
let, ri4 pomoc· przybywa 
ł~Zkktej muzu - Dobrzańskł ze 
BWOjQ nteśmiertelnq tarsq 0,ZOł• ' 
nten. królowej Madagaskar~•!, 

napisaną -na nowo prze~ -Jutb
na Tuwima w 1936 r •. cieao .~ eo 
wlaśnte trzeba uzna<! ZCI 1.9lalct
wego au&C}"'a nowej ·wers#). W 
ka~dum razłe pontedzialkowe 
przedstawienie przugarnelo do 
panteonu naszej _narodowej kul• 

turu ten staru .,mustoal'' - ł 

po · co nam tagranlczne ••Mtl 
· l"ARSA · NAROGOWA 

ska, Michał Znicz. Mteczysla.wa 
ćwtklińska, l..udw?.k Sempoltń• 

ski, Zbtgntew Rakowfeckt .t tn• 
ni. Po wojnte ·ret. Jerzu Zar~yc. 
kł nakręcfl (Srugq wersję ,;Kró• 
!owej Madagaskaru••, ntezbya w 
sumi e udaną. WubtJal stę , tylko 
Ludwi k Sempottńskt w swojer . 
popisowe1 roli Mazurkte,.vtcza. 

Otót l%l4 tych w1.dz<)w, którzy 

: na lt . petną t.e'YfLperamen:u tn• 
terpr·etację te1 roLi p·rzez Sem• 
poLiitsktego ~ sposób arii · Gu• 
stawa l..utktewicza mógl &tę Wtl• 

Fatr r..aa11", ktedy ~1_!!!1 wt<is~ _ wy korzystuje stę tęgo .- łtD~r~olc! 
n ego-. M~urktewicza J · wkte ,.ui cetacli :r;c;·zruwkotBucdł:""-

,..wesoJ(.ł : przygod4 .. atti'roj,Oc&,.. . ,Np .. ,w przed.stawtenłach rozryw-

dawac! .. tbt1& ' 1u1 przuctsz~n,u, tJ 
na-wet ........ mte~ca-mł-.-.ft.łfa.ld. ~· -Ale 
myślę, · te wtąże się to a eatym 

uaws·k4:t·- pows.tal4 tD ' 1878 rO!:f.U koWVCh a ambicjami CZtl W au• 
ł cten11la sit wl4śetwte·~sze dtlc1ach · ambitnu~h nie pozba• • 
powodzeniem. ALe dopłełlO prie-- _ tvtonucl'ł humoru, wdzięku, 1zla• 

róbka Tuwtma nadala • krato• -chetnego · •enty~entu. Juttan · 
chwttt ~wnq rangę ttterackq. · · !l'uivim nłe . nateżał do autorów 
ł ktedtl sluchaliśmtl . celestu .tD namauczont~cli. bardzo t:en_u1 po• 
przedstawtentu pontedztatko.wum ptdarno8ć. ·Jak na razte przupo-
zdawaLUmu sobte sprawę · 1ak mtna atc jego tw6rcZoś~ ~rzel1e 
ll'uwłt7l4 mustata bawł6 t4 robo• wszustkłm z ol«l:z't 4kadlm-t.i. 
t4 tUerack4 o ,,słraaz.ntich Tutko tcompozlltor .. Kontecznil ł 

mieszczanach'! - ... nte ' takiCh .1ui s:wa Demarczyk ·nte . ~palł gru-
atras;nych, ba· przecie wsz11stktm aiek: tD poptete. MY,$Lę .,u oczu~ 
~&abawnuch. Jego znajomo'ć •ro- u.'iS(!ta o .,·Va!s• orUUmt••. 
l%owł8ka, obuczajów CI _nawet Przedst4whmte p~ntel%ztalkotDe 
epolet nu. pozostała cu bsz wplfl• 
wu 114 kszt<Ut utworu; 114 owe 
cięte poWiedzonka, · zto~Uwo . -
tfilntumentatne ·l'flmu, z-nakomitą 

cnara,kttirtlstukę post4ct _ poprzeż 
l%tatog ł monoLog. ~wl.m bt1l 
~atascunowanfl łtlm . lroctowta
kiem ł ' jego, Jakbu*mll dztataj 
powtedzieU, podkutturq; Dzi&j 
co wnuatko ·Jua oo.brało W<bi4-
ku ł UTOkU staTOCł, 

!l'utoim 1 calq . lfMa.n.no•cłq . ł 
u.•erwq oJ)racowvwal ł eworzuł 
&ekitu rozi-tlwkowe; bfll najlep
SZflm autorem. utworów rozt'flto

lcou,"ffch tD awcńm czaste. Zruz-· 
. tą · tD · łego &wórczo.ści nłe . mo 
ostrego pol%złalu mtędzfl utwo· 

· ra.mł , WtiBOkłego łOnU, CI · łl/mł 

2abawn11mł. Jego apeeuttczntł 

· humor przentkał. prawłe waZI/ń-

1co co naptaaZ; kałc:tu· pra.wte 

·drobłazg. Stanowczo lbl/ł naako 

bJ,Iło · łntaresujqce ł udane • 
crzecP&· ·powoaów: telłscu;-· · gru 
aktorów ł retuiertt:· Doptero 
dztękł · łnteltglłntne1 łnterprEttac;i 

tekst~ przez · ,zn41eomłtuch 4kto· 
rów mo~!14 _ byt,o . atę przekona~ 

cio waLorów literacleten . te1 Jcro
toch~ttt Jesc rzeczq chara.Tderu
•ivcznq, te· chęłnt• tD nłe1 · wtl· 
atępowali ' wtlbłłnł Gktorzu. PrzecS 
wojnq M ·dukach · •centcznuch 
WJII.tępo_wal4 tD roLi KamULł, Ml
N Złmł"..k4; CI m~cenastJ Ma
surkt~ grał 84m .'-ul%wtk 
Sempolł~śk-4. tworzqc · p_.-włen 

wzór łnterpretac,1ł ł atytu. 
· Zre~q nie · eytko M ' aeente 
nZołntcra ~rólowej Madagaaka.. 
ruu cłeazvr łłł pbwoc:tzentem. 
w roku 1839 mew-tarł, Dobr2(a1\· 
akler~o' praenie~lł M ekra.n Jerau 
Zarzi/ckł, .wa.ndtl .JakubowaktJ 

t Karol SzolotD-'kł,- Wlróa ·wu, 

styLem przedstawi enia 1akf.a na• 
ctala ,,Zolnterzowi krót..ow_fl1 ~ 
dagaskaru" reż. ·wanda LaskoW. 
aka. Otót w 1e1 rdt~sertt hakl.

. śtiwa ' tarsa zoatalo "nteco wu~ 
a1óna, stalo · atę ba.rdztej su b• 

tstna, tłteracka. 

, Najdowoc1.nte1 moźnca stc b31l0 
; o , tym p_rzekonad obserwując 
grę. Barb<Jrtl , Kratt1óWnfl tD rolł 

Kamt~U. By la .eo Chflba tntllrpre~ 
. &ac:Ja na:Jbar4zte; łirflczna, aza"' 
Zent9 zabawna , ł i.ntettgentna, po
&bawtona wszelktch CikccmtótD 
wulgamoget jakte •te n.a ogól 
prZfl tej rott zdarzalfl. Kra!ftów
na bardzo -11obrze s-tq tD tej rolt 
czula. dorzuoojqc 1eszcze jec!m 
sukces -cio awego bogcuego · re'! · 
pertuaru. 

Ntecó gorael przec!at4toł4łtJ ałt 
strona c:ttti-'łękowa ~ wokalno 
pr.zeds.tawtenła. Zwlaa.aczo cech• 
ntka mtkrotonowa .zwa.nkoWCł• 
ra. A azkoda., bo :J.este•mv przu• 
zwycza:}en.ł nte tulko c:to ' Jela• 
lliCznuch powtel%zonek te:J tarav 
w rodzaju: · .,.Mazurktewtcz; · bó1 
att Boga!• czu ,~Kaziu nte męca 

. ojca.•s, czte ta.k.te do nteo1'flgłnal· 
nucho ale tradycy:Jnte 'zoo.nuch 

· · melodtł. Zresztą :Jeden li moty• 
w6w muZt~czhych tego narodo• 
wego >imustoa.lu'' wszedl cio po

. wszechnego obiegu :Jako ~flgn.G.ł~ 

. TeLew\z:Jł Warsiawskie.1~ 
CPliC)• 


