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SŁÓWKO OD PRZERóBCY 
„ŻOŁNIERZA KRÓLOWEJ MADAGASKARU" 

Propozycjo „napisania na nowo" starej farsy 
Stanisława Dobrzańskiego „Żołnierz królowej 
Madagaskaru" przyszła w jak najbardziej sprzy
jającym tej pracy okresie: od wielu miesięcy 
wertowałem pękate roczniki „Kuriera Warszaw
skiego", „Kłosów", „Kolców" i „Muchy" z tych 
właśnie czasów, oglądałem nieprzeliczone ilości 
karykatur Kostrzewskiego i Mucharskiego, roz
czytywałem się w pamiętnikach i powieściach z 
lat 1850-1890, a u nielicznych gawędziarzy zbie
rałem ustne informacje o potocznym życiu tej kło
sowo-kolcowej Warszawy, raczej Warszawki, bo 
o niej, codziennej, ulicznej, kawiarnianej i teat
ralnej, ogródkowej i literackiej zamierzałem na
pisać coś w rodzaju ni to powieści, ni to kroni
ki obyczajowej, o ozdobić chciałem ten staro
świecki reportaż samymi „fotogramami" i ryci
nami z ówczesnych pism. Materiały te nadoi 
gromadzę - i gdy mi czas pozwoli zestawię z 
nich kiedyś panoramę Warszawy w kolorach 
żółtawych, wyblakłych, białokawowych i niewyra
żalnie szarych, jak fotografie z tego okresu i 
wzruszające ryciny z ówczesnych „Tygodników 
ilustrowanych" i „Kłosów" - „Swiatowidów" 
ojców naszych i dziadków. 

Z wielką więc ochotą zabrałem się do „iŻoł
nierza królowej Madagaskaru", farsy z wielkimi 
tradycjami teatralnymi, bo to podobno był „szla
gier" pierwszej klasy, zawsze z powodzeniem 
wznawiany. Jo tej sztuki nigdy nie widziałem, oni 
nie czytałem, ale od starych aktorów słyszałem 
zawsze, że „ho - ho!" ....:.. i rzeczywiście: naiw
na, prymitywna w budowie, lecz zabawna i zgrab
nie zbudowana, oczywiście z tym zastrzeżeniem, 
że gdyby w owych czasach były telefony -
cała sztuka nie miałaby już absolutnie żadnego 
sensu, nawet by się nie zaczęła, bo Komilla za
telefonowałaby do Mąckiego, zamiast mu różowy 
liścik do domu posyłać. 

Tak samo mama Mącka nie pchnęłaby biedne
go Mazurkiewicza za kulisy, lecz zadzwoniłaby 
tam po prostu... i w ogóle, na każdym kroku, 
myślimy sobie: po co ci ludzie tak pędzą i ga
niają? Czyż nie łatwiej zatelefonować? Ale w tym 
właśnie sęk, że telefonów albo zupełnie jeszcze 
w Warszawie nie było, albo kilkanaście apara
tów (w „Kłosach" roku 1885 co tydzień czyta
. my o paru nowych abonentach). 

Wspomniałem o Mazurkiewiczu... Czcigodny 
pan mecenas z Radomia nie dostał się wpraw
dzie do literatury, sztubacy nie piszą wypraco
wania na temat „Krzywej uczuć Mazurkiewicza" 
i nieznajomość „charakterystyki" p. Saturnina nie 
staje na przeszkodzie · otrzymania · matury - o 
przecież nie lada zrobił karierę bohater naszej 
sztuki! Stał się przysłowiowy! Żyje do dziś w 
starodawnym powiedzonku: „Bój się Boga, Ma
zurkiewicz!", znanym starszemu pokoleniu jak 
Polska długo i szeroko. 

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 ho
telu Europejskiego. Sceny no <lworcu w Rado
miu, w handelku warszawskim oraz przedstawie
nie ogródkowe dopisane są przeze mnie, akt zaś 
oryginału dziejący się za kulisami, rozbiłem na 
dwa obrazy: za kulisami i w garderobie Kamilli. 
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 poetycznoś.ć 
Sabiny, za „Lilię Radomską" i dużo innych cech 
charakterystycznych poszczególnych postaci -
biorę winę no 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 pozo-



stawiłem większość tekstów śpiewanych w stanie 
nietkniętym - niech posłużą tematem do rozwa
żań nad ówczesnym a dzisiejszym poziomem 
librett I słów do piosenek. 

Dzieje „Żołnierza królowej Madagaskaru" nie 
są mi dostatecznie . znane. Tak zwana „prapre
miera" odbyła się we Lwowie; w roku 1883 sztu-' 
ka była grana w Warszawie, ale już jako wzno
wienie. Wznawiano ją potem mnóstwo razy. 

Stanisław Dobrzański (1848-1880), syn Jana, 
publicysty, był lwowianinem, aktorem trup pro
wincjonalnych, a także krakowskiej i poznań
skiej, wreszcie dyrektorem teatru lwowskiego. 
Drugą popularną jego sztuką jest „Złoty cielec" .. 
W 16 roku życia redagował pismo humorystycz
ne „Sowizdrzał", w 1867 roku wszedł do redak
cji „Gazety Narodowej". 

Julian Tuwim 
(„Teatr", ·1936/37 nr 3) 

PRZERABIACZE PRZERABIACZA 

Julian Tuwim, poeta i liryk, był równocześnie 
szperaczem wyłuskującym z całym zapamiętaniem 
wszelkie „rupiecie" literackie i teatralne. Bawiły 
go i emocjonowały te poszukiwania, dzięki któ
rym uratował wiele zapomnianych pozycji nasze
go dorobku kulturalnego. On, między innymi, przy
pomniał osławionego grafomana Sotera Rozbic
kiego, którego „Pułk ułanek" prezentujemy Pań
stwu w tej sztuce. Lecz - co najważniejsze -
praca Tuwima na tym się nie kończyła. Dopiero 
w jego rękach ramoty nabierały rumieńców ży
cia, zaczynały świecić autentycznym blaskiem 
sztuki. 
· Przystępując dziś do „Żołnierza królowej Ma

dagaskaru", przerabianego przez Tuwima w la
tach trzydziestych, zaś po wojnie ponownie po
prawionego, musieliśmy odrzucić część z uaktu
alnień tamtych lot, dziś już niestety zwietrzałych, 

o nawet wrócić do pewnych obrazków propono
wanych przez Dobrzańskiego. 
Dokonaliśmy jeszcze jednego zabiegu - prze

nieśliśmy akcję wyjściową ·z Radomia, leżącego 
na linii kolei żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 
do Białegostoku, na linię Warszawsko-Petersbur
ską, co przecież nie zmienia klimatu tamtych 
lat. 

Myślę, że Dobrzański i Tuwim darowaliby nam 
ten zabieg, zwłaszcza, że jako Naczelnika Stacji 
wprowadzili postać ·:Nikifora, posiadającego roz
koszne, o zanikające cechy przedstawiciela kre
sów wschodnich, zachow~jąc charakterystyczny 
sposób myślenia jak i wymowy, obcy dla Rado
mia. 
Właśnie ta postać naprowadziła nas na ślad 

dalszej adaptacji o · którą prosiłem Reżysera sztu
ki. Zresztą Jerzy Ukleja ma także cechy namięt
nego szperacza I ·ma w .swym dorobku wiele 
podobnych prac. 

Przyznam się szczerze, że. mam pewien lęk jak 
nasze zabiegi zostaną przyjęte, ale pociesza mnie 
wiara w poczucie humoru Białostocczan. Chociaż 
z drugiej · strony przygoda z teatralnym autobu
sem stanowi pewne memento. Mamy taki po
jazd, który po przebiegu odpowiedniej liczby kilo
metrów oddaliśmy do kosztownego i generalne
go remontu. Po miesiącach wyczekiwania ode
braliśmy odmieniony wóz, tyle że jego poprzed
nie dolegliwości jakby się wzmogły, więc korzy
stając z okresu gwarancji zwróciliśmy go nie
opatrznie do ponownego remontu i teraz auto
bus już stoi i do jazdy się raczej nie nadaje. Czy 
podobnie będzie z naszą sztuką? Prawdopo
dobnie jednak „Żołnierz ... ", jak twierdzą znawcy 
ma bardzo twardy żywot i dobić go nie łatwo. 

Czekamy więc na ostateczny werdykt Publicz
ności i życzymy Państwu dobrej rozrywki, bo o 
to tym razem chodzi. 

Tadeusz Aleksandrowicz 



Prowadząc przed wojną Teatr Letni w Warsza
wie zwróciłem się do Tuwima o współpracę. Po
słałem mu „Króla włóczęgów" Frimla. Z trudem 
zgodził się na napisanie piosenek, natomiast kor~ . 
cił go p~mysł przerobienia starej farsy Dobrzań
skiego „Zołnierz królowej Madagaskaru". Uzgod- . 
niliśmy terminy. Przestrzegał ich zawsze z nie
zwykłą punktualnością. Główne role pisał . dlo' 
Miry Zimińskiej i Mariusza Moszyńskiego. Już po 
tygodniu pierwszy obraz był gotowy, Poszliśmy z 
Tadeuszem Sygietyńskim na Mazowiecką do Tu
wima. Zastaliśmy go w niedobrym nastroju. Okry- ' 
ty pledem leżał na kanapie i narzekał na brak 
inwencji: · 

- Wszystko do chrzanu, nic z tego nie bę
dzie ... Wreszcie rozpoczął czytanie. W miarę jak 
ożywiały się nasze twarze, zły nastrój pryskał. 
Tu~im ~?bierał rozpędu. Obraz był doskonały, . 
stw1erdz1hśmy to obaj. Wtedy zerwał się z ka
napy, wybiegł i wrócił z plikiem luźnych kartek. 
Gotowy był i drugi. Po kilku tygodniach całość 
po~zła na maszynę. Sygietyński dobierał i kom
po!'lował muzykę, Daszewski zaprojektował arcy
uc1eszne dekoracje, z furią zaczęliśmy próby. 
Tuwim nie wychodził z teatru i dygotał z tremy. 

Na pierwszej generalnej trwającej w nieskoń
czoność powstało zamieszanie. Jedna z dekora
cji _nie mieściła się na sznurowni, trzeba było usu
nąc cały obraz „ W handelku" z kapitalnym dia
logiem o starej Warszawie, o Prusie, pierw
szych telefonach itp. Wtedy Tuwim· zaimpono
wał mi spokojem i opanowaniem. Nie tylko nie 
protestował, jeszcze mnie pocieszał. Nad ranem 
usiadłem nad egzemplarzem i przeniosłem skreś
lony tekst do następnego obrazu „ W ogródku". 
Aktorów prosiłem o dyskrecję. Gdy Tuwim zjawił 
się na próbie, umyślnie sprowokowałem rozmo
wę na bolesny temat. Przerwał wymownym 
machnięciem ręki. 

Najwidoczniej było mu przykro, lecz starał się 
tego · nie okazywać. Całość szła sprawniej niż 
poprzedniego dnia. Tuwim powoli odzyskiwał hu
mor. Wreszcie trzecia odsłona. Padły pierwsze 
skreślone kwestie. Zaniepokojony spojrzał na 

mnie: - Co oni mówią? Pogubili się? - Dopiero 
gdy usłyszał dalszy ciąg uratowanego tekstu, 
rozpromienił się, uściskał mnie i parsknął z ucie
chy. 

Powodzenie „Żołnierza" przeszło wszelkie 
oczekiwania. Już w roku następnym wystawi
łem go we Lwowie; znów w Warszawie, już po 
wojnie (1947); i jeszcze raz w warszawskiej Sy
renie (1952), i później w radio; ponadto Sempo
liński, który objął rolę po Moszyńskim, reżyse
rował sztukę po wojnie w Łodzi. Można śmiało 
powiedzieć, że „Żołnierz" jest nie do dobicia. 
Kiedy schodzi z afisza, to nigdy z powodu braku 
frekwencji, tylko ze względów repertuarowych. 
Grano go wszędzie w Polsce, w· teatrach zawo
dowych i amatorskich, doczekał się dwóch prze
róbek filmowych i dwukrotnej, niedobrej realiza
cji w telewizji. 

. 111ec 
Janusz Warmiński 

(Najdłuższy mój monolog" 
Czyte:lrui.k Warszawa 1971) 

STANISŁAW DOBRZAŃSKI 

Stanisław Dobrzański urodził się 1 O. Ili. 1847 
we Lwowie, zmarł przedwcześnie na serce w ro
dzinnym mieście 16. XI. 1880. Był synem zna
nego dziennikarza i wieloletniego dyrektora teat
ru lwowskiego Jana Dobrzańskiego i aktorki Ka
roliny Smochowskiej. Uczył się w legitymującym 
się wysokim poziomem gimnazjum we Lwowie, 
ale w siódmej klasie za lanie sprawione współ
pracującemu z policją koledze został relegowa
ny ze wszystkich gimnazjów austriackich i kon
łynuował naukę poza murami szkolnymi pod kie
runkiem ojca. W krótkim czasie dzięki wielkim 
zdolnościom zdobył gruntowną znajomość lite
ratury, historii i filozofii oraz opanował biegle 
główne języki europejskie. 

Za przystąpienie do powstania styczniowego 
- brał udział w nieudanej wyprawie generała 



Józefa Wysockiego na Radziwiłłów - więziony 
był przez Austriaków w Konigstein. Po uwolnie
niu pracował początkowo w redakcji lwowskiej 
Gazety Narodowej, a następnie w teatrze w Sta
nisławowie, gdzie w 1867 roku debiutował w 
przedstawieniu „Zemsty" Aleksandra Fredry w 
roli Papkina. Sukcesy odniesione w Stanisławo
wie umożliwiły mu otrzymanie angażu w teatrze 
krakowskim skąd po roku, już jako aktor o wy
robionej pozycji, przeniósł się do Poznania a na
stępnie do Lwowa. W latach 1871-72 był dy
rektorem teatru w Poznaniu, a w latach 1875-79 
kierownikiem artystycznym sceny lwowskiej. Pod 
artystycznym jego kierownictwem - pisał we 
wspomnieniu pośmiertnym przyjaciel poety Aureli 
Urbański - podniosła się scena tutejsza do nie
bywałej świetności tak pod względem repertuaru 
i doboru personelu, jak pod względem wystawy. 
Łączył on w sobie wybredny gust estetyka z 
ofiarnością lubownika sztuki, pierwszorzędny ta
lent interpretatora z niepospolitymi zdolnościa-

mi pisarza... ' I 
Jako autor dramatyczny debiutował w 1868 

roku „fraszką sceniczną" w jednej odsłonie „Ta-

1 jemnica" po czym opublikował kolejno jednoak-
towe komedie „Kajcio'.', „Podejrzana osoba", 

· „Onufry", „Przysługa", krotochwilę w trzech ak
tach „Żołnierz królowej Madagaskaru" (prapre
miera w teatrze lwowskim 3'.1. X. 1879), jednoak
towe komedie „Złoty cielec" i „ Wujaszek Al
fonsa", studium o Szekspirze, o teatrze warszaw
skim i o stanie sceny lwowskiej i sposobach jej 
podźwignięcia. W rękopisie pozostał tekst wi
dowiska muzycznego „ Widma" opracowanego 
na podstawie li części „Dziadów" Adama Mic
kiewicza i niedokończona komedia w czterech 
aktach „Najnowsza tragedia". 

L'p 



WILAM HORZYCA 
O KOMEDII MUZYCZNEJ 

Wybitny reżyser teatralny Wilam Horzyca wy
wodził rodowód komedii muzycznej z mimosu 
greckiego, skąd jego zdaniem przeszła do śred
niowiecza, do popisu igrców i rybałtów, do ko
medii dell'arte i francuskiego theatre de la foire. 

W dzisiejszych czasach prastara gra ożyła w 
operetce a potem przybrała postać komedii mu
:;zycznej. Horzyca określił komedię muzyczną ja
ko igraszki, „w których wszystko jest nielogiczne 
i błohe, i głupie nawet, ale ... ale ma czar dzie
ciństwa, czar nierozumu, czar raju ... Tu wszystko 
oddycha bezsensem i w tym właśnie jest głębo
ki sens tej igraszki". 

Horzyca chwaląc komedię muzyczną mówi: 
„Wielu bo rzeczy człowiek wyrzec się może, ale 
nie prawa do nierozumu, do infantylizmu, do 
grzebania się w zabawkach. Ktoś bardzo mądry 
mógłby powiedzieć, że komedią muzyczną wy
raża się instynkt niezniszczalności rodzaju ludz
kiego, instynkt doczesnej nieśmiertelności. .. 

I gdyby ktoś inny, również bardzo mądry, po
wiedział, że komedia muzyczna to afera właści
wie metafizyczna, trudno by się z nim spierać. 
Jest w niej być może więcej metafizyczności niż 
w wielu grubych podręcznikach szkolnej filo
zofii". 

JU 

JULIAN TUWIM 

ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ 
MADAGASKARU 

awanturka starowarszawska w 2 częściach (6 ob
razach) z antraktami wig Stanisława Dobrzań

skiego 

piosenki: N. Żmichowska, Boy, Z. Gozdowa, A. 
Jastrzębiec-Kozłowski, J. Jurandot, K. Krumłów

ski, St. Roland, W. Stępień. 

CZt;Sć I-sza 

Obraz 1-szy - „Na dworcu" 

OS OBY: 
NIKIFOR, funkcjonardusz ko-

lejowy - EDWARD LASKOWSKI 
PANNA HALINECZKA - IWONA KOWALSKA 
PAN HILARY - szyk:o'Mi.ec 

białostocki - WŁODZIMIERZ 
BIERNACKI 

WINCENTY PÓŁCIKOWSKI, 
obywatel - JERZY SIECH 

SATURNIN MAZURKIE
WICZ, mecenas 

KAZIO - jego syn 
Stójkowy 

Delegatkri. li delegaci 
„Lilli biaiostockliej" 

Podróżni: 

- STANISŁAW 
JASZKOWSKI 

- ZBIGNIEW DROZD 
- JERZY TABORSKI 

(adeipt) 

- BARBARA 
JAKUBOWSKA 
DANUTA KIERKLO 
DAGNY ROSE 
HELENA WIZŁŁO 

TEOFILA 
ZAGŁOBIANKA 
H;ALINA 
ZIEMBIŃSKA 
EDWARD 
DARGIEWICZ 
ANDRZEJ REDWANS 
MARIAN SZUL 
FRANCISZEK UTKO 
JERZY SIECH 

- ANDRZEJ DĘBSKI 
(adept) 



Podróżni: KRZY~ZTOF LA WNICZAK 
(adept) 

WIESŁAW KRUPA 
JÓZEF SAJDAK , 

Pół - antrakcik A 

„C V K L:I ST A" 

cyklistka 
cyk~ta 

- IWONA KOWALSKA 
r WIESŁAW KRUPA 
- ANDRZEJ KAROLAK 

. Obraz 2-gl - „U Mqckich" 

OS OBY: 

PANIMĄCKA 

PANI LEMIĘCKA 
PANNA SABINA 
SATURNIN 

MAZURKIEWICZ 

KAZIO, jego syn 
WŁADYSŁAW MĄCKI 

senior 

WŁADYSŁAW MĄCKI 
junior 

GRZEGORZ - kamerdyner 
ZANETA, pokojówka 

- BARBARA 
ŁUKAS.ZEWSKA 

:_DANUTA ZABOROWSKA 
- KATARZYNA TERLECKA 

- STANISŁAW 
JASZKOWSKI · 

- ZBIGNIEW DROZD 

- KRZYS·ZTOF 
ZIEMBIŃSKI 

- KRZYSZTOF NOWIK 
- JULIUSZ PRZYBYLSKI 
- HELENA' WIZł.ŁO 

Pół - antrakcik B 

BYWALCY: 

STÓJKOWY 

„W OGRODKU W ELDORADO" 

ANDRZEJ DĘBSKI (adept), 
EDWARD LASKOWSKI, 
ANDRZEJ REDWANS. 
JÓZEF SAJDAK. 
JERZY SIECH, 
MARIAN SZUL, 
FRANCISZEK UTKO 
JERZY TA BORSKI (ade"'t) 

Obraz 3-ci - „Teatrzyk „Eldorado" 

JÓZIO ~ k-ebaer 

PANI A 
PAN B. 
PAN C. 

PAN D. bywąlcy 
PAN B. 
PAN F. 
WŁADYSI.A W MĄCKI 

i;enior 

WLADYSŁA W MĄCKI 
jun!ior 

KWIACIARKA 

SPRZEDAWCZYNI 

OS OBY: 

- KRZYSZTOF 
LA WNICZAK (adept) 

- FRANCISZEK UTKO 
- MARIAN SZUL 
- ANDRZEJ DĘBSKI 

(adept) 
- JÓZEF SAJDAK 
- EDWARD LASKOWSKI 
- ANDRZEJ REDWANS 

-KRZYSZTOF 
ZIEMBIŃSKI 

- KRZYSZTOF NOWIK 
- BARBARA 

JAKUBOWSKA 

ORZESZKÓW - DAGNY ROSE 
SPRZEDAWCA BALONIKÓW- JERZY TABORSKI 

KELNERECZKA 
KELNERECZKA 
KELNEREC.ZKA 
SŁOMIANY WDOWIEC 
SŁOMIANY WDOWIEC 

KRAKOWIANKA 
KRAKOWIAK 

AMANTKA 
AMANT 
SATURININ 

MAZURKIEWICZ 

KAMILLA - artystka 
BALETNICZKI 
DAMSKA KAPELA: 

(adept) 
- HELENA WIZŁŁO 
- TEOFILA ZAGŁOBIANKA 
- HALINA ZIEMBIŃSKA 
- EDWARD DARGIEWICZ 
- ANDRZEJ KAROLAK 
- WIESŁAW KRUPA 
- IWONA KOWALSKA 
- WŁODZIMIERZ 

BIERNACKI . 
- HALINA ZIEMBIŃSKA 
- WIESŁAW KRUPA 

- STANISŁAW 
JASZKOWSKI 

- KRYSTYNA RA YSKA 

EWA JAROSZUK, 
MAŁGORZATA JÓŻKÓW 
JOANNA KOCHAŃSKA ' 
MARIOLA MALINOWSKA 
MAŁGORZATA RUDZIŃSKA 
MIROSŁAWA SULEWSKA, ' 

, \ 

Uczenrui.ce szkoły muzycznej II stopnia. 

ANTRAKT 



CZĘSć 11-ga 

Obraz 4-ły - „Za kulisami „Eldorado" 

OS OBY: 

WLADYSLA W MĄCKI 
senior 

KOPCIUCłlOWSKI 
- dnspicjent 

REŻYSER 
TENOR 

RUCZK OWSKA, 
garderobiana 

SATURNIN 
MAZURKIEWICZ 

WŁADYSŁAW MĄCKI 
j unior 

AKTOR - lokaj 
AKTOR - król 

- KRZYSZTOF 
ZIEMBIŃSKI 

- JERZY SIECH 
- EDWARD DARGIEWICZ 
- WŁODZIMIERZ 

BIERNACKI 

- DANUT A KIERKLO 

- STANISŁAW 
;ASZKOWSKI 

- KRZYSZTOF NOWIK 
- A NDRZEJ REDWANS 
- MARIAN SZUL 

Pół - antrakcik C 

„K A N KA N" 

SATURNI N 
MA ZURKIEWICZ 

KAMILLA - artystka 
ORAZ BALETNICZKI 

- STANISŁAW 
J ASZKOWSKI 

- KRYSTYNA RA YSKA 

Obraz 5-ty „ W garderobie artystki" 

OS OBY: 

KAMILLA - artystka - KRYSTYNA RA YSKA 
SATURNIN - STANISŁAW 
MAZURKIEWICZ JAS ZKOWSKI . 
KOPCIUCHOWSKI in spic jent - J ERZY SIECH 
REŻYSER - EDWARD DARGIEWICZ · 

Pół - antrckcik O 

„ACH, JAK INNY, JAK INNY BYŁ „SWIAT" 

BARBARA JAKUBOV!3KA, IWONA KOWALSKA, 
HALINA ZIEMBIŃSKA, WIESŁAW KRUPA, 
KRZYSZTOF ZIEMBINSKI ANDRZEJ KAROLAK 

Obraz 6-ty „ W hotelu „Bristol" 

SATURNIN 
MAZURKIEWICZ 

GARSON HOTELOWY 
KAMILLA - artystka 
RUCZKOWSKA -

garderobiana. 
KAZIO, SYN 

MAZURKIEWICZA 
WŁADYSŁAW MĄCKI 

junior 
PANI MĄCKA 

PANI LEMIĘCKA 
PANNA SABINA 
WŁADYSŁAW MĄCKI 

senior 

REŻYSER 
KOPCI UCHO WSKI, 

inspi.cjent 

OS OBY : 

- STANISŁAW 
JASZKOWSKI 

- WIESŁAW KRUPA 
- KRYSTYNA RAYSKA 

- DANUT A KIERKLO 

- ZBIGNIEW DROZD 

- KRZYSZTOF NOWIK 
- BARBARA 
ŁUKASZEWSKA 

- DANUTA ZABOROWSKA 
- KATARZYNA TERLECKA 

- KRZYSZTOF 
ZIEMBIŃSKI 

- EDWARD DARGIEWICZ 

- JERZY SIECH 

Reżyseria i scenografio: 

JERZY UKLEJA 
Opracowanie muzyczne: 

JERZY KASZYCKI-TADEUSZ DZIEMSKI 

Choreografio: 
WITOLD GRUCA 

asystent reżysera i choreografa: 
HALINA ZIEMBINSKA 

Przygotowanie wokalne: 
TADEUSZ DZIEMSKI 

kontrolo tekstu: 
KRYSTYNA KOZŁOWSKA 

przedstawienie prowadzi: 
JERZY TABORSKI 



Kierownik techniczny 

WIKTOR PIÓRKOWSKI 

Z-ca kierownika technicznego 

MIROSŁAW CYBU.LKO · · 

Główny brygadier 

JÓZEF KLIM 

Brygadier sceny 

MARIAN DROZDOWSKI 

Kierownicy pracowni: 
Krawieckiej damskiej 

MARIA BROŻ 

Krawieckiej męskiej 

MIECZYSŁAW NEW EL 

Stolarskiej 

JERZY RYBNIK 

Modelarska-malarskiej 

STANISŁAW KAMIŃSKI 

Fryzjersko-perukarskiej 

ANTONINA PAWLUCZUK 

Elektrycznej 

ZDZISŁAW TOMASZEWSKI 

Akustycznej 

inż. LESZEK KALISZEWSKI 



Instytut Teatralny 
ze zbiorów Polskil.:go usrod ·a lT 1 

WYDA WCA DRUKU 

TEATR DRAMATYCZNY 
IM. AL. WĘGIERKI 
w BIAŁYMSTOKU 

Korekta 

LECH PIOTROWSKI 

Opracowaillie graficzne 

ANDRZEJ DWORAKOWSKI 

WDK B-etok ' zam. 414182 L-1 



„Jegor Bułyczow i inni" Maksyma Gorkiego. Stani
sław Jaszkowski (Jegor Bułyczow). Reż. Zygmunt 
Chmielewski, scen. Władysław Daszewski. Prem. 6. 
maja 1961. 

„Dozorca" ·'1Iarolda Pintera, Marcin Szul (Aston), 
Stanisław Jaszkowski (Davies). Reż. Izabela Cywiń
ska, scen. Teresa Ponińska, Prem. 29 maja 1965. 

„Dziady" Adama Mickiewicza. Zbigniew Roman (Ks. 
Piotr), Stanisław Jaszkowski (Senator). Reż. Jerzy 
Zegalski, scen. Ryszard Kuzyszyn. Prem. 18 listopa
da 1965. 

STANISŁAW 
JASZKOWSKI 

Stanisław Jaszkowslci ruim zaczął pracować w Blia
łymstoku występował w swej rodz!innej Warszawie, 
następnie w Szczeoiruie, Częstochow:ie, Bielsku, . Jele
ruiej Górze, Koszallinde; aż w 1960 r. przyjechał tu, d 
zw:iązał się z naszym mliastem na stałe. Tu wzru
szał lub bawdł Publ;iczność przez większą część swe
go życia artystycznego, tu także pozostaje nadal li bę
dziie dzielił s1ię swym doświadczeruiem i wrażlliwośctią 
z młodszymd kolegami, mimo że oficjalnie od 1 wrześ
ruia przeszedł na emeryturę. 

Niiech mi będZiie wolno życzyć Mu wdelu lat po
godnego życia, licznych powodów do radości li uzna
ruia za Swą pracę, o której będą pamiętali J,ego WJ
dzowie i ko.ledzy. 

Tadeusz Aleksandrowicz 

„Cena" Arthura Mmera. Stanisław Jaszkowski (Gre
gory Salomon). Reż. Stanisław Wieszczycki, scen. 
Ryszard Kuzyszyn. Prem. 2 lutego 1973. 

„Balladyna" Juliusza Słowackiego. Elżbieta Kam~ń
ska (Balladyna), Stanisław Jaszkowski (Pustelnik). 
Reż. Tadeusz Aleksandrowicz, scen. Ryszard Kuzy
szyn. Prem. 13 listopada 1981 r. 



Koleżanka Danuta (gra, gra w naszym przedstawde
n<iu.„) zauważyła w rozmowde ze mną: „ale to pana 
pomysł z tym „Żołnlierzem"? (Niby, że w razlie cze
go, znany będzie ojciec katastrofy). Niie mogłem za
przeczyć . Istotnie. W dużej mierze mój pomysł. Kiie
dy rozważaliśmy z dyr. T . Aleksandrowiczem i K. 
Ziembińsk!im, co ewentualnie moglibyśmy wystawić 
w miejsce przewtldywanego „Króla Włóczęgów", który 
wypadł z planu z uwagi na możliwości dewizowe, 
zgadało się o „ŻOłnierzu królowej Madagaskaru". Do
wiedziawszy się, liż w zespole jest p. Stanlisław Jasz
kowsk'i - wtledz.iałem, że będę miał pysznego Mazur
kiewicza. To przeważyło. I wspomnienia. Poznałem p. 
Jaszkowskiego na początku moich przygód teatral
nych w Szczecin.ie w 1950 r. ii zapałałem do Ndego 
sentymentem, który prześladuje mnie do dzisiaj. (Sen
tyment a nie p. Jaszkowski). Szanujmy wspomnlie-
nńa, pomyślałem. · 

I sprawy potoczyły s•ię wartko naprzód. Rychło 
stanęliśmy blisko term'inu premiery. W podtytule 
„Żołnierza królowej Madagaskaru" - znajduje się 
określenri.e: „awanturka starowarszawska". Kiedyś 
mawiało się: zaawanturował się nieco„. co znaczyło: 
zabawtlł się z fantazją. 
Chciałbym razem z Zespołem „zaawanturować slię 

ni:eco" ku uciesze P. T. Szanownej PubMczności. Oby 
te nadz;ieje nas nie zawiodły. Stare w.ino, jak i stare 
farsy podobno nie kwaśnieją, a przeciwnie, nabierają 
smaku. Da stlę to sprawdztlć przy degustacji. 

„Żołnierz królowej Madagaskaru" wyszedł z reper
tuaru teatrów ogródkowych - których w końcu 
ubiegłego stuleaia, było w Warszawie ponad 50! Był 
to rodzaj scen, którym teatr wtlele zawdzięcza. Szcze
gólnie w dZliedzinie tak zwanego lekkiego repertuaru, 
ale nie tylko. • 
Miały miejsce na tych deskach premiery sztuk po

ważnych, a nawet i opery tam stlę pojawiały - jak 
na przykład „Halka" czy „Wolny strzelec", i o dzrl.wo 
„Hamlet" bywał tam prezentowany, „Pan Damazy'', 
„Rozbitki", „Grube ryby", sztuku Zapolskiej, Zalew
skiego, Przybylskiiego li innych autorów do „Żołnie
rza królowej Madagaskaru" Stanisława Dobrzańskie
go. Grywali tam: Adolfina Zlimajer, Helena Marcello, 
Mal1ia Przybyłko-Potocka, Ludwtlk Solski, Antoni 
Fertner, Aleksander 2elwerowtlcz - żeby wymienlić 
tych największych. 

Tak, jak Oni to my nlie zagramy - mimo to -
pozwalamy sobie zaprosić Państwa na naszego „Żill
nierza" w adaptacjii Juliana Tuwima - w nadzied, 
ii ż zasłużymy na ła skawe d ciepłe względy. 

Jerzy Ukleja 

Stanisław Jaszkowskd rozpoczął działalność arty
styczną w 1947 r. w Teatrze Polskiim w Warszawde, 
częstochowskim, bielskilm, jeleniogórsk!im i koszalliń
sk.im. Do najbardziiej liczących slię w jego dorobku 
następnie pracuje kolejno w teatrze szczecińskim, 
ról granych na tych scenach należą role Almawiwy 
Krona) w teatrze częstochowskim kderowanym przez 
w „Weselu" F'igara" Beaumarchais (reż . Edmunda 
Edmunda Krona, Nerona w „Brytanniku" Jana Ra
aine'a (Reż. Tadeusza Aleksandrowicza), Tobliasza 
Czkawki w „W.ieczorze trzech króli" Wiliama Szek
spira (reż . Tadeusza Aleksandrowdcza) d Podkolesina 
w „Ożenku" Miikołaja Gogola (reż. Zygmunta Chmde
lewskiego) w teatn;e koszalińskim krl erowanym przez 
TadeU3za Aleksandrowicza. 

1 IX 1960, już jako aktor o ustalonej pozycjii za
wodowej, angażuje się do teatru białostockiego pozo
stającego ówcześn.ie pod dyrekcją Zbigniewa Sawana. 
Piierwszą ważną jego rnlą graną na naszej scende 
jest tytułowa ·rola w „J egorze Bułyczowie" Maksy
ma Gorkliego (reż. Zygmunta Chmielewskdego), która 
staje się w jego wykonaniu faktem scenicznym dużej 
wagi, podblija białostocką publiczność ti zyskuje mu 
trwałą renomę jednego z najlepszych aktorów nasze
go teatru. 

Po objęciu w 1961 r. dyrekcji teatru przez Jerzego 
Zegalskiego gra szereg pierwszop lanowych ról w 
polskdm dramacie romantycznym: Senatora w „Dztla
dach" Adama M•ickiewicza, Majora w ,.Fantazym" i 
Mefistofela w „Kordtiande" Juliusza Słowackliego, w 
dramatach Szekspira: · Prospera w „Burzy" i Aufi
diiusza w „Kor.iolanie", w tzw. małej kla syce: Szam
belana w „Głupim Jakublie Tadeusza Rittnera, w pol
skim ri obcym drama de współczesnym: Davtlesa w 
„Dozorcy" Harolda Ptlntera, Wnuka w „Karolu" i 
Grubego rozbitka w ,.Na pełnym morzu" Sławomira 
Mrożka. 

Za najwybitniejszą jego kreację w tym okresie 
uważa s.ię zgodnie rolę Senatora w „Dziadach" Ada
ma Mickiiewicza (dnsc. i reż. J'erzego Zegalskiego). 
„Staruisław Jaszkowskii - czytaliśmy w zamieszczo
nej w „Trybunie Ludu" recenzjd Jana Alfreda Szcze
pańskiego - zagrał jednego z najtrafniej pomyśla
nych i przekonywających Senatorów: maska salono
wych "zalet nie osłabiała diiabel skiiego wnętrza Sena
tora, przeciwnie, podkreślała nikczemność tego satra
py". Podobnie pozytywne opinie znajdujemy w opu
bHkowanej we „Współczesności" recenzji Jerzego Td.
moszewjcza. „Rzadko dziś możemy oglądać tak sta
rannri.e, w najdrobniejszych szczegółach opracowaną 
rolę - plisa! znany teatrolog - tak dobre rzemio
sło realistycznego aktorstwa". 

Z pochlebną oceną krytykd spotkała się także rola 
DaVliesa w prapremierowej inscenizacja „Dozorcy" 
Harolda Pintera (reż. Izabela Cywtlńska). Po gościn
nych występach teatru w Warszawie recenzenci zgod
n.ie stwii.erd:zJili, że oszczędność, dojrzałość i świado-

mość środków artystycznych pozwohlły Jaszkowsk!ie
mu stworzyć niezmiernie prawdzliwą li ludzką postać 
angielskiego · clocharda co nadało białostockiemu 
przedstawieilliu tej trudnej, awangardowej sztuki ran
gę poważnego wydarzenlia artystycznego. 

Po objęciu w 1967 r. dyrekcjtl teatru przez Broilli
sława Orldcza Jaszkowski najpełniej realizuje swoje 
możliwości aktorskie w rolach charakterystycznych. 
W pamięci publicznoścti na długo pozostały z głęboką 
ludzką prawdą zagrane role Marmieładowa w 
„Zbrodni li karze" Fliodora Dostojewskiego, Brudasa 
w „Mojej córeczce" Tadeusza Róż,ewtlcza, Gregory 
Salomona w „Cenie" Artura. Mlillcra. Do ważnych po
zycji w jego dorobku artystycznym należy także 
znakomtlcie zagrana rola Pankracego w „Nie-Boskiej 
komedi:i" Zygmunta Krasińskieg.o (reż . Mirosław 
Wawrzyniak). 

W 1975 i:. Jaszkowskd angażuje sdę do kierowanego 
przez Stanó.sława Wdieszczyckiego Teatru iim. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie. Po trzech latach, po 
ponownym objęciu dyrekcja Teatru ;im. Al. Węgierki 
przez Jerzego Zegalskiego powraca do Białegostoku 
i znowu, podobnie jak w latach ubiegłych, jest jed
nym z tych aktorów o których w języku profesjo
nalnym mówli się, że „prowadzą repertuar". Z ról 
granych w tym okresie najchętrriej wspornri.na Pro
fesora Sieriebriakowa w „Wujaszku Wani" Antonie
go Czechowa, Super.iusza w „Pieszo" Sławomira Mroż
ka .i zwłaszcza tragdkomicznego Arnolda w „Szkole 
żon" Mold.era. 

Po objęciu dyrekcjri teatru przez Tadeusza Alek
sandr0owicza , w pracowitym sezonie 1981-82, gra 
między innymi rolę Naczelnego w „Ciemnym Gry
lazu" J. Dobrowolskiego li St. Tyma, Pustelnika w 
„Balladynńe" Juliusza Słowackdego i Babtystę w „Po
~k ;· omierniu złośnicy" WHiama Szekspira. 

Miejsce na autografy 


