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Farsa - ten niezwykle popularny, bo naj

mniej złożony i najdostępniejszy szerokiemu ogó

łowi publiczności rodzaJ teatralnego tworzywa -
przywędrowała do nas zapewne z Francji, tak 

jak rozpowszechniony szeroko wówczas typ tzw. 
komedii społecznej. W czasach Drugiego Cesar
stwa (1848-1870) komedia rozrywkowa osiągnęła 

swój największy rozkwit, a mieszczaństwo pa
ryskie szczyciło się - jeżeli chodzi o bujność 
życia towarzyskiego i rozrywkowego - mianem 
stolicy Europy. Tacy autorzy jak Eugeniusz La
biche znany i dziś ze swego „Słomkowego kape

lusza", Edward Pailleron („Swiat nudy") czy 
Teodor Bariere, nie mówiąc już o popularnej 

spółce Meillac i Halevy (nieodłączni libreciści 

Offenbachowskich operetek) nie schodzili ze 
wszystkich niemal scen europejskich. A tradycje 

ich z równie dobrym powodzeniem kontynuowali 

później: Jerzy Feydeau, Leon Gandillot, Robert 
de Flers i Gaston de Caillawet. 

U nas dopiero w okresie pozytywizmu, 
a więc już po Fredrze, nastąpił znaczny rozrost 
gatunków komediowych: obok komedii histo
rycznej (Bełcikowski) , ludowej (Anczyc), społecz
nej (Na' zymski) po::zesne miejsce przypada far

s:e: Fredro syn, Dobrzański, Przybylski, Rusz
kowski. Udane farsy, a przede -,..·szystkim naj

bardziej sceniczne, wychodziły przeważnie spod 

pióra ak '. orów, np. Dobrzańskiego czy Ruszkow

skiego („Wesele Fonsia" i „Jadzia wdowa'). 

STANISŁAW DOBRZA~SKI (1E47-1880) 

Wychowywał się w środowisku lwowskim. 
Ojciec jego, znany publicysta, Jan Dobrzański, 
był redaktorem szeregu pism lwowskich. Stani
sław Dobrzański dość wcześnie wszedł w życie. 
Najpierw jako żołnierz (brał udział w powstaniu, 
za co więziony był w Kufstein), później dzienni
karz, wreszcie aktor. Zadebiutował w r. 1868 
w Stanisławowie u Stengla, grał potem we Lwo
wie, Krakowie i Poznaniu. Chociaż nie kształcił 
się systematycznie, jednak potrafił opanować 
w krótkim czasie kilka języków ob::ych, co po
zwoliło mu poznać literaturę wielu krajów 
w oryginale, a dla sceny przetłumac1yć n:ejedną 

nowość z repertuaru lekkiego. Mając za!edwie 
dwadzieścia cztery lata zostaje Stanisław Dob
rzański dyrektorem teatru. Stanowisko to obej
muje najpierw w Poznaniu (w sez. 1871/72), 
gdzie jako aktor komediowy już cd .roku wybi
jał się spośród reszty zespołu swoim sumiennym 
opracowywaniem ról, nieprzeciętn4 inteligencją 
i dobrymi warunkami zewnętrznymi. Wkrótce 
też przeniósł się do Lwowa i tam dzięki p0śred
nictwu wpływowego w kołach literacko-arty
stycznych ojca przez kilka lat prowadził teatr, 
któremu oddany był bez reszty. Jako aktor po
dzielił los wielu kolegów po fachu: umarł prawie 
na scenie, nękany od lat chorobą serca. Wybijał 
się w rolach fredrowskich, a największe uznanie 
zdobył jako Łatka w „Dożywo-::iu", Kapelan 
w „Damach i huzarach" i Pan Benet. Był też re
żyserem operetki. 

Oprócz licznych przekładów napisał Dob
rzański kilka fars. Są to jednoaktówki: „Tajem
nica", „Kajcio", „Podejrzana osoba", „Onufry", 
„Złoty cielec", oraz najbardziej znana trzyakto
wa - „żołnierz królowej Madagaskaru". Ta 
ostatnia, sędziwa staruszka, od osiemdziesięciu 
lat tuła się po naszych scenach i mimo licznych 
zmarszczek - ciągle jeszcze upomina się o swoje 
prawo do życia. 



„ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ. MADAGASKARU" 

Z pewnością nie· jest to arcydzieło, ani pod 
względetn formy, ani też nie ma tu żadnych 
głębokich problemów społecznych z walką klai; 
łącznie. Treść jest tu nieskomplikowana, czasem 
wręcz naiwna i nieraz myszką trąci. Wszystko 
to znajdziemy w każdej innej farsie z tych lat. 
Ale nie przecież z samych arcydzieł składa się 

repertuar, a teatr wystawiając takie sztuki widzi 
zupełnie w czym innym celowość ich pokazania. 
W wypadku „Żołnierza" - jak już wspomnie
liśmy - jest tak co najmniej od kilkudziesięciu 
lat. 

Otóż „Żołnierz królowej Madagaskaru" to nic 
innego jak uroczy obrazek rodzajowy z epoki na
szych babek i dziadków, pełno w nim momentów 
komicznych i farsowych. Patrzymy też na to 
z sentymentem, tak jak na obrazki Kostrzew
skiego, Gierymskiego, podkolorowane i w styl-0-
wych ramkach powieszone na ścianie. To prze
cież żywe „Kroniki" Prusa i felietony młodego 
Sienkiewicza. Nie bez kozery za.chwycał się 

„Żołnierzem" Boy, chpciaż zobaczył go na scenie 
dopiero wówczas, gdy miał za sobą spory kawał 
literackiej roboty. 

Ze wszystkich gatunków komediowych farsa 
starzeje się najszybciej, a jeżeli jednak zacho
wuje świeżość przez dłuższy czas. świadczy to 
o jej nieprzeciętnych zaletach. Nawet „Żołnierz 
królowej Madagaskaru", który przez tyle lat nie 
schodził ze sceny, ulegał już w końcu działaniu 
czasu. Ale od tego tradycyjne prawo sceny, po
zwalające „odmładzać" dawne utwory, przede 
wszystkim komedie i farsy, zużyte już długolet
nimi teatralnymi wędrówkami! Okazało się, że 

i farsa Dobrzańskiego znakomicie się do tego 
nadaje, a nawet, że takie przefasonowa11ie może 
jej wyjść na dobre. 

Juna n · Tu wiln, który poza twórczością _ póe
tycką żywo interesował się teatrem, stał się mi„ 
strzem takiej właśnie adaptacji. Już w dwudz.ie
stoleciu znany był ze współpracy z warszawskimi 
teatrzykami kabaretowymi, a popularni dziś ak
torzy (Dymsza, Sempoliński, Olsza, Zilnińska) . 

mają mu do zawdzięczenia niejeden sukces. Był 
też przez wiele lat kierownikiem literackim róż
nych teatrów satyrycznych i komediowych, tłu
maczył szereg arcydzieł scenicznych. Tuwim 
brał chętnie na warsztat stare komedie i farsy, 
przerabiał je, skracał, odświeżał, dopisywał tek
sty do znanych melodii i wplatał komponowane 
widowiska. W ten sposób przedłużył żywot nie-, 
jednej „Jadzi wdowie". 

W latach trzydziestych przyszła kolej i n,ą 

„żołnierza królowej Madagaskaru". Właśnie 

Julian Tuwim 



wówczas na . zamow1enie warszawskiego Teatru 
Letniego, mieszczącego się w Ogrodzie Saskim 
(zniszczonego w czasie ostatniej wojny), postano
wił •przerobić starą farsę Dobrzai1skiego. Zmie
nił tekst, odświeżył dowcip i humor, dopisał pio
senki, a w sukurs przyszedł :many kompozytor 
późniejszy twórcza „Mazowsza" - Tadeusz Sy
gietyński, który zebrał stare melodie i na nich 
oparł całą ilustrację muzyczną. W ten sposób 
powstał świetny wodewil, pełen warszawskiego 
folkloru, iskrzący dowcipem i zabawną sytuacją, 
a przy tym okraszony sporą dozą sentymentu. 
I przez długie miesiące powodzenie było zapew
nione. A obsada? Wymienić należy przede 
wszystkim ·niezrównaną Mirę Zimińską wraz 
z niezapomnianym Mariuszem Maszyńskim oraz 
Władysława Grabowskiego, Marię Żabczyńską, 

Marię Gellę czy Zofię Wierzejewską. 

Tadeusz Sµgiet~ńshi 

Gdy w roku 1947 wznowiono wodewil Dob
rzańskiego - Tuwima sukces był nlemniejszy. 
Wówczas obok Miry Zimińskiej wystąpił w roli 
Mazurkiewicza po raz pierwszy Ludwik Sem
poliński. Tuwim wygrzebał jeszcze sentymen~ 
talny wiersz napisany po powstaniu w r. 1848 

przez zapomnianego już dziś, a kiedyś bard:i;o 
popularnego poetę, Artura Bartelsa - „A tu jest 
Warszawa", do którego muzykę skomponował 

Sygietyński. Piosenka ta jeszcze bardziej aktu
alizowała widowisko, a Warszawiacy ze wzru
szeniem przyjmowali słowa bliskie ich sercom. 

żywimy nadzieję, że również publiczność 

Grudziądza i Pomorza zabawi się tak jak war-· 
szawska, że dawne .piosenki i melodie, walce 
i kankany, rpokazane trochę satyrycznie, trochę 

z humorem niefrasobliwym potrafią zabawić 

i wzruszyć, a nade wszystko przypomqieć przy
jemny obrazek obyczajowy nie z naszej już prze
cież epoki. 

Pomyślny stan każdej sceny zawis! od trzech 

glównych czynników: od dobrego rrpertuaru, od 

dobrych aktorów, którzyby grali ten repertuar, 

i od publiczności, któraby smakując w tym re

pertuarze, uczęszczaniem do teatru zapewniła 

mu podstawy materialnego bytu. 

Wladyslaw BogiLslawski 

(Najwybitniejszy polski krytyk teatralny 

drugiej polowy XIX w.) . 



Warszawa po upadku powstania styczniowego 
była · smutna, przygnębiona i przytłoczona: 

brzemieniem nakazów. Zamek nad Wisłą w są

siedztwie kolumny Zygmunta stał się _bastio
nem, z którego płynęły coraz dotkliwsze rozpo
rządzenia, podpisywane przez tego, co .zgniótł 

powstanie, namiestnika, hrabiego Berga. Nad 
bramą dziedzińca zamkowego od strony placu 
i kolumny widniał jeszcze co prawda wizerunek 
orła białego, ale był to jedyny znak polskości 
w tym miejscu. Dlaczego orzeł" ten przetrwał naj
bardziej wynaradawiające Polaków chwile, 
o tym mówi pewne wspomnienie z czasów, gdy 
rządził Królestwem Paskiewicz. Zwrócił się on 
do cara Mikołaja I z zapytaniem, co też uczynić 
z emblematem polskości. Car odpowiedział 

krótkG-: „Ostawit' etu pticu" (zostawić tego 
ptaka). „Ptak" został, ale dzieciom polskim za
broniono mówić w szkole w języku ojczystym 
i duszono każdy odruch o charakterze narodo
wym. 

To o tej Warszawie, jak gdyby zmalałej 

i ścieśnionej, z której bruku pragnął Kamil Cy
prian Norwid mieć bodaj jeden kamień , „na 
którym krew i łzy nie świecą", inny poeta. nie 
tak wielki, ale ogromnie w owym czasie l?OPU

larny, Artur Bartels, napisał: 
Niedowiarki, czcze umysiy, plotą nam 

[rozprawy, 
Że na lewym brzegu Wisły nic ma już 

[Warszawy . 
Ze ździczała, jak nieswoja, wszędy chwast 

fi trawy, 
że nec locus ubi Troia z tej dawnej Warszawy. 

I sam sobie odpowiada: 
Ale bylem sam, widziałem: choć tęskniejsza, 

[łzawa, 

Choć nie taka , jak ją znalem, ale jest Warszawa! 

A wyliczając wszystko, co w owej „zbiednia
łej" Warszawie pozostało, na pierwsz.Yrn niemal 
miejscu pisze: 

W teatrze stary Żółkowski wywal-uje brawa, 

U nóg ślicznej ModrzejewskiBj calutka 

[Warszawa. 

Bo teatry były istotnie jedynym w owym cza:.. 
sie miejscem, gdzie wolno było jeszcze otwarcie 
i publicznie mówić po polsku i gdzie publiczność 
znajdowała ujście duszonych uczuć patriotycz
nych. Więc choć afisze, zapowiadające „Mazepę" 
w teatrze „Rozmaitości" z Heleną Modrzejewską 
w roli Amelii, głosiły wstrzemiężliwie, że dra
mat ten napisał J . S., to jednak grywano sztuki 
wielkiego polskiego repertuaru, i to w znakami~ 
tej obsadzie wielkich aktorów tego czasu ... 

Chodziła więc Warszawa do teatru. Oczy
wiście, nie cała Warszawa, ale jej sfery uprzy
wilejowane: mieszczaństwo warszawskie, pluto
kracja, osiadła w Warszawie arystokracja, 
szlachta przyjeżdżająca na jarmarki wełniane, 
na. karnawał z córkami na wydaniu czy na wy
ścigi dla mocnych wrażeń. Ci zapełniali parter 
teatralny. Szumiały tam jedwabiem krynoliny 
strojnych pań, czerniały długie tużurki panów, 
przyciskających do piersi szapoklaki i gładzą

cych modne faworyty. Wyższe piętra zajmowało 
uboższe mieszczaństwo, studenteria, w rzadkim 
wypadku rzemieślnicy z rodzinami. Ale słowa, 

wypowiadane na scenie teatralnej, wybiegały 

daleko poza teatr, powtarzane wielokrotnie nie 
tylko po domach prywatnych, ale po ogrodach 
podczas przechadzek publicznych, w kawiarniach, 
bawariach czy nawet w zwykłych szynkach, 
a niejednokrotnie przed teatrem stał po spek~ 

taklu wielki, całkiem niewytworny tłum, przy
glądający się znanym i ulubionym aktorom w?r
szawskim. 

· Po latach żaloby narodowej, która rozpoczęła 
się jeszcze przed powstaniem, Warszawa,-sprag-



niona widowisk teatralnych, ciągnęła na nie 
tłumnie .. . 

W roku 1868, nastąpiły w teatrze warszaw
skim dwa ważne zdarzenia. Jednym było obję
cie po zmarłym prezesie Haukem prezesury tea
trów przez Sergiusza Muchanowa. Mówili sobie 
na ucho, że liczył się ogromnie z gustem i znaw
stwem sztuki swej żony Marii, z pierwszego męża 
pani Kalergis. Drugim zdarzeniem w dniu 4 paź
dziernika był pierwszy występ warszawski He
leny Modrzejewskiej w „Adriannie Lecouvreur" 
Scribe'a . .. 

Warszawa najbardziej ukochała wchodzące 

w tym czasie w modę teatry ogródkowe. Grywały 
tam latem przyjezdne z prowincj i trupy aktor
skie, -niejednokrotnie na wysokim poziomie ar
tystycznym. 

W owych ogródkach, z których pierwszy za
łożył w roku 1868 Jan Rusanowski, grywano nie 
tylko jakieś zakazane sztuczydła „podkasanej 
muzy", ale wiele sztuk młodych polskich auto
rów, którzy nie śmieli jeszcze wkroczyć na dużą 
scenę. Nie w innych, ale w ogródkowych teatrach 
zagrano po raz pierwszy takie sztuki, jak „Pan 
Damazy" Blizińskiego, „Czartowska ława'', lu
dowa sztuka Jana Kazimierza Galasiewicza czy 
„Matka Szwarcenkopf" Zapolskiej. Grano też 

w ogródku „Madame Sans Gene" z młodziutką 
Honoratą z Rapackich Leszczyńską, córką Win
centego Rapackiego a żoną wielkiego tragika, 
Bolesława Leszczyńskiego. 

Jest ciepły letni wieczór. Ulice Warszawy, 
skąpo oświetlone płomykami gazowymi, pełne są 
publiczności zdążającej do teatrów. Ogródki roz
rzucone były po całej niemal Warszawie. Mamy 
więc „Casino" na świętokrzyskiej, „Tivoli" i „Al
kazar" na Królewskiej, ogródek .,Pod Lipką" na 
Przejeździe koło pałacu Mostowskich, „Bellevue" 
na Chmielnej, „Alhambrę" na Miodowej, „Wo
dewil" na Nowym świecie. Nawet Praga ma 
dwa ogródkowe teatry: „Antokol" i „Antokol 

PAŃSTWOWY TEATR POPULARNY 
W GRUDZIĄDZU 

Dyr. i Kier. Art.: 

ALEKSANDER GĄSSOWSKI 

Żołnierz Królowej 
Madagaskaru 

wesoła przygoda starowarszawska 
według farsy 

STANISŁAW A DOBRZAŃSKIEGO 

napisał 

JULIAN TUWIM 

muzykę zebrał 

TADEUSZ SYGIETYŃSKI 

Inscenizacja i reżyseria 
ALEKSANDER GĄSSOWSKI 

ROMAN SZMAR 

dekoracje i kostiumy 
JÓZEF ZBOROMIRSKI 

choreografia 
ROMAN SZMAR 

przygotowanie muzyczne 
GRZEGORZ KARDAŚ 

kierownik literacki 
SZCZEPAN GĄSSOWSKI 



OSOBY: 
Obra:z I 

NA DWORCU W RADOMIU 

Saturnin Mazurkiewicz, .-!.. Roman Szmar 
mecenas z Radomia 

Kazio, je[lo syn - Stefan Kąkol 
Pan Hilary, - Zbigniew Kawieckl 

szykowiec radomski 
PaIU1.a Halineczka, - Marzena TomaszewskQ. 

jevo naTzeczona 
Nikifor 
Obywatel-m. Radomia 
Dziewcz~ z Iłl!ą . 
Delegat I 
Delegat II 
Delegat Ut 

- Miecz11slaw Bielecki 
.- Stanwaw Czader.f1d 
- Barbara Drogorób 
- Eugeniusz Nowakowski 
- Leon Łabędzki 
- Wladysław Kowalczyk 

Podróżni, tragarze, muzykanci 

Obraz Il 

Pani Mącka 
Pani Lemięcka 
Panna· Sabina 

U MĄCKICH 
- Maria Szczęsna 
- Zofia Tarska 
- Maria Murawska 

Mazurkiewicz - Roman Szmar 
Kazio - Stefan KąkoL 
Pan Władysław Mącki. - Antoni Chęciński 

senior 
Pan Władysław Mącki, - Stefan Kosmowski 

junior 
żorżeta - Barbara Drogorób 
Grzegorz - Stanisław Dawcz11k 

O br a z Il! 
W OGRÓDKU „ARKADIA" 

Pan A 
Pan B 
Reżyser 

Kamilla 
Tenor 
p. Mącki, senior 
p. Mącki, junior 
Mazurkiewicz 

- Zbigniew Katciecki 
- Stanisław C::aderski 
- EugenitLsz Nowakowski 
- Stanisława Woloszynóu·na 
- Wtadyslaw Kowalczyk 
- Antoni Chęciński 
- Stefan Kosmowski 
-- Roman Szma: 

Goście i Małiorzatki 

Obraz' IV 
ZA KULISAMI 

Kamilla, aktorka 
Mazurkiewicz 
Pan Mąckl, seniru' 
Pan Mącid, .junior 
Reżyser 

Kapcluc how ski. 
inspicjent 

Ruczkowska, 
garderobiana 

baletnice 
Aktor, grający lokaja 
Aktor, grający króla 
Tenor 

. ...:... Stanisława' Wolos.::11.RÓW'lta. 
-- Ro·man Szmar 
..,,,_ Antoni Cliąei'l\ski „ 
_... Stefan Kosmo~kl 
- Eugeniusz Nowakowskt 
- Leon Łab11dz~i 

-· Jadwiga Chętko 

- Jerzy Kocz11ński 
• • • 

- Wład11sław Kowalczyk. 

Obraz V 

W GARDEROBIE KAMILLI 

Kamilla 
Mazurkiewicz 
Reżyser 

- Stanisława Wofoszynóu:na 
- Roman Szmnr 
- Eugeniusz Nou·(lkowski 

Obraz VI 

W HOTELU „EUROPEJSKIM'' 

Mazurkiewicz 
Kamilla 
Ruczkowska 
P. Mącki, SE:nior 
P. Mącki, junior 
Pani Mącka 
Pani Lemięcka 
Panna Sabina 
Kazio 
Kelner 

- Roman Szmar 
- Stanisława Wóloszynóu·na 
-- Jadwiga Chętko 
- Antoni Chęciński 
- Stefan Kosmowski 
- Maria Szczęsna 
- Zofia. Tarska 
- - Maria Murawska 
-· Stefan Kqkol 
- - HenT11k Kleps '. Finał w wykonaniu całego zespołu 

Kontrola tekstu: 

Jadwiga Chętko 

Prowadzi przedstawien;e 

' Jerzy Koczy11slri 



Zielony". Na Długiej w Warszawie mamy „Eldo
rado", gd:z:.ie jest stale tłoczno, bo występuje tu 
„Zimajerka", Qperetkowa „gwiazda" Adolfina 
Zimajer. Tu też zadebiutował Ludwik Solski 
w trupie Anastazego Trapszy. 

Do ogródk6w tych każdej wiosny zjeżdżają 

trupy prowincjonalne, jak 1poznańska pod kie
rownictwem Karola Doroszyńskiego, jak inne 
pod wodzą takich reżyserów, jak Anastazy Traip
szo, Józef Puchniewski, Paweł Ratajewicz, Maj
drowicz. 

Roman Szmar 

Przedstawienia rozpoczynają się już w czerw
cu, a od maja publiczność warszawska robi za
kłady, jaka trupa wydzierżawi jaki ogródek. 
Latem, gdy matki z dziećmi wyjadą na letnisko, 

a „wyższe towarzystwo" udaje się do wód za
granicznych, bywają w ogródkach „słomiani 

wdowcy", którzy, wyprawiwszy rodzinę na wa
kacje, tu spędzają wieczory, zakończone wyciecz
ką do zamiejskiej Sielanki czy Marcelina. Zajeż
dżają wtedy przed ogródki dorożki na gumach 
(ich główny postój jest przed Hotelem Europej
skim na Krakowskim Przedmieściu) i wysiadają 
z nich brodaci pan9wie w cylindrach, nierzadko 
z szkiełkiem monokla w oku, w towarzystwie 
wygorsetowanych pań, których boa lśnią barw
nymi piórami w blasku kolorowych latarek, ilu
minujących wejście do owego „przybytku Talii 
i Melpomeny", jak się wówczas poetycznie wy
rażano. 

Ale przychodzi tu i inna publiczność: ci, co 
nie opuszczają latem Warszawy - rzemieślnicy, 

drobni urzędnicy z żonami, które do ogródka nie 
są obowiązane ubierać się tak strojnie jak do 
zamkniętych sal teatralnych. 

(Fragmenty z książki „Opowieści warszawskie" 
P. I. W. 1954) 

Franciszek Kostrzewski 

Po n•idowisku przed teatrem 



7<ronikarza zanotowali ... 

WYNALAZKI XIX W. 

Wagon automatyczny Pana Mękarskiego po
rusza się za pomocą ściśnionego powietrza na
syconego gorącą parą i toczy się po szynach 
wzdłuż ulic. Przyrząd ten jedzie bez hałasu, ru
sza, zwraca się i zatrzymuje łatwiej, aniżeli 

nasze wagony konne i raz nabity przebiega około 
IO wiorst. 

Pru - .. Kroniki" 1877. 

TEATRZYKI OGRÓDKOWE 

Mają ogródki złą, ale mają i dobrą stronę. Po 
pierwsze dają sztuki nowe, nieraz i bardzo 
dobre - i to dają nierównie prędzej, aniżeli na
sza wielka scena, po wtóre, bądź co bądź, uczą 
języka, uczą czasem i pięknych myśli, budzą 

zacne uczucia, aby tylko jak najwięcej i jak naj
częściej! Gdyby wam chodziło o dowiedzenie się, 
która z trzech trup ogródkowych jest najlepszą, 
powiedziałbym że opery wychod7.ą w „Tivoli", 
operetki w „Eldorado", a komedie w „Alham
brze" - dramaty wszędzie słabo. 

Sienkiewicz - „Niwa" 1875. 

JUŻ WÓWCZAS ANONIMY? ... 

Rzecz dziwna, że w ostatnich właśnie czasach 
anonimy rozpowszechniły się w Warszawie. 
Przypisać to należy n·ie tyle obniżeniu się moral
nego poziomu, ile raczej temu, że dziś lada 
szewcki terminator posiada sztukę foremnego 
stawiania liter i na moralnych drogach szuka 
satysfakcji za. to, że mu na przykład uszy kiedyś 
wytarto. 

Opierając się na skargach, jakie nas obcho
dzą powiedzieliśmy, że anonimy upowszechniły 
się w Warszawie. Dzięki temu ogół traktuje je 
dość chłodno, mimo to jednak zdarzają się jed
nostki, które . nieco goręcej sprawę biorą do 
~erca. 

Prus - „Kroniki" 187.7. 

ACH, TE ZBYTKI ... 

Zbytek u nas niewątpliwie istnieje. Objawia 
się on nie tylko w postaci czte!"ystarublowych 
sukien, trzydziestorublowych kapeluszy, sturub
lowych okryć, ale jeszcze: skłonnością do jada
nia ostryg w handelkach, do fundowania zbyt 
obfitej kolacji, wynajmowania zbyt obszernych 
lokalów, kupowania zbyt drogich mebli. 

Prus - „Kroniki" 1877. 

W ARS ZA W A SIĘ ROZTELEFONOW ALA 

Zapisać należy szybkie upowszechnienie się 

telefonów, naczynia osobliwego .nabożeństwa, 

które przenosi mowę ludzką na znakomite od
ległości. 

Prus - „Kroniki" 1877. 

WARSZAWA ROZTEATHZONA 

Na całym świecie teatr zajmuje tylko wieczo
rem w godzinie swoich przcdstawieil, u nas dzie!l 
cały od samego rana ... Nie ma też lepszego 
dla teatru aniżeli Warszawa miasta, żadne nie 
jest bowiem tyle co ona rozteatrzone. 

Baronowa X Y Z - „Towarzystwo 
Warszawskie" t. II 1889. 



ACH, TEN TEATR! 

Wiadomo, że pani Modrzejewskiej bawiącej 
obecnie w Ameryce, miejscowa sztuka i litera
tura wysłały prezent na imieniny. Artyści teat
ralni dali jej pudło cukierków, a literaci wiersze. 

,Otóż .dowiadujemy się, że znakomita rodacz
ka · nasza odebrawszy prezenta te była tak za
chwycona, iż ledwie zdołała wykrzyknąć : 

- Ach jakże mi to przypomina warszawski 
teatr i warszawskich poetów! . .. 

Trzeba jeszcze wiedzieć, że statek wiozący 
cenne podarunki spotkał się w drodze z burzą, 
skutkiem czego cukierki nasiąkły solą gorzką 

i stały się podobne do osłodzonych pigułek, 

a wiersze z tego samego powodu i.<legły silnemu 
rozwodnieniu. 

Prus - „Kroniki" 1877. 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
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I w Grudxlqdzu I 
p w dużym -wyborze na raty i za gotówkę: 

konfekcf ę, artykuły goapodaratwa 
d~mow11go, radioodbiorniki o 

e 

c 

a 

w sklepach PSS 
Nr 64 Al. 23 ·Stycznia 60 
Nr 66 ul. Długa 2 
Nr 67 ul. 1 Maja 18 
Nr 68 ul. 1 Maja „ Gosposia" 

Ponadto ~ duiy wybór obuwia 
w sklepach Nr 66 ul. Długa 2 

Nr 69 ul. Sienkiewicza 6 
Tekstylia: sklep nr 65 ul. Wybickiego 39 

Blellznę?damakq, męakq: ~ ,\ 
sklep nr 71 ul. Wybickiego 44 

Galanterię akórzanq: 
pawilon _ul. Wybickiego 7 

Galanterię -włóklenniczq: 
sklep nr 73 ul. Staro 42 

Zabawki I konfekcję dzieclęcq: 
sklep nr 70 ul . 1 Moja 5o 

Z hi~torii -pol~kia'ło -łaałru 
ALOJZY ŻÓŁKOWSKI (1814-1889) 

Był synem Alojzego Fortunata Zółkowsklego, 
znakomitego aktora komediowego, a także re
daktora humorystycznych pisemek: „Momusa" 
i „Podpourri". Na scenę warszawską wstąpił 

w 1833. Tam też pozostał do końca życia. Nazy~ 
wano go fenomenem komedii, aktorem z „bożej 
łaski". Był też dobrym śpiewakiem. Tworzył 

wspaniałe kreacje .przeróżnych typów charakte
rystycznych: karierowiczów, samolubów, dziwa
ków, dorobkiewiczów, a także hrabiów i wielkich 



panów. Upodobał sobie najlepsze role z polskie
go i fra11cuskiego repertuaru komediowego. 
W sztukach Aleksandra Fredry święcił triumfy 
jako Pan Geldhab, Pan Benet, Szambelan, Ko
koszk.iew.icz („Jestem zabójcą"), poza tym 
w „Drzemce Pana Prospera" i „Consilium facul.:. 
tatis" J . A. Fredry, : w „Majstrze i czeladniku" 
Korzeniowskiego, w „Hrabinie" Moniuszki (Pod
czaszyc). · · 

Alojzy Zółkow.ski był przez kilkadziesiąt lat 
bożyszczem warszawskiej publiczności (nigdzie 
poza Warszawą nie występował), swoją niezrów
naną _grą ściągał do teatru tłumy ludzi, a naj
wytrawniejszych krytyków v.rprowadzał w zdu
mienie i entuzjazm. Żeromski notował w swych 
dziennikach: „Widziałem żółkowskiego w „Zło

tym cielcu". Tam można się zaśmiać, zasmarkać, 
zapłakać ze śmiechu. Grę każdego aktora można 
jakoś określić - Zółkowskiego niepodobna. Jego 
trzeba widzieć". Albo: w „Sztuce przypodobania 
się"' upija się Zółkowski. Teatr trzęsie się, drży, 

paradyz gwiżdże i wyje z radości, loże chicho
czą, biją oklaski". Jeden z ówczesnych krytyków 
teatralnych pisał: „Trudno byłoby wskazać dru
giego aktora ozdobionego tyloma laurami, bo też 
rzeczywtiście trudno w Europie znależć drugiego, 
który by mu dorównał potęgą talentu•·. 

Alojzy Żóikowski znany był również z nie
przeciętnego dowcipu, nierzadko złośliwego . Oto 
kilka ciętych replik Zółkowskiego, zanotowanych 
przez jego kolegę, Władysława Krogulskiego: 

Po dłuższej chorobie artretycznej spotkał 

Zółkowski na ulicy osobę, do której był niezbyt 
przyjaźnie ustosunkowany. To też stereotypowy 
dialog na temat jego choroby brzmi tak: 

- Byłeś Pan chory, a na twarzy tak świetnie 
wyg~ądasz! 

- Bo też ja, mój drogi, na twarzy nie byłem 
chory. 

Zdarzyło się, iż Załkąwski . .rni9ł kilka osób 
na obiedzie, a mieszkał w Warszawie przy ulicy, 
którą zwykle defilowały pogrzeby. W czasie oży
wionej rozmowy doleciały nagle dzwięki marsza 
żałobnego, a ktoś z _gości odezwał się : 

- Jaka to śliczna muzyka! 

- Tak - cedzi przez zęby Zólkowski - ale 
libretto obrzydliwe. 

Zółkowski zapytany co sądzi o jc:dnym z uta
lentowanych kolegów, obdarzonym zdolnościami 
intuicyjnymi, odpowiedział: 

- Tak, to szczęśliwy aktor. Publiczność 

myśli, że on myśli. 

Pewnego razu przyszedł do garderoby Żół
kowskiego jego przyjaciel, znakomity tancerZ, 
Jan Popiel, który w trakcie pogawędki zapytał 
aktora: 

- Powiedz mi, kochany panie Alojzy, dla
czego tak się dzieje, że · ja tyle lat poświęciłem 
scenie, odtwarzam przecie wspaniałe role, 
a nigdy nie mam takiego uznania, jak ty, którego 
zawsze brawem witają. Czym się różni aktor od 
tancerza? 

Zółkows~i, zdradzając niezadow9lenie z tego 
porównania, palnął kwe~tię z katechizmu: 
„Czym się różni' człowiek od: innych stworzeń"? 

- Rozumem -i mową; mój .,drogi. 



Kierownik Techniczny 

MAKSYMILIAN ROHN 

Stolarnia 

TEOBALD ORZECHOWSKI 

Malarnia 

JÓZEF ZAMYSLEWSKI 

Pracownia krawiecka męska 

ANTÓNISOŁOBODOWSKI 

Pracownia krawiecka damska 

ZOFIA LEWANDOWSKA 

Perukarnia 

STANISŁAW CICHO:f.l 

MARIA BRZOSKO 

Rekwizyty 

ZBIGNIEW SZUKAJ 

Swiatła 

TADEUSZ SZIMING 

Maszyniści 

STEFAN SŁONINA 

HENRYK ZAKRZEWSKI 

JAN KAMrn'SKI 

JAN JEJOR$Kl 

Dział Objazdu i Org~izacji · przyjmuje 
zamówienia na przedstiiwienia ~amknięte 
oraz bHety <lila szkół, :instytucji i'Zakładów 

pracy. 
Informacje: Telefon 25-94, wewnętrzny 3. 

OGŁOSZENIA 

REKLAM DO PROGRAMOW 
przyjmuje SEKRETARIAT TEATRU 
I ORGANIZACJA WIDOWNI 

Tel. 25-94 

MIEJSKI HAND :.L 
DETALICZNY 
Art. Pr1emYsł. - Spożywczymi 
P. P. w 'Grudziqdzu 

r:m1e 

Poleca szeroki · asortyment konfekcji 

wiosenno - letniej damskiej, męskiej, 

młodzieżowej i dziecięcej w sklepach: 

Al. 23 Stvcznlo 72 I 74 
ul. Mickiewicza nr 16 
ul. Długa nr 22 · 
ul. Wvbickiego nr 214 i nr 17 
ul. Długa nr 1 - Dom To~rowy p. 

Sklep fuirzoraki przy ul. Starej nr 13 poleca 
oprócr luter równ eż bog.otq kolekcję ubiorów 
i ok•yć damakich produkcji Doinu Odzieżowego 

„TELIMENA" w lodzi. 

Wyżej podane sklffpy · prowadzą · również 
sprzedaż ratalną odzieży w cenie od 700 zł 
wzwyż no bordzó .dogodnych warunkach. 






