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SIÓDMA PREMIERA 1969 ROKU 
19 listopada 

w Teatrze Kameralnym 
w Sopocie 

Dyrektor 
ANTONI BIILICZAK 

Kierownik artystyczny 
MAREK OKOPIŃSKI 

Kierownik literacki 
STANISŁAW HIEIBANOWSKI 

Opracowanie graficzne 
ALEKSANDRA BALISZIEWSKA-W ALICKA 

WITOLD FILLER 

PANNA KAMILLA I lllSTORYCZNY PEJZAż 

Afisz Żołnierza Królowej Madagaskaru zdobią dwa nazwiska 
autorskie, i nie będzie dalekie od prawdy stwierdzenie, iż prze
mawiający do wyobraźni dzisiejszego widza czar nadał sztuczce 
Stanisława Dobrzańskiego dopiero Tuwim. On rysy ociosał, on 
dowcip udowcipnił, on ·sytuacje farsowe wyostrzył. Tyle, że praw
dziwym autorem tej sztuki nie jest ani Tuwim, ani Dobrzański: 
życiem natchnął ją warszawski ogródek sprzed stulecia. Warsza
wa Kostrzewskiego i Prusa, Zimajerki i Bliklego: żony do wód 
wyjeżdżają, a słomiani wdowcy mkną do Eldorado, czarny trykot 
opina nóżki tancerek, a debiutujące „krowienty" ślą porozumie
wawcze uśmieszki do „lornetkowiczów"; w Ogrodzie Szwajcars
kim koncertuje orkiestra pana Bilsego, „wielce edukowana" koza 
pana Nagła „tańczy w takt muzyki'', piwo pija się od Ipnarskie
go, a wino od Morozowicza. Urocza Warszawa i jeszcze bardziej 
urocza Warszawka z epoki fin-de-siecle'u! - jej to powaby 
upamiętnili w swych komedyjkach, wodewilach, i farsach pano
wie Dobrzański, Szober, Ruszkowski, Abrahamowicz, Przybylski. 
Patronował tym 'sztukom Paryż, paryscy komediopisarze dostar
czali im wzorcowych sytuacji i dramaturgicznych kanonów. 
Polscy imitatorzy nie szczędzą też, wzorem Sardou i Feydeau, 
swoim bohaterom przygód szalonych, tyle że w ich pojęciu pocz
ciwieje paryska ironia, więcej tu ciepła i światła, więcej swois
tego pobłażania dla ludzkich przywar i śmiesznostek. A można 
by dodać, że i mniej konstrukcyjnej symetrii w budowaniu in
trygi, że nie wszystkie strzelby, jakie w I akcie autor na scenie 
porozwieszał, w III akcie strzelają, że nie każdy dialog skrzy się 
błyskoUiwymi bon mots. Aleć skoro aut9r większe pobłażanie 

miał dla swoich bohaterów, dlaczegóż by miał sobie samemu go 
odmawiać? 
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Przy wszystkich swoich mankamentach są te sztuczki ogród
kowe historycznie wiernym zapisem warszawskiego pejzażu z lat 
1880-ych. A był to okres gwałtownego rozwoju miasta, dyktowa
nego nagłym rozkwitem ekonomicznej koniunktury. Spis urzędo
wy z roku 1879 ustalał ilość stałych mieszkańców stolicy Priwis
lanja na 337.000 osób, rozszerzało się warszawskie centrum, które 
z okolic Starówki i Placu Teatralnego przeniosło się już w pro
stokąt Nowego światu, Chmielnej, Marszałkowskiej i Alej Jero
zolimskich, nawet prawobrzeżna Praga wzbogaciła się o nowe 
obiekty przemysłowe (fabryka Lilpopa i Raua, przetwórnia tłusz
czowa Kozietulskiego). Rozrost miasta mierzył się nie tylko 
w cyfrach, nie tylko w kubaturze nowych obiektów: oznaczał 

przekształcenie charakteru życia społecznego. Nowi mieszkańcy 
domagali się nowych zabaw i determinowali ich charakter, kon
certy symfonic:nne i Rozmaitości przestały wystarczać socjecie, 
baliki u Trzech Murzynów i w Srebrnej Sali przestały zaspaka
jać pospólstwo. Wybuchła moda na cyrk (kariera imprez Salo
mońskiego i Cinisellego), rósł w sławę warszawski ogródek. Właś
nie taki, w jakim panna Kamilla olśniewa swoją melodramą 

madagaskarską. 

Do roku 1868 obowiązywał w prywiślańskiej Warszawie surowy 
monopol widowiskowy. Wszystko, co teatralne, mu·;:; iało pochodzić 

z Warszawskich Teatrów Rządowych, którymi zarządzał carski 
prezes. Monopol ów, dyktowany względami politycznymi i finan
sowymi, miał również ważkie skutki artystyczne: utrwalał na 
scena-eh Rządowych Teatrów sztampG inscenizacyjną, a towarzy
szyła jej i pewna o·.spałość w kształtowaniu repertuaru. Słynni 

aktorzy pokazywali się swej publicz.ności w sztukach i insceni
zacjach, nie zawsze godnych ich wielkiego talentu. I oto w roku 
1868 monopol został poważnie nadszarpnięty . W okresie letnim, 
od czerwca do września, dopuszczono do występów w Warszawie 
zespoły prowi.ncjonaLne. Nie udostępniono tym zespołom normal
nych scen teatralnych - mu·.siały się schronić na scenki i estrad
ki w publicznych lokalach, przeważnie restauracjach. I tak pow-
8tał - jedyny w swoim rodzaju - alians sztuki z knajpą. Mel
pomena sprzymierzyła się z piwem. Choć prasa żaliła się• że 

„szczęk widelców zagłuszał słowa aktorów", społeczno-artystycz
na funkcja tych osobliwych przybytków ·.sztuki okazała się prze
ogromna. Zadziałały prawa konkurencji, poszły w obieg nowe 
wartości. Na scenach stołecznych ogródków debiutowali artyści, 

których nazwiska weszły do historii: J'_doirina Zimajer (pierwsza 
odtwórczyni roli Kamilli), Helena Marcello, Maria Przybyłko

Potocka, Rufin Morozowicz, Ludwik Solski, Roman Żelazowski, 
Antoni Fertner, Aleksander Zelwerowicz, Ferdynand Feldma111, 
Wojciech Brydziński. Na scenach stołecznych ogródków ujrzały 

Franciszek Kostrzewski: „W teatrzyku ogródkowym" 

światła rampy dzieła, ]{tóre stanowią ważką część naszej drama
turgii narodowej: Pan Damazy i Rozbitki Blizińskiega, Grube 
Ryby i Dom otwarty Bałuckiego ,sztuki Zapolskiej. Zalewskiego, 
Galasiewicza, Szobera. Tu odbyła się warszawska prapremiera 
Nory Henryka Ibsena, polskie prawykonanie sławnej opery ko
micznej Nicolai'a Wesołe Kumoszki z Windsoru. Tu poZTiała 

Warszawa Zolę i Suchowo-Kobylina. 

Ogródki skupiały się w centrum ówczesnej Warszawy. Al
hambra przy ul. Miodowej. Tivoli przy ul. Królewskiej. Wodewil 
na Nowym świecie. Pod Lipką na ul. Przejazd. Jedynie Antokol 
i Promenada uciekły na peryferie, na zielcmą Pragę i na zielony 
Mokotów. Każdy z tych teatrzyków (a łączna ich liczba przekra
cza 50-kę, w czym bardziej znacznych było 15) wyrobił sobie 
własną publiczność, dość ujednoliconą klasowo. Zamożne miesz
czaństwo upodobało sobie BeHe Vue i Tivoli, rzemieślnicy i drob
ni kupcy chodzili do Alhambry, biedota miejska bawiła się 

w Antokolu, złota młodzież ciągnęła ku Eldorado. Skład widowni, 
jej poziom, jej gusty kształtowały repertuar poszczególnych te
atrzyków. Wachlarz gatunków literackich, prezentowanych na 
ogródkowej scenie, był bardzo szeroki. Grywano tutaj i opery: 
(Halka, Hugonoci, Wolny Strzelec) i poważny repertuar drama
tyczny z -;:;akramentalnym Hamletem i Zbójcami Schillerowskimi 
na czele. Ton nadawał przecież repertuar lżejszy, zwłaszcza mu
zyczny: francuska farsa bulwarowa i offenbachowska operetka, 
mieszczańskie komedie satyryczne i sentymenta-lny melodramat. 
Jak w Żołnierzu Królowej Madagaskaru, jak w Podróży po War
szawie. Obie te słynne sztuki wyszły zresztą z war'Szawskich 
ogródków i wiernie aurę swych narodzin opisują. Może z prze
sadnym akcentem na rzecz ogródkowychh pikantności, aleć i te 
wszystkie zakulisowe i gabinetowe sytuacyjki 111ie były obce let
nim przybytkom Melpomeny. 
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A same te „bohaterki", ogródkowe amantki, primadonny, ba
leriny i „krowienty"!! ! 

Pracując w warunkach ostrej walki kookurencyjnej, dyrek
torzy ogródków chwytali się bowiem przeróżnych środków, by 
przywabić do siebie publiczność. Jedni szli drogą ambitnych po
szukiwań repertuarowych - drudzy - specyficzną reklamą i 
specyficznymi trickami inscenizacyjnymi walczyli o frekwencję. 

Z bardziej frapujących pomysłów inscenizacyjinych wymienić więc 
można ... żywego osła, jaki występował w premierze sztuki Błonia 
Saint Gervais oraz takie przybranie tytułowej bohaterki w ope
retce Niniche, że z dalszych rzędów wyglądała jak zupełnie naga, 
zwłaszcza dla widzów nie przyzwyczajonych do trykotów. 

Zastrzec się trzeba, iż nie myślimy w tym momencie o zesta
wie artystek z prawdziwego zdarzenia, które swą grą uświetniały 
spektakle czołowych ogródków, lecz o nadobnych prototypach 
panny Kamilli - tej z Zo~nierza. I nie o proweniencję zresztą 
chodzi, lecz o skalę aktorskiego warsztatu. Tan tak scharaktery
zował recenzent dawnych Kłosów: „Dramatyczność gry zasadza 
się tu głównie na tzw. robieniu oczu. Im grająca okropniej po
trafi przewrócić „zwierciadła swej duszy", im białka bardziej 
staną się widoczne, tym w przek·onaniu swoim bliżej jest drama
tyczności prawdziwej. Cóż o dykcji powiedzieć? Unikanie gene
tivów na „ów", w rodzaju „nagów" i „ręków", wystrzeganie się 
pronuncjacji „eh" tam, gdzie „f" wymawiać się powiruno, np. 
„ochfiara" - stanowią kardynalne takowej zasady". 

Tym satyrycznym akcentem rzecz kończąc, nie chcemy przecie, 
by rzutował on na całość oceny warszawskich ogródków. Były to 
scenki wesołe, aleć i zasłużone wielce. Koegzystencja obu tych 
przymiotników składa się na całość pojęcia. 

Witold Filler 

, 
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Franciszek Ko strze w ski: „Gdzie będziemy dziś tańczyły?" 
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JULIAN TUWIM 

ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU 

MAZURKIEWICZ 
KAZIO 
PAN HILARY . 
PANNA HALINECZKA 
NIKIFOR 
OBYWATEL 
PANI MĄCKA 
PANI LEMl!ĘCKA 
PANNA SABINA 

wg farsy St. Dobrzańskiego 

Muzykę zebrał: 

Tadeusz Sygietyński 

Obsada: 

PAN WŁADYSŁAW MĄCKI, senior 
PAN WŁADYSŁAW MĄCKI, junior 
ŻORŻETA 

GRZEGORZ 
KAMILLA 
REŻYSER 

KAPCIUCHOWSKI, inspicjent 
RUCZKOWSKA, garderobiana 
TENOR 
KELNER 

Leszek Ostrowski 
Leszek Kowalski 
Jerzy Łapiński 
Elżbieta Goetel 
Kazimierz Iwor 
Bronisław Wilczek 
Anna Chodakowska 
Zofia Mayr 
Teresa Iżewska 
Tadeusz · Rosiński 
Andrzej Szaciłło 
Teresa Kaczyńska 
Grzegorz Minkiewicz 
Alina Lipnicka 
Jerzy Dąbkowski 
Jerzy Nowacki 
Lucyna Legut 
Bronisław Wilczek 
Grzegorz Minkiewicz 

REŻYSERIA: SCENOGRAFIA: 

RYSZARD RONCZEWSKI ALI BUNSCH 
ARANŻACJA MUZYCZNA: 

ASYSTENT REŻYSERA: 

JERZY ŁAPIŃSKI 

JÓZEF ZAWADZKI 

CHlOREOGRAFIA: 

zyGMUNT KAMIŃSKI 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE: 

JERZY MICHALAK 

Na fortepianie grają: Joanna Szaran, Andrzej Glowi'6ski, Jerzy 
Michalak 

Zespół taneczny: Danuta Błądek, Maria Domagalska, Dagmara 
Graeser, Krystyna Grześkowiak, Regina Klau
za, Róża Korzeniowska, Lidia Kulbikowska, 
Barbara Michalska, Halina Panków, Halina 
Przybył, Ewa Sidorowicz, Halina Sikora. 

Piosenki Kamilli i Mazurkiewicza z III obrazu oraz muzyka 
antraktowa: Józef Zawadzki 

Aktualna obsada na tablicy w hallu. 
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SŁÓWKO OD PRZERÓBCY ŻOŁNIERZA KRÓLOWEJ 
MADAGASKARU 

Propozycja „napi·.>ania na nowo" starej farsy St. Dobrzańskie
go Żołnierz Królowej Madagaskaru przyszła w jak najbardziej 
sprzyjającym tej pracy okresie: od wielu miesięcy wertowałem 
pękate roczniki Kuriera Warszawskiego, Kłosów, Kolców i Muchy 
z tych właśnie czasów, oglądałem nieprzeliczone ilości karyka
tur Kostrzewskiego i Mucharskiego, rozczytywałem się w pamięt
nikach i powieściach z lat 1850-1890, a u nielicznych już dziś 

gawędziarzy zbierałem ustne 1nformacje o potocznym życiu tej 
kłosowo-kolcowej Warszawy, raczej Warszawki, bo o niej, co
dziennej, ulicznej~ kawiarnianej i teatralnej, ogródkowej i lite
rackiej zamierzałem napisać coś w rodzaju .ni to powieści, ni to 
kroniki obyczajowej, a ozdobić chciałem ten staroświecki repor
taż samymi „fotogramami" i rycinami z ówczesnych pism. Ma
teriały te nadal gromadzę - i gdy mi czas pozwoli zestawię 

z nich kiedyś panoramę Warszawy w kolorach żółtawych, wy
blakłych, biało-kawowych i niewyraźnie szarych, jak fotografie 
z tego okresu i wzruszające ryciny z ówczesnych Tygodników 
Ilustrowanych i Kłosów - światowidów ojców na·szych i dziad
ków. 

Z wielką więc ochotą zabrałem się do żołnierza Królowej Ma
dagaskaru, farsy z wielkimi tradycjami teatralnymi, bo to po
dobno był „szlagier" pierwszej klasy, zawsze z powodzeniem 
wznawiany. Ja tej sztuki nigdy nie widziałem, ani nie czytałem, 
ale od starych autorów słyszałem zawsze, że „ho - ho" - i r ze
czywiście: naiwna, prymitywna w budowie, lecz zabawna i zgrab
nie zbudowana, oczywiście z tym zastrzeżeniem, że gdyby 
w owych czasach były telefony - cała ·sztuka nie miałaby już 

absolutnie żadnego sensu, nawet by się nie zaczęła, bo Kamilla 
zatelefonowałaby do Mąckiego, zamiast mu różany liścik pos yłać. 

Tak samo mama Mącka nie pchnęłaby biednego Mazurkiewicza 
za kulisy, lecz zadzwoniła by tam po prostu„. I w ogóle, na każ
dym kroku, myślimy sobie: poco ci ludzie tak pędzą i ganiają? 
Czyż nie łatwiej zatelefonować? Ale w tym właśnie sęk, że te
lefonów albo zupełnie jeszcze w Warszawie nie było, albo kil
kanaście aparatów (w Kłosach roku 1885 co tydzień czytamy 
o paru nowych abonentach). 

Wspomniałem o Mazurkiewiczu„. Czcigodny pan mecenas 
z Radomia nie dostał się wprawdzie do literatury, sztubacy nię 
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piszą wypracowania na temat „krzyw ej uczuć Mazurkiew icza" 
i nieznajomości „charakterystyki" p . Saturnina nie staje na prze 
szkodzie otrzymaniu matury - a przecież nielada zrobił karierę 

bohater naszej sztuki! Stał się przysłowiowy! Żyje do dziś w s ta
rodawnym powiedzonku: „Bój się Boga, Mazurkiewicz!", znany m 
starszemu pokoleniu jak Pol3ka długa i szeroka. 

Ten okrzyk komicznej rozpaczy r adomskiego mecenasa prze
prowadziłem czerwoną nicią przez jego zabawne przygo dy. Roz
prowadziłem je na siedem obrazów, gdy oryginał ma ich t rzy: 
w Mieszkaniu Mąckich, za kulisami i w numerze hotelu Euro
pejskiego. Sceny na dworcu w Radomiu, w handelku warszaw
skim oraz przedstawienie ogródkowe dopisane są przeze mnie, 
akt zaś oryginału, dziejący się za kulisami, rozbiłem na dwa ob
razy: za kulisami i w garderobie Kamilli. Z farsy Dobrzańskiego 

szość ról inaczej, niż to autor zrobił: za całą afrykańską awantu
rę między Kaziem i ojcem, za poetyczność Sabiny, za ,,Lilię Ra
domską" i dużo innych cech charakterystycznych poszczególnych 
postaci - biorę winę na siebie, nie obciążając nią autora. To 
samo ze stroną muzyczną sztuki. Oryginał nie ma żadnych pio
senek. Dobrałem je ze ·starego repertuaru estradowego, z daw
nych operetek i wodewilów, wspólnie z p. Tadeuszem Sygie
pozostaiwiłem zresztą sam tylko przebieg akcji „stawiając" więk
tyńskim, któremu za pomoc i rady serdecznie dziękuję. Dla za
chowania stylu epoki pozostawiłem większość tekstów śpiewa

nych w stanie nietkniętym - niech posłużą tematem do rozwa
żań nad ówczesnym, a dzisiejszym poziomem librett i słów do 
piosenek. 

Dzieje Żołnierza Królowej Madagaskaru nie są mi dostatecz
nie znane. Tak zwana „prapremiera" odbyła się we Lwowie: 
w roku 1883 sztuka była grana w Warszawie, ale już jako wzno
wienie. Wznawiano ją po tym mnóstwo razy. 

Stanisław Dobrzański (1848-1880), syn Jana, publicysty, był 

lwowianinem, aktorem trup prowincjonalnych, a także krakow
skiej i poznańskiej, wreszcie dyrektorem teatru lwowskiego. 
Drugą popularną jego sztuką jest Zloty cielec. W 16 roku życia 
redagował pismo humorystyczne Sowizdrzał, w roku 1867 wszedł 
do redakcji Gazety Narodowej (G. Korbut, Literatura polska, 
tom IV, str. 222). 

Julian Tuwim 



Tadeusz Boy-Żeleński 

BOJ SIĘ BOGA, MAZURKIEWICZ!„. 

Teatr Letni. Zo!nterz Krótowej Madagaskaru, k.rotochwtta muzyczna 
w trzech aktach (sześciu obrazach), wed!ug farsy Stants!awa Dobrzań
sk.tego naptsa! Juttan Tuwtm, muzycznte opracowa! Tadeusz Sygtetyńsk.t. 
Inscenizacja t re:tyserta Janusza Warneck.tego. Dek.oracje t k.osttumy 
W!adys!awa Daszewsk.tego. Kterownictwo muz11czne Tadeusza Sygtetyń

sk.lego. Choreografta Eugeniusza Koszutsk.tego (3. XII. 1936). 

Początki tej farsy, której tajemniczy tytuł niepokoił jeszcze 
nasze dzieciństwo, giną w mroku dziejów. Zdaje się, że zaczerpnął 
ją z niemieckiego utworu przedwcześnie zmarły autor Złotego 

cielca, Stanisław Dobrzański, lwowianin z dynastii aktorów, 
dziennikarzy i dyrektorów teatru. Farsa miała ogromne powo
dzenie. Atrakcją jej był drugi akt rozgrywający się za kulisami: 
kto wie, czy to nie było pierwsze wprowadzenie polskiego widza 
w tajemniczy świat kulis? Naiwny obywatel z prowincji, nie
bezpieczeń-3twa, na jakie pobyt w stolicy naraża jego cnotę, bu
dziły wesołość; przymależność zaś tego Mazurkiewicza do miasta 
Radomia wiązała szczęśliwie z ziemią rodzinną tę ogólnofarsową 
sytuację. „Bój się Boga, Mlazurkiewicz!" - stało się niemal przy
słowiem. Sztukę grywano długi czas, później wyparły ją bar
dziej wyrafinowane farsy francuskie; a kiedy po latach spróbo
wano wznowić Żołnierza, utwór niegdyś współczesny dojrzał do 
stylizacji: zaczęto mu dawać koloryt epoki. Tak ujętego żołnierza 
oglądałem w Krakowie w roku 1921 ; główne role grali syn i sy
nowa autora, pp. Dobrzańscy. 

Te wdzięki minionej doby skusiły Tuwima, amatora i znawcę 
bibelotu, antyku. Zgadł, że ta zabawna niegdyś farsa wymaga od
nowy. Wziął ją na warsztat, jedno przerobił, drugie poprawił, 

trzecie doprawił, inne wyrzucił i tak się rozbawił z tą robotą, 

że w rezultacie napisał wszystko sam. Z pierwotnego tekstu 
oprócz pomysłu nie zostało nic. Trzy akty zmieniły się w sześć 

odsłon (była podobno i siódma, ale się nie zmieściła), przybyła 

ilustracja muzyczna, mnóstwo piosenek, których w dawnej farsie 
nie było zupełnie, przybyła niemal druga sztuka - rodzaj Pod
róży po Warszawie - zaszczepiona na tamtej. A więc tryumfalny 
wyjazd pana Mazurkiewicza inowo otwartą koleją żelazną Ra
dom - Warszawa, tea trzyk ogródkowy, garderoba Kamilli - to 
są sceny zupełnie nowe. Te obrazki Tuwima, stanowiące całośc 
niemal same w sobie, ·są - zwłaszcza pierwsze dwa - doskonałe, 

lekkie, miłe, przenoszące nas w odległą a zabawną epokę. 
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Franciszek Kostrzewski: „N ow11 Swiat" 

Ta epoka jest oczywiście trochę fantazyjna. Tuwim ma pasję 
solidnej erudycji w rzeczach lekkich; przytaczając parę dat z ży
cia Stanisława Dobrzańskiego powołuje ·się w swoim szkicu na 
Korbuta, cytuje tom i stronicę, toteż jedymie aby mu sprawić 

przyjemność weszcznę (czy to dobra forma gramatyczna?) na 
chwilę dyskusję na terenie naukowym. Trzeba by tedy sprawdzić 
w Historii kultury Brilcknera (tom III), czy w dobie uruchomie
nia linii kolei radomskiej śpiewano już walca Do wuja starca ... , 
a tym bardziej kuplet I ta, co smyczkiem tnie ... Okazałoby się 

m o · e, że te melodie i niektóre inne są nieco późniejsze . Młoda 

gą.>ka sławiąca pierwsze poezje Asnyka (który wówczas krył się 

dla publiczności pod pseudonimem „El-y") nie popisywałyby się 

j uż niemodną Żmichowską (która znowuż jako poetka miała kurs 
wyłącznie pod mianem „Gabryelli") . A już z pewnością, jak 
Polska długa i szeroka, nigdy kankan, nawet w tej tak dziś dla 
nas niewinnej postaci, nie poważyłby się fikać zuchwałą nóżką 

w tzw. „ogródku". Ale niech to Brilckner rozstrzygnie. 

Tę przemiłą gawędę na temat dawnego obyczaju potrafiłby 

z pewnością Tuwim zilustrować szeregiem innych jeszcze obraz
ków. Niestety wszelka robota ·.>ceniczna ma to do siebie, że pa
nuje nad nią despotyczny Czas. Nieubłagane tykanie zegara wciąż 
musi być słyszalne uchu autora, reżysera. Powieść może iść rze
miennym dyszlem, może mnożyć i rozdymać epizody; bierze się 
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ją do rąk, przerzuca wedle ochoty. Na scenie czas jest ograni
czony, każde coś dzieje się kosztem czegoś innego; aby coś wpro
wadzić, trzeba coś usunąć; aby coś wypchnąć naprzód, trzeba coś 
cofnąć w cień. Wchodzi tu w grę niezmiernie waż_ny problem 
gradacji humoru. Nigdzie tak nie obowiązuje żelazne prawo kon
strukcji, jak w rzeczach lekkich, w dowcipie, żarcie, .anegdocie. 
Otóż, zdaje mi się, że bawiąc się każdym efektem i żartem po 
szczególe autor nie dość obliczył porządek całości. Zasiedzieliśmy 
się wraz z nim - i z jakąż przyjemnością - na dworcu kolei, 
w teatrzyku ogródkowym, i kiedy przychodzi kolej na właściwą 
rzecz (na „uczyń tę rzecz''. jak mówjł król Sobieski), już czas 
jest prawie kończyć. Szczytowy puknt farsy przypada na moment, 
kiedy widz jest już znużony śmiechem. Wyczujwając instynktow
nie to znużenie, autor zaczyna przyciskać pedał, aktorzy również; 
rzecz, która zaczynała się lekko i wesoło, kończy się trochę bez
ładnie, krzykliwie, nieco nużąco. Czerwony ołówek łatwo temu 
zaradzi. 

Przewiduję, że po wszystkich dzisiejszych swobodach formy 
czeka nas epoka surowego neoklasycyzmu. Kto wie, czy nie zacz
nie się od kabaretu. Poważni ludzie mogą bredzić, ile dusza za
pragnie, ale wesołka obowiązuje utajony sens i logika w każdym 
słowie. 

Nim ta epoka nadejdzie, cieszmy się naszą, a raczej minioną, 
pokazaną nam przez krzywe szkiełko poety. Cieszmy się nie
wyczerpanym humorem Tuwima, indiańskimi porywami młodej 
odrośli Mazurkiewiczów. sentymentem cielęcej dawności... 
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