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OBSADA: 
Saturnin Mazurkiewicz, mecenas z Radomia - GRZEGORZ CHRAPK IEWICZ (gościnnie) 

Kazio, jego syn - DARIUSZ POLESZAK (adept) 
Kamilla, aktorka - IZABELA STEFAŃSKA (gościnnie) 

Pani Mqcka - DANUTA MARKIEWICZ 

Pani Lemięcka - HANNA WOLICKA 
Panna Sabina - WIESŁAWA NIEMASZEK 

Władysław Mqcki, sen ior - WŁADYSŁAW JEŻEWSKI 
Władysław Mqcki, junior - ARTUR STERANKO 

Grzegorz, kamerdyner - FERDYNAND ZAŁUSKI 

Pan Hilary - CEZARY ILCZYNA 

Panna Halineczka, jego narzeczona - ALICJA SZYMANK IEWI CZ 
Nikifor, funkcjonariusz kolejowy - STEFAN KĄKOL 

Domo z Liliq I - ANNA LIPNICKA 

Półcikowski, obywate l radomski - JERZY LIPNICKI 
Cobiński, aktor - CEZARY ILCZYNA 

Reżyser - STANISŁAW KRAUZE 
Baryton - STEFAN BURCZYK 

Aktor grajqcy króla - STEFAN KĄKOL 

Ruczkowsko, garderobiano - IRENA TELESZ 
Kopciuchowski, inspicjent - JERZY LIPNICKI 

Dziewczyno, Kelnereczko, Baletnica - KINGA CIESIELSKA (adeptko) 
Damo z Liliq II , Kelnereczko, Baletnica - AGNIESZKA KOZŁOWSKA (adeptko) 

Żorże to , Kelnereczko, Baletnica - MAGDALENA WOŹNIAK 

scenografia 
BARBARA PTAK 

Kelner w hotelu - GRZEGORZ WIDERA (PWST Wrocław) 

oraz 

Słuchacze Studio Aktorskiego w ep izoda c h Podróżnych i Gości Teatrzyku „A rkadio " 
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Spektakl zrealizowano przy pomocy finansowej Rady Miejskiej w Olsztynie. 
redakcja programu - Elżbieta Lenkiewicz · projekt graficzny - Bogusław Cichocki 
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TUWIM Julian (1894-1953) 

Poeto, satyryk, tłumacz, pisarz dla dzieci. Dzieciń
stwo i młodość w przemysłowej Łodzi odcisnęły no 
nim głębokie piętno. Od 1916 w Warszawie, studio
wał prawo i filozofię no Uniwersytecie Warszaw
skim, nowiqzoł kontakt z „Pro arte". Debiutował 
w 1913 no łomach prasy jako poeto. Współorgani
zował kabaret „Pod Pikadorem", był jednym z twór
ców grupy Skamander. Szybko uzyskał rozgłos, 

utrwalony współprocq z warszawskimi kabaretami 
i teatrzykami (m.in.: „Qui pro quo"). W okresie 
międzywojennym mieszkał w Warszawie, współ
pracował z tygodnikiem „Wiadomości Literackie" 
i tygodnikiem satyrycznym „Cyrulik Warszawski". 
W lotach wojny poczqtkowo w Paryżu, potem 
w Brazylii (1940 - 42) i USA (1942 - 46) . Od 1946 
w Warszawie. Był m.in. kierownikiem Teatru No
wego, współpracownikiem miesięcznika „Proble
my", podjqł szerokq działalność przekłodowq i wy
dawniczą Doktor honoris causo Uniwersytetu 
ludzkiego (1949). Uwieńczony nogrodq literockq 
m. Łodzi w 1928, nogrodq PEN-Clubu za przekład 
Jeźdźca miedzianego Puszkina w 1936, nagrodq lite
rockq m. Łodzi ponownie w 1949, Poństwowq 
Nogrodq Literockq I stopnia za całokształt twór
czości w 1951. Opublikował m.in.: Czyhanie na 
Boga, wier., 1918; Sokrates tańczqcy, wier., 1920; 
Siódma jesień, wier., 1922; Wierszy tom czwarty, 
1923; Słowa we krwi, wier., 1926; Rzecz czarnoleska, 
wier., 1929; Biblia cygańka i inne wiersze, 1933; 
Jarmark rymów, utwory satyryczne, 1934; Treść gore
jqca, wier., 1936; Wiersze zebrane, 1946; Wybór 
poezji, 1947; Kwiaty polskie, poemat, 1949; Piórem 
i piórkiem, satyry, 1951; pośm.: Nowy wybór wierszy, 
1954; Dzieła, t. 1-5, 1955-64. Nadto liczne przek
łady, antologie, zbiory anegdot i ciekawostek, 
m.in.: Czary i czarty polskie, 1924; Polski słownik 
pijacki i antologia bachiczna, 1935; Cztery wieki 
fraszki polskiej, 1937; Polsko nowela fantastyczna, 
1949; Księga wierszy polskich XIX w., 3 tomy, 1954. 

STANISŁAW DOBRZAŃSKI (1847 - 1880) 

Wychował się w środowisku lwowskim. Ojciec je
go, znany publicysto, Jon Dobrzański, był redakto
rem szeregu pism lwowskich. Stanisław Dobrzański 
dość wcześnie wszedł w życie. Najpierw jako żoł
nierz, później dziennikarz, wreszcie aktor. Zadebiu
tował w r. 1868 w Stanisławowie, grał potem we 
Lwowie, Krokowie i Poznaniu. Chociaż nie kształcił 
się systematycznie, jednak potrafił opanować 

w krótkim czasie kilka języków obcych, co pozwoli
ło mu poznać literaturę wielu krojów w oryginale, 
o dla sceny przetłumaczyć niejednq nowość z reper
tuaru lekkiego. Mojqc zaledwie dwadzieścia cztery 
lata zostaje Stanisław Dobrzański dyrektorem 
teatru. Stanowisko to obejmuje najpierw w Pozna
niu (1871 r.), gdzie jako aktor komediowy już od 
roku wybijał się spośród reszty zespołu swoim su
miennym opracowywaniem ról i nieprzeciętnq in
teligencjq. Wkrótce też przeniósł się do Lwowa 
i tom - dzięki pośrednictwu wpływowego w kołach 
literacko-artystycznych ojca, przez kilka lat prowa
dził teatr. Podobno był lepszym aktorem niż dyrek
torem, nie zawsze rodził sobie ze skomplikowanymi 
trudnościami organizacyjnymi. Teatrowi oddany 
był jednak bez reszty, a jako aktor podzielił los wie
lu kolegów po fachu: umarł prawie na scenie, nę
kany od lat chorobq serca. Wybijał się w rolach 
fredrowskich, a największe uznanie zdobył jako 
Łatka w „Dożywociu", Kapelan w „Damach i huza
rach" i Pon Benet. 

Oprócz licznych przekładów napisał Dobrzański 
kilka fars. Sq to jednoaktówki: „Tajemnico", „Kaj
cio", „Podejrzana osoba", „Onufry", „Złoty cielec", 
oraz najbardziej znana trzyaktowa komedia - „Żoł
nierz królowej Madagaskaru". Ta ostatnia sędziwa 
staruszka, od osiemdziesięciu lat tuła się po na
szych scenach i mimo licznych zmarszczek - ciqgle 
jeszcze upomina się o swoje prawo do życia. 



JULIAN TUWIM 
S WKO OD PRZERÓBCY ŻOŁNIERZA KRÓLOWEJ MADAGASKARU 

Propozycja „napisania na nowo" starej farsy St. Dobrzańskiego Żołnierza Królowej Madagaskaru przyszła w jak najbar
dziej sprzyjajqcym tej prncy okresie: od wielu miesięcy wertowałem pękate roczniki Kuriera Warszawskiego, Kłosów, 

Kolców i Muchy z tych wł śnie czasów, oglqdałem nieprzeliczone ilości karykatur Kostrzewskiego i Mucharskiego, rozczy
tywałem się w pamiętni .ach i powieściach z lat 1850 - 1890, a u nielicznych już dziś gawędziarzy zbierałem ustne in
formacje o potocznym ż ciu tej kłosowo-kolcowej Warszawy, raczej Warszawki, bo o niej, codziennej, ulicznej, kawiar
nianej i teatralnej, ogró lkowej i literackiej zamierzałem napisać coś w rodzaju ni to powieści, ni to kroniki obyczajo
wej, a ozdobić chciałem en staroświecki reportaż samymi „fotogramami" i rycinami z ówczesnych pism. Materiały te 
nadal gromadzę - i gd mi czas pozwoli zestawię z nich kiedyś panoramę Warszawy w kolorach żółtawych, wyb
lakłych, biało-kawowycn i niewyraźnie szarych, jak fotografie z tego okresu i wzruszajqce ryciny z ówczesnych Tygodni

ków /lustrowanych i K/osó - Światowidów ojców naszych i dziadków. 
Z wielkq ochotq zabr Iem się do Żołnierza Królowej Madagaskaru, farsy z wielkimi tradycjami teatralnymi, bo to 

podobno był szlagier pie szej klasy, zawsze z powodzeniem wznawiany. ja tej sztuki nigdy nie widziałem, ani nie czy
tałem, ale od starych au orów słyszałem zawsze, że „ho - ho" - i rzeczywiście: naiwna, prymitywna w budowie, lecz za. 
bawna i zgrabnie zbudo ana, oczywiście z tym zastrzeżeniem, że gdyby w owych czasach były telefony - cała sztuka 
nie miałaby już absolut 1ie żadnego sensu, nawet by się nie zaczęła, bo Kamilla zatelefonowałaby do Mqckiego, za
miast mu różany liścik p yłać. Tak samo mama Mqcka nie pchnęlaby biednego Mazurkiewicza za kulisy, lecz zadzwo
niłaby tom po prostu ... I ogóle, na każdym kroku, myślimy sobie: po co ci ludzie tak pędzq i goniajq? Czyż nie łatwiej 
zatelefonować? Ale w ty n właśnie sęk, że telefonów albo zupełnie jeszcze w Warszawie nie było, albo kilkanaście apa
ratów (w „Kłosach" roku 1885 co tydzier'l czytamy o paru nowych abonentach). 
Wspomniałem o Mazu kiewiczu ... Czcigodny pan mecenas z Radomia nie dostał się wprawdzie do literatury, sztuba

cy nie piszq wypracowa ia na temat „krzywej uczuć Mazurkiewicza" i nieznajomość „charakterystyki" p. Saturnina nie 
staje na przeszkodzie otr:~ymania matury - a przecież nie lada zrobił karierę bohater naszej sztuki! Stał się przysłowio
wy! Żyje do dziś w starodawnym powiedzonku: "Bój się Boga, Mazurkiewicz!", znanym starszemu pokoleniu jak Polska 
długa i szeroka. 

Ten okrzyk komicznej ozpaczy radomskiego mecenasa przeprowadziłem czerwonq niciq przez jego zabawne przygo
dy. Rozprowadziłem je na siedem obrazów, gdy oryginał ma ich trzy: w mieszkaniu Mqckich, za kulisami i w numerze 
hotelu Europejskiego. ScE•ny na dworcu w Radomiu, w handelku warszawskim oraz przedstawienie ogródkowe dopisa
ne sq przeze mnie, akt z 1ś oryginału, dziejqcy się za kulisami, rozbiłem na dwa obrazy: za kulisami i w garderobie Ka
milli. Z farsy Dobrzański go pozostawiłem zresztq sam tylko przebieg akcji „stawiajqc" większość ról inaczej, niż to au
tor zrobił: za całq afrykafiskq awanturę między Kaziem i ojcem, za poetyczność Sabiny, za Lilię Radomskq i dużo innych 
cech charakterystycznyd poszczególnych postaci - biorę winę na siebie, nie obciqżajqc niq autora. To samo ze stronq 
muzycznq sztuki. Orygin ł nie ma żadnych piosenek. Dobrałem je ze starego repertuaru estradowego, z dawnych ope
retek i wodewilów, wspó nie z p. Tadeuszem Sygietyńskim, któremu za pomoc i rady serdecznie dziękuję. Dla zachowa
nia stylu epoki pozosta Iem większość tekstów śpiewanych w stanie nietkniętym - niech posłużq tematem do rozwa
żań nad ówczesnym, a di isiejszym poziomem librett i słów do piosenek. 

Dzieje lołnierza królow ~i Madagaskaru nie sq mi dostatecznie znane. Tak zwana prapremiera odbyła się we Lwowie. 
W roku 1883 sztuka był grana w Warszawie, ale już jako wznowienie. Wznawiano jq po tym mnóstwo razy. 




