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WESOLA PRZYGODA VIARSZAlftlSKA 
W 3-CH AKT ACH (6-CIU OBRAZACH) ZE ŚPIEWAMI I TAŃCAMI 

Napisał '-1ulian Tuwim 
według znanej komedyi Stanisława Dobrzańskiego 
Opracował muzycznie Tadeusz Sygietyński 

Mazurkiewicz, mecenas z Radomia - Pan Jacek Opolski 
Kazio, jego syn - Pan Krzysztof Bauman 
Kamilla, aktorka - Pani Nina Mazgajska 
Pani Mącka - Pani Janina Bocheńska 
Pani Lemięcka - Pani Lidia Jeziorska 
Panna Sabina - Pani Ewa Nawrocka 
Zawiadowca stacji - Pan Feliks Woźnik 
Obywatel - Pan Janusz Swierczyński 
Grzegorz - Pan Marek Rrjski 
Pan Władysław Mącki senior - Pan MieczyS'ław Błochowiak 

REŻYSERIA- Pan Jan Jeruzal 
SCENOGRAFIA- Pani Małgorzata Treutler 
CHOREOGRAFIA- Pani Zofia Kuleszanka 

Asystent reżysera 
Sufler 
Inspicjent 
Kierownik działu technicznego 
Specjalista d/s realizacji 

scenicznych 
Kierownik pracowni 

elektroakustycznej 

- Pani Ewa Nawrocka 
- Pani Helena Tuliszewska 
- Pan Zbigniew Grabski 
- Pan Józef Karbowiak 

- Pan Piotr Rzepecki 

- Pan Stanisław Jeziorski 

Pan Władysław Mącki junior 
Kopciuchowski, inspicjent 
Kuczkowska, garderobiana 
Reżyser 

Tenor 
Kelner 
Pokojówka 
Panna Halineczka 
Balet 

- Pan Marek Kozak 
- Pan Andrzej Skupień 
- Pani Stefania Massalskr 
-XXX 
-XXX 
-XXX 
-XXX 
-XXX 
- Pani Janina Bocheńska 

Pani Lidia Jeziorska 
Pani Ewa Nawrocka 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE oraz muzyka prologu i piosenki 
Kami Ili- Pan Kazimierz Rozbicki 
Kierownik literacki 
Kierownik muzyczny 
Sekretarz literacki 

- Pan Robert Tutak 
- Pan Kazimierz Rozbicki 
- Pani Grażyna Antoniewicz 

Kierownik pracowni krawieckiej - Pan Jan Marciniak 

Kierownik pracowni stolarskiej - Pan Jan Świderski 

Elektroakustyk - Pan Jan Laskowski 

Główny brygadier sceny 

Farbiarka-modystka 

Modelator 

Tapicer 

- Pan Stanisław Kawalec 

- Pani Apolonia Kuźmicka 

-- Pan Tadeusz Gościniak 

- Pan Władysław Teodorowicz 

Bilety sprzedają się codziennie z wyjątkiem świąt w Biurze zamówień, pomieszczonym w gmachu Teatralnym, od strony 
ul. P. Findera, na pierwszym piętrze, od godziny 8-mej z rana do 3-ciej po południu, w kasie teatralnej od strony 
ul. P. Findera, od godziny 12-tej w południe do 2-giej po południu oraz na 1-ną godzinę przed przedstawieniem. 

Początek o godzinie szóstej wieczorem. 
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WIADOMOSCI RO Z NE 
O JULIUSZU· SŁOWACKIM 

W książeczce Lesława Łukaszewicza „Rys dzie
jów piśmiennictwa polskiego" (Poznań 1858) czyta
my na str. 125: 

Juliusz Słowacki, urodzony 1809, syn Euzebiusza, 
uczył się w Wilnie - umarł w 1849 r. Dwukrotnie 
zapędzał się do dramatu i widoczna, że tylko jako 
pod obcym wpływem zostający tworzył, mianowicie, 
że za drugim zawodem Szekspir nań działał. We 
wszystkim, co jego muza wyśpiewała, znajdziesz 
ustępy piękne, a całość zawsze niesmaczną albo 
skrzywioną. Pospolicie dziwaczy!! Tylko powieść 
„Jan Bielecki" udała mu się!! 

LEKARSTWO PR6STE NA BÓL ZĘBÓW 

Najgwałtowniejszy ból zębów w pół godziny usta
je, za użyciem następującego sposobu: weź chrzanu 
surowego, utrzyj go na tarce i wziąwszy szczyptę, 
przyłóż przez płótno do pulsu ręki tej, z której 
strony zęby bolą: trzymaj ten chrzan póty, aż zacz
nie naciągać, nie trzeba jednak nigdy dłużej trzymać 
nad pół godziny, bo chrzan naciągnie znaczny pę
cherz na ręce, który potem wielki ból sprawuje. 

(„Kalendarz Lubelski" na rok 1873) 

TELEFONY WARSZAWSKIE 

HAPPY END 
W Bukareszcie grano niedawno tragedyję 

„Romeo i Julia", a że Publiczność na drugą repre
zentację zebrać się nie chciała licznie, więc na trze
cie przedstawienie było w afiszu: „Dziś .. Romeo 
i Julia nie umrą, ale połączą się i szczęśliwie żyć 
będą." 
(„Kurier Warszawski", 1835, nr 82) 

ŻAŁOSNY ROZKŁAD JAZDY 

Minęło lat jedenaście od dnia, gdy z War
szawy wyruszył pierwszy pociąg. I oto po j e d e -
n as tu latach. „Rozkład jazdy na drodze żelaznej 
warszawsko-wiedeńskiej" przedstawiał się następu
jąco - jakże żałośnie! 
Z Warszawy odchodzą pociągi: 
O godz. 9 minut 15 rano osobowo-towarowy do Czę
stochowy i Łowicza. 
O godz. 5 po południu osobowy do Granicy i Ło
wicza. 
Do Warszawy przychodzą pociągi: 
O godz. 10 minut 40 rano osobowo-towarowy z Ło
wicza. 
O godz. 6 minut 5 wieczór osobowo-towarowy z Czę
stochowy i Łowicza. 
O godz. f1 wieczór osobowy z Granicy i Łowicza. 
(„Gazeta Codzienna", 1856, nr 13) 

SŁYNNY TEATR Z MEININGEN W WARSZAWIE 

Zarząd telefonów warszawskich ogłosił sprawozdanie z ruchu 
telefonicznego w r. z., ciągle w mieście naszym wzrastającego. Mia
nowicie w r. 1882, tj. pierwszym zaprowadzenia telefonów, było 

abonentów 163, w r. 1883 cyfra (powinno być 1 i cz ba · - Red.) 
ta podniosła się do 302, w r. 1884 do 416, a. na koniec w ubiegłym 
roku liczono 520 abonentów. Ogółem rozmów prowadzono w r. 651 
- 497, najwięcej z nich było w czerwcu, a najmniej w marcu. Naj
bardziej zajęte są aparaty telefoniczne między 10-ą a 1-ą pp., na
stępnie między 8-ą a 10-ą rano, po czym rozmowy słabną i dochodzą 
minimum w godzinach po północy. Na ogólną liczbę 520 telefonów 
posiadają ich m1jwięcej biura i kantory (426), najmniej mieszkania 
prywatne (76). Najwięcej rozmów telefonicznych przypada na re
si.aurac)e, l1ote1e 1 redakcJe. Ponieważ abonament roczny wynosi 
rs. 150 od jednego aparatu, a wszystkich rozmów prowadzono 
w r. z. 651 w 520 telefonach, przeto koszt jednej rozmowy da się 

przecięciowo obliczyć na ll3/4 kop. 

Truppa meiningeńska przybyła do Warszawy z Moskwy onegdaj 
wieczorem umyślnym pociągiem. Dekoracje i przybory truppy przy
wieziono w 24 wagonach towarowych. Przybory zwożono wczoraj 
cały dzień ' z kolei terespolskiej do gmachu teatralnego, gdzie je 
składano w salach redutowych. ( ... ) Pierwsze widowisko truppa da 
w piątek wystawiając Juliusza Cezara Szekspira i powtórzy je 
w sobotę i niedzielę. Z powodu ~rudności przygotowania sceny 
sztuki dawne będą po parę razy z kolei każda ale później żadna. 
już powtórzoną nie będzie (.„). Role w C~zarze obs~dzone są . jak 
następuje: Cezar - Richard, Brutus - Weiser, Antoniusz - Willy, 
Kasjusz - Teller, Kask - Otto, Oktawiusz Cezar - Barthel, 
Kalpurnia - Maria Berg, Porcja - Olga Lorenz, Lucjusz -:- Ma
tylda Wentzel. Prócz tego przyjmie udział cały skład truppy i około 
100 statystów, których przyuczeniem zajmuje się dyrektor 
Chronegk. 
(„Kurier Poranny", 7.V.1885 r. nr 125) 

WIADOMOŚCI POLITYCZNE 
W sprawie pokoju rosyjsko-tureckiego ostatnią wiadomością jest 

doniesienie, jakoby rada ministeryalna turecka zaakceptowała układ 
i zaleciła go do sankyi sułtanowi. Odtąd, jakkolwiek kilka dni 
znowu upłynęło, nic pewnego, oprócz stereotypowych yogłosek nie
słychać o losach traktatu. W uzupełnieniu telegraficznej wieści 
dodamy tylko, że uchwałę rady ministeryalnej poprzedziła długa 
i ostra dyskusya. Wnosić stąd należy, iż w sprawie przygotowanego 
już układu istnieją jeszcze w Wielkiej Porcie ważne różnice ~dań, 
a przeto i cały traktat znowu jako zakwestyonowany chwilowo 
uważanym być może. 

(„Tygodnik Ilµstrowany", 1886, nr 169) 

PIERWSZE SLIZGAWKI W WARSZAWIE 

Za przykładem danym z Paryża, ślizganie się na łyżwach jest 
u nas w modzie, czego dowodem Stawy Łazienkowskie i w Saskim 
Ogrodzie, w których można spotkać wielu amatorów tej pełnej ruchu 
zabawy. 
(„Gazeta Codzienna", 22 lutego r. 1858) („Nowiny", nr 40 z 29 stycznia (10 lutego) 1879 r.) 

NINA 
Powieść współczesna 
przez ESTEJĘ 
(ciąg dalszy) 

Ksanio wyjechał na Litwę 
na czas dłuższy. Tam przy po
mocy kapitału z nowozaciąg
niętej na Krusznicę pożyczki 
towarzystwa, ratuje resztkę 
ojcowskiego majątku. I ślub 
odłożony na całe pół roku. Tak 
chciała Andzia i woli jej stało 
się zadość. 

Ona mnie w liście swym 
błaga, bym na lat parę termin 
ślubu oddaliła. Ale to niemoż
liwe. Rozumiem, że chce przez 
to bym zerwała, tego jednak 
nie zrobię przenigdy. Tego 
zrobić nie mogę dla wielu 
względów. Pierwszy i najważ
niejszy, że go kocham, a drugi, 
że on mnie kocha. Potem, 
pieniędzmi memi wydobywam 
go z toni, gdybym za niego 
nie wyszła ratując jego byt 
materialny, zrujnowałabym je
go byt moralny, więc to nie
możliwe. Zresztą i w to wierzę 
jeszcze, że znajdzie w sobie 
siłę na zwalczanie pokusy. 

Andzia moja serdeczna! 

Tak rzadko pisywałyśmy 
w ostatnich latach do siebie! 
Uległam jej o tyle, że ślub 
odłożyłam na czas dłuższy. Nie 
mogę się upierać po dziecin
nemu. Lepiej, że Ksanio głę
biej odczuje następstwa sza
lonej nieopatrzności swojej. 
Pół roku!.„ Tęsknić za mną 
będzie, bo mnie kocha, czas 
ma do rozpamiętywania czy
nów swoich. Widywać się nie 
będziemy przez czas dłuższy, 
a on tak pokornie, tak smutno 
zgodził się na wszystkie wa
runki, szaloną ofiarę robiąc ze 
swej miłości własnej! Gdyby 
nie ja, byłby sobie życie ode
brał, a to nie pozy, to prawda, 
człowiek, który nie ma za
miaru wykonać tego co mówi, 
nie potrafiłby pisać jak on 
w swym pierwszym liście po 
rozłączeniu się naszem do 
mnie pisze: 

„Droga moja! Niebezpieczna 
to była próba, na którą mnie 
skazałaś. Rozłączenie z tobą 
jest dla mnie pasmem walki 
z pokusą. Rozumiesz jaką po
kusą, a ja dziwię się jak mogę 
stawić opór dręczącej idee fixe. 

Pierwszej nocy widziałem tyl
ko rewolwer; oczy zamykałem 
by się pozbyć tej halucynacji, 
a myśl powracąła uparcie do 
idei „nie żyć". 
„Właściwie było to jedyne 

wyjście - mówię ,,było" a nie 
„jest", bo znalazłem inne, dzię
ki tobie, ty, geniuszku mój, 
tak uparcie czuwający nadem
ną. Bo czuwasz pewnie, inaczej 
jakaż moc silniejsza od mojej 
„idee fixe", mogłaby zatrzymać 
rękę moją, gdyby wszystko 
co we mnie jest, rwało się do 
śmierci? 

Nie pozwoliłaś mi, obyś nie 
pożałowała tego jedyna, obyś 
nie pożałowała! To pragnienie 
jest mi teraz celem. 

Więc słuchaj, jak dalece 
masz mnie w ręku twojem. 
Gdy nie mogłem się otrząsnąć 
z tego jedynego pragnienia. 
„przestać istnieć", zdobyłem się 
na jaką mnie stać było przez 
chwil kilka. Klucz od biurka, 
w którem mam moje rewolwe
ry, a trudny do dobrania, bo 
gatunek dość skomplikowany, 
otóż klucz ten, pb szczelnem 
zamknięciu szuflady wyjąłem, 
i po nocy jak warjat, albo 

widmo jakieś, po ciemnej 
deszczowej nocy błądziłem, 
zatapiając się w ciemnościach, 
słuchają wycia opętanego wi
chru, potykając się po kamie
niach i wybojach, aby dojść 
do najbliższej sadzawki i -
zamiast siebie klucz utopić. 

Przyznaj, że to mocno 
śmieszne, nie odważyłbym się 
tych szczegółów tobie donosić, 
ale że robiąc to wszystko czu
łem się automatem, pchanym 
inną, ale moją wolą, więc 
pytam, czy ty mi to podykto
wałaś? 

Wiedziałem, że modlisz się 
za mnie, za „zgubioną duszę 
twoją". Może to autosugestia, 
ale choć nie wierzę, by był 
ktoś co nas słucha i wysłuchać 
może, przecież chciałem mimo
wolnie być tym, który, twoją 
modlitwę odgadując, spełnia. 

Czemu siebie zamiast klucza 
nie wrzuciełem w tę jamę 
głęboką? To już . lepiej rozu
miem - brudna tam woda, 
a do fizycznego brudu straszny 
wstręt czuję. Dawniej myśla
łem, że i do moralnego, teraz 
myślę to samo, ale przed tobą 
nie śmiem się z tern odezwać. 

Otóż, kochana, gdy raz 
klucza się pozbyłem, myśl o 
rewolwerach stała się mniej 
zaciekła, stała się mniej do
kuczliwa. Potrzebaby było zwy
ciężać zapory fizyczne, mater
jalne, by do tych rewolwerów 
trafić. 

A to właśnie choroba moja, 
nerw którego mi brakuje, 
nerw woli. Zapory łamać! Na 
tę samą myśl trwoga mnie 
ogarnia. Patrz, jak ci się spo
wiadam najmniejsza zapora, 
najmniejsza trudność wystar
cza, bym się cofnął od spraw 
najważniejszych. 

To może powód, dla którego 
nie zabrałem cię sobie zaraz, 
gdy cię pokochałem, nie mia
łem odwagi życia zmieniać, 
a czułem, że trzeba je będzie 
odmienić. To także powód dla 
którego gdy raz komu innemu 
siebie przyrzekłaś, nie byłbym 
się zdobył na wyrywanie cię 
z obcej dłoni, aby nie mieć 
przeszkód do zwalczenia. Gdy
by nie ów pożar i nie omdle
nie twoje, które mi cię oddało 
na pozór obumarłą i przykuło 
do ciebie na wieki, to może 
byłabyś szczęśliwszą, niż jesteś. 

(Dalszy ciąg nastąpi) 

Opracciw~~ie programu - Robert Tutak. Opracowanie techniczne - Czesław Zakowsld. w programie wykorzystano m. in. teksty: Karola Estreichera „Teatra 
w Polsce , PIW 1953, T. Il i Ili), Tadeusza Zeleńsk1ego (Boya) („Flirt z Melpomeną. Wieczór v i VI" PIW 1964, str. 593), Karola Irzykowskiego(„ Recenzje 
teatralne. W~~ór", PIW 1965, str. 495-;-7), Juliana Tuwima („Cicer cum caule czyli groch z kapustą", 1963), fragment powieści „Nina'', zamieszczony w Kurierze 
Warszawskim , nr 108 z dn. 7 (20) kwietnia 1901 r. Tekst piosenki finałowej - Tadeusz Zeleński (Boy). 
Adres teatru: ul. P. Findera 12, 75-729 Koszalin, tel. 222-67, centrala 220·58(9). Druk „Intropol" Koszalin zam. 5~7. Nakład 3000 egz. A3X2 U-12/87. 

Cena zł 10,.._ 



Warszawa, d. 161291 lutego 1880 r. Nr 9 Serya druga - rok ·ósmy 

WYDANIE SPECYALNE 

REDAKCYA I PRENUMERATA 
W }VARSZAWIE I EKSPEDYCYA GŁÓWNA: 

PRENUMERATA 
NA PROWINCYI: 

We wszystkich księgarniach 
i kantorach pism peryodycz
nych po cenie rocznie rs. 6, -
półrocznie rs. 3, - kwartalnie 
rs. 1 kop. 50, - miesięcznie 
kop. 
Każdomiesięcznie jako premium 
dołącza się jeden zeszyt „Pod
ręcznej Encyklopedyi Powszech
nej'' i jeden tom powieści lub 
utworów popularnych nauko-

Nowolipie Nr 2414/15 (nowy 10). 

Administracya otwarta codzien

nie, z wyjątkiem niedziel i 

świąt ważniejszych od godz. 10 

do 5. 

Rocznie rs. 8, - półrocznie 

rs. 4, - kwartalnie rs. 2. 

W Austryi, we Lwowie: w księ

garni Bichtera, cena roczna 

14 guldenów; w W. Ks. Po

znańskiem u M. Leitgebera 

8 talarów. 

Rękopisy drobne nie zwracają 

się. 

wych. · 

SPIS ARTYKUŁÓW: 
Wiadomości teatralne: - (Rok .t879) Bój p. p. Jana Dobrzańskiego i jego syna Stanisława Dobrzańskie
go, autora znanej komedyi „Żołnierz królowej Madagaskaru", o entrepryzę teatru lwowskiego, - Inne 
wiadomości o p. St. Dobrzańskim, - (Rok 1925) Z Teatru im. Bogusławskiego „Żołnierz królowej Ma
dagaskaru", farsa w trzech aktach Stanisława Dobrzańskiego, - (Rok 1930) „Żołnierz królowej Mada
gaskaru" Juliana Tuwima, - Ciąg dalszy powieści „Nina", - Wiadomości różne. 

WIADOMOŚCI TEATRALNE 
ROK 1879 
Bój p. p. Jana Dobrzańskiego i jego syna St. Dobrzań
skiego, autora popularnej farsy „Żołnierz królowej Ma
dagaskaru", z p. Miłaszewskim o entrepryzę teatru lwow
skiego. 

W pierwszym roku entrepryzy (1864 r.) dał Miła
szewski 120 widowisk. W ciągu tych grano 49 sztuk 
po raz pierwszy. Oryginalnych było 47, tłomaczeń 74. 
Nigdy jeszcze repertoar nie był tak obfity i nigdy mimo 
tego, krytyka nie napastowała go o zły repertoar. 

Z góry było postanowionem, zanim jeszcze rozpoczął 
działalność, upatrywać w tejże nieuctwo, podstęp, niepa
tryotyzm. 

Wytoczyła się utarczka piórowa. Z podzjazdowej 
wojny utworzyła się kampania formalna. Dziennikarstwo 
wypowiedziało Miłaszewskiemu wojnę uprzedzeń, za
wiści, niechęci i zarzutów. Głównym organem była 
„Gazeta Narodowa" czyli Jan Dobrzański. 

Terroryzowano go tendencyjnie, poniżano i czerniono 
wobec opinii (p) ulicznej. Agitacye rozpoczęte od chwili 
objęcia teatru, nie ustały ani na chwilę przez lat pięć, 
a doszły punktu kulminacyjnego w ostatniej machinacyi 
adresowej, celem wywarcia nacisku na Wydział krajowy 
i kuratoryę skarbowskiej fundacyi. • 

·Nie pomogło nic założenie w r. 1869 Towarzystwa 
przyjaciół sceny narodowej; które popierać miało Dy
rekcyą w kierowaniu sceną i utworzeniu szkoły drama
tycznej; nie pomogło wydawanie „Kuryera teatralnego" 
r. 1870-71, który wąlczył z agitacyą ,,Gazety Narodo
wej"; usunięcie Miłaszewskiego z entrepryzy było posta
nowionem, bo teatr objąć zapragnął Jan Dobrzański. 

• 

Na ostatniem przeto widowisku d. 24 marca 1872 r. 
wypowiedział Adam Miłaszewski pożegnanie, w którym 
oświadczył, że przez lat ośm używano przeciw niemu 
wszelkiej broni jaką tylko złość się posługuje, kłamstwa, 
potwarzy fałszu i oszustwa, a to „ażeby jak się dziś poka
zało zająć jego miejsce. Walka z takim nieprzyjacielem 
jest poniżająca.'' 

Gdy we wrześniu r. 1871 Stanisław Dobrzański objął 
zarząd sceny poznańskiej, starano się o rozbicie truppy 
lwowskiej i przeciągnięcie do Poznania co najzdolniej
szych artystów. Urządzona formalna obława i werbunek 
w znanej kawiarni, miała ten tylko skutek, że Woleński 
(Hertrich) i Woleńska (Delchau) potajemnie uciekli ze 
Lwowa, zerwawszy kontrakt, dając to tylko za powód, 
że pod dyrekcyą Miłaszewskiego wykształcić się nie mo
gą. Miłaszewski drażniony, mścił się równąż bronią. 
W sztuce „Djabeł w zalotach" dotknął osobiście redak
tora „Gazety" w sposób nieprzyzwoity i nieodpowiedni 
godności miejsca, z którego mówił. W wierszach obraźli-' 
wych, był dobitniejszy czterowiersz na Dobrzańskiego: 

Dzisiaj scena nic nie warta 
Bo dla zysku teatr ma być 
A wciąż krzyczy: poświęcenie! poświęcenie! 
A łapie za cudze kieszenie. 

W walce tej usuwał się Miłaszewskiemu grunt pod 
nogami, widział to jasno, i wiedział, że danie entrepryzy 
St. Dobrzańskiemu w Poznaniu, jest to zapewnienie te
muż na przyszłość entrepryzy we Lwowie. Ztąd zobo
pólna zajadłość w gorszącej polemice. 

Miłaszewski złamany tern, poszedł w targ i wziąwszy 
10.000 złr. wynagrodzenia za zerwanie kontraktu ustąpił. 



Otwarło się pole spekulacji teatralnej. Teatr polski 
wróżył dochody świetne. Same bale maskowe, dawały 
do 24,000 złr. rocznie dochodu. „Było to złote jabłko, 
~-które warto się było ubiegać" (pisze Wład. Zawadzki). 

Zaraz też schylił się Jan Dobrzański, aby je synowi 
podać. Syn jednak był za młody, co gorsza wiódł teatr 
poznański tak nieszczęśliwie, że był bliskim bankructwa. 
Sprytny w pomysły Jan Dobrzański zaproponował spółkę 
akcyjną z kapitałem 50,000 złr. Ale, że o taki kapitał 
nie łatwo, obmyślał tymczasowo komitet jako spółkę 
prywatną celem objęcia teatru. Komitet ten miał teatr 
ustąpić spółce w razie jej istotnego zawiązania. 

Komitet ten a w nim Dobrzański, teść jego Smo
chowski i śpiewak Niedzielski, uzyskał koncesyę teatru 
na lat sześć. Zobowiązali się opłacać za użycie gmachu 
i rekwizytów teatralnych 8,000 złr. Kaucyę złozyli Do
brzański i Niedziels~i, zwrot tej kaucyi i danej zaliczki 
na pierwsze potrzeby, zabezpieczyła im spółka komit!:!
towa. 

Za cenę tej zaliczki uratował Dobrzański nie tylkb 
przedsiębiorstwo teatru poznańskiego, ale zapewnił sy
nowi korzystne stanowisko na sceme lwowskiej, a nadto 
sprzedał społce teatralnej bardzo zyskownie garderobę, 
rekwiZY!Y. teatralne i bibliotekę teatru poznańskit::~ o, 
wycofujqc tym sposobem z grubym zyskiem włozony 
w to kapitał, który mógł być na przepadły uważany. 

Tym sposobem teatr lwowski, owe złote jabłko, które 
wypadło w roku 1864 z rąk familii, wrócił do familii. 

„Cała wrzawa, (pisze Afisz .Nr 73 z r. 1872 mies. luty) 
patryotyczne krzyki, artystyczne hałasy, wojna przeciw 
niemieckiemu teatrowi i p. Miłaszewskiemu, wszystko 
to zakończone, ale jak? Oto zastąpienie p. Miłaszewskie
go jego zaciętym wrogiem J. Dobrzańskim dziennika
rzem umiejącY-m wyzyskiwać niski stopień cywilizacji 
(Galicyi), ale doprawdy nie mającym najmniejszego wy-

ROK 1930 
J. TUWIM: ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU 

Gdy mam pisać o żołnierzu królowej Madagaskaru Juliana Tuwima, mu
szę gdzieś całkiem na tiok odstawić jego 'l'reść gorejąca (ostatni zbio
rek wierszy), którym się od czasu do czasu delektuJę. Boję się, żeby 
me zaszła Jakaś profonacja· Rozumiem, że alchemik oci treści gorejącej, 
w której wytapia tajemnicze diamenty, chciał także po prostu zaro
bić -:torsa, chleb powszedni. Byli tacy, co na premierze mówili: „Ewa 
ffilesiące murowanego powodzerua." Może - życzę, choć nie gratuluję. 
Chara1nerystyczne było na premierze, że z wiazow Jeaen drugiego za
pytywał, Jak mu się podoba. Tacy byli niepewni swego wrażema. lstot
me bowiem w tym aługim spektaklu są części lepsze, są gorsze i naj
gorsze. Tuwim, gdy występuJe jako aramaturg, staje się bluszczem 
i owija się - najchętniej około jakichś dość egzotycznych drzewek. Tak 
było z L.ółtym kartanem chmskim, tak z Płaszczem Gogola, tak teraz 
z barazo starą farsą. Dobrzanskiego Zołnierz krolowej Magaaskaru. Mia
ła ona SWÓJ świetny okres, popisywali się w niej znakomici aktorzy; 
czy mogłaby jeszcze dziś być grana '! Tuwim uznał, że nie, że powinna 
poJść me na szmelc, lecz na przeróbkę. W ogóle dramaturgia azisieJsza 
pokłada swą ambicJę w przeróbkach, bardzo nawet niż w utworach 
orygmalnych. Tak postępuje Aleksy Tołstoj czemuż by nieTuwim ·t 

MmeJsza o to, czy żołnierz mogłby, czy nie mógłby wytrzymac dziś 
„proby kmkietów". Dość, że cała aynamika sztuki, to, co w meJ rzeczy
wisc1e aziała Jako komizm, pochodzi od Dobrzanskiego. A Tuwim - czy 
„poakresllł walory" tej starej sztuki, czy lepiej Je uwypuklił'! Przyznać 
należy, że dodał oo niej z dziesięć dobrych dowcipów, i to sytuacyjnych, 

·z sztuki samej wynikających, a nie z zewnątrz wziętych, tak zwanych 
aktualnych, więc zaczerpniętych na przykład z polityki albo a propos 
Akademii Literatury. Surowa cenzura naszego rządu przynajmniej na 
tyle się przydaje, że tamuje poetom drogę do łatwych, demagogicznych 
aowcipów. Ale poza tym przemiana farsy w jakąś operatkę czy kome
dię muzyczną odebrała jej nerw dramatyczny. Sytuacje już same przez 
się trywialne przedłużają się nielitościwie; za każdym razem w chwili 
kulmmacyJnej coś komuś przyjdzie na myśl i zaczyna śpiewać, czyli za
chowywać się lirycznie, ale bez istotnej potrzeby. Biedny Mazurkiewicz, 
rzekomy świętoszek z Radomia - Radom powinien zaprotestować -
jest demaskowany, grzmocony po dziesięć razy, a przecież on tylko 
uległ pokusom życia wielkomiejskiego, miał chęci jak najlepsze. 

Na dnie nawet najpodlejszej fars:z'. jest jakaś „ideologia"· Tu jest 
z pewnością idea życia i użycia bez obsłonek, więc Mazurkiewicz jako 
„nawrócony" na łono warszawskiego kościoła powinien by w nas bu
dzić raczej sympatię. Tymczasem w tej przeróbce, tak samo jak 
w dawnej farsie, i cnota, i niecnota dostaje cięgi. Więc w gruncie rze
czy nic się nie zmieniło, nie odświeżyło. U Dobrzańskiego była przynaj
mniej jakaś podświadoma poczciwość i jego Mazurkiewicz jest figur
ką z albumu Kostrzewskiego, puszcza się, ale pozostaje ze szlagonów 
szlagonem, prowincjałem. U Tuwima puszcza się „na całego", Tuwim, 
jąwszy się poprawiać rysunek, przerysował go zupełnie, przybliżył go 
bardzo do innego znanego mu typu: burżuja z Łodzi. 

W przeróbce Tuwima jest sentyment inny, przyczepiony doń me
chanicznie: że to była taka sobie dawna epoka w życiu polskim, a my, 
dzisiejsi warszawiacy, posunęliśmy się już tak daleko, że możemy so
bie z tamtych ludzi pokpiwać. Stąd kostiumy - nie bardzo uzasadnione, 
stąd rewia muzyczna kilkudziesięciu ulubionych niegdyś piosenek ope
retkowych, głównie z Wiednia. Szkoda tych zabiegów około odszukania 
w ten sposób istoty epoki, gdyż bardzo powątpiewam, czy w ogóle żoł
nierz był dla niej charakterystyczny; zdaje mi się, choć nie mogłbym 
tak zaraz udowodni<'.!, że to było naśladownictwo fars francuskich. 

Zresztą samo przedstawienie jest bujne i barwne, może zbyt obfite. 
W roli głównej p. Maszyński - doskonały jako Mazurkiewicz już skan
kanizowany, za słaby w scenkach „przełomowych" („Mazurkiewicz, bój 
się Boga" nie brzmi jak zaklęcie), w ogóle zaś jego ujęcie roli zgodne 
jest z pociągiem naszych artystów do ramolizowania ról i tak już ra
molowatych. P. Zimińska otrzymała rolę o wiele większą niż u Dob
rzańskiego i była w swoim żywiole jako diwa kabaretowa. 

Rol(l Cabińskiego Tuwim skreślił Dobrzańskiemu zupełnie - Tuwim, 
bój się Boga! 

KAROL IRZYKOWSKI • 

obra~enia o teatrze a mającym syna w teatrze. Tak więc 
cała ta podniesiona do tak wielkiej potęgi sprawa, zakoń
czyła się sprawą osobistą i zredukowała do zbyt często 
stosowanej u nas formuły: „otez toi de la, pour que je 
m'y mette". 

Zawiązała się spółka pod kierownictwem Centera, 
męża byłej artystki Targowskiej.- Zaś reżyserem i istot
nym zawiadowcą był Stan. Dobrzański syn, wcale zdolny 
aktor i ze sceną obeznany praktycznie. · 

Komitet założycieli towarzystwa akcyjnego wło
żywszy znaczny kapitał w przedsiębiorstwo, widząc, że 
to wszystko nie wystarcza, ustąpił miejsca kampanii 
trzech aktorów. 

Konarski, Dobrzański St. i Woleński tworzyli od 
r. 1874 czas pewien twiumwirat. 

Spółce tej także nie wiodło się. „Dziennik Polski" 
wyprowadzał na jaw różne nieprawidłowości, na co się 
nawet Emilian Konarski, drukowanem pismem z d. 23 lu
tego 1875 r. odgryzał. 

Doszło wreszcie do tego, do czego dojść musiało. Dy
rekcyą teatru objął całkowicie Dobrzański, Sejm dał 
subwencyą 20,000 złr., tak znamienitą jakiej jeszcze 

. teatr lwowski nie posiadał, i aż nadto wystarczającą do 
jak najświetniejszego utrzymania sceny. Publiczność 
lwowska może tym razem spokojnie uczęszczać do teatru 
pewna będąc, że nikt nie będzie urządzał opozycji w sali 
widowiskowej. 

Jest raz przecie we Lwowie dobry dramat, dobra 
opera, dobra publiczność a jednocześnie spokojna opinia 
publiczna, spokojna krytyka i spokojna ·Dyrekcya w jed
nej złączona osobie i wszystkie wzajem z siebie zado
wolone. 

„Teatr w Polsce" 
przez Estreichera 

Tom II, III w Krakowie 
czcionkami drukarni „Czasu" 

pod Zarządem J. Łakocińskiego i876, 1879. 

INNE WIADOMOŚCI O P. St. DOBRZAŃSKIM 
Kraków 

Entrepryza Adama Skorupki 

Truppa w roku 1867-68, składała się z 22 aktorów 
a 15 aktorek. Artyści: Rapacki, Benda, dwaj Łanowscy, 
Wolski, Eker, Wolański, Hennig, Janowski, Dobrzański 
Stan. ze Stanisławowa, Bogucki, Witkowski, Miciński, 
Fiszer, Siennicki, Żródelski, Pazowski, Siedlecki, Zgliń
ski, Xurtz, Szeliga, Mackiewicz. 

Aktorki: Modrzejewska, Hoffmanówna, Wolska, 
E. Baumanówna, Henryka Bendówna, A. Baranowska, 
Wiśniewska, Jaworowska i Narbutowna Marynia. W ro
lach gościnnych grywali Aniela Aszpergerowa (grała do 
końca marca), nadto trzej przyjęci później do kompanii, 
tj. Stanisław Dobrzański, Gajewska, Zgliński z Warsza
wy literat. 

ROK 1925 

Z TEATRU 
IM. BOGUSŁAWSKIEGO 

Żołnierz królowej Madagaskaru, 
farsa w trzech aktach Stanisława Dobrzańskiego. 

Reżyseria Jana Kochanowicza 

Zespół rozbitego Teatru im. Bogusławskiego, którego 
kierownik, pan L. Schiller, wczoraj właśnie opuścił 
Warszawę, powołany na placówkę do Lwowa, skupił się 
na nowo, aby dotrwać do końca sezonu. Dość zgodnie 
z dotychczasową linią teatru, który lubował się 
w „Myszce", wznowiono dawną farsę Dobrzańskiego, 

farsę niemal klasyczną, o ile pojęcia farsy i klasyczności 
nie kłócą się z sobą. Parę pokoleń śmiało się na tym 
Żołnierzu, później zostały zeń tylko ulotne słowa, jak: 
„Bój się Boga, Mazurkiewicz" albo „sam Cabiński'\ które 
powtarzano jeszcze dość długo, nie znając ich genezy. 

Aby dziś wznowić z powodzeniem tę farsę, trzeba , 
nie tylko myszki, ale i ogromnej dozy humoru, który by 
potrafił przyrumienić wyblakły nieco i naiwny wątek. 
Ten humor starali się krzesać panowie Zoner, Kochano
wicz, Żabczyńscy, Bohdańska, Wilczkowski i inni, odtwa
rzając z powodzeniem główne role. 

Salę, zrazu dość oporną, zmuszono w końcu do za
bawy. 

Tadeusz Żeleński (Boy) 




