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,,Zołnierz królowej Madagaskaru" nale
ży w istocie do tego rodzaj u sztuk, które 
żyją własnym życiem. Mało kto łączy dziś 
,,Zołnierza" z nazwiskiem Dobrzańskiego, 
nie każdy - z nazwiskiem Juliana Tu
wima, natomiast wiadomo powszechnie, 
że wodewil ten zrobił w ciągu trzydziestu 
lat karierę co się zowie i że przez te trzy
dzieści lat nie dał się zdystansować żad
nemu innemu rodzimemu musicalowi. Bo 
,,Zołnierz królowej Madagaskaru" - to 
sygnał wywoławczY) to hasło; to jedyna, 
tak udana, z takim wdziękiem odbywana 
wokalno-taneczno-literacka podróż w 
~złość~ do "la belle epoque". -
Co tu gadać - piękne były te czasy 

naszych pradziadków i te ich emocje 
sprzed lat zaledwie sześćdziesięciu. Czasy 
teatrzyków ogródkowych i rozkwitu ope
retki. Czasy flirtów z szansonistkami 
i ekstraordynaryjnych męskich rozrywek 
w miesiącach letnich, gdy dostojne, zacne 
matrony, którym wiek i poczucie godności 
nie pozwalały oglądać ogródkowych be
zeceństw, udawały się do wód. To także 
czasy kankana, w którym roztańczone pa
nienki ukazywały jedwabne halki, ażu
rowe pończoszki i czarne podwiązki sie
dzącym na widowni, starszym lub bardzo 
młodym panom. 
Tę atmosferę figlarnej i rozbawionej 

Warszawki, atmosferę szampańskiego 
ubawu i grzesznych wizyt za kulisami, 
oddał znakomicie Tuwim w adaptowanej 
przed trzydziestu laty farsie Dobrzańskie
go. Tuwim - dowcipniś, nie skrupulant 
i nie nudziarz, nasycił sztukę swoistą po
etyką "fin de siecle'u" i upstrzył rozkosz
nymi, dwuznacznymi "witzami". Tadeusz 
Sygietyński zajął się stroną muzyczną -........_ 

wodewilu i tak oto powstała odrodzona, 
odmłodzona wersja przygód mecenasa. 
Mazurkiewicza w Warszawie, w domu 
państwa Mąckich i w teatrzyku ,,Arka-
dia". · 

Gtly wiadomo, że spektakl musi mieć 
rozmach i tempo- akcja powinna zacza
rować widza kalejdoskopową zmiennością 
obrazów. Gdy wiadomo ponadto, że pu
bliczności nie wolno zostawić sekundy 
czasu do rozmyślań - należy ją oszoło
mić kankanem. Te stare dewizy operetko
wo-wodewilowych inscenizacji doceniła 
Wanda Laskowska, reżyser kolejnej , dru
giej już telewizyjnej wersji ,.Zołnierza 
królOWej Madagaskaru", choć-----w-- -swe i 
wewnętrznej praktyce trochę je zmoder
nizowała. Bardzo lekko, z wdziękiem 
i wyczuciem stylu, lecz na szczęście bez 
natrętneg9 przymrużania oka, przebiegały 
wszystkie owe błazeństwa; znakomici ak
torzy (Barbara Krafftówna i Gustaw Lut
kiewicz w rolach głównych) ładnie ser
wowali wszystkie bardziej i mniej pi
kantne dowcipy, staranna orkiestracja 
i takież wykonanie pięknych, oryginal
nych piosenek przydawały całości ele
ganckiego wykończenia. Tylko kankan się 
nie udal 
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