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W ogródku Żołnierza królowej Madagaskaru 

Zdobycie u progu sezonu, jak największej ilości atrakcyjnych tytułów, spędzało 
sen z powiek dyrektorom XIX wiecznego teatru . Nieznana nowość - to pełna 
kasa. Atrakcyjna nowość - to możliwość zagrania danej sztuki dwu- lub nawet 
trzykrotnie, co już było miarą sukcesu. Dlatego też, bardzo często, dyrektorzy trup 
teatralnych, a także aktorzy sięgali po pióro i ufni w wielkość swego talentu, 
tworzyli niezliczone ilości fars, komedyjek i melodramatów, opierając się na 
sprawdzonych wzorach. 

Jednym z piszących ludzi teatru był także Stanisław Dobrzański , autor 
Żołnierza królowej Madagaskaru. Ale w przeciwieństwie do swoich licznych 
kolegów po piórze, posiadał prawdziwe zdolności literackie, które niewątpliwie 
odziedziczy/ po ojcu Janie. Najpopularniejszym dziennikarzu lwowskim, twórcy 
„galicyjskiej" szkoły dziennikarstwa, dyrektorze teatru lwowskiego w latach 
1875-81 i 1883-86. 

Dobrzański - junior, pisujący pod pseudonimami Nowacki lub Stach, nie 
ukończył nawet gimnazjum. Za udział w powstaniu styczniowym, w 1863 r. 
osadzony został w więzieniu w Kónigstein . Po wyjściu z więzienia ojciec zatrudnił 
go w wydawanej przez siebie lwowskiej Gazecie Narodowej. Ale Stanisław wybrał 
teatr. W 186 7 r. zadebiutował rolą Papkina w Zemście w zespole M. Stengla 
w Stanisławowie. Następnie zaangażował się do Krakowa i po spędzonym tam 
jednym sezonie wrócił od Lwowa, gdzie w 1869 r. wystawił swoją pierwszą sztukę 
Tajemnico . 

Korzystając z finansowej pomocy ojca w sezonie 1871 (72 kierował teatrem 
poznańskim . Nie mógł jednak żyć bez atmosfery Lwowa, powrócił tu jako aktor 
aod 1873 r. pełnił też funkcję reżysera opery i operetki. W 1874 r. został członkiem 
trzyosobowego Zarządu Zrzeszenia Aktorów, kierującego teatrem lwowskim. 
Gdy w czerwcu 1875 r. dyrekcję objął jego ojciec, pomagał mu sprawując 

artystyczne kierownictwo tej sceny. Pełnił tę funkcję do 1879 r. Wydatnie przyczynił 
się do podniesienia poziomu artystycznego teatru lwowskiego. Wzbogaci/ jego 
repertuar wprowadzając na scenę wiele interesujących sztuk współczesnych, 
wystawił cały cykl komedii Fredry, był inicjatorem lwowskiego konkursu 
dramatycznego. 

Stanisław Dobrzański był dobrym aktorem. Grywał zwykle role 
charakterystyczne w komediach, farsach i wodewilach. Stworzył znakomite 
kreacje w komediach Fredry: Łatka w Dożyvvociu, Papkin w Zemście, Szambelan 
w Panu Jowialskim, Kapelan w Domach i Huzarach był świetnym Menelausem 
w Pięknej Helenie Offenbacha. „Wszystkie role opracowywał bardzo starannie 

i nadawał im często głębszy podkład satyryczny. Z mniejszym powodzeniem 
występował w rolach dramatycznych." 

Wielką popularność zdobył jako autor fars i lekkich komedii. Doskonale 
wiedział czego oczekuje publiczność i serwował jej w swoich utworach beztroski 
humor, żywy dialog, zabawne sytuacje. Najbardziej znane jego utwory to Zolnierz 
królowej Madagaskaru (I 879), Zloty cielec (I 880) czy Wujaszek Alfonso (wydany już 
po jego przedwczesnej śmierci w 1882 r.). Był także autorem broszury Kilko słów 
o teatrze, którą opublikował w 1874 r. 

Wiosną 1879 r. Dobrzański poważnie zachorował na serce. Wyjechał na 
kurację do Włoch. Po powrocie wystąpił już tylko raz na scenie, gra'jąc tytułową 
rolę w Panu Benecie Fredry, w uroczystym przedstawieniu 13 .09. 1880 r. 
Zmarł w wieku 3 3 lat, w listopadzie I 880 roku. 

Wszystkie z jego wymienionych tu sztuk, zaraz po lwowskiej prapremierze 
grane były natychmiast. z wielkim powodzeniem, na scenach Królestwa 
i w warszawskich ogródkach. 

W Lublinie Żołnierza królowej Madagaskaru zagrano w Teatrze Starym już 
w 1879 r. Każde z goszczących w naszym mieście towarzystw dramatycznych, 
posiadało tę sztukę w repertuarze. 

W nowym Teatrze Zimowym, Żołnierz pojawił się w 1892 r. 8 lutego „dobrze 
znaną, ale zawsze chętnie widzianą komadyę, która bawi doskonale" zagrał zespół 
Ludwika Czystogórskiego, przeznaczając cały dochód z przedstawienia na rzecz 
chorego kolegi Bronisława Sycińskiego. „Zebrana publiczność nagrodziła sowicie 
oklaskami grę aktorów, a zarówno ich ofiarę koleżeńską , podjętą dla kolegi 
w zawodzie". (Gaz. Lub. 1892 nr 28). 

Piękna Kami Ila zachwycała, ale także oburzała co poniektórych widzów, jak to 
miało miejsce po spektaklu zagranym 22.0 I . I 899 r. „Przedstawienia takich sztuk 
jak Żołnierz królowej Madagaskaru budzą tylko niesmak i zniechęcają do teatru, co 
chyba nie może być obojętnym dla dyrekcji" - pisał w Piśmie pod adresem dyrekcji 
teatru, stały prenumerator Gazety Lubelskiej (nr 28, 1899). 

Rolę Kamilli, chętnie wybierały aktorki, zjeżdżające do Lublina na gościnne 
występy jak np. panna Maria Broccard, artystka teatrów warszawskich (8. 12. 1899) 
czy AdolfinaZimajer( 13.02. 1906). 

Wchodzące do teatru nowe prądy literackie, naturalizm i modernizm 
wypierały powoli ze sceny Królowe Madagaskaru i ich żołnierzy. Mecenas 
Mazurkiewicz pojawił się jeszcze na lubelskiej scenie w 191 I , 19 I 8 i po raz ostatni 
w 1920 r. I zapewne zniknąłby zupełnie ze sceny gdyby nie Julian Tuwim. 



Tuwim, była to „firma" gvvarantująca kasowy sukces. Nic więc dziwnego, że to 

do niego zwróciła s ię dyrekcja Teatru Letniego o napisanie lekkiej komedii dla tej 
sceny. Poeta miał już wówczas na swoim koncie niezliczoną ilość skeczy 
i „numerów" dla warszawskich teatrzyków rewiowych i kabaretów Qui pro Quo, 
Banda, Cyganeria, Cyrulik Warszavvski a także szereg adaptacji scenicznych znanych 
operetek i wodewili. 

„Nie wierzcie masce, którą nam dziś zasłaniają twarz Tuwima - pisał 

w Alfabecie wspomnień Antoni Słonimski - Tuwim był wesoły i pogodny. 
Niestrudzenie zawsze skory do żartów. Nieprawdą jest, że pisał do kabaretu dla 
pieniędzy. Pisał, bo lubił. Przysłuchiwał się z loży dyrektorskiej własnym skeczom, 
obecny na każdym prawie przedstawieniu. n 

Niewielu zapewne zdawało sobie wówczas sprawę, że popularne tanga 
Nasza jest noc i Co nam zostało z tych lat, śpiewane przez chór Dana - są słowami 

Tuwima. Również głośne przeboje Ordonki Na pierwszy znak, Miłość ci wszystko 
vvybaczy czy Zimińskiej i Fogga jak Pokoik na Hożej - szeroka publiczność śpiewała 
bez świadomości, że słucha tekstów znakomitego poety, ukrywającego swe 
autorstwo pod pseudonimem Oldlen. 

Wybór Tuwima padł na zapomnianą już wówczas farsę Dobrzańskiego . 

„Wdzięki minionej doby skusiły Tuwima, amatora i znawcę bibelotu, antyku. Zgadł, 
że ta zabawna niegdyś farsa wymaga odnowy. Wziął ją na warsztat. jedno przerobił, 
drugie poprawił, trzecie doprawił, inne wyrzucił i tak się rozbawił tą robotą, że 
w rezultacie napisał wszystko sam . Z pierwotnego tekstu oprócz pomysłu nie 
zostało nic. Trzy akty zmieniły się w sześć odsłon („.) przybyła ilustracja muzyczna, 
mnóstwo piosenek, których w dawnej farsie zupełnie nie było, przybyła niemal 
druga sztuka - rodzaj Podrózy po Warszawie - zaszczepiona na tamtej" - czytamy 
w recenzji z premiery, pióra T. Boy'a-Żeleńskiego. 

Tadeusz Sygietyński ozdobił wszystko muzyką podobieraną, w przeważającej 
mierze, z operetek wystawianych w czasach premiery Żołnierza Dobrzańskiego 
jak Córka pani Agnot, Gasparone, Orfeusz w piekle, Ptasznik z Tyrolu, itp. 

Pod piórem Tuwima ożyli cudaczni mieszczanie, teatrzyki ogródkowe, te 
„istne czeluście piekielnej rozpusty", galanteria panów w melonikach, zalotne 
kelnereczki, kabaretowe divy i artystki z variate - dawna Warszawa przedstawiona 
jak w rysunkach Kostrzewskiego, ale oglądanych tu w krzywym zwierciadle. 

Naiwny wdzięk, pikantny dowcip, humor werbalny i sytuacyjny, lekkość 

i sentyment dawnej piosenki oraz doskonała obsada premierowego 
przedstawienia(3. I 2. 1936 r.) z MirąZimińską-Kamillą i Mariuszem Maszyńskim
Mazurkiewiczem, sprawiły że nowy Żołnierz królowej Madagaskaru, bawił stolicę 
przez długie miesiące i stał się jednym z największych sukcesów teatralnych lat 
trzydziestych. Zaś po latach, zagrany przez Ludwika Sempo li ńskiego 

Mazurkiewicz. przeszedł do historii polskiej sceny. 

Sztuka została dwukrotnie sfilmowana. Pierwsza wersja z 1939 r. z Leną 
Żelichowską i Michałem Zniczem, zginęła tuż po wojnie. W drugiej z 1958 r„ 
Mazurkiewicza zagrał Tadeusz Fijewski, Kamillę -Anna Łubieńska a pannę Sabinę -
Barbara Kwiatkowska. 

Nowe przygody radomskiego mecenasa lubelska publiczność obejrzała 
dopiero po wojnie na scenie Państwowej Operetki. W spektaklu z 1958 r„ 
wyreżyserowanym przez Pawła Bema, wystąpili ulubieńcy ówczesnej publiczności 
- Jan Fabian (Mazurkiewicz) i Janina Gutterówna (Kami Ila). Po raz kolejny, wystawił 
Żołnierza lubelski Teatr Muzyczny w 1992 r. w reż. Cezarego Karpińskiego . 
Wspaniałe kreacje stworzyli wówczas Krystyna Szydłowska 
i Zbigniew Sztejman, którzy dzięki tym rolom zwyciężyli w ogłoszonym przez 
Kurier Lubelski plebiscycie na najpopularniejszego lubelskiego aktora. 

Dzisiejsza premiera na scenie Teatru im. J. Osterwy jest zatem lubelską 
prapremierą farsy Tuwima na scenie dramatycznej i w sposób szczególny łączy się 
z Jubileuszem 120-lecia istnienia budynku naszego teatru - a to za sprawą Ludwika 
Sonnenfelda, jednego z bohaterów Żołnierza królowej Madagaskaru. 
Wprowadzonej do sztuki autentycznej postaci, niezmiernie popularnego 
w Warszawie kapelmistrza, zwanego przez mu współczesnych „polskim 

Offenbachem". 

Ludwik Gustaw Sonnenfeld ( 1837-19 14), wrocławianin, po studiach 

w Konserwatorium Lipskim w klasie skrzypiec i kompozycji, przybył do Polski 
z orkiestrą E. Becka i 1857 r. osiadł na stałe w Warszawie. W 1867 r. stworzył 
własną Orkiestrę Warszawska dającą koncerty w ulubionej przez warszawiaków 
Dolinie Szwajcarskiej. Z miejsca stał się ulubieńcem publiczności. A Feliks Schober 
uczynił zeń jednego z bohaterów operetki Podróż po Warszawie, gdzie rozbawiona 
publiczność śpiewała wraz z wykonawcami pean ku czci Mistrza: 

Mile walczyk w ucho płynie 
mile - niby w kieszeń geld 
dźwięcz walczyku, dźwięcz w Dolinie 
Brawo, brawo Sonnenfeld! 

W roku I 870 został dyrektorem Teatru Wielkiego, a także kierownikiem 
muzycznym i kapelmistrzem wielu popularnych teatrzyków ogródkowyc~ jak 
Alkazar ( 1873), Alhambra (I 874, 1878), Eldorado ( 1879-1880), Novvy Swiat 
( 1882). W latach I 898-1905 kierował jedną z najlepszych wówczas w stolicy 

orkiestr antraktowych w Teatrze Wielkim. 
Komponował muzykę do wielu wodewili, operetek i komediooper 

grywanych w warszawskich ogródkach jak: Podróż po Warszawie, Piekło, 



Ulico Morszołkovvsko, Fajfu/o i Grojseszyk no Wystawie Paryskiej, Król reporterów, 
Modniarko worszovvsko, Papo Pepy, Stręczycielki, Mojstówno i inne. Skomponował 
również opery: Alfred Wielki, Albrecht Durer w Wenecji, Nocleg w Apeninach wg. 
Fredry i balet Pan Twordovvski (który w I 886 r. zgrano po raz 200-setny!) oraz liczne 
utwory rozrywkowe, które publikował pod pseudonimem Adolfson. 

Był także Maestro swoistym nowatorem. W 1891 r. wystawił w „Belle-Vue" 
własną operetkę - Wesele Pompeo, w której zadziwił publiczność aryjkami„. 
gwizdanymi. Cudze sztuki, które ozdabiał muzyką, traktował mniej nowatorsko 
i jak twierdzili jego wrogowie, nawet ich nie czytał, podając jako przykład jakiś 
frywolny kuplet, do którego muzykę „machnął w ciągu 20 minut!". 

O jego wielkiej popularności, niech świadczy fakt, że gdy w 1900 r., ciężko 
zachorował, odnotowały to wszystkie gazety Królestwa jako najważniejszą 

informację -Z kroju. 

Otwarcie gmachu nowego teatru w Lublinie, było wydarzeniem tak wielkiej 
miary, że Zarząd Spółki Cywilnej Teatr Lubelski, postanowił uczcić go w sposób 
szczególny. 28 stycznia 1886 r. Gazeta Lubelsko donosiła: „Na uroczystość 
otwarcia nowego teatru przybędzie do naszego miasta Orkiestra Warszawska 
pod dyrekcją p. Adolfa Sonnenfelda, która między innemi odegra specjalnie na ten 
obchód skomponowane przez swego dyrektora, marsza, mazura i polkę pt. 
Lublinianie sobie". A 30 stycznia informowano czytelników, że „Nowo 
zaangażowana orkiestra p. Sonnenfelda złożona z 18 osób oczekiwana jest 
z Warszawy i rozpocznie zaraz próby w gmachu nowego teatru." 

Dnia 6 i 7 lutego 1886 r. „polski Offenbach" ukazał się lubelskiej publiczności. 
W sprawozdaniu z inaugracyjnego przedstawienia czytamy: „Na estradzie 
wzniesionej dla dyrektora orkiestry ukazał się p. Sonnenfeld i pod jego kierunkiem 
wykonano „marsza powitalnego" i mazura skomponowanego przez 
p. Kozłowskiego. Publiczność hucznymi oklaskami powitała p. Sonnenfelda 
i z równym zapałem oklaskiwała następne utwory wykonywane w antraktach". 

Lubelska publiczność oglądała później na scenie nowego teatru, wodewile 
i operetki z muzyką mistrza Sonnenfelda m.in. Pono Fikolskiego ( 1888, 89), 
jak się śmiejq i płoczq w Warszawie ( 1904 r.) Papę Pepy ( 1894 r.) czy Podróż po 
Warszawie ( 1898, 1903, 1905, 1919 r.) 

Nie dziwi zatem, że taka postać musiała znaleźć się w tuwimowskim ogródku 
Żołnierza królowej Madagaskaru. 

a.n. 

rnATR LU~~L~Kl. 
W Sobotę d. 6 i w Niedzielę d. 7 Lutego 1886 r. 

r~zrn~nw1rn1~ 1~~~~~~~~rJ~L 
ODDZIAŁ I-szy. 

a) „Marsz powitalny" .A. Soncnfc!dn, wyko
nauy przez orkiestrę po1l dyrckcyą tcgoz_. 

b) „Mazur lubelski", K. Kozlowsk1cgo, wy-
kona orkiestra. . 

c) ,Pas de deux", odtańczą: p. J. Sznlow 1 

p-na Adicr. 

ODDZIAŁ 2-gi. 
Polka Piękna lublinianka" A. Sonenfcldn, wyko

n~a przez orkiestrę pod dyrekcYfl tegoż. 

NłKT MNIE "NIE t_N/t 
komedja w 1-m akcie Al. hr. Fredry ( oJcn). 

OSOBY: 

Marek Zięba1 kupiec 
Klar11, 'jego zona 
Czesław, jej brat 

p. Kisielnicki 
p-na Adler 
}l. Zapalowlcz 

Major p. Syciński 
Lapka p. Królikowski .-, 
Kacper, slllŻllCY Zięby p. Szymbonki 
Marta, jego żona p-na Borawska 
Bardosz ) służba p. Glodow1ki 
Filip ) p. Berwald 

Rzecz dzieje się w Lubliuie. 

ODDZI.A.;t 3-ci 
Mazur: „Lublinianie sobie!", A. Sonenfelda, wyko

nuny t>rzcz orkiestrę tegoż. 

[)~(1~~ 
mu.zykn St. Moniuezki, słowa Wł. Wolskieso. 

(Akt 1-szy). 
OSOBY: . 

Stolnik p. Zabon1ki 
Zofia jego córka p-ui Zapolska 
Jnnu~, jej nnrzeczony Jl. Amator . 
Dziembn dworzanin Stolnika p. Szymbor;ki 
Halka chiewczyna wiejska p. Puclmie'W!lta 
Gości~ weselni. · 

Bzecz w zeszłym wieku. 

Taflce: POLONEZ w 12 par I MAZUR W 8 W· 



Julian Tuwim 
Słówko od przeróbcy 

Żółnierza królowej Madagaskaru 

Propozycja „napisania na nowo" starej farsy St. Dobrzańskiego 

„Zołnierz Królowej Madagaskaru" przyszła w jak najbardziej 

sprzyjającym tej pracy okresie: od wielu miesięcy wertowałem pękate 

roczniki „Kuriera Warszawskiego", „Kłosów", „Kolców" i „Muchy" 

z tych właśnie czasów, oglądałem nieprzeliczone i lości karykatur Ko

strzewskiego i Mucharskiego, rozczytywałem się w pamiętnikach 

i powieściach z lat 1850- 1890, a u nielicznych już dziś gawędziarzy 

zbierałem ustne informacje o potocznym życiu tej kłosowo-kolcowej 

Warszawy, raczej Warszawki, bo o niej, codziennej, ulicznej, 

kawiarnianej i teatralnej, ogródkowej i literackiej zamierzałem napisać 

coś w rodzaju ni to powieści, ni to kroniki obyczajowej, a ozdobić 

chciałem ten staroświecki reportaż samymi „fotogramami" i rycinami 

z ówczesnych pism. Materiały te nadal gromadzę - i gdy mi czas 

pozwoli zestawię z nich kiedyś panoramę Warszawy w kolorach 

żółtawych, wyblakłych, biało-kawowych i niewyrażalnie szarych, jak 

fotografie z tego okresu i wzruszające ryciny z ówczesnych 

„Tygodników Ilustrowanych" i „Kłosów" - „Światowidów" ojców 

naszych i dziadków. Z wielką więc ochotą zabrałem się do „Zołnierza 

Królowej Madagaskaru", farsy z wielkimi tradycjami teatralnymi, bo to 

podobno był „szlagier" pierwszej klasy, zawsze z powodzeniem 

Szkice humorystyczne Franciszka Kostrzewskiego 

Żołnierz ... królowej Madagaskaru 

- Źle wyglądasz mój Władku 

- Doprawdy„. 

- „. bo życie prowadzisz nieregularne 

- O, przepraszam! Punktualnie o piątej wracam do domu. 

Klasy 1886 r., nr I 088 



wznawiany. Ja tej sztuki nigdy nie widziałem, ani nie czytałem, ale od 

starych autorów słyszałem zawsze, że „ho-ho!" - i rzeczywiście: 

naiwna, prymitywna w budowie, lecz zabawna i zgrabnie 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 Kamil la zatelefonowałaby do Mąckiego, zamiast 

mu różowy li ścik do domu posyłać. Tak samo mama Mącka nie 

pchnęłaby biednego Mazurkiewicza za kulisy, lecz zadzwoniłaby tam 

po prostu .. . 

I w ogóle, na każdym kroku, myślimy sobie: po co ci ludzie tak pędzą 

i ganiają? Czyż nie łatwiej zatelefonować? Ale w tym właśnie sęk, że 

telefonów albo zupełnie jeszcze w Warszawie nie było, albo 

kilkanaście aparatów (w „Kłosach" roku 1885 co tydzień czytamy 

o paru nowych abonentach). 

Wspomniałem o Mazurkiewiczu„. Czcigodny pan mecenas 

z Radomia nie dostał się wprawdzie do literatury, sztubacy nie piszą 

wypracowania na temat „krzywej uczuć Mazurkiewicza" 

i nieznajomość „charakterystyki" p. Saturnina nie staje na przeszkodzie 

otrzymaniu matury - a przecież nie lada zrobił karierę bohater naszej 

sztuki! Stał się przysłowiowy! Żyje do dziś w starodawnym 

powiedzonku: „Bój się Boga, Mazurkiewicz!", znanym starszemu 

pokoleniu jak Polska długa i szeroka. 

Ten okrzyk komicznej rozpaczy radomskiego mecenasa przepro

wadziłem czerwoną nicią przez jego zabawne przygody. 

Rozprowadziłem je na siedem obrazów, gdy oryginał ma ich trzy: 

w mieszkaniu Mąckich, za kulisami i w numerze hotelu Europejskiego. 

Sceny na dworcu w Radomiu, w handelku warszawskim oraz 

przedstawienie ogródkowe dopisane są przeze mnie, akt zaś 

oryginału, dziejący się za kulisami, rozbiłem na dwa obrazy: za kulisami 

i w garderobie Kami/li. 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 

poetyczność Sabiny, za „Li lię Radomską" i dużo innych cech 

charakterystycznych poszczególnych postaci - biorę winę na 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 

serdecznie dziękuję. 

Dla zachowania stylu epoki pozostawiłem większość tekstów 

śpiewanych w stanie nietkniętym - niech posłużą tematem do 

rozważań nad ówczesnym a dzisiejszym poziomem librett i słów 

do piosenek. 

Teatr 1936 nr 3 
Mira Zimińska, pierwsza tuwimowska Kamilla 

z Ludwikiem Sempolińskim, najsłynniejszym Mazurkiewiczem 
w spektaklu Teatru Żołnierza w Warszawie, r. 1947 



Żonusia, żonusia 
wybrała się do wód, 

męzus1a, męzus1a 

ogródków bawi cud„. 

Warszawskie ogródki to swoiste zjawisko teatralne stolicy, końca XIX w . 

Czas ogródków zbiegał się z tygodniami świętojańskich targów wełnianych, kiedy 

to ziemiaństwo z całego Królestwa przybywało do Warszawy na ten przedziwny 

letni karnawał, z suto wypchanymi portfelami, po zrobieniu udanych interesów. 

Bywanie w ogródkach stawało się nieodzownym elementem 

towarzyskiego życia. Ściągali do nich, bawiący przejazdem w stolicy, zacni 

mieszczanie z prowincji, zjeżdżająca tu na lato szlachta, luminarze świata nauki 

i kultury jak Prus czy Sienkiewicz i cała bez wyjątku Warszawa. 

Widać tam było dostojne rodziny z dorastającymi córkami, które 

lustrowali łowcy posagów a i starsi eleganci rozglądali się uważnie, pomni zasady, 

że z kobietą nie można do ogródka przyjść , ale można z nią stamtąd wyjść. Bywała 

tam złota młodzież, „dziewice z towarzystwa a nawet panny w żałobie" i małe 

dzieci, za które płacono tylko I O kopiejek. 

„Widziałem maleńką dziewczynkę jak nie rozumiejąc, powtarzała 

z Gasparone, zwracając się do ojca: „Ty panie mężu pod drzwiami stój, u żonki bawi 

przyjaciel twój", a matka i całe otoczenie było zachwycone". (Gazeta wb. 1886 nr 199). 

Na ogródek stać było wszystkich, studentów, rzemieślników, 

urzędników, subiektów i panny służące - najdroższe miejsca kosztowały tu tyle ile 

najtańsze w Teatrze Wielkim czy Rozmaitościach. Kogo nie stać było na krzesło, 

oglądał przedstawienie „zza drąga", czyli drewnianego płotka lub szlabanu, którym 

oddzielano płacącą więcej ogródkową elitę. 

Zasmakowała w ogródkowej atmosferze i inna publiczność: panienki 

z półświatka i „panowie kieszonkowcy". Ci ostatni przywiązali się do ogródków tak 

bardzo, że teren Alhambry, obrali sobie za centralną melinę. 

Szczególne oblężenie przeżywały ogródki w niedzielę. Liczba widzów 

podwajała się wówczas, w największym z nich Bel/e-Vue, do trzech tysięcy. A i tak 

wielu chętnych musiało odejść od kasy, mimo że woźny sprzedawał w nadmiarze 

podwójne bilety. 

Twórcą pierwszego polskiego zespołu ogródkowego był Jan Russanowski. 

„W sobotę, dnia 30 maja 1868 r., rozpoczynają się w „Tivoli" przedstawienia 

humorystyczne w języku polskim. Początek o godzinie siódmej i pół wieczorem. 

Teatrzyki ogródkowe Alhambra i Tivoli 



Cena wnijścia kop. I O, dzieci kop. 5" - donosił warszawski Kurier Codzienny, 
anonsując pierwsze ogródkowe przedstawienie. Złakniona nowości publiczność 

szczelnie wypełniała ogródkową widownię i okoliczne drzewa, za nic mając sobie 

gromy krytyków, załamujących ręce nad pokazywanymi tam „artystycznymi 

produkcjami". Do Tivoli przychodziło dziennie od 800 do 1200 widzów, gdy 

tymczasem sala Rozmaitości zapełniała się zaledwie w jednej trzeciej. 

W trosce o interes rządowej sceny Magistrat, nie zezwolił na grywanie 

w ogródku sztuk pełnospektaklowych. Wystawiano więc „bryki z fars", w których 

„nie idzie o rzecz, ani nawet o intrygę, ani nawet o grę, byle tylko publiczność mogła 

tu i ówdzie znaleźć sposobność do śmiechu" -pisał Tygodnik Ilustrowany. 
Z czasem sytuacja się zmieniła i dla ogródków pisały całe rzesze autorów, a tytuły 

sprawdzone w ogródkach grano potem zimą z wielkim powodzeniem na 

prowincji. 

Sukces Russanowskiego tak zachęcił konkurencję, że już w pierwszym sezonie 

jego działalności, powstało w stolicy kilkanaście teatrzyków ogródkowych, nawet 

przy tak ekskluzywnych wówczas lokalach, jak niemiecki Akazar czy francuskie 

Eldorado. 

W latach I 868-1906 funkcjonowało w Warszawie około 50 teatrzyków. 

Najczęściej były to nietrwałe drewniane budynki ze sceną otwartą ku ogródkowi, 

z prymitywnym zapleczem gdzie mieściły się niewygodne i ciemne garderoby. 

Zazwyczaj tylko dwie, dla „dramatycznych" . Balet i chórzyści gnieździli się we 

wspólnej, ciasnej klitce. 

„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 krzeseł i na 

rzadkich liściach kilku suchotniczych kasztanów. Garsoni i służba robili porządki pod 

olbrzymią werandą. Słychać było stuk mytych kufii, trzepanie chodników, suwanie 

krzeseł i ciche szepty bufetowej. Ściany murów 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 obsłon. Ściany były sklecone z nie heblowanych ani 

malowanych desek, popisane nazwiskami, datami, dowcipami i karykaturami 

robionymi węglem lub szminką czerwoną. Na wolnej ścianie wisiały całe pęki 

sukien i kostiumów." 

Tak, jak ten opisany w Komediantce przez Reymonta, wyglądał teatrzyk 

niższej klasy, do takich należały ogródki: Pod UpkQ, Pod Mostem, Pod Dębem, 
Grenada, Pod Sękiem, Na Czystem, Antokol, Praska Wenecja i inne. 

Lepsza publiczność wybierała: Tivoli, Alhambrę, Alkazar, Arkadię czy Eldorado. 

„Nareszcie rozpoczęły się już przedstawienia teatrów ogródkowych - pisał 

w 1875 r. H . Sienkiewicz w Gazecie Polskiej - Teatra te, zwłaszcza Eldorado 

i Alhambra, urządzone są nie tylko wygodnie, ale nawet wykwintnie. Dość 

wykwintne, wyściełane krzesła, wzdłuż których rozkładano rogożowe dywany, 

pokrycie nad głową, schludna scena, ochocza publiczność - i czegóż więcej 

potrzeba? Teatrzyki te dziwny dla publiczności mają urok i ponętę. Ileż to w tym 

wszystkim swobody i jakże barwista ich charakterystyka! Teatr i bazar, dramat 

i papierosy, zachwyty sceniczne i noc gwiaździsta nad głową - cóż to za sprzeczne 

żywioły. W krzesłach widzowie z kapeluszami ponasuwanymi na tył głowy, za 

barierą publika: prostoduszna, zapalna, ciekawa, wołająca co chwila: Głośniej! 

Głośniej! Nie ustępująca z placu w ciekawych miejscach nawet w czasie ulewy, 

skłonna do oklasków, a niecierpliwa. („.) Istna wieża Babel z ludzi połączonych 

z sobą tylko nadzieją odpoczynku, swobody i rozrywki." 

Ogródkowi bywalcy 



Najważniejszym miejscem każdego teatrzyku był bufet. Bogato zaopatrzony 

w trunki, dysponował także gorącym poczęstunkiem. Jedzono nie tylko w bufecie 

ale i na widowni oraz "gabinetach" skrywających przed okiem ciekawskich , bardziej 

pikantne scenki. Długo po zakończeniu letniego sezonu, krążyły po Warszawie 

legendy o ogródkowych gwiazdach spędzających tam szampańskie wieczory 

i noce. Kiedy zaś policmajster miasta stołecznego wydał zakaz zasuwania firanek 

w oknach "owych siedlisk występku", stugębna fama skwitowała to zarządzenie 

nową plotką o zastąpieniu zakazanych firanek, prowizorycznymi zasłonami, które 

z chusteczek do nosa sporządzali adoratorzy, złaknieni czułego tete a tete, nawet 

za cenę piętnastorublowej grzywny. 

Konsumpcja, za którą płacono oddzielnie, przynosiła duży dochód 

ogródkowym dierżawcom , dlatego to właśnie restauratorzy, bardzo często 

dyktowali repertuar. „Rigoletto , jako rzecz nieprzyjemna odstraszałby 

konsumentów. Normy nie lubię, bo publiczność powinna płakać bez normy. 

Żydówka - to dobre na Nalewkach, a w ogóle zacznij pan od Pięknej Heleny" -

doradzali dyrektorom trup teatralnych. 

Zdarzało się jednak, że restauratorzy stawali się z czasem poważnymi 

teatromanami, a ich dzieci „zatrute atmosferą ogródka", stawały się gwiazdami 

polskiej sceny jak Stasia Dzięgielewska, czyli późniejsza wielka Wysocka. 

„Korzenniki i szewcy" , „filisterstwo najautentyczniejsze" - jak określał 
ogródkową publiczność Reymont 

- „przychodzili tu by się pokazać, 

pochwalić strojami, zjeść kolację 

i zabić jakoś czas („.) Pani może 

myśli, że oni przyszli słuchać, 

myśleć lub podziwiać sztukę??" 

Ogródkowa publiczność nie 

miała zbyt wygórowanych 

wymagań repertuarowych. 

Niewybredne farsy, krotochwile 

i komedyjki cieszyły ją najbardziej -

szczególnie zaś wielbiono 

operetkę. 

- Pan ienki też artystki? 
- Ma się rozumieć. 
- Od dawna na scenie? 
- Wczoraj dopiru przyjechalim 

i zapisał nas dyrektur. 

Inspicjent Kopciuchowski, przytacza w swoich wypowiedziach tytuły niektórych 

popularnych sztuk ogródkowych jak Pamiętniki Szatana Et. Arago, Czaszka 
mordercy Ancelota i Varennsa, Joanna, kobieta z gminu Dannery'ego i Ma\\iana, 

Błażek opętany Anczyca, Orfeusz w piekle, Perichola Offenbacha czy Ptasznik z Tyrolu 
Zellera- które wystawiano również na scenie naszego teatru . 

Poznański antreprener Karol Doroszyński wylansował, wielbionego 

potem w ogródkach autora popularnych wodewili - Feliksa Schobera. Jego Podróż 

po WarszG\Nie z muzyką L. Sonnenfelda, biła wkrótce w stolicy rekordy 

powodzenia, podobnie jak Żołnierz królowej Madagaskaru Dobrzańskiego. 
Ogródkowi dyrektorzy starali się forsować także ambitny, wartościowy 

repertuar - niestety bez powodzenia. Fredro nudził ogródkowych bywalców. 

A Bliziński, Narzymski, Dumas, Sardou, a już nie daj Boże, Słowacki czy Szekspir 

wręcz odstraszali widzów. 

Te komedie - żal się Boże 

Utarbym na proszek miałki, 

na Hamlecie szynk owałem 

Tylko marne dwa antłki ( ... ) 

Cóż, że aktor gra wybornie , 

że sie krzywi jako w febrze? 

Od tych mądrych autorów 
Człek kasówki nie wyżebrze! (Klasy nr 33/1891) 

Zżymali się restauratorzy. Dogadzano więc w ogródkach niewybrednym 

gustom i „kankanowano bez miary", jak 

żądała tego widownia. Podkasana Muza 

miała najlepsze wzięcie i zawsze 

zapewniała kasę. „Czy sądzicie, że ci 

wszyscy co na stołach, na ławkach nawet 

na drzewach byli poumieszczani, to 

spragnieni słuchacze czarujących tonów? 

Nie! Każdy z widzów jak najwyżej się 

wznosił, by mógł być świadkiem nie tylko 

tego co powiedzą usta, ale i tego co zrobią 

nogi." 

Koneser sztuki 



Więc aktorka-( ... ) upojona, choć zemdlenia bliska, 

Dobywa sił ostatki zapałem owiana 

I tańczy, jak nawet w piekle nie tańczą kankana" (E. Bukowski w ogródku) 

Dyrektorzy trup prowincjonalnych, którzy zjeżdżali na lato do Warszawy, aby 

pokazać się w stolicy z jak najlepszej strony, chowali więc do kieszeni swoje ambicje 

i pomni zasady, że teatr to płacąca publiczność , serwowali to czego domagała się 

widownia. Usprawiedliwiając się potem - „czyniłem może źle, lecz ty sama 

publiczność, kazałaś się karmić otrębami". 

Na otwarcie ogródków czekała niecierpliwie cala aktorska brać. W latach, 

o których tu mowa, jedynym teatrem dramatycznym w Polsce, gdzie aktor miał 
zabezpieczony pewny byt były warszawskie Rozmaitości. Zawierane tam umowy 

miałay charakter nominacji dożywotniej. Teatry stojące niżej w hierarchii, 

krakowski, lwowski, łódzki czy poznański, jak również wszystkie inne teatry stale 

w Lublinie, Kaliszu i Płocku, kontraktowały aktora na jeden sezon - od września do 

lata. W Krakowie i Lwowie, trwało ono tylko przez sierpień i było„. bezpłatne. 

W mniejszych przybytkach sztuki, owo bezpłatne lato potrafiło zacząć się już 

w marcu. Szczęśliwcami byli ci, którym udało się zaangażować do teatrów letnich 
w Lublinie, Ciechocinku, Busku czy Krynicy. 

Dla wszystkich innych ziemią obiecaną stawały 

się warszawskie ogródki, tym bardziej, że odbywał 

się tu latem zjazd dyrektorów teatralnych z całej 

Polski, którzy przybywali do stolicy w celu 

zorganizowania sobie nowej trupy na zbliżający się 

sezon zimowy, lub uzupełnienia zespołu. Oglądali 

ogródkowe przedstawienia aby wyłowić z nich 

„talenty" . Przy stolikach u Bliklego na Nowym 

Świecie odbywały się słynne teatralne kontrakty. 

Zabiegano o dostanie się do Puchniewskiego, 

Morozowicza czy Dobrzańskiego, przedsiębiorców 

z miast guberialnych ale i do tych pomniejszych, byle 

tylko mieć zapewniony byt na zimę . 

Trupy prowincjonalne goszczące latem 

w ogródkach skupiały ludzi rozmaitych. Byli tam 

- Albo niech dyrektor podwyższy mi gażę, 
albo opuszczam budę; bukiety, które sama 
sobie ofiarowywam, kosztują mnie więcej .„ 

rzetelni artyści , poważnie traktujący swój zawód , ale też zwolennicy łatwego 

zarobku „nędzarze ze szmir" cz:y przedsiębiorcze panienki liczące na zrobienie 

w Warszawie szybkiej kariery, niekoniecznie artystycznej. 

W ogródkach, zdobywało pierwsze ostrogi i występowało wielu 

wybitnych potem aktorów, jak Stanisława Wysocka, Maria Przybylko-Potocka, 

Karol Adwentowicz, Wojciech Brydziński, Kazimierz Kamiński, Ludwik Solski, 

Aleksander Zelwerowicz, Adolfina Zimajer. 

Ogródki były doskonalą szkołą aktorskiego rzemiosła, tu . każdy musiał 
umieć zagrać wszystko. Nie działały tu prawa emploi - „heroina" musiała być 

jednocześnie „pierwszą naiwną" a w razie potrzeby „salonową kokietką". 

„Szlachetny ojciec", jeśli wymagała tego sytuacja musiał grywać 

„charakterystycznego serio" lub „lekkiego amanta". 

Ogródek wymuszał na aktorach inny sposób gry, musiała być ona bardziej 

sugestywna i wyrazista. Słuchane w nabożnym skupieniu w Teatrze Wielkim, 

słynne szepty Królikowskiego, nie miały w ogródkach racji bytu. Cabiński, 

ogródkowy kolega Żółkowskiego, musiał głośno wzdychać, rozdzierająco 
pojękiwać, gestykulować zamaszyście i " ryczeć" aby usłyszała go nawet najbardziej 

oddalona publiczność. Tak więc Cabińscy, posiedli taką techniczną 

wszechstronność, do której nie zawsze dorastali ich koledzy ze scen rządowych. 

Grano po jednej, góra dwóch próbach. Czasem obywało się w ogóle bez 

prób, reżyser szkicowo objaśniał wejścia i wyjścia i wypuszczony na scenę 

delikwent musiał ratować się sam. Z tych to czasów datuje się żargonowe 

powiedzenie teatralne „Graj grą łachu I". Co w języku „cywilów" oznaczało „jeśli 

cię bez przygo-

towania wepchną na 

scenę, to od tego 

jesteś aktor, żebyś 

sobie dal radę". 

Jedynymi sojusz

nikami aktora byli 

wówczas sufier i Pan 

Bóg. Z pomocy 

suflera korzystano 

bez skrępowania i ni

kogo nie dziwiło to, 

że sufiera słychać było 

Dyrektorskie konkury 



czasami lepiej niż aktora. A biedaków, którym ani sufier, ani wielkoduszna łaska 

Boska nie były już w stanie pomóc, eliminowało samo życie. Kroniki teatrzyków 

notują dziesiątki nazwisk, których kariera kończyła sie na ogródkowym debiucie. 

Kobietom w ogródkach było znacznie łatwiej - zgrabne nogi zastępowały 

nierzadko zdolności. A jeże l i wybredna publika, mimo wszystko była 

niezadowolona, młodziutkie debiutantki mogły się ratować „metodą a la Chiffon". 

Ta ponętna gwiazdka z francuskiego Eldorado, kiedy wygwizdano jej artystyczne 

popisy, odwróciła się tyłem do widowni , zadarła spódnicę i jak pisała potem 

w samokrytycznym liście otwartym , "zademonstrowała sposobem poglądowym, 

że każdy medal ma dwie strony". Nie odnotowano nigdzie, czy polskie koleżanki, 

szły za jej przykładem, a kilka przypadków pokazania widowni języka, nie zrobiło na 

tejże żadnego wrażenia . 

Ogródkowe gwiazdy były boginiami tłumów i w kolejkach ustawiały się do 

nich liczne rzesze w ielbicieli i adoratorów, ale towarzyskie kroniki mi lczą czy poza 

kolacją, któryś z nich obdarował swą bogdankę kosztownym drobiazgiem, jak 

uczynił to pewien ziemianin, który w I 869 r. podarował francuskiej wodewi listce 

złotą bransoletę za I O OOO rubli. Od tamtej pory, szczególnie przyjezdni obywatele 

czuli przedziwną słabość do eldoradowych gabinecików. 

W e wrześniu ogródki pustoszały. Jedne po drugich trupy prowin

cjonalne l ikwidowały swe 

sceny i wyjeżdżały. Przegląd 

tygodniolN'j jak co roku, 

podsumowywał sezon let

nich teatrzyków, zarzucając 

im jak zwykle: „(„ .) wyzysk 

złych instynktów tłumu, 

szerzenie płaskich i niemo

ra i nych tendencji. ( „ .) 

operety coraz lichsze, farsy 

coraz tłustsze, a aktorzy 

i aktorki w szarży starają s ię 

prześcigać możl iwe gra-

nice". 

Kura znosząca złote jaja 

Ale Warszawa, z żalem żegnała odjeżdżających aktorów, a wyrazem tego 

był kursujący po mieście wierszyk pożegnalny pt. Koniec ogródków ( I 887): 

Cisza panuje pod Alhambry strzechą 

W Belle-Vue już nie ma nadwornego Błazna , 

Na Nowym Świecie też przebrzmiało echo, 

Pub liczność wrażeń nie zazna! 

Prowincjonalne trupy prysły z miasta 

Sezon ogródków przebrzmiał już niestety

Znikła aktorów koczująca kasta 

Na scenach ciemno -o rety! 

Być może niejeden z ogródkowych Cabińskich , zostałby drugim 

Żółkowskim , gdyby miał to szczęście i dane by mu było zaistnieć w dobrym teatrze 

i znakomitym repertuarze . Ale Cabińscy posiadali „nieugaszone pragnienie 

włóczęgostwa. Powściągl iwe i zdystansowane Rozmaitości były nie dla nich, 

kochąli swoją włóczęgę po najodleglejszych nawet dziurach, ustawicznie zżymajac 

się na swój los i ze stoicyzmem znosząc nędzę, która niejednokrotnie zaglądała im 

w oczy''. Lata tułaczki po prowincji , niespełnione marzenia, konieczność 

występowania - żeby przeżyć - w podrzędnych ogródkach, obok tresowanych 

piesków, czyniły zeń postaci z tuwimowskiej farsy. I chociaż nie sposób nie śmiać 

s ię z artystów teatrzyku Arkadia a przede wszystkim z Cabińskiego, uosobienia 

teatralnej szmiry i kabotyństwa - pomyślmy o nich przez chwilę 

z życzliwością i sympati ą. 

„- Koniec zimowego sezonu i znowu myśl: 

Co dalej? Na jak długo starczy sił ... 

- Czy wieczory zapamiętania w sztuce, 

równoważą szmirowaty byt -

zakłamanie formy? ... Dręczy 

mnie, że to co robię , nic nie jest 

warte ... 

- Kiedy się czuję bardzo źle, 

otwieram Hamleta. Śmieszne 
-wiem, że nigdy go nie zagram ... 

- Czy istnieje suma, na którą 

zamieniłbym swoją nędzę? „ . 

Wszystkie moje kłopoty 

Aktorskie lato w Warszaw ie 



aktorskie? Śmieszne. Nie warto nawet odpowiadać„." - czytamy 

w nie opublikowanych, odręcznych notatkach Czesława Wiśniewskiego 

(Ładosia), jednego z dyrektorów naszego teatru - umieszczonych w jego 

kalendarzyku z I 90 I r. 

Miano Cabińskich przylgnęło z czasem, za sprawą Reymonta, do 

wszystkich dyrektorów trup prowincjonalnych Królestwa. Na marginesie warto 

wspomnieć, że powieściowy Cabiński istniał naprawdę i jego postać w sposób 

szczególny związana jest z naszym miastem i teatrem. To Józef Cybulski, w którego 

trupie, młody Władysław Reymont próbował zrobić sceniczną karierę. Wraz ze 

swym towarzystwem dramatycznym spędził Cybulski kilka zimowych sezonów 

w Starym Teatrze przy ul. Jezuickiej i jako aktor występował także na 'scenie 

naszego teatru. Był on ojczymem wieloletniego aktora i dyrektora naszej sceny 

Maksymiliana Chmielarczyka. W jednym ze swych licznych wierszy tak pisał 

o sobie i wszystkich Cabińskich. 

a.n. 

Majątku on nie zrobi, grosza nie utrzyma 

Na los swój nie narzeka, chociaż dachu nie ma. 

I choć czasem szparami wieje wicher chłodny, 

On sceny nie porzuci, choć najbardziej głodny. 

„. i zima na prowincji 

Nasi w Warszawie 

Co roku, pod koniec zimowego sezonu, takimi tytułami lubelska prasa 
informowała swoich czytelników o angażach miejscowych artystów lub całych trup 
lubelskich do warszawskich ogródków. 

Już pierwszy dyrektor naszej sceny Józef Puchniewski, po niezbyt udanym 
dla siebie i zakończonym procesem sądowym Sezonie Inauguracyjnym nowego 
Teatru Zimowego, wyruszył w kwietniu na podbój Warszawy. 
„Tegoroczny sezon zaczął p. Texel w Belle-Vue, Gaskończyf<jem a pan Puchniewski 
w Nowym Świecie jakimiś tajemniczymi Dwoma grafami - donosiły Klasy 1886 r. -
Naturalnie, że obie operetki pożyczone z zagranicy i obliczone na wielkie 
zewnętrzne efekta dekoracyjne i kostiumowe, upadły. Takich pogrzebów 
doczekamy się w ciągu lata zapewne kilka tuzinów, zanim znowu jakiś cudotwórca 
w rodzaju Gasparona przemówi melodyą kilku porywających walczyków dla całej 
Warszawy. (---) Tymczasem na Dwóch grafach pustka obsiadła wszystkie lawy, 
makiem senności obsypując powieki aktorów i słuchaczów. 

. Po niezbyt fortunnym rozpoczęciu letniego sezonu, przetrwał jednak 
Puchniewski, ze zmiennym szczęściem aż do 13 września, aby po zamknięciu 
ogródków wyruszyć na prowincję. 

Po nim kolejni dyrektorzy naszej sceny „kontraktowali się" na lato w Belle
Vue, Alhambrze, Promenadzie, Wodewilu czy Eldorado, starając się zebrać jak 
najwięcej funduszy na zimowy sezon. Zdarzało się jednak, że powracali 
z ogródków z pustą kiesą, jak przytrafiło się Ludwikowi Czystogórskiemu. W lecie 
I 892 r. dawał on „przedstawienia w jednym z ogródków (Wodewil)pod nazwą 
„lubelskie towarzystwo dramatycznie". 

„Pan Czystogórski wystawiwszy dziesięć razy w ogródku w Warszawie -
czytamy w Glosie Lubelskim I 892 nr 202- operę Moniuszki Halka, bez zezwolenia 
rodziny zmarłego autora, naraził się na proces. „Poszkodowani" zażądali tylko(!) 
I OOO rubli wynagrodzenia, to jest po rb. I OO od przedstawienia. Jak żądać 
„odszkodowania" to przynajmniej porządnej ilości!" 

Nie pomogły odwołania pozwanego, którego brała w obronę także 

warszawska prasa, proces przedłużał się ale zasądzoną sumę trzeba było zapłacić. 
Z poważnie uszczuplonym kapitałem powrócił Czystogórski do Lubl ina wraz ze 
swym zespołem aby rozpocząć nowy teatralny sezon dopiero I 9 listopada. 

Zupełną zaś klęską zakończyły się „ogródki" dla zespołu Henryka 
Morozowicza, który w 1902 r. zajął teatrzyk Fantazja. Dyrektor Morozowicz był 
w Lublinie człowiekiem wielce poważanym, jego zespół cieszył się dużą sympatią 
teatralnej publiczności, dlatego też Gazeta Lubelska obiecywała informować na 
bieżąco swoich Czytelników „o sukcesach naszych w stolicy" . Niestety rozpoczęty 
3 I maja letni sezon, lubliniacy zakończyli już 12 czerwca. 



Poniedziałek, 9 czerwca 

- Teatr lubelski w Warszawie. W nbfogł 
tygodni.n rozpocząl p. Morozowicz letni 
Warszawie w teatrze przy ni. Chmielnej 118 9, 
ogólnemn zadowolenia tak pnbliczności jak p 
która z calem uznaniem oceniła. pracę artystów 
dyrektora teatra lnbelskiego. Na 1-sze przed1 
wienie dano „Nó~ mojej tony•, farsę. 

Poniedziałek, 7 lipca 

- Zamknięcie teatru. W niepowodzeniach, tra
piących tego Jata teatrzyki ogródkowe, pisze Wiek, 
doszukiwano się najrozmaitszych powodów, ale nie 
zwracano zup<'lnie nwagi na jedru najważniejszy
oto na brak wszelkieg<> z góry ulo~onego planu 
kamµanii letniej a przedewazystkiem na brak od
powiedniego repertuara i sil aktorskich. 

Z wyjątkiem teatru łódzkiego w Bagateli, pozo
stałe szwankują bardzo na tym pnnkcie. Ri>perlu
ar w nieb przygodny, z dnia na dzień, siły aktor· 
skie słabe, nie zgrane zupelnie. Nic tet dziwne
go, :te pomimo odleglości, jaka dzieli Bagatelę od 
środka miasta, goszczący w niej teatr łódzki ma 
dotąd największe powodzenie. 

Ale teatr łódzki to drutyna prawdziwie artys
tyczna, aktorzy przeważnie utalentowani, zdolni, 
twt1rzący grą swoją całość, ,iakiej nie powstydziła
by się niejedna pierwszorzędna scena. Repertuar 
teatra lódzkiego przygotowany z góry jest obfity 
i urozmaicony, zrotony ze sztuk nieznanych znpeł
nie w Warszawie. 

Brak tego przygotowania się na sezon ogródko
wy w Warszawie, brak repertuaru i odpowiednie
go personelu-odbił się w pierws:lym rzędzie na 
trupie, przybyłej z Lublina, pod kierunkiem pana 
Henryka Morozowicza, a osiadłej w starym tea-
trzyku Bellevae na Chmielnej. · 

'Oto po miesiąca codziennych pustek w teatrze, 
4 Lipca nakoniec musiano przedstawienia zupełnie 
zawiesić i tE1atr zamknięto. I znowu zawiedzione 
nadzieje przedsiębiorcy i znowu kilkanaście osób po-

zostaje, na razie, na braka. Są to właśnie skutki 
nie obliczania się z siłami. rzucania się na przed
siębiorstwo, wymagająee kapitała· i odpowiedniego 

I uzdolnienia, bez środków poważniejszych. 
Niepowodzenie tegoroczne teatrzyków ogródko-

1 
wych doszlo do tego stopnia, te nawet aktorzy nie 
o_dbierajlł ga_ty ani we właściwym czasie, ani tej 
wysoko,ci, jaką im „obiecano• przy ł'-ngatowania. 

Bieda więc wśród rzeszy aktorskiej niepamiętna 
Warszawie. 

W tych dniach do pewnej instytacyi rządo 
przyszedł aktor jednego z teatrzyków, celem zal 
wiellia jakiejś formalności dotyczącej przedstaw· 
nia. Przyszedł i w kancelaryi biura.„ padł zerndlo 
ny. Gdy go przyprowadzono do przytomności 
zaczęto dopytywać o przyczynę nagłego zasrabnit 
cia, biedak przyznał się szczerze, że od niet.lzieloej 
zaliczki. otrzymanej od dyrektora w kwocie 20 ko
piejek, nie jadt dotąd.„ A dztato się to we wto· 
rek, czyli, że przez <lwa dni biedny aktor mor17 
się głodem.„ 

Obrazek nie wymagający komentarzy. 

Wtorek, 5 sierpnia 

- Trupa lubelska p. H. l\forozowicza, która 
gościta na początkn sezonu w teatrzyku przy al., 
Chmielnej w Warszawie, rozbiła się. Dyrektor Z&· 

angażował się do trupy teatru kaliskiego, bawi•· 
cego obecnie w Ciechocinku, kilka osób przeniosło 
się eto innych towarzystw, reszta zaś daje jP,szcz6 
przedstawienia na sconce obok herbaciarni rnnra· 
nowsk!ej, ~od . kierunkiem innego dyrektora. 

Szczupłość miejsca, nie pozwala nam na omówienie wszystkich lubelskich 
wypraw do warszawskich ogródków, przedstawienia sylwetek aktorów 
zdobywających uznanie w stolicy jak chociażby Irena Niesiołowska , Makymi11an 
Węgrzyn , Stanisław Knake-Zawadzki i wielu innych. 

Przytoczone tu przykłady świadczą jednak o tym, że nie zawsze wymarzone 
„Eldorado" przynosiło szczęście. 

a.n. 



Obraz I 

~Ukazują się kolejno na scenie~ 

Na dworcu kolei żelaznej w Radomiu 

Pan Hilary, szykowiec radomski Jacek Król 

Panna Halineczka, jego narzeczona Magdalena Sztejman-Lipowska 

Nikifor, funkcjonariusz kolejowy Jan Wojciech Krzyszczak 

Genia Anna Zawiślak 

Ciotka Geni Anna Nowak 

Pan Wincenty Półcikowski Wojciech Dobrowolski 

Saturnin Mazurkiewicz, mecenas Witold Kopeć 

Obraz li 

Kazio, jego syn Tomasz Bielawiec 

Delegaci Lilii Radomskiej Jolanta Rychłowska, Andrzej Golejewski, 
Artur Kocięcki 

W salonie Mąckich w Warszawie 

Grzegorz, kamerdyner pp. Mąckich Jerzy Rogalski 

Obraz Ili 

Panna Sabina Monika Domejko 

Władysław Mącki, junior Krzysztof Olchawa 

Pani Mącka Anna Świetlicka 

Pani Lemięcka Hanna Pater 

Żorżeta Teresa Filarska 

Władysław Mącki, senior Jerzy Kurczuk 

oraz 

Mecenas Mazurkiewicz z synem Kaziem 

W ogródku teatrzyku Arkadia 

Kelnereczki i tancerki 
teatrzyku Arkadia 

Jolanta Deszcz-Pudzianowska 

Joanna Morawska 

Anna Nowak 

Magdalena Sztejman-Lipowska 

Anna Torończyk 

Anna Zawiślak 

Cabiński, aktor Henryk Sobiechart 

Sonnenfeld, kapelmistrz Roman Kruczkowski 

Pan Jasiu Wojciech Dobrowolski 

Pan Antoni Andrzej Golejewski 

Pan Benon Artur Kocięcki 

Reżyser Szymon Sędrowski 

Kamilla, gwiazda teatrzyku Arkadia Katarzyna Skoniecka 
oraz 

Mecenas Mazurkiewicz - Władysław Mącki, senior - Władysław Mącki, junior 
- Grzegorz, Żorżeta 

Antrakt 

Obraz IV Za kulisami teatrzyku Arkadia 

Kapciuchowski, inspicjent Andrzej Redosz 

Ruczkowska, garderobiana Jolanta Rychłowska 

Szpankowski, baryton Jacek Król 

oraz 

Reżyser - Kami Ila - Tancerki 
- Władysław Mącki senior i junior - Mecenas Mazurkiewicz 

Obraz V W garderobie Kamil/i 
Kamilla - Mazurkiewicz - Reżyser 

Obraz VI W hotelu Europejskim 

Kelner Jacek Król 

oraz 
Mazurkiewicz - Kamilla - Ruczkowska - Kazio - Junior i senior Mąccy 

- Kapciuchowski - Pani Mącka - Pani Lemięcka - Panna Sabina 

Wielki finał z udziałem całego zespołu 

W czasie przedstawienia gra zespół muzyczny w składzie 

Adam Ardasiński akordeon 

Mariusz Pysz puzon basowy 

Jacek Sribniak klarnet 



Cytowane fragmenty pochodzą z: 

-'Tadeusz Boy-Żeleński, Bój się Boga, Mazurkiewicz, w: Pisma, t. XXVI 
- Władysław Reymont. Komediantka, PIW 1979 r. 
- Adam Grzymała-Siedlecki, Świat aktorski moich czasów, PIW 1973 r. 
- Wrtold Filler, Melpomena i pivolo, PIW 1960 r. 
- Karolina Beylin, Warszawy dni powszednie, PIW 1985 r. 
- Józef Cybulski, Zbiór 50 piosenek i wierszy teatralnych, W-wa 1879 r. 
- Materiałów znajdujących się w Archiwum Teatru im. J.Osterwy w Lublinie 

W programie wykorzystano ryciny ukazujące się w ówczesnej prasie, 
Kłosach. Kolcach, Tygodniku Ilustrowanym, Biesiadzie Literackiej. 

Zrealizowano przy pomocy 
finansowej Ministerstwa Kultury 

Redakcja programu: Anna Nowak Druk: Multidruk S.A. 

Teatr im. Juliusza Osterwy 
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 17 

tel. (O 81) 532 42 44, fax (O 81) 532 07 27 
e-mail: info@teatrosterwy.pl 

Biuro Organizacji i Reklamy 
kierownik - Ewa Szeloch 
tel./fax (O 81) 532 44 36 

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00 
tel. kom. 0603 999 039 

e-mail: biuro@teatrosterwy.pl 

kasa biletowa 
czynna od wtorku do soboty w godz. 12.00-19.00 

w niedzielę w godz. 16.00-19.00 
tel. (O 81) 532 42 44 w. 354 

repertuar teatru w Internecie 
http://www. teatrosterwy. pl 

sprzedaż biletów w Internecie 
www.eBilet.pl 

kierownik techniczny 
brygadziści pracowni: 
krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 

stolarskiej 
plastycznej 

elektrycznej 
akustycznej 
fryzjerskiej 

brygadzista garderobianych 
perukarnia 

pracownia ślusarska 
rekwizytorzy 

brygadier sceny 
światło 

dźwięk 

Kazimierz Stępniewski 

Elżbieta Paradowska 
Maria Paczkowska 
Mariusz Orpik 
Dominik Tkaczyk 
Edward Ciechański 
Krzysztof Duński 
Bożena Myszak 
Adelajda Baranowska 
Jadwiga Pietrzak 
Eligiusz Skrzypek 
Tomasz Bujak 
Jakub Pik 
Andrzej Gawroński 
Andrzej Biliński 
Edward Ciechański 
Leszek Krzyżanowski 
Jan Witkowski 
Janusz Cieśl i k 

Krzysztof Duński 



Najbliższa premiera 

Sławomir Mrożek 

Miłość na Krymie 
marzec 2006 

W przygotowaniu 

Aleksander Fredro 

Dożywocie 

czerwiec 2006 

W czasie przedstawienia obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania 
i nagrywania dźwięku 

Widzów, którzy posiadają osobiste urządzenia elektroniczne, prosimy 
o wyłączenie ich na czas trwania spektaklu 

Teatr wyposażony jest w aparaturę dla widzów niedosłyszących. 

Cena 7 zł 


