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rumie1iców pod ręk ą
Wandy Wróblewskiej. · Wielkie za to uznanie.
Dokon ano tu jeszcze
innej
wielkiej pracy, a mianowicie
adapta cji. Wodewil Kami ń skie
go, noszący oryginalny tyt uł „Sl}almierzank i" , jest przecie ż osadzony w kolorycie podkrakowskim. Trzeba go było
przenieść na ziemię mazowiecką . I to s ię również świetnie
ud ał o.
Dokonano językowej
obróbki, włączono mazowieckie
śpiewki i zgodnie z tradycj ą
adapt a cy j ną dopisano w finale aktualne kuplety. Można
sobie całkiem łatwo wyobrazić
ile to trudu, wysiłku, no i inwencji kosztowało. Ale jest i
sukces. Brawa przy podniesionej kurtynie.
in ~c eniz a tora

Bawi

się

w ybornie widownia,
z dużą osobistą frajdą
sami ak torzy. Kogo specjalnie
wyró ż nić?
Na pewno Zofię
Streer za wd z ięk, urok, subtelno ś ć komediową w roli Dosi,
na pewno St a nisława Brodackiego za przekomicznego, z dużą
s wobodą
swawolące g o
na
scen i!' P ieprzyka , no ja k zwykle n i ezawodną
Ireną Skwierc zyilską
w ro li ru basz ne j i
chc iwej na talary Mar ~ inowe j,
bawią s ię

Dosia -

Zofi a Streer

,,,

YOBRAŻ<\M

sobie,
co się dzieje w
tzw. głębokim t ereni e, jeśli nawet
„cyniczna"
war·sza wska
societa
bije brawa przy otwartej kurtyni e. Jestem przekonany, że
wojaż Teatru
iem l l\fa zow lecze s a rym wodewilem J .
N. Kamiń s k ie e-o „Sikorltl.- cull
maiowleck
" jest
woJazem wręcz triumfalnym.
Cóż za radość dla aktorów, cóż
za radość dla widzów! Mazowsze, Mazowszu, Mazowszem ...
Wszystko o Mazowszu . Aż serce mocniej pika. „Milsze nasze
okolice!
Mazowieckie
nasze
okolice". Albo
- „Mnie się
najmilsze wydają mazowieckie
dziewczęta". Wielka pochwała,
wielka ~orąca miłość m a zowszańską
Słowem choć tej
śpiewki nie ma w
przedstawieniu' „Lecz najmilsze !
najdroższe przecie człeku jest
Mazowsze". Słowem, folklor
mazowiecki w całej swej okazałości,
krasie, pięknie.
W

W

śpiewkach,

tańcach,

języku

prostym a barwnym ! soczystym, w strojach, dekoracjach,
! wreszcie w samym klimacie
przedstawienia. Do wszystkkh
huraganowych braw, które otrzymuje zespół, pozostaj e się
tylko przyłączyć.
Wśród
kurpiowskich wycinanek i kogutków, wśród szlacheckich żupanów, pańskich
wytwornych strojów i chłop
skich surdutów, wśród dziewczęcych
serdaków, bluzek z
bufiastymi rękawami i spódnic
w kolorowe pasy
odbywa
się
zabawa, pełna swoi ;; te go,
mazowieckiego uroku, wdzię
ku,
okraszona
niejedny.m
pieprznym dowcipem , niejednym ludowym powiedzonk iem

N//~~~~~~-:~#//////////////////.
przysłowiem. Zabawa w miłość i niPporozumienia na tym
tle, w polowan ie na „cnotliwą"
żonę i w polowanie na męża.
Brzmią w
niej akcenty patriotycznej miłości do ziemi ojczystej, brzmią akcenty wciąż

I

niestety aktualnej w alki z t zw .

cudzoziemszczyiną, ze sńobowa

niem się na wszystko co zagraniczne. „LepsZe nas:!e polskie cuda - śpiewa Sarmacki
- niżli zagraniczne m ody". A
Wanda, która swego modnego
kawalera Żurosława ostatecznie przekonała , że nie ma czego szukać w Szwajcarii, skomentuje finał słowami
„ Zbiłam
przesąd
nad
Szwajcarkę
przeniósł
wierną, czułą Polkę".

dobrą,

Nad wszystkim tu jednak,
nad wszystkimi morałami góruje zabawa. Przymknąć więc
również oczy wypada na sam
znamienny dla poglądów autora finał: każdy pozost~.ie _przy
swoim stanie, chłop z chłopką,
dziedzic z dziedziczką. Porzą
dek społeczny pozostaje i ma
być
nienaruszony. Mezalians
jest niedopuszczalny.
Zabawa jest stylizowana na
pewną groteskę, czemu odpowiadają tu stroje i dekoracje.
Szczi:śliwie uniknięto tak łat
wej w tym wypadku szarży.
Przedstawienie jest kolorowe,
rozśpiewane
i
roztańczone.
Stary, liczący bli sko półtqrej
setki la t w odewil Jana Nepomu cena K a mińs kiego ożył I

Marcinowa - Irena Skwiercz11ńska, Pieprz11k 1dslaw BTodacki
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Zastanawiam s ię, czy Fabian
Kiebicz zbytnio nie szarżuje w
roll głuchego bakałarza, chał
to postać w konw encji ludowego, jarmarcznego teatru,
podobnie jak groteskowy Saplbrzuch - Zbigniewa Skowroń 
skiego. I jeszcze jedno : czy
aby żuroslaw Bohdana Grzybowicza nie był zagrany zbyt
serio i czy miejscami nie przydała by
się bardziej skocma,
iywa muzyka.
Małe, drohn'e
wątpl i wo~ci.
Ale czy on e są
tak istotne? Przecież całość
jest skrojona nad podziw udanie - cieszy ok o, bawi i raduje.
JEREMI CZULIJ<l'SKl

