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SKALMIERZANKI wesola komedio-opera w trzech aktach

O S O B Y:
Marcinowa Zalotnicka .
Dosia, jej cork a .
Wanda Wesolowska . .
Sapibrzuch, ekonom
Pieprzyk, zdun z Proszowic
Zuroslaw
Sarmacki, pulkownik .
Kwik, bakalarz .
Maciek, pastuch
Malgosia , . .

Blanka Orszanska
Zofia Jamry
Maria Kochanska
Aleksander Gajdecki
Zenon Laurentowski
Stefan Strzalkowski
Jerzy Rygie«r
Stanislaw Sliwinski
Zbiqniew Grodzki
Danuta Czapkowna

wiesniaczki, wiesniacy, zolnierze

W akcie I Krakowiak, w akcie II Kujawiak, w akcie III Oberek odtancz^:
Milczynski Kazimierz, Regowski Kazimierz, Woroch Marian, Zielinski
Stanislaw oraz Garstkiewicz Barbara, Lewandowska Krystyna, Olszak
Barbara, Poradzewska Zofia, Rejmisz Krystyna, Twardowska Janina, Stawna
Jolanta, Stawicka Czeslawa, Klukowna Aleksandra, Krzyzaniak Halina.
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J. N. KAMINSKI

SKALMIERZANKI
komedio-opera w 3 aktach okraszona muzyk^ Buschnego

Tak wlasnie brzmial pierwotny tytul tej ,,komedio-opery" (nie znano
wowczas jeszcze terminu ..komedia muzyczna", z jakim wchodz^ obecnie
na scene, ^Skalmierzanki"), napisane, a raczej przerobione przed 100 laty
z okladem.

Jan Nepomucen Kaminski (1777—1855), ktory do dzis dnia nie doczekal
sie. inalezytej oceny swej bogatej dzialalnosci na polu teatm, napisal
i przerobil okolo 180 sztuk. Autor ,,Ska:lmierzanek" mial zaslugi duze jako
tiumacz, a ambicje jego sie.galy bardzo wysoko, przelozyl bowiem m. i.
,,Hamleta" Szekspira, r,Lekarza swego honoru" Calderona, TrylogiQ Schilleia
MWallenjstein" i wiele innych. O cenzurze austriackiej, ktorej bardzo
charakterystyczny i niepozbawiony humoru wyrok jest wklejony w egzem-
plarzu, MObozu Wallensteina", znajduj^cym sie_ w dawnej bibliotece Teatru
Iwowskiego, obeonie w Teatrze Sl^skim w Katowicach, 'pisalem przed paru
laty w ,,Odrodzeniu" (w styczniu 1946 r.) w artykule o tej wlasnie
bibliotece.

Ale powrocmy do ,,Skalmierzanek". Kiedy Teatr im. Boguslawskiego
w Warszawie wystawil riSkalmierzanki" (w r. 1924/25) pisal Boy-2elenski:
,,Ze ta tak nieslusznie zarzucona metoda adaptacji, pozyczek, etc. byla
trafn^ i dobr^, dowodz^ chocby te same ,,S k a 1 m i e r z a n k i". Osnowa
ich podobno zaczerpniQta jest z francuskliego: ale jakze doskonale splata
sie, ten w^tek z rodzimymi motywami ludowymi; wiQcej nawet, pozyczka
ta z francuskiego nie przeszkadza autorowi zakonczyc swego utworu
apoteoz^ swojskosci i protestem przeciw francuszczyznie... 2e wreszcie
droga ta byla trafn^, dowodzi f-akt, iz dzas po stu latach wykopujemy ten
z francuska polski wodewil, Mokraszony" muzyk,^, ktor^ Czech nasladowal
z Niemca — jako klejnocik naszego rodzimego repertuaru. I dobrze robimy,
a przeczyc jego polskosci byloby tak^ sam^ bzdur^, co kwestionowac pol-
skosc dzielnego dyrektora teatru, najlepszego dzis znawcy polskiej piesni,
dlatego ze sie, zowie Schiller. Bo kwestia narodowosci w sztuce ma wi^cej
tajemnic, niz sie_ snJilo naszym, zbyt prostolinijnym szowinistom.

Stworzony przez Kaminskiego tekst ,,Skalmierzanek" jest arcymily:
pelen zabawnych kontrastow, finezji w dowcipie, a chwilami i liryzmu.
Doskonale autor wyzyskal-owe swoiste polskie kontrasty trzech swiatow:
barwny, wesoly lud krakowski, ,,arystokracja" ekonomow i podstaroscich,
i wreszcie Olimp slicznych porcelanowych laleczek w pudrowanych perucz-
kach i jedwabnych ponczoszkach. A nad tymi trzema swiatami wlada
wszechwladnie bozek Amor i zaciera wszystkie granice, znosi dystanse,
przepaja atmosfer^ powszechn^ i bratersk^ zyczliwosci^. Wszystko^ to razem
bliskie jest juz dzisiejszych operetek, ale o ilez szlachetniejsze w stylu..."

(Boy-£elehski F,Flirt z Melpomen^" — Wieczor Pi^ty — Warszawa
Krakow etc. (1925 (str. 173 i n.)

Coz mozna dodac dzis do tych slow? ,,Skalmierzanki" stanowi^ dobry
przyklad wyzyskania elementu ludowego, a tym samym narodowego dla
wsp6Iczesnego teatru. Wlasnie ten element jest w dziisiejszym momencie



krystalizowania sie_ nowego teatru, nowego typu aktora i nowej, swiezej
publicznosci, jak najbardziej poz^dany. Sluszne s% skargi na brak nowego
repertuaru, dotkliwie daj^cy sie_ odczuwac przede wszystkim w zakresie
Izejszej komedii, farsy i komedii muzycznej. Oczywiscie nie chodzi tutaj
o naiwn^ fabul^, ta musi bye dostosowana do wymagan dnia dzisiejszego,
ale tlo, stroje, motywy folkloru w piesni i muzyce, ten caly material,
wszystko jedno czy ujQty zupelnie wiernie, czy przestylizowany (ten
moment stylizacji zostal swietnie wyzyskany n. p. w balecie rosyjskim
Moissiewa) jest skarbnic^ ogromn^, jedn^ z tych, z ktorych pelnq dloni^
czerpac mozemy dla ozywienia, odmlodzenia, przyblizenia i spopularyzo-,

wspolczesnej sceny polskiej.
JERZY ROLLER
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