
"Żołnierz królowej 1 

·Madagaskaru'' 
program wzbudził 

wśród liczny ch wid zów różnorakie 
refleksje - choć przecież by ł to 
program rozrywk :.~wy . Spora grupa 
odbiorców westchnęła z ulgą : na
reszcie coś dla ludzi! Inna - mo
że nawet nie mniej sza ze zdumie
niem skwitowała fakt, 7.e "Zołnie
rza" pcl'ez t>n'towa~editłałk&WY 
Teatr Telewiz ji znany ongiś z am
bitnego repertua ru. Byli i tacy , 
którzy z okazji tej telewizy jnej 
premiery w spominali legendarny 
już dziś spektakl z Mirą Zimińską 
i Ludwikiem Sempolińsk i m, a po
równania zwykle wy padają na ko
rzyść tego, co dawue. 

Trzeba przyznać, że przeniesienie 
czy zaadaptowa n·ie "Zołnierza kró-

11 Jowej Madagaskaru" rłla potrzeb 
TV je!it zadaniem trudnym, bior 
choćby pod uwagę szczupłość n · j 

sca w warszawskim wtudio. Nie 
bez znaczenia jPst takż e fakt, że 
farsy dziś nie są pozycjami często 
goszczącymi na naszych scenach, a 
g r y wanie w nich w y m a ga od akto
r ó w niejakiej wprawy. Co powie
ciz iawszy można stwierdzić, że u
ezyniono sporo, by "Zołnierz" był 
zabawny, za.pe'\mia~41Q.ble dobo
rową o bsad ę , wkła daj ąc w przy go
towanie s p ektaklu wiele wysił ku. 

WANDA LASKOWSKA re :l.y ser 
spektaklu korzystając z przeróbki 
Tuwima dolwnała pewny ch skró
tów i kompilae ji tekstu aran żując 
kilka scen w pełni udan ych, mne 
nieco mniej przekonywa ły, szcze
gólnie scena finałowa. Całości za
IJrakło jednak nerwu, oszałamiają
cego tempa, w k t órym gubiłyby 
się naiwności tekstu, a zaskakiwał 
by humor, wdzięk, odrobina paro
dii i drwiny. 

W obsadzie prym wiodła BARDA· 
RA KRAFFTOWNA jako Kamila, 
nieco niJaki był GUSTAW LUD
KIEWICZ w r oli Ma zurkiewicza, za 
bawna JOANNA JEDLEWSKA. Do 
bre postacie tworzy li DAM IAN 
DA!\'IIĘCKI, ZBIGN IEW ZAPASlE· 
WICZ, JOANN A WALTE ROWNA. 
Nie przypadała szczególnie do gu
stu i do tonu pn:edsta wienia sce
nografia F. PUIGSER VERA, dobre 
kostiumy ZOFi l P1ETRUSI~SK J"'f.: J 
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