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„ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU" 

Stanisław Dobrzański (1848-1880), syn znane
go publicysty, pisarza i wieloletniego kierownika 
teatru we Lwowie, sam nadto aktor teatrów w Sta
nisławowie, Krakowie i Poznaniu, wreszcie dyrektor 
sceny lwowskiej znał, jak mało kto, życie więk

szych miast prowincjonalnych oraz różnego gatunku 
przybytki teatralne, zarówno cięższego, jak i lżej

szego kalibru. Te ostatnie reprezentowane były 
w drugiej połowie XIX stulecia przez tzw. „teatrzy
ki w ogródkach", o dość nieustalonym, a na ogół 
lekkim programie, zbliżonym do współczesnej rewii. 
W teatrzyku takim panowała większa swoboda co 
do stroju, pod dachem (stałym) były najczęściej 

jedynie scena i garderoby, publiczność zaś siedziała 
w ogródku i posilała się przy stolikach. Aktorki 
występujące w tego rodzaju teatrzykach miały opi
nię muz najlżejszych. 

Bystry umysł S. Dobrzańskiego zauważył możli
wość arcywesołych powikłań z zestawienia elemen
tów „typów" prowincjonalnych z typami lekkiej 
muzy ogródkowej na tle pojęć i życia zamożniej
szego mieszczaństwa lat siedemdziesiątych ubiegłe-. 

go stulecia. Stąd narodził się „ŻOŁNIERZ KRÓLO
WEJ MADAGASKARU", opowieść sceniczna o ·przy
godach prowincjonalnego adw01kata w stolicy,wmie
szanego mimo woli w sprawy zakulisowe aktorki, 
grającej królowę Madagaskaru. 

Treść sztuki jest farsowa, lecz bystre oko autora 
umiało, obok zabawnych sytuacji, namalować rysy 
obyczajowe ówczesnego środowiska i obraz ten 
nam przekazać. Rzecz jasna, że sztuka Dobrzań
skiego, który nie był ani Szekspirem, ani Molierem, 
nie budziłaby dzisiaj takiego zain~eresowania, jak 

r 

ongiś, gdyby nie. dostosowano jej do współczesnego 
tempa akcji i komizmu. Przeróbki dokonał J. Tuwim 
przy współudziale ~. Zimińskiej i T. Sygietyńskie

go. Tuwim obciął bezlitośnie dawne dłużyzny, od
rzucił wyblakłe dialogi lub sytuacje, natomiast 

. śmiało wprowadził szereg własnych dodatków, bo
gacąc sztukę o 2 odsłony ponad ilość ory9~nału 

XIX-wiecznego. Z pietyzmem potraktował jedynie 
2 slogany Dobrzańskiego: „Kaziu, nie męcz ojca", 
oraz „Mazurkiewicz, bój się Boga", które z uporem 
leit-motivu przewijają się przez zwartą i błyskotliwą 
akcję, budząc należyty odzew na sali. Należy wszak
że zaznaczyć, że tekst przeróbki Tuwima zostawia 

. ogromne pole do inicjatywy reżyserskiej i, że wy
korzystując te możliwości reżyseria Teatró,w Dolno
śląskich dołożyła swoją cegieł~ę do nowego wy
glądu „ŻOŁNIERZA KRÓLOWEJ MADAGASKA
RU". Koncepcja wystawienia jest na wskroś reży
sersko-oryginalna, co znalazło wyraz nie tylko 
w biegu scen i akcji, ale także. i w pieczołowicie ob
myślanej stronie dekoracyjn..ei co - razem wszyst
ko sprawia, iż w takim ujęciu i w tego rodzaju opra
wie scenicznej „ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADA
GASKARU" jest wystawiony po raz pierwszy. 

Prócz zalet rozrywkowych sztuka Dobrzańskiego, 
mimo swych sędziwych lat, jest dla innego jeszcze 
powodu na czasie. Oto owiana jest sentymentem 
dawnej Warszawy, Warszawy, która minęła i która 
w nowej postaci powstaje z ruin i zgliszcz. Myśl 
o tej dżwigającej się z trudem z gruzów stolicy była 
właśnie bodżcem dla Dyrekcji w wyszukaniu sztuki 
nawiązującej do dawnego życia warszawskiego, do 
zapomnianej warszawskiej piosenki. Prolog pióra 
J. Waldena mówi o tym wyraźnie. 

Smk. 
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PREMIERA 

, Z O Ł 
KROLOWEJ 

N I E R Z 
MADAGASKARU 

wesoła przygoda starowarszawska w trzech aktach 
(5 obrazach) ze śpiewami i tańcami 

podług St. Dobrzańskiego, przeróbka J. Tuwima 
i T. Sygietyńskiego 

os oby: 
Mazurkiewicz, 

mecenas z Radomia 
Kazio, jego syn 
Pan Wład. Mącki, senior 
Pan Wład . Mącki, junior 
Pani Mącka 

Pani Lemiecka 

Panna Sabina 

Wacław Zdanowicz 
Łucja Burzyńska 

Marian Nowicki 
Janusz Grot, 

. Niuta Boiska 

{ 
Stefania W aldenowa 

· Nina Ogińska 
Niha Czerska 

Grzeqorz . ·;.· . Jerzy Sobieraj 
Kamilla, aktorka · Maria Nochowicz 
Reżyser . . , . Stanisław Kubiński 

Kopciuchowski, inspicjent Kazimierz Herba 
' . { Irena Netto 

Ruczkowska, garderobiana J d . H lk' . a wiga a iew1czowa 
Obywatel z Radomia . Antoni Odrowąż 
Pan Hilary, szykowiec 

radomski . 
Panna Halineczka 

Janusz Tański 
.Anna Jakowska 

J Jerzy W al den 
Nikifor · I Marian Nowicki 

Europej-Kelner z hotelu 
skiego . . Mieczysław Ziobrowski 

Delegaci „Lilii Radomskiej", tragarze, tancerki, 
aktorzy. 

Reżyser: Jerzy Walden, 

Asystent: Halina Swiadek-Dzieduszycka. 

Baletmistrz: Zygmunt Patkowski. 

Dekoracje: A. Jędrzejowski i W. Lange. 

Kapelmistrz: Dyr. Stefan Syryłło. 

Słowa J. Waldena 

słowa: J . Waldena 

Kostiumy: J. Przeradzka. 

Piosenka prologowa o Warszawie 
muzyka: W. Zdanowicza 

w wykonaniu: Niuty Eolskiej 

Piosenka Panny Sabiny w II akcie 

w wykonaniu: Niny Czerskiej. 
muzyka J. Grota 



Właściwie dlaczego 
Żołnierz królowej Madagaskaru? 

Gdzie Rzym? Gdzie Krym? Gdzie Wrocław? 
A_ gdzie Madagaskar? Dlaczego taka egzotyka? Czy 
rn~ mamy tematów bliższych, związanych z palący
mi zagadnieniami dnia, czy jak to się mówi w tych 
teoretycznych enuncjacjach. Nie ma nic łatwiej
szego, jak zadać pytanie dlaczego to, a nie to. Mój 
Boże dlaczego? 

. V'!. z~ązku z teatrem przychodzą mi jeszcze 
częsc1e1 mne pytania: dlaczego? Dlaczego nagle 
dorośli ludzie ni stąd ni zowąd schodzą się o pewnej 
porze w dziwnym gmachu, dlaczego robią cudaczne 
gesty, wypowiadają słowa, które nie są ich własno
ścią, dlaczego ma'Żą sobie twarze w sposób żadną 
logiką niewytłumaczony? Dlaczego jedno i to samo 
zdanie, i to tym dziwniejsze, że nie własne, powta
rzają po sześć i więcej razy? Dlaczego inni ludzie 
przychodzą do tego gmachu o innej porze, i zamiast 
jeść, spać, pracować, jednym słowem czynić to, co 
jest godziwe i rozsądne, siedzą po trzy godziny nie
ruchomo w krzesłach i jakby mieli mało swoich 
zmartwień, robią co można, aby się jeszcze móc po
martwić cudzymi? Dlaczego jeszcze płacą za to pie
niądze, (oczywiście nie mam na myśli prasy, która 
to robi za datmo), pieniądze, za które mogliby 
z większym pożytkiem kupić pończochy dla żony, 
lub wódkę dla siebie? 

Ta najdziwniejsza chyba na świecie instytucja, 
jaką jest teatr, nasuwa tyle cudacznych i nieroz
wiązalnych pytań dlaczego, że wolę z góry zrezy
gnować i nie odpowiadać na nie. Zresztą wszystko 
co powiem, będzie stare jak świat, jak teatr i jak 
sztuka i bynajmniej nie odpowie na pytanie: dla
czego akurat Żołnierz Królowej Madagaskaru? 

Bo rzeczywiście należałoby wstawić sztukę bliż
szą nam i prostszą, niż wyciągać egzotyczną tema
tykę. Czy nie rozsądniej byłoby pokazać komedię 
swojską, osnutą na tematyce starej Warszawy? Po
kazać znów to ukochane nasze miasto na scenie, 
tym razem na wesoło„. Czy nie przyjemniej byłoby 
zamiast dzikich afrykańskich pieśni, usłyszeć stare 
piosenki, które nucili jeszcze nasi dziadkowie?„. 
Czy nie przyjemniej byłoby rozbawić ludzi, pok:i
zując pierwszą kolej żelazną z. Radomia do Warsza
wy?„. Przecież nie tylko wam, publicznosci, ale 
i aktorom byłoby miło pokazać coś bliskiego, coś 

swojskiego, związanego z naszym ukochanym mia
stem i to na wesoło i beztrosko. 

Rzeczywiście: dlaczego afrykański Żołnierz 
Królowej Madagaskaru? Małoż to mamy dawnych 
polskich, wesołych komedii, których młode poko
lenie nie zna, a stare chętnie sobie przypomni. 

Czyż nie mamy znakomitego poety, rozkocha
nego w starych tematach, który potrafi, wziąwszy 
cudzą kanwę, odświeżyć ją. przepoić nowoczesno
ścią, u::iarwić swoim fenomenalnym dowcipem i roz
słonecznić swoim cudownym stylem, nic nie gubiąc 
ze staroświeckości? Czyż nie mamy znakomitego 
muzyka, który z ukochanych melodii naszych dziad
ków, potrafi zrobić czarodziejską mozaikę, pełną 
humoru, a równocześnie umiejącą wycisnąć łzę?„. 
Rzeczywiście, lepiej było wziąć starą farsę Dobrzań
skiego, oddać w niezawodne 1 Gce Tuwima i pod 

. muzyczną opiekę Sygietyńskiego„. Lepiej było od
świeżyć stare piosenki, pokazać pierwszą żelazną 
kolej z Radomia do Warszawy, przedstawienie tea
tralne w ogródku „Arkę.dia". Lepiej było dać parę 
starych, ale niestarzejących się, bliskich nam do
wcipów, prz-ypomnieć dwa powiedzonka, które stały 
się już przysłowiowymi: „Kaziu, nie męcz ojca" 
i „Mazurkiewicz bój się Boga". 

Nawiasem warto zaznaczyć, że gdy Dobrzański 
pisał swoją farsę, akurat właśnie w tym czasie 
w Radomiu był burmistrz o nazwisku :M.azurkiewicz. 
Sztuka cieszyła się niezwykłym powodzeniem, ra
dując wszystkich, tylko nie tego burmistrza. Bo
wiem gdzie się tylko pokazał, wszędzie wołano: 
„Mazurkiewicz bój się Boga-". Aż wreszcie bur
mistrz stracił cierpliwość i zażądał od władz zakazu 
grania sztuki. W rezultacie sztuki nie zabroniono, 
ale burmistrza usunięto. Miano poczucie humoru. 
Bo grunt, to poczucie humoru, proszę państwa! 
I Wrocław ma to poczucie. I na pewno nie zgorszył
by się pewną frywolnością sytuacji lekkiej bezpre
tensjonalnej komedii i na pewno z radością powta
rzałby zabawne powiedzonka, gdyby mu pokazano 
starowarszawską, wesołą przygodę, unowocześnioną 
i rozpoetyzowaną przez Tuwima. 

Ale, niestety, dyrekcja Teatrów Dolnośląskich 
nie ma poczucia humoru i zamiast wystawić wesołą 
i lekką komedię, przepojoną urokiem starej War-
szawy, i starej piosenki, uparła się wystawić egzo
tyczny, nikomu niepotrzebny dramat pod bomba
stycznym tyt. „Żołnierz Królowej łvl:pdagaskaru". J. W. 



PIOSENKA PROLOGOW A O WARSZAWIE 

Słowa: Jerzy Walden .M;uzyka: Wacław Zdanowicz 

Kiedy w przeszłości się zapatrzę 
Na wspomnienia coraz bladsze 

to chcę 
Wyczarować je w teatrze, 
Chcę usłyszeć śmiech beztroski, 
Tarnki, Solca, .M;arszałkowskiej 

z tych lat 
Zapomnianych lat!„. 

(Refr.) 
Tu na grunt wrocławski 
Chcę przenieść na kilka chwil 
Wisłę, Ogród i plac Saski, 
Humor, wdzięk starowarszawski, 
Ten jedyny w świecie styl... 
Pragnę znaleźć słowa 
Dla wsp·omnień z minionych lat, 
Most. Kierbedzia i Karowa, 
Teatralny plac, Wierzbowa, 
Stę.re Miasto, Nowy Świat. 

Dziś starowarszawska ta przygoda, 
Chociaż stara, ale zawsze młoda, 

Niech nam 
Chwil kilka radości poda, 
Więc prześnijmy dziś na jawie, 
Starą podróż po Warszawie 

Sprzed lat, 
Zapomnianych lat... 

(Refr.) 
Tu na grunt wrocławski, 
Chcę przenieść na kilka chwil 
Wisłę, Ogród i plac Saski, 
Humor, wdzięk starowarszawski, 
Ten jedyny w świecie styl... 
Pragnę znaleźć słowa 
Dla wspomnień z minionych lat, 
:rvtjost Kierbedzia i Karowa, 
Teatralny plac Wierzbowa. 
Stare Miasto, Nowy Świat. 

Drukarnia „WIEDZA" Wrocl•w, ul. Wierzbowa 30. F llO!l~ 




