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"Żołnierz królowej Madagaskaru" powraca na lubelską scenę 
muzyczną po 34 latach nieobecności. W spektaklu z 1958 roku 
wyreżyserowanym przez Pawła Bema, występowali ulubieńcy ów
czesnej publiczności m.in. Jan Fabian (Mazurkiewicz), Janina 
Guttner (Kamilla), Felicja Jagodzińska (Kozio ). W obecnej rea1iza
cji bierze udział cały zespół Teatru Muzycznego w Lublinie. Ta 
dowcipna, pema wdzięku i dawnego czaru komedia, bawi ilekroć 
pojawia się na scenie. Wybierając się z mecenasem Mazurkiewiczem 
w ryzykowną, na owe czasy, podróż staroświeckim ·pociągiem 
z Radomia do Warszawy, "miasta intryg i przeszkód", Warszawy, 
z której "to się Sodoma i Gomora zrobiła", zdajemy sobie sprawę, że 
jedziemy w odległą przeszłość. Cudaczni mieszczanie, teatrzyki 
ogródkowe "istne czeluście piekielnej rozpusty", galanteria star
szych panów w melonikach, dziewczęta z kabaretowego baletu, cała 
ta Warszawa z historycznej już epoki przedstawia się tutaj jak 
w rysunkach Kostrzewskiego, oglądanych jeszcze w krzywym 
zwierciadle. Jest w tej rewiowej farsie dużo naiwnego wd7ięku, 
jeszcze więcej pikantnego dowcipu, jest wreszcie stara piosenka. 
I chyba głównie dzięki piosenkom, często z oryginalnymi tekstami 
z lat 80-tych ubiegłego stulecia, "Żołnierz królowej Madagaskaru" 
podbija serca mieszczańskich potomków. Ta satyra na drobno
mieszczaństwo i świętoszkowatość nabiera w zetknięciu z dzisiejszą 
rzeczywistością nowych, jeszcze bardziej soczystych barw i ostrości. 
"Żołnierza królowej Madagaskaru" napisał Julian Tuwim w 1936 
roku na zamówienie Teatru Letniego, mieszczącego się od 1871 
roku w starej drewnianej budzie w ogrodzie Saskim, teatru chętnie 
odwiedzanego przez mieszkańców stolicy. Humor werbalny i sytua
cyjny, lekkość i sentyment dawnej piosenki oraz doskonała obsada 
prapremierowego przedstawienia z niezrównaną Mirą Ziemińską 
i niezapomnianym Mariuszem Maszyńskim sprawiły, że "Żołnierz 
królowej Madagaskaru" bawił stolicę przez długie miesiące. Praw
dziwą kreację w tej farsie stworzył w późniejszych latach Ludwik 
Sempoliński a jego Mazurkiewicz przeszedł do historii sceny 

polskiej. 
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Mecenas Mazurkiewicz, jak przystało na szanownego obywate
la z prowincji, zatrzymał się w Hotelu Europejskim, który należał do 
najdroższych i najwytworniejszych w owych czasach. W między
narodowych przewodnikach turystycznych tylko Europejski zalicza
no w Polsce do kategorii hoteli luksusowych. Wszystko tu było 
wspaniałe. Począwszy od marmurowych schodów, poprzez "wy
kwintne piece" z fabryki Stalewskiego, lustra ściągnięte z Berlina 
i damskie toaletki z Wrocławia. Hotel przewyższał skalą i romiachem 
wszystko, co wzniesiono w Warszawie. Miał nowoczesne instalacje 
wodociągowe i kanalizacyjne, gazowe oświetlenie, łazienki, toalety 
i sensacyjną nowość - windę hydrauliczną. 

A wszystko w czasach, kiedy nawet w pałacach łazienka była 
prawdziwą rzadkością. "Służba hotelowa ma obowiązek sprzątania 
codziennie numerów" - zachwycała się prasa. Może to nas dzisiaj 
śmieszy, ale już z poczuciem zazdrości czyta się doniesienia o om
nibusie podstawianym na każdy pociąg i o "planach numerów nie 
zajętych, wraz z ceną każdego". 
Bolesław Prus, doskonały kronikarz życia ówczesnej Warszawy, 
zapewniał: Służba męska we frakach, żeńska w balowych sukniach, 
a kto stanie w Hotelu Europejskim, zobaczy to samo co by widział za 
granicą, a mniej wyda pieniędzy. Dosyć wysłać młodzieńca ze wsi do 
Warszawy, postawić go w Hotelu Europejskim i karmić w restauracji, 
a niezawodnie nauczy się tylu obcych wyrazów, że będzie mógł zabrać 
głos nawet w konkursie .. . 

Młodzieniec, który "stawił się" w hotelu mógł także od razu 
ugrzęznąć po uszy nie tylko w wirze towarzyskich zdarzeń, ale 
i zakosztować sztuki oraz polityki. 

Stolica oszałamiała przybysza z prowincji wielkością, tempem 
i stylem życia, ilością kawiarni, teatrzyków a nade wszystko mnogoś
cią cudów techniki, które nawet dla warszawiaków były niemal 
czarodziejską nowością. Te "diabelskie" wynalzki to ro.in. telefony, 
latarnie elektryczne, dagerotypy, maszyny grające itp. 
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Pierwsze telefony zaproponowało Warszawie Międzynarodowe 
Towarzystwo Telefonów Bella, finansowane przez kapitał angielski. 
Ofertę przyjęto, a dyrektorem telefonów warszawskich został in
żynier Olszewski. Miał on jednak wiele kłopotów ze zrealizowaniem 
instalacji w Warszawie. Nie wszyscy właściciele kamienic zgadzali się 
na przeprowadzenie przewodników na dachach swych domów. 
Szczególnie zacięty opór stawiali kamienicznicy na ulicach Zgoda 
i Brackiej, i zarząd telefonów musiał ustawić specjalne słupy telefoni
czne na tych ulicach. 

Pisano o tym w prasie i wiele na ten temat mówiono. Zawsze 
aktualny w swych Kronikach Prus żartobliwie pisał, że kamienicz
nikom pomieszało się Międzynarodowe Towarzystwo Telefonów 
z Międzynarodówką Socjalistyczną - i odmówili ze strachu przed 
"internacjonałami",bo za przynależność do nich aresztują. To był 
oczywiście żart pana Aleksandra, ale i wiele prawdziwych opinii 
warszawiaków zakrawało na żarty. Mówiono, że telefonów trzeba się 
strzec, bo ... przyciągają pioruny. Że telefony nie powinny się 
znajdować w mieszkaniach, gdzie są młode panny, ze względu na 
przyzwoitość - bo co robić, gdy panience zechce się rozmawiać 
z kawalerem z drugiej strony drutu? Gdzie umieścić ucho przyzwoitki 
stale towarzyszącej dobrze wychowanym młodym osobom? 

A Prus żartował w swojej Kronice z innych jeszcze zagadnień 
natury towarzyskiej, związanych z instalacją nowego wynalzku 
- powstała na przykład wątpliwość: "czy ktoś zwymyślany przez 
telefon czułby się obrażony?. 

Warszawa przeżyła nie lada sensację. Oto na ulicy Marszałkows
kiej, na rogach dwóch bliskich siebie przecznic: Złotej i Chmielnej, 
zapłonęły po raz pierwszy latarnie elektryczne. Mimo śnieżycy, która 
rozsrożyła się na,d Warszawą, temu niezwykłemu zjawisku przy
glądała się gromada ciekawych. Cała przestrzeń między Złotą 
a Chmielną przepełniona była ludźmi, którzy z najwyższym zaintere
sowaniem przyglądali się latarniom. Tłum był tak wielki, że z poblis
kiego cyrkułu wysłano stójkowych, by pilnowali porządku. Więk-
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szość gapiów ani rusz nie mogła zrozumieć, w jaki sposób się to 
świeci, skoro nie ma tam ani oleju, ani nafty, ani gazu. Mądrale co 
prawda nie umieli wyjaśnić tych wątpliwości, ale za to wiedzieli, że są 
to lampy łukowe i że dzięki tej samej elektryczności można roz
mawiać przez telefon. 

Długo jes~e mówiono w Warszawie o nieledwie czarodziejskiej 
nowości, wprowadzonej na Marszałkowską, przypomniano z dumą, 
że Warszawa ma już przecież 435 tysięcy mieszkańców i niejeden 
nowy techniczny wynalazek, jak choćby wprowadzone przed paroma 
miesiącami do Hotelu Europejskiego windy osobowe czy będąca 
w pełnym toku budowy kanalizacja, która, jak mówią, raz na zawsze 
położy kres wszystkim zarazom panującym w mieście. 

O czym toczyły się rozmowy. 
O nowych wynalazkach z rozmaitych dziedzin życia, a więc 

o "eteryzacji'', która sprawia, że osoby operowane nie odczuwają 
najmniejszego bólu. W Warszawie dokonywał je doktor Lebrun. 

O nowym sposobie budowania z piasku, żwiru i niegaszonego 
wapna, który to sposób przywiózł ze swojej podróży do Niemiec 
znany architekt Lanci, twórca ostatnio wzniesionego najpiękniej
szego, nowoczesnego domu w Warszawie na Krakowskim Przed
mieściu. 

O nowej metodzie kuracyjnej, stosowanej przez antagonistę 
Priessantiza z Grafenbergu doktora Schredta z Freinwalde, który 
tylko tyle pozwala jeść pacjentom, by nie umarli z głodu, nie pozwala 
wcale pić wody, a pragnienie uspokaja paroma kroplami wina oraz 
każe się przykrywać wieloma kocami. 

Ale najczęściej mówiono wciąż jeszcze o wynalzku Daguerre'a, 
coraz bardziej wchodzących w Warszawie w modę daguerotypach, 
uwieczniających twar.ze i postacie ludzkie na kliszy. Każda szanująca 
się rodzina udawała się wspólnie do daguerotypowania, przy czym 
pilnowano, by nie był to dzień burzowy, gdyż panowała powszechna 
opinia, iż elektryczność w powietrzu uniemożliwia dokonanie zdjęcia 
daguerotypowego. 
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Warszawa oczywiście nie byłaby Warszawą, gdyby od razu nie 
skomponowała dowcipu na ten temat. Mówiono więc z powodu 
panującej tej zimy wielkiej gołoledzi, że przechodnie na zamarz
niętych wydmach ulic warszawskich "daguerotypują swe nosy na 
powierzchni kuli ziemskiej". 

Podziwiano też w sklepie pana Jakuba Pika na Miodowej 
wystawioną w oknie polioramę, to jest system słoneczny w ruchu, 
pływające okręty na morzu, zaćmienie księżyca i inne cuda natury. 
Do późna w nocy na chodnikach przed sklepem pana Pika było 
tłoczno, a w towarzystwie wiele mówiono o perfekcji, do jakiej 
dochodzi teraz nasza technika. 

Jeden wszakże sklep warszawski cieszył się największym powo
dzeniem. Nie czyniono w nim co prawda zakupów, ale odwiedzano 
go tłumnie dla obejrzenia wystawionej tam niebywałej nowości. 
Sklepem tym był skład fortepianów i nut Gebethnera i Wolffa na 
rogu Czystej i Krakowskiego Przedmieścia, obok księgarni, a nowo
ścią aparat czy automat do gry na fortepianie, jak nazywano ten 
niezwykły przedmiot. Wystarczyło wejść do sklepu, aby uprzejmy 
sprzedający demonstrował na żądanie ów aparat. 

- Należy - mówił demonstrujący to "cudo" - założyć we właś
ciwym miejscu kółko, op.atrzone odpowiednimi dziurkami, a następ
nie kręcić korbą - i aparat zaczyna wygrywać melodie. Co szanow
nemu panu zagrać? Może Białego mazura Osmańskiego? Proszę! 

Za chwilę wnętrze magazynu wypełniały dźwięki skocznego mazura, 
a zaciekawiona publiczność coraz tłumniej tłoczyła się do sklepu. 
Prasa nie omieszkała zameldować tej niezwykłej nowości. "Kurier 
Codzienny" pisał, iż aparat ten posiada wyższość nad pannami na 
wydaniu, gdyż: "Nie grał nigdy gam, nie przeszedł następnie do 
Krakowiaków Łodowigowskiego i La Priere d'une vierge (Modlitwy 
dziewicy) Bądarzewskiej, nie łamał sobie paluszków nad Karnawałem 
weneckim - a jednak z każdymi nutami da sobie radę! Wszystko 
zagra, i wszystko odegra od początku do końca." I dalej: "Automat 
grający [ ... ] posiada wiele cech wspólnych z arystonem, a mianowicie 
ma podobnie przyrządzone nuty i podobną korbę." 

A zawsze wrażliwy na każdą nowość techniczną Bolesław Prus 
natychmiast podchwycił temat nowości z salonu Gebethnera i Wolff a 
i poświęcił jej wiele miejsca w Kronice. Napisał między innymi: 
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Maszyna fortepianowa sprawiła to, że od końca grudnia 1888 roku 
dźwiękami fortepianu czarować nas mogą nie tylko panny na wydaniu 
i ich rodziny, ale nawet ich lokaje, ich pokojówki, ich kucharki, 
a nawet ... pieski, o ile znajdują się w domu[ ... ] 
Na co gamy, na co 1 wprawki, po co nauczyciele muzyki biorący choćby 
po kopiejek 30 za godzinę [ ... ], jeżeli za pieniądze wydane na 
rozwinięcie instynktów muzykalnych młodej panienki można będzie 
kupić wcale dobry aparat automatyczny i tyle kółek z odpowiednio 
umieszczonymi dzirkami, ile się znajduje na świecie muzykalnych 
utworów. 

A warszawiacy, gdy przechodzili obok składu nut i fortepianów 
na Czystej, słysząc dźwięki melodii dolatujące na ulicę, patrzyli na 
siebie porozumiewawczo i mówili z dumą: 
- Czego to nie wymyśli ten nasz wiek pary i elektryczności! 
Opracowano na podstawie - Karolina Beylin "Warszawy dni powszednie*, Warazawa 1985 

TEATRZYKI OGRÓDKOWE 

Teatrzyków ogródkowych w Jatach 1868-1906 miała Warszawa około pięć
dziesięciu. Najczęściej były to nietrwałe budynki drewniane ze sceną otwartą ku 
ogródkowi, z prymitywnym zapleczem, gdzie mieściły się niewygodne i ciemne 
garderoby. Często tylko dwie dla "dramatycznych": jedna dla pań, druga dla 
panów. Balet i,cbórzyści mieli własne pomieszczenia. Na ciasnych scenkach 
nierzdko oglądali widzowie wypożyczony z "bawarii" stół oraz dwa wyplatane 
ongiś krzesełka. Za nimi zaś widniał "nieokreślonego koloru landszaft" 
markujący jakiś pejzaż czy architekturę. Oto jak opisywał Władysław 
Stanisław Reymont warszawski teatrzyk ogródkowy. A był on aktorem -jak 
powszechnie wiadomo - tego właśnie rodzaju prowincjonalnych scen aż do r. 
1890. "Ogródek teatralny się budził. Kurtyna ze skrzypem poszła w górę 
i ukazał się rozczochrany chłopak, bosy i w koszuli, i wziął się do zamiatania 
świątyni sztuki. Kurz tumanami płynął na ogródek, osiadał na czerwonym 
suknie kr~ i na rzadkich liściach kilku !lllCbotniczych kasztanów. Garsoni 
i służba robili porządki pod olbrzymią werandą. Słychać było stuk mytych kufii, 
trzepania chodników, suwania krzeseł i ciche szepty bufetowej. Sciany murów 
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poza olbrzymimi płachtami dekoracji były brudne, poobijane z tynków 
i pokryte jakąś lepką wilgocią, przejmującą wstrętem. Brud panował na 
podłogach, przystawkach, meblach poobdzieranych i dekoracjach, które się 
wydały nędznymi łachmanami. W garderobach gazy płonęły jasno. Krawiec 
szykował jaskrawe kostiumy, a fryzjer pogwizdując czesał perukę. Garderoba 
chórzystek był to wąski, długi i niski pokój. Szeregi gazowych świateł nad 
prostymi z desek stołami, biegnącymi z trzech stron przy ścianach, płonęły bez 
osłon. Sciany były sklecone z nie heblowanych ani malowanych desek, popis&Qe 
nazwiskami, datami, dowcipami i karykaturami robionymi węgłem lub szam. 
ką czerwoną. Na wolnej ścianie wisiały całe pęki sukien i kostiumów." Tak 
wyglądał teatrzyk najnił.szej klasy, ubogi prymitywny, smutny. Do takich 
należały ogródki: Pod Lipką, Pod Mostem, Pod Dębem, Grenada, Pod 
Sakiem, N a Czystem, Antokoł, Praska Wenecja i inne. Do eleganckich, chętnie 
przez "lepsze towarzystwo" uczęszczanych, zaliczano AJbambrę, Eldorado, 
Tivoli. "Nareszcie rozpoczęły się już przedstawienia teatrów ogródkowych 
- pisał w r. 1875 Sienkiewicz. - Teatra te, zwłaszcza Eldorado i AJbambra, 
urządzone są nie tylko wygodnie, ale nawet wykwintnie. Dość wykwintne 
krzesła, pokrycie nad głową, schludna scena, ochocza publiczność - i czegóż 
więcej potrzeba? Teatrzyki te dziwny dla publiczności mają urok i ponętę. Ileż 
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to w tym wszystkim swobody i jakże barwista ich charakterystyka! Teatr 
i bazar, dramat i papierosy, zachwyty sceniczne i noc gwieździsta nad głową 
- cóż to za sprzeczne żywioły. W krzesłach widzowie z kapeluszami ponasuwa
nymi na tył głowy, za bańerą publika: prostodmzna, zapalna, ciekawa, 
wołająca co chwila: Głośniej! Głośniej! Nie ustępująca z placu w ciekawszych 
miejscach nawet w czasie ulewy, skłonna do oklasków, a niecierpliwa." 
Niezwykłe wamym elementem fych teatrzyków był bufet. Najczęściej dzier
żawili go restauratorzy, którzy chcieli jak najwięcej zarobić na gościach. Oni to 
wybierali zespoły i repertuar, oni rozbudowywali i upiększali ogródki. Antrakt 
był najważniejszą częścią przedstawienia. Jedzono i pito przez cały czas 
trwania widowiska. Zapalenie gazowych kinkietów rampy dawało często znak 
nie tylko do rozpoczęcia przedstwienia, ale także do rozpoczęcia kommnpcji. 
Szczękały sztućce i talerze oraz kufle. "Bańerowa" publiczność domagała się, 
aby grać głośniej, turkot pojazdów dolatywał bowiem z ulicy, głusząc słowa 
i muzykę. Ale wznoszono także budynki mające pewne ambicje architektonicz
ne. I tak fronton teatru Alkazar w r. 1881 przyozdobiono malowidłem 
alegorycznym oraz posągami sfinksów "na spiż wyprawionymi". Pod malowid
łem znajdowały się: wejście główne, po jego bokach dwa boczne. W bocznych 
ścianach - wejścia, "co w razie pożaru zdają się dostatecznie zabezpieczać 
publiczność". Sala widzów prócz czterystu blisko krzeseł dysponowała kilkoma 
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lożami parterowymi, lożami galeriowymi i niewielkim amfiteatrem, co po
zwoliło bardzo wygodnie pomieścić do 700 osób. Wentylację umano za bardzo 
dobrą, bez "niemośoych przeciągów". Oświetlenie zaimtalowano gazowe. 
Słabą stronę teatru stanowiła scena dość płytka i wąska, "a podobno i trudny 
bardzo mająca przystęp do wnoszenia dekoracji i potrzebnych sprzętów." Nowy 

teatr przedstawiał się efektownie, elegancko i - co podkreślono jako kom
plement - nie wyglądał na miejsce widowisk w ogródku. Tylko sąsiedztwo 
jadalni i piwiarni otaczało go atmosferą ogródkową, co bywało przyczyną 
zwłoki w rozpoczęciu widowisk. Bywalcy zabiegali o ogrodzenie restauracj od 
terytoriUDI teatralnego, o przecięcie wszelkiej komunikacji między świątyniami 
muz i Gambrinusa. Bywanie w teatrzyku staje się nieodzownym elementem 
warszawskiego życia. Bywali tam Kostrzewski, Prus i Sienkiewicz, bywali 
przejezdni ziemianie, chodziły nawet małe dzieci (w towarzystwie dorosłych 
tylko za 10 kopiejek!). Zasmakowała w ogródkowej atmosferze i inna 
publiczność: pQienki z demi-monde'u i panowie kieszonkowcy. a przy
zwyczaili się do ogródków tak bardzo, ł.e teren "Alhambry" obrali sobie za 
centralną melinę. Każdy ogródek miał zresztą własną publiczność: "Tivoli" 
i "Alhambrę" zapełniali mieszczanie, kupiectwo, prasa; w "Alkazarze" 
przeważali Niemcy, którzy zasmakowali w tym lokalu od czasów występów 
trup berlińskich Plambecka i Lukatsy. Swawolne "Eldorado" intrygowało 
złotą młodzież i przejezdnych obywateli, którzy od chwili, gdy pewien ziemianin 
obdarował tu w roku 1869 francuską wodewilistkę złotą bramoletą za tysiąc 
rubli, dziwną słabość poczuli do "Eldoradowych" gabinecików. "Grenadę" 
okupowali Żydzi, ogródki praskie biedota i podmiejscy chłopkowie. O skład.zie 
widowni decydowała lokalizacja ogródka i ceny. Mimo szczególnego reper
tuaru, złych na ogół warunków, nie sprzyjających odbiorowi, podejrzanej często 
atmosferze pseudoartystycmej i resteuracyjnej równocześnie, ogródkowe 
teatrzyki cieszyły się ogfOmną popularnością, zwłaszcza w latach 1870-1890. 
Schyłek stulecia zapowiadał już ich mlierzch. Na początku XX w."ogródki" 
kończyły swój żywot. Niepotrzebne nikomu sceny, ich urządzenia tecbnicme 
i meble widowni sprzedawano często na licytacjach. Drewniane elementy 
sly~go ongiś Alkazaru poszły na opał. Papa z pokrycia dachu, scena wraz 
z malowanymi kolumienkami i filarami, loże z filungami i oparciami, galeria, 
loża orkiestry - słowem: wszystko. Nawet belki, krokwie oraz resztki ścian 
i podłóg kupowano za grosze - albo raczej za fenigi i marki. Taki koniec spotkał 
tę nietrwałą architekturę, przypominającą niekiedy dawne, prymitywne sceny 
barokowych teatrów Francji i Włoch. 
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Spektakl odwołany, kasa pieniędzy nie zwaracal 

Oto adresy teatrzyków ogródkowych czynnych w latach 1867-1907: 

Alhambra - Miodowa 15 
Alkazar - Królewska 7 
Antokol - Wał Praski 
Antokol Nowy - Wał Praski 
Antokol Zielony - Wał Praski 
Arkadia - Królewska 37 
Bagatela - Bagatela 5 
Bawaria - Marszałkowska 55 
Belle-Vue - Chmielna 5 
.Casino - Świętokrzyska 4 
Czyste - Lasek Biernackiego 

na Czystem 
Cyrk - Ordynacka 1 
Dolina Pruska - Wał Praski 
Elizium - Przejazd 5 
Eldorado - Długa 23 
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Fantazja 
zob. Belle-Vue 

Grenada - Nalewki 15 
Jardin d'Hiver 

zob. Belle-Vue 
Nowa Gwiazda - Bielańska5 

Nowa Praga 
zob. Pod Dębem 

Nowy Świat - Nowy Świat 41 

Nowe Tivoli 
zob. Arkadia 

Odeon zob. Bclle-Vue 
Ogródek Nadwiślański 
Orfeum - Miodowa 10 
Orfeum II - Mokotowska 73 
Pod Apollinem - Elektoralna 27 
Pod Akacjami - Rybaki 9 



Wielbiciele teatrzyków ogródkowych 

Pod Dębem - Nowa Praga 30 
Pod Gwiazdą - Wał Praski 
Pod Kasztanami - Wał Praski 
Pod Lipką zob. Elizium 
Pod Mostem - Podwale 13 
Pod Orfeuszem - Bednarska ? 
Pod Sękiem - Długa 9 
Pohulanka - Twarda 6 
Prado - Wolska 25 
Promenada - Belewderska 25 
Renaissance 

zob. Nowy Świat 

, Teatr Granzowa - Daniłowiczowska 10 
Teatr Nowości 

zob. Belle-Vue 
Tivoli - Królewska 23 
U Giersza - Podwale 17 
Wenecja Praska - Wał Praski 
Wodewil 

zob. Nowy Świat 
Zacisze 

zob. Pod Sękiem 
żelazny Domek - ? 
Bez nazwy - Chmielna 10 

Oprac. na podstawie - Barbara Król-Kacmrowska ''Teatry Warszawy", Warszawa 1986 
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OGRÓDKOWI ARTYŚCI 

Wiek XIX ubóstwiał aktora. Pan Pifke, na zlecenie zakochanego Wokuls
kiego wręczający album Rossiemu, nie był wytworem fantazji Prusa. 
Wręczano aktorom nie tylko albumy, lecz kosze kwiatów, srebrne puchary, 
zastawy stołowe, a nawet w dowód hołdu otwierano mistrzom sceny 
nieograniczone (i nigdy nie spłacane) kredyty w sklepach i knajpach. Aktor, 
bożyszcze tłumów, był zarazem dyktatorem teatru. Odrzucał i dobierał role, 
naginał do swych możliwości lub swych zachcianek myśl autora. Moda ta, 
powszechna w Europie, uległa w Warszawie swoistemu zwielokro~eniu. Tu 
teatr był ostatnim bastionem polskości, aktor jej żywym symbolem. Miasto, 
w którym cenzurowano mowy pogrzebowe, w którym prozaiczny anons, np. 
w mleczmi - "świeża śmietana", musiał być wypisany w dwóch językach, 
miłością bałwochwalczą darzyło ludzi teatru. "Pisma wyścigały się w donie
sieniach o zdrowiu ulubionej artystki; w dziejach jej apetytu z namasz
czeniem i rozkoszą wspominały o tym, że chora zjadła udko kurczęcia, ze 
smutkiem, że wyjechała do Krakowa, z nadzieją, że wkrotce obiecała 
powrocić! W ową idyllę wtargnął od roku 1868 stwór nowy, nieznany i wielce 
hałaśliwy: aktor ogródkowy. Do Panteonu, w którym opinia warszawska 
umieściła swój teatr i swoich aktorów, przybysze nie pasowali zupełnie. 
Rozbrykane to było bractwo, żyjące na bakier z konwenansami, odbarzone 
bardzo_ specyficznymi zapatrywaniami na temat moralności i dziesięciorga 
przykazań. Zakulisowe skandale trafiały się i w "Rozmaitościach", lecz były 
to afery robione po trosze pro honore domus (bo cóż to za teatr bez 
skandali!). 

... ... ... 

Trupy prowincjonalne goszczące latem w warszawskich ogródkach skupiały 
ludzi rozmaitych. Byli tam artyści rzetelni, byli też zwolennicy łatwego 
chleba, niebieskie ptaki i przedsiębiorcze panienieczki, jak choćby ta: 

"Wie pan, pragnę debiutować. 

Jaka pana będzie rada?" 

"Hm, próbować! Ale pani 

Plecy ładne czy posiada?" 

"O, protekcji mam już trochę .. . " 

"Ależ chyba to jest jasne! 

O to pytam, czy też pani 

Ładne plecy ma, lecz ... własne!" 
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W takim panopticum typów nietrudno było o bohaterów, a zwłaszcza 
o bohaterki kroniki skandalów. Krążyły więc po Warszawie legendy 
o sławetnych gabinetach, w których gwiazdki ogródkowe spędzają szampań
skie wieczory i noce. Kiedy zaś policmajster wydał pamiętny zakaz zasuwa
nia firanek w oknach owych siedlisk występku, stugębna fama skwitowała to 
zarządzenie nową plotką o zastąpieniu zakazanych firanek prowizorycznymi 
zasłonami, które z chusteczek od nosa sporządzili adoratorzy, złaknieni 
czułego tete a tć'te, nawet za cenę piętnastorublowej grzywny. Jak to było 
naprawdę, wyjaśnić by mogły najlepiej pamiętniki tzw. przyszywanych 
ciotek, które stanowiły nieodzowny składnik gospodarstwa każdej divy. 
Taka ciocia w dzień pilnowała domowych porządków i nastawiała samowar, 
a wieczorem grała rolę przyzwoitki, nadając gabinetowym randkom pozór 
rodzinnego spotkania. To ciocia, przy kieliszku aliaszkimelu, wspominała 
znacząco, że "siostrzenica" nie mając czym zapłacić szawczce, sama prasuje 
swoje sukienki. że, z braku zegarka musi posyłać do stróża, by się dowiedzieć, 
czy czas już iść na próbę. że, siostrzenicy najlepiej w blond peruczce, ale złote 
warkocze drogo kosztują, a dyrektor zalega z gażą. że. ... że ... że ... 

-Albo niech dyrektor podwyższy 
gażę, albo opuszczam budę; bukie
ty, które sama sobie ofiarowywam, 
kosztują mnie więcej ... 
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Przyszywane ciocie nie bez kozery wspominały, że siostrzenicę nie stać na 
blond peruczkę i nie bez kozery łączyła te sprawy warszawska prasa, 
nawołując: "Dyrektorzy, dajcie im większe uposażenie, a aktoreczki w noc 
po przedstawieniu będą wracały prosto do domu." Przedsiębiorcy ogród
kowi puszczali jednak mimo uszu te napomnienia i uparcie hołdowali 
wygodnej kalkulacji, że piękna aktorka sama potrafi na siebie zarobić. Co 
mawiali aktorom, nie wiadomo, lecz kłótnie o gaże były odwiecznym i stale 
aktualnym zjawiskiem w teatrzykach. 

• • • 
Nieustanny zgiełk i duża odległość dzieląca 8cenę od najbardziej wymagają
cych i najbardziej wrzaskliwych widzów "barierowych" wymagały gry 
bardziej "wyrazistej". Gest, aby został dostrzeżony, musiał być wyprowa
dzony szeroko i zamaszyście. Dialog musiał być wyzbyty z półtonów 
i szeptów, domagała się tego sama publiczność, która w Wielkim wsłuchiwa
ła się z nabożeństwem w słynny szept Królikowskiego-Wojewody. Ale na 
"Mazepie" nie konsumowała parówek, a w teatrzyku chciała godzić piękne 
z pożytecznym. Toteż ogródkowy Królikowski, bratanek wielkiego Jana, 
musiał przy swoich "schwartzcharakterach" głośno wzdychać, rozdzierająco 
pojękiwać, wywracać oczyma i łamać ręce . Posiedli na.tomiast artyści 
z ogródka wszechstronność techniczną, której nie zawsze dostawało ich 
kolegom ze scen rządowych. Mniejsza liczebność zespołu i wielostronny 
repertuar przekreślały w praktyce ogródkowej działanie prawa emploi 
- każdy musiał umieć zagrać wszystko. Grano po dwóch, po jednej, a często 
w ogóle bez próby. Takie warunki pracy wymagały od aktora pełnej 
gotowości technicznej, koncentracji psychofizycznej i niespożytej inwencji. 
Z tych czasów datuje się zapewne żargonowe powiedzonko teatralne: "Grą 
graj, łachu!" Co tłumaczy się na język pospolity "cywilów": jeżeli cię bez 
przygotowania, niczym psa w wodę, wepchną na scenę, od tego jesteś aktor, 
żebyś sobie dał radę. Jedyni możliwi i dopuszczalni sojusznicy to sufler i Pan 
Bóg. Z pomocy suflera korzystali ogródkowi aktorzy często i bez skupułów, 
co tłumaczy nadmiar premier. Biedaków, którym ani sufler, ani wielkodusz
na opieka Boska pomóc już nie była w stanie, eliminowało nieubłagane życie. 
Kroniki teatrzyków notują dziesiątki nazwisk ludzi, których kariera kończła 
się na ogródkowym debiucie. Gdy się nic powiodło, musieli rejterować do 
podrzędnych trup wędrownych lub zadowalać się wiecznym wnoszeniem 
tacy czy halabardy. Selekcja była ostra, konkurencja bezwzględna. Mierny 
aktor nie miał praktycznych możliwości zostania gwiazdorem w ogródku, co 
nie oznacza, że pozycji tej nie mógł zająć aktor - tylko rutyniarz lub aktor 
- tylko szmirus. Musiał jednak mieć opanowane rudymenta techniki 
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- Panienki także artystki? 
- Ma się rozumieć. 

- l dawno na aoenie? 
- Waoraj dopiru przyjechalim obiedwie z kiempy i zapisał nas dyrektur. 

aktorskiej, musiał gwarantować antreprenerowi, że publicmość go nie 
wygwiżdże za nieporadność. Kobietom, jak się 17.Ckło, było łatwiej - zgrabne 
nogi zastępowały nierzadko zdolności. A jeżeli publika mimo wszystko była 
niezadowolona, mogła ładniutka krowienta ratować się metodą a la Chiffon: 
ponętna ta gwiazdka z francuskiego "Eldorado", kiedy wygwizdano jej 
artystyczne produkcje, odwróciła się do widowni tyłem, zadarła spódniczkę 
i jak pisała potem w samokrytycznym liście otwartym, "zademonstrowała 
sposobem poglądowym, że każdy medal ma dwie strony". Nie wiadomo, czy 
polskie koleżanki skorzystały z tej lekcji - o kilku wypadkach pokazania 
.widowni języka nie warto wspominać . 

Wybór z: Witold Filler "Melpomena i piwo", Warszawa 1960 
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Kostiumy i dekoracje wykonały 

Pracownie Techniczne 

Teatru Muzycznego 

Pracownia krawiecka damska 

Klementyna ROZTWOROWSKA-KOWALCZVK 

Pracownia krawiecka męska 

Edmund KAZJAKA 

Modystka - Grażyna SKORNIEWSKA 

Peruki - Ewa KRĘCISZ 

Stolarnia i ślusarnia - Krzysztof DUDA 

Tapicerka i upięcie tkanin - Marian GĘBALA 

PlaStyk - Jacek JAŁOWIEC 

• 

Wiklina - LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W NAŁĘCZOWIE 

Światło - Henryk STRZYŻEWSKI 

Dżwięk - Andrzej WALASZKJEWICZ 

Rekwizyty - Michał WNUK 

Pomocą przy realizacji spektaklu służą 

garderobiani i montażyści sceny 

W REPERTUARZE 
Rewizor jedzie 
Baron Cygański 
B~kitny Zamek 
Szopka Polska 
Królewna Śnieżka 

J. Tomaszewskiego 
J. Straus.sa 
R. Czubatego 
A. Oppmana (Or-Ota) 
C. Danielewskiego 

W PRZYGOTOWANIU 
Kopciuszek 
Wiktoria i jej huzar · 

S. Gerstenkorna 
P. Abrahama 



DZIAŁ ORGANIZACJI WIDOWNI 
ul. Peowiaków 12 

przyjmuje zamówienia na bilety 
indywidualne i zbiorowe 

codziennie w godz. 8.00 - 15.00 

TEL. 225-21 i 276-13 

Kasa teatru - DKK, ul. Kunickiego 35 
czynna codzienie (oprócz poniedziałków) 

w godz. 17 .OO - 19 .OO 
i na godzinę przed spektaklami porannymi 

TEL. 296-65 

Redakcja programu: Anna Nowak 

Opracowanie graficzne i techniczne: Wiesław Kaczkowski 
Druk: Oficyna Graficzna Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie 

Cena: 8000 zł 


