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ŻOŁNIERZ 
KRÓLOWEJ MADAGASKARU 

wesoła przygoda starowarszawska 

w 3 aktach (5 obrazach) 

ze śpiewami i tańcami 

według farsy St. Dobrzańskiego 
I 

Naoisali: JULIAN TUWIM i TADEUSZ SYGIETYNSKI 

Reżyseria : LUDWIK SEMPOLINSKI 

Dekoracje i kostiumy : ROMAN BU BIEC 

Choreografia: JANINA JARZYNóWNA 

Kierownik muzyczny: JANUSZ URBANSKI 

Orkiestro pod dyrekcją WŁADYSŁAWA WALENTYNOWICZA 

Kostjumy wykonano w pracowni teatralnej pod kierownictwem 

WŁADYSŁAWY POMIANOWSKIEJ 
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OSOBY: 

Obraz I - Na dworcu w Radomiu 

Mazurkiewicz, mecenas z Radomia Ludwik Sempoliński 

Kazio, iego syn - Zofia Grabińska 

Pan Hilary, szykowiec radomski Tadeusz Wiśniewski 

Panna Holined'ka, iego narzeczona - Wanda Karasińska (sł. st.) 

Nikifor, funkcionariusz koleiowy 

Półcikowski, obywatel radomski 

- Mieczysław Nawrocki 

- Gustaw Sielicki 

Delegaci „Lilii ~adomskie(, podróżni, tragarze 

Obraz li - U Mqckich 

Pani Mącka 

Pani Lemięcka 

Panno Sabina 

Mazurkiewicz 

KaziJ 

Władysław Mącki, senior 

Wl~dysław Mącki, junior 

Grzegorz, kamerdyner 

Żorżetta 

Morio Szewczyńska 

Halina Romanowska 

- Celina Bartyzel 

Ludwik Sempoliński 

Zofia Grabińska 

Bronisław Romaniszyn 

Janusz Grot 

- Marion Nowakowski 

- Łucia Rydzewska (sł. st.) 

Obraz Ili - Za kulisami 

Kamilla, aktorka 

Mazurkiewicz 

Władysław Mącki, senior 

Władysław Mącki, iunior 

Reżyser 

Kapciuchowski, inspicjent 

Ruczkowska, garderobiana· 

Aktor 

Król 

Tenor 

Baletnice 

- Sabina Jasielska 

- Ludwik Sempoliński 

E'>rc n i sław Romor1iszyn 

Janusz Grot 

- Jerzy Grzybowski 

- Maurycy Janowski 

Kazimiero Szałaiska 

- Leon Niemczyk 

Gustaw Sielicki 

- Tadeusz Wiśniewski 

- Balet Jarzynówny 

Obraz IV - W garderobie Kamilli 

Kamilla 

Mazurkiewicz 

Reżyser 

- Sabina Jasielska 

Ludwik Sempoliński 

Jerzy Grzybowski 

Obraz V - W Hotelu Europejskim 

Kamilla 

Ruczkowska 

Ma zurkiewicz 

Władysław Mącki~ senior 

Władysław Mącki, junior 

Pani Mącka 

Pani Lemięcka 

Panna Sabina 

Kazio 

Kelner 

Sabina Jasielska 

Kazimiero Szałaiska 

Ludwik Sempoliński 

Bronislaw Romaniszyn 

Janusz Grot 

- Mario Szewczyńska 

- Halina Romanowska 

- ·Celina Bartyzel 

Zofia Grabińska 

- Robert Mrongowius 



Wesoła bajka dla dorosłych dzieci 
I 

W wesołości jaką budzi w nas zowsze karykaturo czasów 

minionych je.;t coś z radosnej pewności siebie dorosłego' człowieka 

patrzącego z góry na niezaradne podrygi niemowlęcia plączącego 

się w pieluszkach, gdy wszystkie starsze niewiasty w rodzinie 

twierdzą z uporem: byłeś zupełnie taki sam, jako dziecko. Pa

trząc na ową „Warszawkę" lat dawno minionych, Warszawkę 

małomieszczańskiej cnoty i swawolnych „ogródków" doznajemy 

radosnej satysfakcji dorosłego człowieka, żeśmy chyba naprawdę 

z tego wszystkiego dawno wyroś li, żeśmy naprawdę dawno prze

zwyciężyli owe pruderje, · fałsze i małości. Dlatego serdecznie 

i pobłażliwie śmiać się możemy zarówno z owej pierwszej kolei ' 

żelaznej Warszawsko-Radomskiej, która odchodzi „kiedy jej bę-

dzie poro" - jak i z owej „panny z dobrego domu" - wycho-

wanej na Asnyku i Żmichowskiej, wyobrażającej sobie przyszłego 

męża jako „kornego niewolnika" u swoich stóp; z obu panów 

Mąckich spędzających czas na uganianiu się za pięknościami 

z baletu czy wodewilu, czy z zabawnego „świętoszka" Mazurkie-

wicza, pozorami obłudnej skromności, pokrywającego istotne swe 

skłonności; czy „artystki" Kamilli, używającej aktorstwa jako spo-

sobu na zdobywanie bogatych „protektorów". 

Wszystkie te postacie w czasach gdy Dobrzański pisał swoją 

forsę o „Żołnierzu Królowej Madagaskaru" były żywcem przenie

sione z ówczesnej rzeczywistości - na 'scenę. Dziś w oproćo

waniu Tuwima oglądamy je jak egzotyczne potworki morskie 

zamknięte w akwarium, dalekie i !nieprawdziwe - osobliwy pro

dukt ówczesnej obłudnej moralności · mieszczańskiej. 

Cała ta atmosfero umn1e1szonego człowieka, 

gdy nawet sztuka pełniła tylko rolę - pośredniczki 

znajdzie właściwą oprawę w dziwactwach secesyjnej 
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w czasach 

modniarki 

dekoracji. 

Zarówno mieszkanie i stroje jak i dusze tych ludzi bawią 

nos dziś swą nierealnością i nieprawdopodobieństwem. W epoce 

prawdy, szczerości i pracy - patrzymy no nie jak no zabawne 

postacie z bojki równie dziś dla nos nierzeczywiste, jak dla dzi

siejszych dzieci smoki i czarnoksiężnicy. 
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