej Sali przestały zaspakajać pospólstwo. Wybuchła 
moda na cyrk (kariera imprez Salomońskiego i Ciniselłego ), rósł w sławę 
warszawski ogródek. Właśnie taki, w jakim panna Kamiłła olśniewa swoją 
melodramą madagaskarską. 

Do roku 1868 obowiązywał w przywiśłańskiej Warszawie surowy mono
pol widowiskowy. Wszystko, co teatralne, musiało pochodzić z Warszaw
skich Teatrów Rządowych, którymi zarządzał carski prezes. Monopol ów, 
dyktowany względami politycznymi i finansowymi, miał również ważkie 

skutki artystyczne: utrwalał na scenach Rządowych Teatrów sztampę insce-

l 

nizacyjną, a towarzyszyła jej i pewna ospałość w kształtowaniu repertuaru. 
Słynni aktorzy pokazywali się swej publiczności w sztukach i insceniza
cjach, nie zawsze godnych ich wielkiego talentu. I oto w roku 1868 mono
pol został poważnie nadszarpnięty. W okresie letnim, od czerwca do wrześ
nia, dopuszczono do występów w Warszawie zespoły prowincjonalne. Nie 
udostępniono tym zespołom normalnych scen teatralnych - musiały się 

schronić na scenki i estradki w publicznych lokalach, przeważnie restaura
cjach. I tak powstał - jedyny w swoim rodzaju - alians sztuki z knajpą. 
Melpomena sprzymierzyła się z piwem. Choć prasa żaliła się , że „szczęk wi
delców zagłuszał słowa aktorów", społeczno-artystyczna funkcja tych osob
liwych przybytków sztuki okazała się przeogromna. Zadziałały prawa kon
kurencji, poszły w obieg nowe wartości. Na scenach stołecznych ogródków 
debiutowali artyści , których nazwiska weszły do historii: Adolfina Zimajer 
(pierwsza odtwórczyni roli Kamilli), Helena Marcello, Maria Przybyłko-Po
tocka, Rufin Morozowicz, Ludwik Solski, Roman żelazowski , Antoni 
Fertner, Aleksander Zelwerowicz, Ferdynand Feldman, Wojciech Brydziń
ski. Na scenach stołecznych ogródków ujrzały światła rampy dzieła, które 
stanowią ważką część naszej dramaturgii narodowej: Pan Damazy i Rozbit
ki Blizińskiego, Grube Ryby i Dom otwarty Bałuckiego, sztuki Zapolskiej, 

Władysław Szymanowski 
Prawdziwi amatorowie sztuki teatralnej w ogródku (1877) 



Zalewskiego, Galasiewicza, Szobera. Tu odbyła się warszawska prapremiera 
Nory Henryka Ibsena, polskie prawykonanie sławnej opery komicznej Ni
colai'a Wesołe Kumoszki z Windsoru. Tu poznała Warszawa Zolę i Sucho
wo-Kabylina. 

Ogródki skupiały się w centrum ówczesnej Warszawy. Alhambra przy ul. 
Miodowej. Tivoli przy ul. Królewskiej . Wodewil na Nowym Świecie. Pod 
Lipką na ul. Przejazd. Jedynie Antokol i Promenada uciekły na peryferie, na 
zieloną Pragę i na zielony Mokotów. Każdy z tych teatrzyków (a łączna ich 
liczba przekracza 50-kę, w czym bardziej znacznych było 15) wyrobił sobie 
własną publiczność, dość ujednoliconą klasowo. Zamożne mieszczaństwo 
upodobało sobie Belle Vue i Tivoli, rzemieślnicy i drobni kupcy chodzili do 
Alhambry, biedota miejska bawiła się w Antokolu, złota młodzież ciągnęła 
ku Eldorado. Skład widowni, jej poziom, jej gusty kształtowały repertuar 
poszczególnych teatrzyków. Wachlarz gatunków literackich, prezentowa
nych na ogródkowej scenie, był bardzo szeroki. Grywano tutaj i opery 
(Halka, Hugonoci, Wolny Strzelec) i poważny repertuar dramatyczny z sak
ramentalnym Hamletem i Zbójcami Schillerowskimi na czele. Ton nadawał 
przecież repertuar lżejszy, zwłaszcza muzyczny: francuska farsa bulwarowa i 
offenbachowska operetka, mieszczańskie komedie satyryczne i sentymental
ny melodramat. Jak w Żołnierzu Królowej Madagaskaru, jak w Podróży po 
Warszawie. Obie te słynne sztuki wyszły zresztą z warszawskich ogródków i 
wiernie aurę swych narodzin opisują. Może z przesadnym akcentem na 
rzecz ogródkowych pikantności , aleć i te wszystkie zakulisowe i gabinetowe 
sytuacyjki nie były obce letnim przybytkom Melpomeny. 

A same te „bohaterki", ogródkowe amantki, primadonny, baleriny i 
,,krowieny"!!! 

Pracując w warunkach ostrej walki konkurencyjnej , dyrektorzy ogród
ków chwytali się bowiem przeróżnych środków, by przywabić do siebie 
publiczność. Jedni szli drogą ambitnych poszukiwań repertuarowych -
drudzy - specyficzną reklamą i specyficmymi trickami ueoizacyjnymi 
walczyli o frekwencję. Z bardziej frapujących pomysłów inscenizacyjnych 
wymienić więc można ... żywego osła, jaki występował w premierze sztuki 
Błonia Saint Gervais oraz takie przybranie tytułowej bohaterki w operetce 
Niniche, że z dalszych rzędów wyglądała jak zupełnie naga, zwłaszcza dla 
widzów nie przyzwyczajonych do trykotów. 

Zastrzec się trzeba, iż nie myślimy w tym momencie o zestawie artystek z 
prawdziwego zdarzenia, które swą grą uświetniały spektakle czołowych 

ogródków, lecz o nadobnych prototypach panny Kamiłłi - tej z Żołnierza. 
I nie o proweniencję zresztą chodzi, lecz o skalę aktorskiego warsztatu. Ten 
tak scharakteryzował recenzent dawnych „Kłosów": „Dramatyczność gry 
z.asadza się tu głównie na tzw. robieniu oczu. Im grająca okropniej potrafi 
przewrócić „zwierciadła swej duszy", im białka bardziej staną się widoczne, 
tym w przekonaniu swoim bliżej jest dramatyczności prawdziwej. 

Tym satyrycznym akcentem rzecz kończąc, nie chcemy przecie, by rzuto
wał on na całość oceny warszawskich ogródków. Były to scenki wesołe, 

aleć i zasłużone wielce. Koegzystencja obu tych przymiotników składa się 
na całość pojęcia. h'liOZ-1) flLLcP.. 

LOKALIZACJA TEATRZYKÓW OGRÓDKOWYCH I LATA ICH DZIAŁALNOŚCI 

Alhambra 1871-1889 Miodowa 15(21) 
Alkazar 1876- 1880 Królewska 7 
Antokoł 1875- 1878 Wał Praski vis a vis Szkoły Pływania 

Majewskiego 
Antokol Nowy 1878-? Wał Praski 
Antokol Zielony 1879-? Wał Praski 
Arkadia 1877-1878 Królewska 37 
Bagatela 1897- 1903 Bagatela 5 
Bawaria Schołtzego 1868 Marszałkowska 55 
Belłe-Vue 1877-1894 Chmielna 5 
Cmioo 1868-1872 Świętokrzyska 4 
Czyste 1869-1870 Lasek Biernackiego na Czystem 
Cyrk 1895- 1899 Ordynacka I 
Dolina Praska 1869-1872 Wał Praski, Restauracja Nowoleckiego 
Elizeum 1904 Karowa 18 
Elizium 1869- 1871 Przejazd 5 
Eldorado 1868- 1897 Długa 23(25) 
Fantazja 1900- 1902 b. Bełle-Vue 
Figaro 1870-? Nowy Świat 33 
Grenada 1871 Nalewki 15 
Jardin d'Hiver 
Nowa Praga vel Pod Dębem 1904- 1907 b. Belle Vue 
Nowy Świat 1882-1888 Nowy Świat 41 
Nowe Tivoli 1879-1882 b. Arkadia 
Odeon 1897-1899 b. Betle-Vue 
Ogródek Nadmmki 1875-? 
Ońeum 1868- 1870 Miodowa 15 
Ońeum 2 1877 Mokotowska ? 
Pod Apollinem 1871 Ełektoralna 27 
Pod Akacjami 1870 Rybaki 9 
Pod Dębem 1870, 1874, Nowa Praga 30, dorn Chomanowskiego 

1881 
Pod Gwiazdą 1883 Wał Praski obok stacji kolei 
Pod Kasztanami 1883 Wał Praski, restauracja Andrejewa 
Pod Lipką 1872-1877 b. Elizjum 
Pod Ońeuszem 1869 Bednarska? 
Pod Mostem 1868 Podwale 13 
Pod Sękiem 1872, 1875 Długa 9 
Pohulanka 1866 Twarda 6 
Prado 1871 Wolska 25 
Promenada 1866- 1896 Belwederska 25 
Renaissance 1903-1907 b. Nowy Świat 
Teatr Grantzowa 1879 Daniłowiczowska I O 
Teatr Nowości 1895 b. Bełle-Vue 
Tivoli 1868-1876 Królewska 23 
U Giersza 1868 Podwale 17 



Wenecja Praska 
Wodewil 

1869 
1889-1902 

1881 

Wał Praski, Ogródek Gnatowskiego 
b. Nowy Świat 

1881 Chmielna IO 

Arkadiusz Muchorski: Choroba chwili 
- A panowie czego tu szukają? 
- Niczego mój przyjacielu , myśmy przyszli tu tylko, czyby z tego podwórza nie dal się 

zrobić teatrzyk ogródkowy na lato„. (l 896) 

MECENASIE, A MOŻE KIELISZECZEK„. 
Mazurkiewicz, towarzystwo ogródkowe„. to bohaterowie przełomu XIX i 
XX wieku. Epoki, którą my znamy jedynie z książek i bardzo starych, pok
rytych kurzem czasu fotografii. Były to lata pełne nowych, często szokują

cych i budzących przerażenie wynalazków. To także czas, w którym nie 
stroniono od uciech i zabaw. Organizowano wspaniałe bale, na których pa
nie, wystrojone w przepiękne suknie, przekazywały sobie najnowsze plotecz
ki z całego świata. Panowie zbierali się w kawiarniach, klubach i dyskuto
wali o polityce, paląc przy tym cygara i popijając mocnicjesze trunki. Nasz 
wybitny satyryk Julian Tuwim, doskonale znając to środowisko i jego oby
czaje ułożył „Polski słownik pijacki". Jest to m.in. zbiór przeróżnych, często 
dziwnych i zaskakujących nazw wódek i napojów alkoholowych. W 
ówczesnym czasie był to słownik tylko! dla wtajemniczonych. A teraz? 
Przyjrzyjmy się przez chwilę wybranym fragmentom: Mecenasie Mazurkie
wicz, a może ,,niedźwiedzia"? 

JULIAN TUWIM: Polski Słownik pijacki (fragmenty) 
ajernik - wódka nalewana na tatarak (kalmusówka) 
agua magnanimitatis - woda wspaniałości i odwagi 
arak - wódka z ryżu 
barszczówka - rodzaj wódki pijanej za jednym pociągnięciem do dna 
biały korek - czysta wyborowa 
cement z punktem - czysta z kroplami 
cholerówka - gorzałka z różnymi przyprawami korzeniami, używana 

podczas epidemii cholery 
crematum - gorzałka po łacinie 
dziadowska krew - rum 
essencyja - krople do wódki 
kadyczka - jałowcówka 

kanela - wódka na cynamonie, muszkateli, skórkach pomarańczowych, 
cytrynowych, rodzynkach, figach, daktylach 

kapucynka - na skórkach pomarańczowych, cytrynowych, koprze, kminie, 
kordamonie, rzodkwi , mostyksie, korze chinowej i selerach 

kartoflanka - wódka ziemniaczana (najoryginalniejsza ze wszystkich ga
tunków wódki, bo rzadko aby się w garnku ziemniaki nie 
przypaliły i dlatego wódka z nich ma zawsze przypalony za
pach i smak) 

kocówka - spirytus na tonce wonnej 
krupnik - wódka pod szpontem ugotowana z miodem i pieprzem 
matynka - wódka na 17 rozmaitych ziołach 
mecizna - wódka przepalona z cukrem i ziołami 
napalanka - cukrówka 
ponakówka - mieszanina likieru cytrynowego, piołunowego i wiśniowego 
pejsachówka - wódka z oliwek pędzona 
pępkówka - wódka z miodem, cukrem, albo masłem i słoniną 
polonezka - czysta z grenadiną i sokiem cytrynowym 
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prrepalanka - krupnik 
przyjemnisia - wódka na skórkach cytryn i pomarańczy 
raszpla - mocna wódka 
rionucha - żytnikówka 

siennikówka - kiepska żubrówka 
spryt - alkohol z najmniejsz.ą przymieszką wody 
trojanka - wódka, wypalana z miodem, do której dodano korzeni z dzie

więciu szuflad (9 rozmaitych ingredjencyj), lub tylko wódka z 
cynamonem, imbirem i gałganem polana 

tnęśniówka - czereśniówka 

warenucha - gorąca wódka z miodem 

Różne napoje: 
bosa herbata - herbata bez rumu 
bzdęga - podłe wino 
gęsie wino - z cukru i okowity, czerwono zabarwione, wolno je pić człon-

kom bractwa wstrzemięźliwości 
gloryjka - koniak zapalany na łyżce cukru 
grog - rum rozwodniony 
gnanka - spirytus rozwodniony grzany z masłem i figami 
hipokras - wino przyprawione 
ipsym - przyprawa do wina 
kaliszan - mieszanina z piwa, wina francuskiego, soku cytrynowego, cuk-

rem osłodzona, chlebem utartym zakruszona 
kolorek - rum 
napitek - napoje alkoholowe 
niedźwiedź - szampan z porterem 
piżula - słabe wino 
popiel - stare wino 
wdowa - zamrożony szampan 
wino smażone - wino młode 
wino zielone - fałszowane 

Salon Sztuki Kulinarnej 
i Wykwintnych Trunk6w 

nu fi~UHMAH~ 
Tradycyjne smakołyki 

Pijący alkohol: 
bachusowski sługa, bibont, bibofil, cyckoń , dmidzban, dobropij , drożdżol, 
dusipiwo, dybidzban, karczemnik, kropinos, kufel, lej, lump, łapitrunek , 
monopolista, nalewajka, pragnąca dusza, sączykwaterka, winofil. 

Pić, wypić: 

ampułę oczyścić, bankietować, napić się kielichem, bąbnąć, blachę przewra
cać, buchnąć, buzi dać, chłysnąć, doganiać, dudlać, filować, gągnąć, grać z 
kuflami, grdykać, grzmotnąć, kłapnąć, kolejkować, korek wąchać, lampko
wać, łykać, myć gębę, obrus oblać, pilnować dzbana, piwosować, przedesty
lować, regulować, siedzieć' w trunku, spust mieć dobry, stawać do kieliszka, 
szkło psuć, trzymać się butelki, wódkować, wyniańczyć, żłopać. 

A chrypkę, ból ucha i gardła wyleczy 
lek. med. specjalista otolaryngolog 
ANDRZEJ IHNATOWICZ 
Gabinet laryngologiczny: Gdynia 
ul. Krasickiego 43 tel. 20 14 79 
przyjmuje: poniedziałki 16°0 

- 18°0 

czwartki 17°0 
- 18°0 



WtASCIWA TEMPERATURA TRUNKÓW 

Brandy 

Winiaki 
Sliwowica 

Rum 

Whisky 

Piwo 

Cocktaile 
Wódka 
Czysta 

10 

18 

16 

14 

12 

2 

19 Francuski J Koniak 

fi 
) Wina Czerwone 

15 Wina Słodkie 
Wermuty 
Likiery 

I 

10 

r 

8 9 10 
Szklane naczynia do zimnych napojów: 

I. „angielki" (szklaneczki o poj. 150 g) 6. kieliszki do koniaku 
2. kieliszki do czerwonego wina 7. kieliszki do likieru 
3. kieliszki do białego wina 8. kieliszki do szampana 
4. kieliszki (50 g) do wódki 9. szklanki do piwa 
5. szklanki do whisky IO. szklanki do cocktaili 

Ten TERMOMETR NAPOJÓW pokazuje w jakiej temperaturze powin
no się podawać trunki. 

Temperatura ma ogromne znaczenie dla smaku napojów. Ciepły szam
pan staje się niedobrą oranżadą i odwrotnie - koniak z lodówki pozba
wiony będzie swego bukietu, Nawet specjalne kieliszki koniakowe mają 
kształt taki, aby można je podgrzewać wnętrzem dłoni i wówczas przez 
zwężony otwór kieliszka wąchamy ulatniający się szlachetny zapach. 

Podobnie, choć w nieco niższej tennperaturze niż koniaki, podajemy al
kohole pędzone z jabłek (calvados), śliwek (śliwowica), trzciny cukrowej 
(rum), brzoskiwiń (węgierska barack palinka) itp. Oczywiście są różne wy
jątki. Np. zdradzimy tajemnicę, że nasza śliwowica, ochłodzona i podana w 
szklance z kostką lodu zupełnie dobrze imituje whisky. 

Temperatura podkreśla też bardzo smak wina. Czerwone wytrawne do
piero w temperaturze pokojowej ujawni swą cierpkość, stanie się mnie 
kwaśne. Odwrotnie białe - np. riesling utraci swą kwaskowatą ostrość po 
ochłodzeniu. 



„TEN WIEK NAZWANO WIEKIEM PARY„." 
CZYLI O TELEFONIE, FONOGRAFIE, 
TELEGRAFIE I KOLEI. 

Diabelski wynaJazek 
Wynalazcą i konstruktorem pierwszej lokomotywy był J. Stephenson. We 
wrześniu 1825 roku uruchomił pierwszy pociąg złożony z kilku wagonów 
towarowych i jednego osobowego. Pociąg ten wyruszył na nowo zbudowa
nej linii kolejowej długości 40 km, łączącej dwa miasta angielskie: Stockton 
i Darlington. Rozwijał on szybkość 9 km/h. W 1829 Stephenson zbudował 
parowóz nazwany „Rakietą", który rozwijał prędkość 9 km/h, a w 1837 ro
ku - lokomotywę nazwaną „Gwiazdą Północy". 
Początkowo gazety angielskie pełne były obaw i popłochu. Kolej przyrów
nywano do wymysłu szatana. Straszono. końcem świata pisząc, że „dym 
dwóch lokomotyw pokryje niebo ogromnymi chmurami, zasłoni słońce, za
truje powietrze i spowoduje wyniszczenie ptactwa. Kury przestaną nosić ja
ja, krowy nie będą dawać mleka, a właściciele domów położonych wzdłuż 
linii kolejowych żyć będą pod ciągłą groźbą pożaru. Kocioł lokomotywy 
pęknie i pozabija podróżnych, w czasie deszczu wygaśnie ogień na paleni
sku parowozu, a w razie przeciwnego wiatru nie można będzie jechać do 
przodu". 

Kolej 
W latach 1801-03 R. Trevithick zbudował pierwszy parowóz. Wypróbo
wany został w Pendarren w Wielkiej Brytanii 13 lutego 1804 roku. G. Step
henson skonstruował w latach 1814- 25 szereg stopniowo ulepszanych pa
rowozów, z których „The Rocket" miała już zasadnicze cechy dzisiejszych 
parowozów. 
Pierwsza linia kolejowa o trakcji parowej Stockton - Darlington powstała w 
1825 roku. 
Pierwsze linie kolejowe za granicą: 1830 - Stany Zjednoczone, 1832 -
Francja, 1834 - Rosja, 1835 - Niemcy i Belgia, 1837 - Austria, 1853 -
Azja (Indie), 1854 - Australia, 1856 - Afryka (Egipt) 
Pierwsze linie kolejowe w Polsce: 
1842 trasa Wrocław-Oława, 1845 budowa pierwszego odcinka tzw.: kolei 
warszawsko-wiedeńskiej 

Pierwsze podróże, czyli ... Warszawsko-Wiedeńska Droga Żelazna 
Inicjatywa budowy pierwszej linii kolejowej na ziemiach polskich pod zabo
rem rosyjskim wyszła od warszawskich sfer gospodarczych. Już w 1834 ro
ku Henryk Łubieński - wiceprezes Banku Polskiego, sprawujący zarząd 
nad przedsiębiorstwami należącymi do Banku, przedstawił ogólny projekt 
drogi żelaznej między Warszawą, a południową granicą Królestwa Polskie
go. Współinicjatorem budowy był Piotr Steinkeller, ptzemysłowiec i kupiec, 
organizator komunikacji pocztowej. W 1838 roku uzyskano specjalną kon
cesję zezwalającą na utworzenie akcyjnego Towarzystwa Warszawsko-Wie
deńskiej Drogi Żelaznej. Roboty rozpoczęto w 1840 roku na całej długości 
trasy, przewidując budowę linii jednotorowej z trakcją konną. Takie roz
wiązanie wybrał Henryk Łubieński twierdząc, że „w kraju naszym taki jest 
tani owies i siano, takie tanie konie, że zdaje się ze wszystkiego, iż nierównie 
taniej przewieźć będzie można końmi jak machinami parowymi". 
Rozważono i przekalkulowano siedem wariantó)V budowy i eksploatacji li
nii kolejowej. Wreszcie 22 lutego 1841 roku Bank Polski wybrał i opowie
dział się za lokomotywami i szynami wysokiego profilu (angielskimi). Bu
dowa ruszyła. W dniu 14 czerwca 1845 roku o godzinie 15 wyruszył w pod
róż pierwszy w Królestwie Polskim pociąg parowy, wiozący 600 osób z War
szawy do Grodziska. Był to pierwszy odcinek tzw. Kolei Warszawsko-Wie
deńskiej. 

Otwarcie drogi Warszawsko-Wiedeńskiej 

Warszawa w pierwszych dniach czerwca 1845 r. żyła w oczekiwaniu wiel
kiego wydarzenia. Na ustach wielu osób z najrozmaitszych sfer mieszkań
ców miasta powtarzał się wciąż jeden temat: rychle otwarcie kolei żelaznej, 
przewidziane na dzień 14 czerwca po południu. 

Już na kilka godzin przed zapowiedzianym początkiem uroczystości w 
pobliżu nowozbudowanego dworca kolejowego gromadziły się tłumy gawie
dzi. Szczególnie dużo osób wyległo na skrzyżowanie ul. Marszałkowskiej z 



Aleją Jerozolimską, zwaną wówczas również Drogą Jerozolimską, najpię

kniejszą wtedy i najszerszą ulicą warszawską, obsadzoną po ob.u. st.rona~h 
ślicznymi drzewami. Na rozległy plac przed budynek dwo:ca ~jeżdzały je
den za drugim wykwintne powozy i karety. Wysypywała się z me~ eleganc~ 
ka publiczność zaproszona do udziału w otwarciu pierwszego odc1.nka kolet 
żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Oczekiwano jeszcze tylko przyjazdu na
miestnika Paskiewicza, który miał dać sygnał rozpoczęcia uroczystości . 

Książę namiestnik niedawno wystąpił jako ojciec chrzestny p~erwszeg~ 
„parochodu" sprowadzonego z Belgii. O czarne cielsk~ ogromnej „machi
ny" rozbiła się butelka szampana rzucona rękoma pant genarał-gubernato
rowej i do uszu osób zgromadzonych wokół dotarło imię „Wars~wa", k~ó~ 
re nadano owemu niezwykłemu noworodkowi. Dziś na perome stał jUZ 
pierwszy pociąg złożony z kilku wagonów, a niesłabnące zainteresowanie 
wzbudzała udekorowana pięknie przygotowana już do jazdy ogromna loko
motywa. Zajechał wreszcię oczekiwany powóz namiestnika eskortowany 
przez kozaków kubańskich na koniach. Po krótkich przemówieniach or
kiestra wojskowa odegrała hymn „Boże chroń cara" i na dany znak zgr?
madzeni goście zajęli miejsca w wagonach. O godzinie 300 po połudruu 

pierwszy pociąg w Królestwie Polskim ruszył z Warszawy do Grodziska 
odległego o prawie 30 km. Na trasie witały go tłumy ciekawych z ogro
mnym zainteresowaniem przyglądające się niezwykłemu widowisku. Nie 
brakło wśród nich zapewne takich, którzy ze strachem i grozą żegnali się 
na sam widok czarnego potwora sunącego po szynach. Uroczystości otwar
cia pierwszego odcinka drogi kolejowej zakończone zostały w Grodzisku 
wspaniałym obiadem na 150 osób, na którym Paskiewicz czynił honory 
gospodarza. Resztę pierwszych podróżnych uraczono chłodnikiem. Warsza
wa na długo zapamiętała ten niezwykły dzień. Wkrótce potem, jeszcze w 
tym samym roku otwarto dwa dalsze odcinki kolei żelaznej: z Grodziska 
do Skierniewic i ze Skierniewic do Łowicza . W dniu 2 września 1846 r. o 

Stacja główna drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Warszawie 

godzinie '.345 po południu przybył do Piotrkowa pierwszy pociąg poruszany 
przez lokomotywę z maszynistą Anglikiem. Przyjechało nim około 40 os~b . 

Podróżnym towarzyszyła orkiestra uprzyjemniając jazdę koncertem. Dopie
ro 7 pażdziernika przybył do Piotrkowa pociąg wiozący samego namiestni
ka w towarzystwie zagranicznych konsulów, generałów i rozmaitych dygni
tarzy oraz dam z najwyższych sfer. Pociąg składał się z 4 wagonów I klasy i 
9 wagonów II klasy. Na dworcu piotrkowskim znów odbył się uroczysty 
obiad uświetniony popisami muzycznymi orkiestry i śpiewaków. 

Jeszcze w tym samym roku w dniu 13 grudnia otwarty został nstępny od
cinek kolejowy do Częstochowy. Dokładnie w rok później oddano do użyt-



ku dalszy etap trasy z Częstochowy do Ząbkowic i wreszcie w dniu 15 
kwietnia 1848 r. otwarto ruch na końcu odcinka kolei z Ząbkowic do Gra
nicy. W ten sposób w 13 lat od pierwszych pomysłów i 8 lat rozpoczęcia 
budowy cała kolej Warszawsko-Wiedeńska została oddana do użytku pod
różnych. 

WarsŻawsko-Wiedeńska Droga Żelazna uznawana była w XIX wieku i na 
początku XX wieku za najbardziej reprezentatywną, a: 

- długość całej linii wynosiła 327,8 km, zbudowano na niej 17 stacji i 200 
przejazdów drogowych 

- przeciętny pociąg składał się z lokomotywy, 16 wagonów i powozów 
- rozkład jazdy był zatwierdzony przez organy rządowe 
- regulamin określał maksymalne szybkości jazdy: około 40 km/h dla po-

ciągów osobowo-towarowych i 50 km/h dla osobowych 
- kolej ta była jednotorowa, dopiero w 1872 roku ułożono drugi tor 
- w 1894 roku wprowadzono światło zielone zamiast białego na oznacze-

nie sygnału „wolna droga", zachowując kolor czerwony dla sygnału 

„stój", światło żółte oznaczało „wolną drogę z szybkością zmniejszoną" 
- ceny biletów wynosiły: 

na trasie powyżej 200 wiorst, w wagonie klasy I - 12 kopiejek* (na 
każde 7 wiorst), w wagonie klasy II - 9 kopiejek, klasy III - 6 kopie
jek, klasy IV - 4 kopiejki. 

D1·oga żelazna 
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he:wszy rozkład Jazdy WarszawsKo-W1eden ;kit 1 drogi zetazneJ 
z 1845 r. 

EXPRESY Z GDYNI - DZISIAJ 
Rozkład jazdy pociągów ekspresowych z Gdyni do ważniejszych miast Polski: 

KASZUB 5.30 -+ 9.45 WARSZAWA ZACHODNIA 

PRZEMYSŁA W 5.45 -+ 10.03 POZNAŃ 

POMORZANIN 5.55 -+ 11.27 ŁÓDŹ KALISKA 

ŻUŁAWY 6.15 -+ 10.30 SZCZECIN 

SŁUPIA 6.20 -+ 10.40 WARSZAWA ZACHODNIA 

POSEJDON 10.35 -+ 12.47 KOSZALIN 

SŁOWINIEC 10.42 • -+ 12.48 USTKA 

GRYF 10.43 -+ 11.30 TCZEW 

JANTAR 15.25 -+ 22.26 l\ATOWICE 

LAJKONIK 15.35* -jo 22.4f KRAKÓW" od 1106-02.09 

GRYF 16.08 -+ 20.23 SZCZECIN 

NEPTUN 17.35 21.45 WARSZAWA ZACHODNIA 

POSEJDON 18.08 -+ 22.40 WARSZAWA ZACHODNIA 

ŻUŁA WY 20.38 -+ 22.12 ELBLĄG 

SŁUPIA 21.00 -+ 23.15 '\OSZALIN 



Telefon - u podstaw wynalazku leży spostrzeżenie Amerykanina Charlesa 
Page z I 837 roku. Odtąd wielu fizyków . łamało głowę nad sposobem elek
trycznego przekazywania dźwięków. Pierwszą próbę uruchomienia telefonu 
podjął Reis. Jego telefon oddawał znakomicie tylko regularne tony muzycz
ne, natomiast mowa wychodziła nieprzyjemnie jakby przez nos. Dopiero 
amerykański odkrywca Alexander Graham Bell, z zawodu nauczyciel głu
choniemych, skonstruował pierwszy telefon. Działał on tylko na odległość 
dwóch kilometrów i efekty były nikłe. Dopiero IO marca 1876 roku po raz 
pierwszy telefonicznie przekazał swoją informację przyjacielowi: „Watsonie 
przyjdź, jesteś mi potrzebny". 
Od tej pory stał się niezastąpionym urządzeniem w domu. I nawet Japoń
czycy ucieszyli się, że telefon mówi też po japońsku. Tylko Bell żalił się w 
jednym z listów: „( ... ) Tysiące stacji telefonicznych używanych jest we 
wszystkich okolicach kraju, a ja nie dostałem ani jednego centa za swój wy
nalazek, przeciwnie moje próby przyniosły tylko stratę( ... )". 

Od fonografu do adapteru 
Twórcą tego wynalazku jest Thomas Edison. Pierwszy fonograf powstał w 
1877 roku. Pewnego wieczoru Edison zaprosił do siebie gości i z tajemniczą 
miną wskazał zebranym niepozorny przyrządzik. Gdy zaczął kręcić korbką , 

dał się słyszeć cichutki głosik: 
„Mery miała baranka, 
Białego jak śnieg. 

Gdy Mery gdzieś wyszła, 

Baranek za nią biegł." 
Gratulacjom nie było końca. Każdy do późna w nocy mówił, śpiewał, gwiz
dał do tuby, aby po chwili usłyszeć swój głos . 

Ale fonograf w tej postaci mógł być tylko zabawką. Dopiero w 1887 roku 
dodał urządzenie do obracającego się wałka. Zasadnicze ulepszenie za
wdzięczamy Emilowi Berlinerowi (Ameryka, 1887), który wymyślił także 
nazwę: gramofon. 

Telegraf - dawniej telegraf był optyczny lub dźwiękowy. Używano go do 
przesyłania wiadomości o zbliżaniu się nieprzyjaciela. Do przesyłania tek
stów literowych wykorzystywano szybkobiegaczy lub posłańców konnych. 
W Rosji przed rozpowszechnieniem telegrafu, rozkazy dostarczali konni ku
rierzy carscy. I mimo zajeżdżania koni na śmierć, nie udało się przesłać 
wiadomości prędzej niż 200 km dziennie. Pod koniec XVUI wieku we Fran
cji Chappe wynalazł telegraf semaforowy. W 1794 roku założono pierwszą 
na świecie linię telegrafu optycznego Paryż - Lille 9 długości 225 km. 
Najdłuższa na świecie była linia Petersburg-Warszawa zbudowana w 1839 
roku mająca 1200 km (zamknięto ją w 1855 roku). 
System Chappe'a zaczął zanikać po ukazaniu się telegrafu Morse'a. Twórcą 
pierwszego telegrafu z igłą magnetyczną był Rosjanin Szylling w 1832 roku. 
Gdy car Mikołaj I dowiedział się o tym wynalazku, rzekł: „To bardzo, a 
bardzo zabawne". 
Następne próby podejmowali C.F. Gauss i W. Weber w 1833 roku, W. 
Fothergill Cooke z Wielkiej Brytanii w 1836 roku i S.F.B. Morse, dzięki 
któremu telegraf stał się masowym środkiem porozumiewania się. 

I 

POLSKIE ~ADJl1 S. A. 
W A R S Z A W A, U L. K R E O Y T O W A 1. 
R o z I ł o ł n Ie - w KRAKOWIE, KATOWICACH, WILNIE, LWOWIE I tODZI 

RADJO -
otwarty szlak 

na szeroki świat 

50.000 osób 
nabyło już Detefon1 
l aą zadowolone. 

Załói zaraz Radjoł 

Szczegółowych informacyj 
o nabyciu aparatów radjo
wych i kosztach abona

mentu udzielaill 
wszystkie Urzę· 
dy Pocztowe 
oraz „Detefon" 
Warazawa.Zielna30 

--- --=--- - -=--.;'.:__ --

Radjo jest najtańszą rozrywką w dobie kryzysu 
I opera i 2 operetki 

62 koncerty 
77 godzin muzyki lekkie! 
44 godzin muzyki tanecznej 
47 godzin muzyki z płyt 

I O słuchowtsk 
18 kwadransów literackich 
22 audycje dla dzieci 

100 feljeton6w i pogadanek 

POMORSKIE STOWARZYSZENIE UBEZPIECZEA 
W TORUNIU 

lnstyt1cja P1bllc:zno-Prawna Województwa Pomorskiego 
CENTRALA: 

T O R U Ń, Ż E C3 L A R S K A 22 
Tel. 174, ae7 - Adres telegraf. „Poatow" Toruń 

Reprezentacja w Gdyni allca Swlętojaftska 
Komiaarjaty i agentury we w1zy1tkich miejscowościach 

Po m o r z a. Przyjmuje ubezpieczenia od 

OGNIA I GRADOBICIA 
Po najniższych taryfach - Na dogodnych warunkach 

Dla rolnik.ów należących 
do Pomorskiego T owarzy1twa Rolniczego r a b a t 1 
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ERYK LIPIŃSKI „WARSZAWA W KARYKATURZE" 
Typy warszawskie. 
„Typy mieszkańców Warszawy to ulubiony i nieprzebrany temat karykatu
ry od czasów Norblina, aż po dzień dzisiejszy. Temat zawsze aktualny, cho
ciaż niektóre obiekty satyry zdezaktualizowały się. Nie spotykamy dziś na 
rysunkach karykaturzystów: żebraków, trucicieli szczurów, piaskarzy, noc
nych stróżów, listonoszy, posłańców, handlarzy, domokrążców - tak chęt
nie karykaturowanych w XIX stuleciu. Ale niezmiennie wdzięcznym tema
tem pozostały zawsze modne warszawianki. 

Od lat szydzono ( ... ) z naszych pań, że bezkrytyC'Znie ulegają modzie. Wy
starczył występ znakomitej aktorki francuskiej Sarah Bernhardt, lansującej · 
w latach 80-tych ubiegłego wieku ogromne kapelusze, by cala ulica war
szawska była „rozsarowana", a czy ogromne czapy zasłaniające skutecznie 
buzie naszych dziewcząt, to nie ten sam temat do satyry? („.)." 
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Eryk Lipiński C · Ć " 
Na ulicach Warszawy rzucają się w oczy piękne twarze kobiet (1972) 

Komunikacja warszawska 
„Komunikacja warszawska to stary, tradycyjny już temat karykaturzystów. 
Wydawałoby się, że nic się nie zmieniło w niej oprócz pojazdów. Zniknęły 
tramwaje konne, karety i powozy, dorożek jest zaledwie kilka, a korzystają 
z nich przeważnie zagraniczni turyści, traktując je jako wehikuł czasu, który 
przenosi ich w przeszłość. Jak czułby się dzisiaj przechodzień warszawski, 
którego już pod koniec XIX wieku ogarniało przerażenie na widok sznura 
pojazdów sunących z zawrotną szybkością.„ 20 km na godzinę. 

I. Władysław Leski Po wakacjach 
2. Henryk Nowodworski 

Widoczek warszawski ( 1902) 
3. Jerzy Karcz ( 1950) 
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SAVOIR-VIVRE TEATRALNY 
czyli o zachowaniu się w teatrze, filharmonii i operze. 

Pierwszym obowiązkiem w teatrz.e jest punktualność. Do budynku trz.eba 
przybyć najpóźniej kwadrans prz.ed rozpoczęciem prz.edstawienia. Wchodze
nie na salę po rozpoczęciu spektaklu jest poważnym uchybieniem zarówno 
dla aktorów jak i widzów. 
Do rzędu należy wchodzić przodem do siedi.ących tak, aby nie musieli 
wstawać. Jeżeli prz.ejście nie jest zbyt ciasne, wystarczy, jeśli cofną się na 
krz.esełkach i podciągną lekko w górę lub w bok kolana. Jeśli jest ciasno 
powinni wstać. A już bezwzględnie powinni wstać, gdy do rzędu wchodzi 
osoba w podeszłym wieku. 
Kobieta siada po prawej ręce mężczyzny, ale jeśli miejsce to jest gorsze, 
mężczyzna oddaje swoje miejsce kobiecie tak, aby ona widziała jak najle
piej . Elegancki mężczyzna będąc w teatrz.e z kobietą - kupuje jej program. 
Tupanie na znak, żeby zaczęto już spektakl jest niewskazane, bo w żadnym 
teatrz.e, ci zza kurtyny nie chcą opóźniać spektaklu. Jest to dla nich większa 
przykrość niż dla widzów. 
Gdy gaśnie światło - bywalcy odczuwają dreszcz emocji prz.ed przedstawie
niem, a inni ... natychmiast odpakowują z celofanu herbatniki, cukierki. A 
prz.ecież nie przychodzimy tu dla jedzenia i nie jesteśmy tu sarni, więc nie 
należy prz.eszkadzać innym. 

Jak się ubrać do teatru? Naturalnie, że nie przychodzimy tu zabłysnąć stro
jem, lecz by podziwiać sztukę. Ale wygląd zewnętrzny nie jest też sprawą 
obojętną. Do teatru należy ubrać się starannie. Miło jest wzbudzać w sobie 
i w otoczeniu odświętny nastrój sprzyjający artystycznej kontemplacji. 
Nie jest popularne siedzenie w teatrz.e z okryciem wierzchnim na kolanach. 
Nie odbiera się okrycia z szatni podczas przerwy, ani nie wybiega się z sali 
nim prz.ebrzmiały brawa, by być przy szatni pierwszym. 
Coraz rzadziej słychać oklaski po znakomicie wypowiedzianej kwestii czy 
na widok pięknej i ciekawej scenografii. A szkoda ... W filharmonii i operz.e 
nie należy klaskać po wykonaniu części utworu lub podśpiewywać wykony
wany na scenie utwór. 
Jeżeli prz.edstawienie było udane należy bić brawo szczerze, głośno i z en
tuzjazmem. Brawa są słuszną nagrodą i zachętą dla aktorów, a wśród wi
dzów stwarzają nastrój korzystny dla przyjmowania sztuki. 
Kulturalny człowiek bywał i bywa w teatrz.e tak często jak czyta książki, 
chodzi do kina i muzeum. 

Henryk Nowodworski Modes de Varsovie. Saison 1905/6 
- Patrz! Iksińscy zawsze według ostatniej mody. 

Cała rodzina ze kratą . (1906) 



Słomiany wdowiec - ile wdzięku ma ten stan! 

Żonusia, żonusia, 
wybrała się do wód 
mężusia, mężusia 

ogródków wabi cud! 
więc fywo, więc fywo 
krew kipi w nim i gra 
Wyrusza na piwo 
i na et cetera! 

REFREN: 
Słomiany wdowiec - ile wdzięku ma ten stan! 
Słomiany wdowiec - ach to wesolutki pan. 
Gdy żona w Ciechocinku, proszę w to mi graj, 
na słomie, na słomie - to życia istny raj . 

Obrączka w kieszonce 
więc radość tryska z lic, 
małżonce, małżonce 

nie mówcie proszę nic 
Wypiję kufelek 
a może nawet dwa, 

Lat dwadzieścia miał mój dziad 

Lat dwadzieścia mia! mój dziad, 
był on wtedy chlopiec chwat, 
poszedł nocą w ciemny las, 
spotkał Rózię pierwszy raz, 
gdy ją pieścił - w cieniu drzew 
słowik smętny nucił świew. 
Odtąd już wśród serca drżeń 
śpiewali w noc i dzień! 
A co? 
Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz 
nuć słowiku luby śpiew! 
Jeszcze raz (trzy razy) 
To nam tak rozpala krew. 
Jeszcze raz (trzy razy) 
zanuć śpiew! Rozkoszny śpiew! 
Lecz minęło wiele lat 
z chłopca był już stary dziad 
siedząc sobie pośród gór 
młodych dziewcząt słyszy chór. 
Znana mi piosenka ta 
Rózia ją śpiewała ma, 
westchną!, a w tym pośród drzew 
słowika słyszy śpiew. 

Gdy w Wiedniu raz hulałem 

Gdy w Wiedniu raz hulałem 
Dzień cały, całą noc -
To tam się nasłuchałem 
Kapeli damskich moc. 

Tam muzykantki były 

, ·- ._ 

W prześlicznych strojach swych 
A w sercu mi się wbiły 
Trzy najpiękniejsze z nich. 

I ta, co smyczkiem tnie; 
I ta, co w puzon dmie, 
I ta z wielkim bum-bum -
Zrobiły w mym sercu szum. 

Jak one mnie kochały, 
Opisać słów mi brak -
Co miałem, wszystko brały 
Na mej pamięci znak. 

Zegarki i łańcuszki, 
Dewizki, spinki dwie 
Zabrały mi dziewuszki, 
Bo tak kochały mnie. 

I ta, co smyczkiem tnie itd. itd. 

Ten wiek nazwano wiekiem pary 

Ten wiek nazwano wiekiem pary 
machina, postęp, rządzą nim, 
tym głupstwom ja nie daję wiary, 
bo cóż jest para? zwykły dym. 
A grunt nie postęp, nie machina, 
lecz pańskość! Panem bądź, gdyś pan! 
I tu tragedia się zaczyna: 
Mieszczany rządzą, trzeci stan! 
Muszę im służyć, chociaż się wstydzę! 
Muszę się kłaniać, choć nienawidzę! 

W tych łykach cale źródło zla! 
Moi, je deteste le tiers - etat! 
Dziś poziom obniżył się do zera 
i towarzystwo wprost fidak! 
a dawniej - jaka sosjetera 
i jaki przepych błyszcza! w krąg! 

Te czasy dziś jak nożem uciął, 
a dawniej - otwierałeś drzwi -
margrabia Leoś, hrabia Gucio! 
sam sos najbłękitniejszej krwi. 
O! Hrabia GUCIO! Niezapomniany! 
jakie miał konie! jakie szampany! 
Nieraz mi z żalu kapie Iza 
i ... je deteste le tiers - etat! 



TEATR MUZYCZNY W GDYNI 
adres teatru: Plac Grunwaldzki I, 81 372 Gdynia 

fax: (58) 203347, tlx: 054455 tm gdy, tel: (58) 200105, 209521 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Jerzy GRUZA 
Kierownik Muzyczny - Wiesław SUCHOPLES 

Z-ca dyr. d/s adm.-tech. - Marek KRASZEWSKI 
Główny Koordynator - Marek GLOC 

Bilety: Biuro Obs1ugi Widzów tel. 217816, 2095 21 w. 222 
Kierownik - Krystyna ŻYLEWICZ 

Pion techniczny Teatru Muzycznego 
Kierownik sceny - Dariusz KRUSZYNIAK 

Kierownik sekcji oświetlenia - Piotr KUCHTA 
Kierownik sekcji akustycznej - Marek PIOTROWSKI 

Kierownik rekwizytorni - Jacek BIGUS 
Starsza garderobiana - Ewa URBAŃSKA 

Produkcja - Hanna ZAMORSKA 
Kierownicy pracowni: Krystyna JASIŃSKA, Krystyna PAPROCKA, 
Elżbieta RADOSZ, Józef BARANOWSKI, Mariusz CABAN, Sergiusz 

KISZYCKI, Józef LEWAŃCZUK, Edmund MERCHEL, Henryk 
OLBROMSKI, Stanisław WCISŁO 

* 
W programie wykorzystano materiały literackie, stare reklamy i rysunki z następują
cych pozycji książkowych: 
T. Boy-żeleński, Pisma, ser. 4, t. 19, Flirt z Melpomeną . Wieczór pierwszy i drugi, 
Warszawa 1963. 
J. Filler, Melpomena i piwo, Warszawa 1960. 
J. Godwod, E. Kowalski, L. Nowosielski, Zarys kolejnictwa, Warszawa 1962. 
R.M. Groński. Jak w przedwojennym kabarecie. Kabaret warszawski 1918-1939, 
Warszawa 1987. 
J. Kamyczek, Grzeczność na codzień, Warszawa 1956. 
S. Kisielewski, Abecadło Kisiela, Warszawa 1990. 
R. Kołodziejczyk, Warszawsko-Wiedeńska droga żelazna, Warszawa 1962. 
L. Kydryński, Przewodnik operetkowy, Kraków 1984. 
E. Lipiński, Warszawa w karykaturze, Warszawa 1983. 
Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. I, Il, Warszawa 1984. 
A. Machalski, Od młota kamiennego do rakiety kosmicznej, Warszawa 1983. 
Magazyn „A.S. Sekretarka" nr 1/91 
M. Pisarski, Koleje polskie 1842-1972, Warszawa 1974. 
Rocznik strzelecki 1908-1933, Warszawa 1933. 
Studia z dziejów kolei żelaznych w Królestwie Polskim 1840-1914, pod. red. R. Ko
łodziejczyka , Warszawa 1970. 
J. Tuwim, Polski słownik pijacki i antologia bachiczna, Warszawa 1935. 
oraz 
Elementy projektów scenograficznych A. Afanasjew z archiwum Teatru Muzycznego 
w Gdyni i mat eriały literackie z archiwum Teatru „Wybrzeże" 

na I str. okładki wykorzystano projekt plakatu S. Kitowskiego 

Opracowanie materiałów literackich - HANNA LEW-MIRSKA 

Następna premiera: 

CZŁOWIEK Z LA MANCHY 
(Man of La Mancha) 

musical amerykański 
muzyka: M. Leigh, libretto: D. Wasserman, teksty piosenek: 

J. Darion 
przekład: A. Marianowicz i J. Minkiewicz 

reżyseria : J. Gruza 

dodatkową atrakcją będą ro.in. wystawy: 
Don Kichot w grafice 

Plakaty do Olimpiady „Barcelona 92" 
oraz nowy, barwny i bogaty program 

FIRMY, INSTYTUCJE I OSOBY PRYWATNE 
zainteresowanie wykonaniem i umieszczeniem reklam w 

naszych programach 
prosimy o kontakt z Biurem Impresaryjnym tel. 20 15 64 

lub z redaktorem programów - Sławomirem Kitowskim, 
projektantem wydawnictw Teatru Muzycznego w Gdyni. 

Zapraszamy do korzystania z usług pracowni teatralnych 
(modelatorni , stolarni, malarni , rekwizytorni , pracowni kra
wieckich i szewskich, perukarni itp.). Kontakt z szefem pro

dukcji - Hanną Zamorską tel. 20 95 21 

Oferujemy realizację imprez, wynajem sprzętu technicznego, 
kostiumów, sceny itp . Kontakt z Głównym Koordynatorem 

- Markiem Glocem tel. 20 15 64 

Redakcja i opracowanie graficzne programu 
SŁAWOM IR KITOWSKI 





Teatr Muzyczny w Gdyni 

„ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU" 
Realizatorzy: 

Reżyser: Jerzy GRUZA 
Kierownik muzyczny: Wiesław SUCHOPLES 

Sceoógraf: Alina AFANASJEW 
Choreograf: Bogdan JĘDRZEJAK 

Asystent reż.: Krzysztof ST ASIEROWSKI 
Asystent Kier. Muz.: Barbara CZARKOWSKA 

Asystent Scenogr.: Renata GODLEWSKA, Dagmara 
UDYMOWSKA-GRECKA . 

Inspicjent: Krzysztof PRZYŁUSKI. Ewa WIELEBSKA 
Sufler: Halina BUBELLA 

OBSADA: 
Mazurkiewicz - mecenas z Radomia - Grzegorz CHRAPKIEWICZ 

Kazio ·jego syn - Ewa JENDRZEJEWSKA-MUSIAŁ, 
Dariusz .WÓJCIK 

Pan Hilary - Piotr GULBIERZ 
Pani Halioeczka - jego narzeczona - Anna KĘKUŚ, 

Jolanta MROTEK 
Nikifor funkcjonariusz kolejowy - Krzysztof KOLBA 

Półcikowski - obywatel radoimki - Wojciech CYGAN 
Pani Mącka - Maria TRZCINSKA 

Pani Lemięcka - Urszula POLANOWSKA 
Panna Sabina - Katarzyna CHAŁASIŃSKA 
Beata BlJCZEK-ŻARNECKA Celina MUZA 

Władysław Mącki senior - Mariusz ŻARNECKI, 
Krzysztof STASIEROWSKI 

Władysław Mącki junior - Krystian NEHREBECKI, 
Grzegorz GZYL 

Grzegorz kamerdyner - Jan WODZYŃSKI 
---~~~~-2żum1mże~ba--=~E~ww.arOOHIE~R~L~IŃŃ~SKA'łb!l:--~~~~~-

Kamilla - aktorka - Ewa KUCULIS, Eliza SROKA 
Cabimki - aktor - MjlriUSZ ŻARNECKI 

Panowie: - Maciej DUNAL).(Jrzegorz GZYL~Krystian 
NEHREBECKI, Mirosław KASPRZYK, Józef W ARECKI, 

Edward MALINOWSKI, Piotr GULBIERZ, Konstanty 
POTUDIN, Wojciech CYGAN, Dariusz WÓJCIK, Dariusz 
SIASTACZ, Bogdan SMAGACKI,vMariusz ŻARNECK.I, 
\Jkrzysztof STASIEROWSKI, Krzysztof OKOŃ, Jacek 

WESTER, Bogdan SZCZEPAŃSKI, Maciej DUNAL 
Reżyser Dyrektor - Piotr GULBIERZ 

Kopciucbowski - impicjent - Tomasz FOGIEL 
Baryton - Maciej DUNAL 

Ruczkowska - garderobiana - Krystyna WODZYŃSKA 
Aktor grający króla - Wojciech CYGAN 

Kelner w Hotelu - Krzysztof KOLBA 
Kelner w Teatrze - Kirił MA TWIEJEW 

P~nie: - Genowefa KOŁOSOWSKA, folJlnta MROTEK, 
J Celina MUZA, KatarzynaVCHAŁASINSKA, Beata 
v BUCZEK-ŻARNECKA, Anna KĘKUŚ, Anna 

ANDRZEJEWSKA, Ewa GIERLIŃSKA, Adrianna MIĘTKA, 
Marzena SEK.IT A-JODŁOWSKA 

Prolog - panie: - Izabela MOSKWA, Ewa GIERLIŃSKA, 
Beata FERENC, Julita KOŻUSZEK, Beatta JANKOWSKA, 

Agnieszka WASILEWSKA 



„ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU" 

Prolog - panowie: - Bogdan SMAGACKI, Grzegorz GZYL, 
Krystian NEHREBECKI, Maciej DllNAL, Bogdan 

SZCZEPAŃSKI, Zbigniew SZREDER, Jacek BORCUCH, 
Mariusz BIELIŃSKI, Mariusz ZABRZYŃSKI, Aleksander 
GA WEK, Dariusz SIASTACZ, Krzysztof OKOŃ, Mirosław 

KASPRZYK, Jacek WESTER 
Podróżni - se I Jw. + - Julian ZIAJA, Konstanty 

POTUDIN, Mariusz WOJTAS, Józef WARECKI 
Balet: - Swietłana CWIETOW A, Irena KASZUBA, 

Małgorzata KOŁAKOWSKA-JANULEK, Ewa KOWALSKA, 
Magdalena NIKEL, Monika OGRODOWCZYK, Joanna 

ZYROMSKA, Czesława ŚWIĄTKOWSKA 
Kirił MATWIEJEW, Zdzisław TOPOLSKI 

Orkiestra: 
Kierownik muzyczny: Wiesław SUCHOPLES 
Dyrygent: Jerzy CZEMPA, Jerzy KLIMEK 

I skrzypce: Krystyna WOJCIECHOWSKA - koncertmistrz, Danuta KUCZYŃ
SKA - z-ca koncertm., Jarosław DĄBROWSKI, Bogdan GASIK, Bogusław 
TOMCZYK, Ewa KWIATKOWSKA-CZARZASTY, Jan GRUSZNIS, Piotr 
BUKOWSKI 
U skrzypce: Maria STASZCZUK, Jerzy CZEMPA, Jerzy KUCAL, Iwona WAR
SZYCKA, Mariana KONASZEWSKI 
Altówld: Leszek BOLIBOK, Elżbieta ŻUŻEL, Krystyna GERON 
Wiołooczele:Janusz SWIŁŁ - koncertmistrz, Marek TABIŚ - z-<:a koncertmi
strza, Jerzy KLIMEK, Dorota GLOC 
Kontrabasy: Stanisław ZUBEL, Adam MAZUR, Edward ZABOROWSKI 
Flety: Ewa KRAWCZUK, Alina SOBACIŃSKA, Małgorzata SOCHA-CIBOR, 
Jolanta ARASIMOWICZ 
Obój: Renata KOTŁOWSKA 
Klarnety: Marek SCHILLER, Bogusław ROMEJKO, Jacek PIASTOWSKI, Czes
ław KUCZYŃSKI 
Fagot: Włodzimierz TARGAŃSKI 
Trąbili: Włodzimierz KUBIAŃSKI, Zbigniew KLACZYŃSKI, Feliks BIŻEW
SKI, Dorota LUCNER 
Waltornie: Bernard TALAR, Ryszard SZYMSZEK, Aleksander SUCHOPLES 
Puzony: Jan SUCHECKI, Piotr GÓRKA, Piotr DUNAJSKI 
Hańa: Janina HONIK-STRASZEWSKA 
Fortepian: Ryszard Łada 
Gitara: Tadeusz WIŚNIEWSKI 
Gitara Basowa: Adam ADAMSKI 
Akordeon: Krzysztof CZEKAJ 
Perkusja: Mirosława ŚLIWIŃSKA, Tomasz PAWŁOWSKI, Arkadiusz SKOT
NICKI 

Orkiestra Damska: 
Krystyna WOJCIECHOWSKA, Danuta KUCZYŃSKA, Ewa KWIATKOW
SKA-CZARZASTY, Małgorzata STOLARSKA, Elżbieta ŻUŻEL, Dorota 

GLOC, Elżbieta DEPUTAT, 

Orldestra Dęta: 
Jolanta ARASIMOWICZ, Czesław KUCZYŃSKI, Włodzimierz TARGAŃSKI, 
Włodzimierz KUBIŃSKI, Jan SUCHECKI, Stanisław ZUBEL, Krzysztof CZE

KAJ, Jerzy KLIMEK 
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