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Słówko od przeróbcy 
„Żołnierza Królowej Madagaskaru" 

Propozycja „napisania na nowo" starej farsy Stanisława Dobrzańskiego „Zoł
nicrz 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 karykatur Kostrzewskiego i Muchalskiego, rozczytywałem się w pamiętnikach 
i powieściach z lat 1850-90, a u nielicznych już dziś gawędziarzy zbierałem ustne 
iniormacje o potocuiym życiu tej kłosowo-kolcowej Warszawy, raczej Warszawki, 
bo o niej, codziennej, ulicznej, kawiarnianej i teatralnej, ogródkowej i literackiej 
zamierzałem napisać coś w rodzaju ni to powieści, ni to kroniki obyczajowej, 
a ozdobić chciałem ten staroświecki reportaż samymi „fotografia.mi" i rycinami 
z ówczesnych pism. Materiały te nadal gromadzę - i gdy mi czas po7woli zesta
wię z nich kiedyś panoramę Warszawy w kolorach żółtawych, wyblakiych, b iało
-kawowych i niewyl'ażalnie szarych, jak fotografie z tego okresu i wzruszające 
ryciny z ówczesnych „Tygodników Ilustrowanych" i ,,Kłosów" - „Swiatowidów" 
ojców naszych i dziadków. 

Z wielką więc ochotą zabrałem się do „Zołnierza królowej Madagaskaru", farsy 
z wielkimi tradycjami teatralnymi, bo to podobno był „szlagier" pierwszej klasy, 
zawsze z powodzeniem wznawiany. Ja tej sztuki nigdy nie widziałem, ani nie czy
tałem, ale odi starych autorów słyszałem zawsze, że „ho-ho!" - i rzeczywiście: na
iwn a, prymitywna w budowie, lecz zabawna i zgrabnie 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 zate
lefonowałaby do Mąckiego, zamiast mu różowy liścik do domu posyłać. Tak samo 
mama Mącka nie pchnęłaby biednego Mazurkiewicza za kulisy, lecz zadzwoniłaby 

tam po prostu„. I w ogóle, na każdym kroku, myślimy sobie: po co ci ludzie tak 
pędzą i ganiają? Czyż nie łatwiej zatelefonować? Ale w tym właśnie sęk, że te~e
fonów albo zupełnie jeszcze w Warszawie nie było, albo kilkanaście aparatow 
(w „Kłosach" z roku 1885 co tydzień czytamy o paru nowych abonentach). 

Wspomniałem o Mazurkiewiczu.„ Czcigodny pan mecenas .z Radomia nie dosta~ 
się wprawdzie do literatury, sztubacy nic piszą wypracowania na temat „krzyweJ 
uczuć Mazurkiewicza" i nieznajomość „charakterystyki" p. Saturnina nie staje na 
przeszkodzie otrzymaniu matury - a przecież nie łada zrobił karier~ boha!er n~: 
szej sztuki! Stał się przysłowiowy! Zyjc do dziś w starodawnym pow1cdzcnlil „BOJ 
się Boga, Mazurkiewicz!", znanym starszemu pokoleniu jak Polska długa i szeroka. 

Ten okrzyk komicznej rozpaczy r adomskiego mecenasa przeprowadziłem czer
woną nicią przez jego zabawne przygody. („.) Z farsy Dobrzańskiego pozostawiłem 
zresztą sam tylko przebieg akcji, „stawiając" większość ról inaczej, niż to autor 
zrobił: za całą afrykańską awanturę między Kaziem a ojcem, za poetyczno~ć Sa
biny, za „Lilię Radomską" i dużo innych cech char akterystycznych poszczegołnych 
postaci - biorę winę na siebie, nie obciążając nią autora. T~ samo ze stroną mu
zyczną sztuki. Oryginał nie ma żadnyc1!' piosene.k: Dobrał~m. Je :i.e starego rcJ)ertu
aru estradowego, z dawnych operetek 1 wodewllow, w spolme z p. Tadeuszem Sy
gietyńskim, któremu za pomoc i rady serdecznie dziękuję. Dla zachowania s~ylu 
epoki pozostawiłem większość tekstó\y śpiewanych w .s~a~ic nietkni~tym - !uech 
posłużą tematem do rozważań nad owczesnym a dz1s1eJszym poziomem librett 
i słów do piosenek. 

Dzieje „Żołnierza królowej Madagaskaru" nic są mi dostatecznie znane. Tak 
zwana prapremiera" odbyła się we Lwowie; w roku 1883 sztuka była grana 
w War~zawie, ale już jako wznowienie. Wznawian<t ją po tym mnóstwo razy. 

Julian Tuwim 
(„ T eCl tT" 1936/37 nr 3) 



Stanl.sław Dobrzan' ski· (1847--1880} pochodził ze zna-
. nej lwowskdej rodziny aktorów, 

dyrektorów teatru, dziennikarzy .i 1itcratów . Rc!egow2.ny ze wszystkich gimna
zjów austriackich za pobicie kolegi wspólpracującego z policją uczył się pod kie
runkiem ojca, zdobywając giruntowną znajomość literc.tury, historii, filowfi'i oraz 
kilku języlqów. Udział w powstaniu styczniowym zakończył się dla Dobrzańskiego 
pobytem w austriackim więzieniu Kon!igstein. Po uwolnieniu pracował w redakcji 
lwowskiej „Gazety Narodowej", a następnie w teah ze w Stanisławowie, gdzie 
w 1867 roku debiutował rolą Papkina w „Zemście" Fredr y. 

Suk.cesy odniesiQ!Ile w Stanisławowie umożliWliły mu otrzymanie angażu w te
at.rze krako:wskim, skąd po pewnym czasie przeniósł się do Poznani?.. Tutaj nie 
ograniczał s~ tylko do występów scenicznych - w sezonie 1871/72 był dyrektorem 
teatru. Od roku 1873 związał się na stale ze Lwowem. Pracował jako aktor (szcze
gólnie cenliQ!Ilo go za role charakterystyczne w komediach i farsach), reżyseir, 
a w latach 1875-79 kierownik artystyczny teatru lwowskiego. Dobr.zański przyczy
nił się w, ,istotny sposób do poidniesienia jego poziomu. Wzbogacał repertuair wuro
wadzając wiele sztuk wspólcze.snych oraz inicjując lwowski konkurs dramatur
giczny. Wystawił też cykl komedii Fredry. 

Wi2Jką popularność zdobył Stanisław Dobrzański jako autor fars. i lekkich ko
medii. Debiutował w roku 1868 „fraszką sceniczną" w jednej odsłonie „Tajemnica". 
Na.stępniei opublikował kolejno komedie „Kajcio", „Onufry", „Złoty cielec", „Wuja
szek Alfonsa". Najwtiększą karierę zrobił jednak „Zołnierz królowej Madagaskaru" 
stając się klasycrzm.ą pozycją repertuaru rozrywkowego. Bohater sztuki, Mazuxkie
w!icz, ćw słynny „Bój si~ Boga, Mazurkiew.icz", wraz ze swym synkiem („Kaziu, 
nie n:ęcz ojca") stali się postaciami przysłowiowymi. 
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Juli an Tu wiin ~s;:jb~~~e"t ~~~:t%~y~~~~~~~czd~~~J:~~~ 
cia m~dzywojenniego. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Łodzi, a od · roku ' 
1916 do końca życia związał się z Warszawą. 

Studiował na Wydziale Prawa i Filozofii UJ1Jwersytetu Warszawskiego. Debiutował 
w rok.u. 1913J Należa,ł do słynnej grupy poetyckiej „Skamander". Od 192.4 roku-. 
współprac.ował z tygodnikiem „Wiadomości Literackie", a w latach 1926-33 z ~~- , 
godnikiem satyrycznym „Cyrulik Warszawski", Twórczość Tuwima przez cały ' ~kr~s .-: 
międzywojenny związana też była z kabaretami i teatrami rewiowymi:; m.iP, . . w la"" · 
tach 1919'--32 był kierownikiem literackim słynnego „Qui pro Quo": Podczas H •woj
ny świiatowej przebywał w Brazylii i Stanach Zjednoczonych. W roku 1946 ponow
nie zamieszkał w Warszaiwie. W sezoni~ 1946/47 był kiierownikiem artystycznym 
Teatru Muzycznego Domu Wojsks Polskiego, a następnie w latach 1947-51 kiero
wnikiem arty.stycznym i literackim Teatlru Nowego w Warszawie. Współpraco.wał 
również z miesięcznikiem „Problemy" redagując rubrykę „Oicer cum caule, czyli 
groch z ka.pustą", gdzie zamieszczał wyluskane ze starych czasopism rozmaite cie
kawostki literackie i osobliwości minionego życia z własnym dowcipnym komen
talI'zem. 

Olbrzymi dorobek poety obejmuje najbardziej różnorodne rodzaje twórczości 
i pra:cy edytorskiej - wiersze, poematy, humoreski, parodie, utwory dla dzieci. Był 
jednym z najbardziiej płodnych autorów kabaretowych, nap.isal kilkaset piosenek, 
skeczy, monologów, często, ukrywając się pod wymyśll1ymi pseudonimami. Pasja 
zbieracka Tuwima, zwłaiSZcza mania gromadzenia wszelkich kuriozów bibliofilskich 
(m. in. na tem2.t alchemii, demonogil, astrologii) zaowocowała licznymi antologiami 
np. „Czary i czarty polskie", „Słownik pijacki i antologia bachiczna", „Pegaz dęba". 



Wśród utworów tłumaczonych przez Tuwima poczesne miejsce zajmuje litera
tura dtiliinatyc1ma, w tym m,in. „Rewizor" r „Ożenek" Gogola, „Zielony gil" Tirso 
de 'Moliny, ,,Intryga i miłość" Schillera, „Mądremu biada" Gr iboje jowa. Jest rćw
nier.l autoirern li c~- yc' ~ ' ;_>ptacji scenicznych. W 1936 roku na nowo opracował ko
medię Dobrzań~k1egu „żolnierz królowej Madagaskaru" dopisując kilka scen i dia
logów oratzi oikr~nając całość autentycz.nymi piosenkami warszawskimi schyłku 
ubiegłego wieku. W podobny sp01sób adaptował Tuwim j c~zcze kilka XIX-wiecz
ny~h k!rotochwil ro.in. „Jadzię wdowę" Ruszkowskiiego, „Porwanie Sabinek" S<:hont
h<mów, „Słomkowy kapelusz" Labiche'a, przedłużając ich żywot n.a scenie polskiej 
o lat kilkadziesiąt. 
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Przed lustrem 

NOSZENIE SIĘ 
St rasznie to niezgrabny tytul. No, ale jak to określić - ktoś, kto się nosi - no

sić się - wynosić nad innych - nie, chyba może być takie określenie: noszenie się. 

Zresztą i tak wiemy o co chodzi. O tę ważność, którą demonstrujemy, o ten 
!ęk przed utratą autorytetu czy pozycji, czy w ogóle lęk przez tym, że mogę być 
niepoważny. Strasznie to prowincjonalne. 

Slyszalem niedawno o fakcie, kt&ry mnie zachwycil: kilku - ale to najwybit
niejszych - aktorów przy okazji pobytu za granicą poproszono o występ. Chcąc 
przelamać barierę językową (o której się pisze w sprawozdaniach z występów na
szych teatrów poza krajem, że jej nie bylo), a więc chcąc to coś przelamać wy
brali .. Lokomotywę" Tuwima: przez noc się nauczyli i wystąpili. Sukces u widowni, 
która slowa n ie rozumiala po polsku, byl oszalamiający: śmiechy, okrzyki, wiwaty. 
Bardzo ladnie . 

Gdy po powrocie do kraju wieść się rozeszla i TV chciala to wykorzystać w ja . 
kimś programie d!a dzieci - nasi mistrzowie po naradzie odmówili. Rzecz niepo
ważna - zaszkodzi ich pozycji. Fakt. 

Tak to jest i nie ma na to rady. Jeżeli nawet granie w komedii jest czymś 
gorszym. Jeże!i mistrz formy kabaretowej musi mieć 80 lat, żeby doczekać się spo
lecznego uznania. 

Natomiast byle mlodzieniec o milej aparycji, mówiący smutne wierszyki, cieszy 
się większą estymą i uważaniem. 

Tak boimy się być niepoważni - Olivier może się wyglupiać w damskiej sukni, 
Kamiński, Jaracz mogli występować w „ Qui pro Quo", u nas fakt, że Holoubek 
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klem, tel 250-55. Przedsprzedaż i sprzedaż biletów indywidualnych i zbiorowych 
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