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-znaneftwow$kiej rodziny ak- . '"' nowo; dopisał ·-parę ~cen i dia• 
torów, ~ dyr;ektorów ~"" teatru, ~logów oraz ubarwił"7warszaw
dziennoikarzy-:i lit-ed1t_6w. Na- skiroi .piosenkami .z ubiegłe-

- pisaLkjlka .fars i komedyjek; __ ge -wieku ~i 'wypuś~cił w świat 
które ciLszyły się dużym po---- w tej odśwteżoriej ..:'prrstacł. 
v.rodzeniem. Ale na}wi·ększ.ym Sukces był niebywały.- I dat- _ 

tlJ , z_ A_ 1 · . 1. niewą'tp~i.~~e su.k~~ _ ~Yl ~ s_~ e w!erk-ie..zpo-\~óazenie....-,-,Zbf~ 
ou~nez ~IRutOWfLMADACASKARI.t-...-,~-ż--attr~rtFro l oweFMadagas- . nterza " ~rólowę_J Mad agaska-

l~aru " (1 879 r.), oka~ujący - ru" .zapewf)iÓ_ne. Dodajmy, że 
przezal5awne ~ przygpdy~ na do tego p.owodzenia przyczy
warszawskim •. : bruku - . za~-n nil i się ,ówcześn ie i w ykonaw
oego n~r~ena_sa Ma~urk1ew1- cy tej miJtry co M'ira Zimiń
cz;?._, .,zał6żytiela i.~ ·p6dpory to- ska - -n-iezrów_nana wyko-
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,,Żołnierz królowej Mada
gaskaru_", to "wesoła przygo
da sfarowarszaw-ska : '. to -_ka
wał hist orii polskiego teatru, 
wpqłwdzie" teatru ~spod" znaku 
lżejszej" =muzy, _ale ~ jakimź 
blaskiem oj)romienion-e·go. Na: 
rodziła -się ta "wesoła prz-y
goda" pod. dobrą niewątpH
wie gwiazgą. Wy!;!zła -:-spod 
pióra cz.łowieka świetnie o
beznanego z wymogami sce:. 
ny. "' a"' .. --

. Stanisław . Dohrzafiski (1848 
-1880) pocb-od~ił -bowiem z·e 

= 

-warzys t w a·- -. krzewień i a do; "'' p awczyni "TOli Kam H li. gwinz
brych obyczajów i ·w9lki z ·dy - teatrzyku Arkadia"~ .... j 
zarazą .": m~rralną, wiecznie Ludwik S~mpDliÓski tako ad
strapio_riego ojca nieznośnego wo!<ąt X:adnmsKi,~ -"Mazur~ie
Kazia, nieśmiałego kO:!fkUI:_e_n• ~wicz, "bój się Bo-ga~·. Tuwi~ 
t - dg ·r_ę_ki "' wzpoetyzo:Wąne) i . mowska wers-ja sztuki -jest le
nieco przejrzałej ju ż~ .."p:a.nny. raz powszechnie znana ~i w tej 
Walnie ~-pmńógł "Z.ołni'erz.owi" -też · wersji - · przys,_tosowęnej 
przedłuzając- mu znakomicie ~d_o wymogów TV ..:.. obejrzy
żywot - n'ię "'byle kto. ~o sam my tę prz_ezabawną krot?eh=wi
Julian -Tuwim.- W 1:-936 r. e- lę, które,J czas _ dodał ]eszcze 
pracow~ł~ t~ komedyjkę na wdzięku "'i UI:oku. _r- -o. B. 


