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FRANCISZEK LEHAR 

FRANCI ZEK LEHAR 

Franciszek, a ściślej Ferenc Lehar był najwybitniejszym, po 

T. Offenbachu i .I. Straussie kompozytorem operetkowym. en 

przed. lawiciel op rdki nowowiedeński j napi ał ok. 30 utworów 

sccnict.nych, z kti1rych wici zyskało dużą oopularnośc, jak „We

soła vdówka"', „lira bin Luksemburg'', „Cygan.ska miłość", „Ewa", 

„Sko\n·on ·k' ', ,,Blt;'·itny muz.ur', „I r..isqu1 . ", „Paganini", „Carc

wtcz ', „Fryderyka'', „Kraina u miechu". 

Op rcl ·i Lnhara, kl re v :;zły na trwale du wiatow go reper
tuaru, oz.nacz.uj-ł si1; ogromnym OO"actw rn m lod,>cmym (z czt,:sto 
wyst1,puj. cymt motywami muzyki we; 1 r ·k1ej rumuu kicj), ich 
·tyl ob jmujc zarówno elementy op rowc Jak i modn' rytmy ta
neczne. 

- Wraz z L hat em - pisz• w wych „Dz.1 JOCh op1.:r lk1" 8 -
nard Gron - odzyskała opcrelka, „najniedorz.l'czmcjsza rz cz poo 
slo11ccm" - po o!u..:sic zuboż nla i :;płyccnla - zrnój ens„. Now;i 
operetka przy111osła ze sob<\ nową gcogra!i~ i nową s jologlc;„. 
His.:pa1iscy bandyci prz1,;ksztalc1l1 si~ w k lnl'rów, pokojowk1 w 
sprzedawczynie obU\\l , nauczyciele pi wu w Lalyst w filmo \.}eh 
r nticn:::. w m chanik< \\' sa nochodowych, a wła Cicll.'lc maj• l ·ów 
\\ administratorów tychże. 

„. !-:iatyr ·czny tygodnik w1 d ń ki „Pchla'• opubltkO\ al p \·n -
~o razu karyka uri;, ukazującą w charaktcryst)czny i kryty<.'zny 
·pos b sytuacji; opl'rctki wiedcńskicJ pn.cd pi n s:t.ą wojną świa

tową: strome, skaliste szCZ) ty teatralnl'j kariery, Pod którymi 7.iala 
przrpaść porażce;:, na rani zaś v.1idac było cztery dobrze z.u jomc 
post ci w alp js: im rynsztunku. Na samym szczycie, zdobywszy 

o n wyraźni j tl /. :;zc7.l'gólnego wysiłku, siedzi , uprzejmi , uś
miccllnH;ty I wymachuj:1cy kap ·luszcm - Franciszek Lehar, na
reszcie sam! 

A tak pl.; .• Grun o Leharze z okre u tworZC'ma „We old \'dów
ki": - B) l przystojnym, młodym człowiekiem, zc-zupłym, ruchli
wym, sr dnicgo \\"z.rostu, o mądrych jasnonicbi kich oczach, z 
d;darsko po kn;conym wą m. Jego skromno:.ć i uprz'jmosc na
tychmiast podbijały wszystkie serca. Jedynie podczas pracy, gdy 
chodziło o kwcsti' artystyczne, zatracał towarzyską ogładę: sta
wał się uparty, ncrwO\\~, bezkompromisowy - i dopi ro narzu
ciwsly wojq \Volę, zjawiał się znowu jako dawny, grzecmy Lani.i. 

W prz •ci'' ie11. twic do innych przedlitawicicli operetki wledezi
skif'j rzadko jedynie spotkać go było można w kawiarniach. Pra
cował w domu, sumiennie, ianatyczrue, zawzięcie. A miał przy tym 
zawsze czas na wszystko i dla każdego - dla ag ntów, wydawców, 
dziennikarzy, petentów, ważniaków. 



OlJtCTION 
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1. 

--

' ... . -

Ewa do Adama: „s dzlu mote, ze 
skoro umrę, stworzą tobie Inną 

Ewę? Nie ma ruc nowego pod 
lońcem!" 

(Z m'ldro cl st<1rof11tnego W1t'l1odu) 

Dia porządku: uprzedza się - panów zwłaszcza, aby nie obie
cywali sobie zbyt \Yiclc po kuszącym tytule. który może im si~ 
kojarzyć z zachodnią modą na rozpustne porno-staruszki i równic 
modnym, głośnym na Zachodzw Iilm m sadomasochistycznym 
„Historia „O''. 

Jeśli nawet nieskromność i rozpasanie \\' grę tu wchodzą, lo 
tylko w znaczeniu historycznym, więc tylko o tyle - o ile dot ·czą 
dziejów „muzy podkasanej". Bo w tychże wlasnie .kategoriach roz
patrywano niegdys jej właściwości sceniczne, i stąd - kryptonim 
„O", który, w tym przypadku, oznacza historię operetki. Po prostu. 

2. 

Skoro już jednak się rzekło, że tytuł może sugerować mylne 
skojarzenia --- zwróćmy przecież uwagę na wpisan • weń, z całą 

świadomością, ewidentne aluzje do filmu „Historia „O". Z j go 
bohaterką bowiem łączy operetkę niejakie powinowactwo duchowe 
i cielesne. W swej historii operetka również doświadczyła perwer
syjnych katuszy i nie są jej obce torturystyczne rozkosze biseks
-party: nagabywana przez tłumy też musiała obsługiwać klientelę 
płci obojga; zbiorowo i samotrzeć korzystano z jej wdzi ków, a je
dnocz śnic - znęcano się nad nią moralniu i fizycznie, szczypano, 
mierzwiono, lżono i kopano. 

I po dziś dzień, od lat stu, mają miejsce gorsz11cc praktyki, 
n ierzadko - niestety - uprawiane przez samozwailczych teore
tyków gatunku i nader prz wrotnych smakoszy, krytyków. Takich, 

Fr. Lebar 



co to już nawet „Operetkę" Gombrowicza nazywają zwietrzałą 

ramotą i na forum publicznym, domagają si<. od t„atrów nad
awangardy, prywJtnie zaś - kiedy ię znajdą w zaciszu domo
wym, szybciutko w;zczelniają drzwi i okna, gaszą świaUo i cich
cem, w wuccciku, nastawiają gramofon, wsłuchując się w lube 
tony „Poematu" Zdenka Fibicha. 

3. 

De gusiibu ... itd. Każdy ma prawo do wla. nych upodobań. 

Jeżeli są w 1~tucil wlu:me I nic<lwuznaczne - mogą budzić sprze
Ci \\o·, wspolczucic, mol.na ict1 ni usprawiedliwiać, ale przynajmniej 
- gdy wic.-my czym uwarunkowane - można je zrozumieć. 

Przykł~ciowo: „Lubieżny walc"! - grzmi \\ 1crsz z początku 

ubiegłego stul• ·ia, i,aczkolwick autor m był raczej nic nadmier
nie prucic;yjny Byron, n1 • ma w tym nic dLiwn •go. Jako że z po
wodu sv.ej ulomno~c1 wvbtlny !JO<'la sam ntc mOgl tańczyć walca 
- podniósł szpotaw•1 nog<; de godno ci cnoty; stał si<; obrońcą 

dawnych lańcow korowodowych prZ<'ciwko nowoczesnym figura
cjom lanc ;mym. Có;i;: romantyczny buntownik przeciwko angicl
sk1e .n..i lJUrytanizmow1 nw i.dawał sobie sprawy, że także walc 
był takim samym bunt m. 

Ale i odwrotny przykład: je ·11 nawet nic sposób odmówić ra
cji Tuwimowi, klór.> po tponowal w swoim czasie karykaturalne 
umizgi „muzy podlrnsanej'", wyrokując z ni ·makiem, iż „wielkie 
i nicprzelil:zone są obrzydli wo ' i \\idowi ska scenicznego zwanego 
operetką' • - przec1 ż znaci.n1c trudrucj byłoby znależć klarowne 
motywy ataku, niczb<;dne do przeprowadzcrna dowodu prawdy na 
o'.rnlicrnosc agresji, jaką w psychice estety - Tuwima, budził 

wystt;pny proceder op 'ret.kawy. Albowiem równocześnie - jedną 

ręką pisał dla „Wiadomo ci Literackich" cytowany lu pamflet na 
operetkt.;, drugą zas - pomnażał jej wysl1;pki o ... teksty własnego 
pióra. Którą ręką, co czynił? Ba! 

4. 

Zdarza sit;, że nic wie lewica, co robi prawica. W tego rodzaju 

przypadkach jednak, jak len właśni , odwieczny lęk przed „szar

ganiem śwh:lości" i nadmierne :;klonności do brązownictwa, naka

zują dyskretne milczenie. Ma siG to w kmku przeuczone, co w 

szkole wbijano do głowy: że „za co kochamy Juliana Tuwima? -

za to, że wybitnym poetą był". 

Toteż znaczenie wygodniej i o wiele z.ręczni j Jest, przy lada 
okazji do pogn<;bi nia operetki, powoływać si<; na gromkie woła
ni poety, iż „starą idiotki:, op ·rctk1;, należy zamordować" - ani
żeli wypominać mu, w j j obronie, ż z racji pokr wieństwa z poz
waną, powmien być wylączon.11 z procesu jako oskarżyciel. 

I stąd - próżno by szukać wątku w ·tydliwego w pamiGtni
karskich wspominkach z pok!. Jedyny, jak dotychczas, Witold 
Fili r _ nad wyraz sumienny dziejopis „muzy podkasanej" - nre 
bawiqc s11; w kunklalorsl\\·o, w wd pracy mono~raricznej „Ren
dez-vous z Warszawską Operetką"', wyliczył skrupulatnie libr •lta 
operetkowe Uumaczone w latach dwudzi tych przez Tuwima, 
Wierzyńskiego. Schillera, Jellcntf:, Irzykowskiego, Słonimskiego 

1 Hemara. Przy tym. w komentarzu, rozwiL•wa jaki •kol wiek wąt
pliwości' 

„Ni stcty przekłady le, ukryte pod frymuśnymi pseudonima
mi, tworzone byl · w widocznym pośpi •chu, w pogoni za szybkim 
zarobki m. W zy lkic pozo·tawały - tout proportion gardce -
w podświadomej współzależności od czt>stochow kicj mat•slrii pa
na Andrzeja Włru la. PolwicrdzlJa si~ na ich przykładzie tragicz
na prawda o zarażliwośc1 grafomanii. Wyszydzany przez wszyst
kich rymorób potrafi! prz k nać pogardzających nim po tów o mc
tafJzyczn j i.asadzic: Libretto operetkowe m u · i być tandetne. 
I poeci dali ·ii; zasugerować pcrfidn j logice t •go rozumowania ( ... ); 
poeci z „Qui pro Ouo", ni sto~""Ując ulgowej taryfy przy ocenianiu 
bliźnich, w własnvch „chałturach" op rclkowych l ż rezygnowali 
ze szczytnych ambicji". 

5. 

I tu wlaśnie leży pic· pogrz bany, a raczej - bura suka: p~
dzona przez po •tów precz, 1 tylko cichacz •m karmiona odpadkami 
z literackiego tolu, za to pri. •z grafomanów ochoczo fetowana za
kalcem i niestrawną chałą - „stara idiotka, oper tka, którą za
mordowano wrcszci , jak chciał tego Tuwim. Tyle że uczynili to 
- własnymi rGkoma - pod pozorem „odświeżania" gatunku, wier
ni wyznawcy wlastowsk1cj zasady, nakazującej idiotyzowanie opc-



retki a.i do dna otchani Z całą premedytacją. Im gorzej - tym 
lepiej. 

W rezultacie zapomniano, czym była operetka w czasach jej 
narodzin i w latach świetności, stała się bowiem swoją własną 
karykaturą, siedliskiem :ialosnej grafomanii, tandetnego blichtru 
i bezgu.ścia, a że w dodatku nie stało jej talentów aktorskich 
i śpiewaczych na miarę przeszłości - jako wynaturzony stwór 
teatralny mu.siała umrzeć śmiercią naturalną. 

Jako teatr, zgoda - ale czy umarła również jako gatunek 
sceniczny? Skoro grywane do dzisiaj operetki klasyczne cieszą się 
nadal niesłabnącym wzięciem u publiczności - coś w tym musi 
być. 

6. 

Zafascynował nas w pewnym okresie, musical. Tak dalece 
jednak, i do tego stopnia, ulegliśmy kuszącym powabom skądinąd 
obcej nam całkowicie tradycji muzyczno-teatralnej - na którą 

poza wszystkim innym, co nieosiągalne w warunkach tecimicz
nych i artystycznych naszego teatru, składają su: przecież dzie
siątki lat specyficznej praktyki scen ameryka11skich - że wyda
wało nam się, iż wystarczy wy tawić kilka pozycji anglosaskich 
w polskim przekładzie i ponazywać musicalami nowe dziełka ro
dzimych twórców, a już - już będziemy mieli teatr muzyczny na 
światowym poziomie, w całym tego słowa znaczeniu - współ

czesny. I nowoczesny, oczywiście. 

I rozumując w tym duchu - że niby nowoczesność: osiągnie
my niejako automatycznie, deklarując nasze narodowe powołanie 
c.o naśladownictwa cudzych tradycji narodowych - przez ostatnie 
lata bezskutec:zn.ie usiłowaliśmy dogonić Wielki $wiat, nie bacząc, 
że zaledwie depcemy po piętach klasykom musicalu, 1 że w tych 
naszych irracjonalnych dążeniach, aby się nagle stać nowoczesnym 
mocarstwem musicalowym, nawet prekursorom współczesności 

musicalowej, nie dorastamy do pięt. 

7. 

Codz1ennosć z całym okrucieństwem zdezawuowała mrzonk 
kondotierów musicalowego impartu, traktowanego jako panaceum 
na wszelkie dolegliwości teatru muzycznego w Polsce, który w 
efekcie iluzorycznej polityki - j u ż nie potrafi w sposób stylo
wy, z gustem 1 smakiem, i na wlaściwym poziomie aktorsko-wo
kalnym i muzycznym zagrać operetki klasycznej, komedii muzy
cznej czy !arsy, a jeszcze na tyle nie opanował tajników sce
nicznych musicalu, by w niezdarności poczynań na tym polu mógł 
sobie pozwolić na wyśmiewanie „starej idiotki, operetki". 

Smieszyć może co najwyżej, że w tych naszych zapędach je
stejmy tak bardzo do tylu. Miarę bowiem wspólcze ności stanowi 

-.. 
~: -. „ 

dla naszych teatrów muzycznych dopiero teraz awangardowy mu
sical, podczas gdy w anglosaskich kręgach awangardy muzyczno
-teatralnej, więc w oku cyklonu, musical traktuje się jako for
pocztę ariergardy i, w ogóle, generalnie rzecz biorąc, mówi się 

o kryzysie l go gatunku: że stał ię już swoją własną klasyką, 

że już nic więc j nowego nie da się powiedzieć poprzez musical. 

Tak1 to już los awangardy. Jak mawia teatroznawca, prof. 
Bohdan Korzeniewski - każda awangarda j st jak pies: żyj kilka 
lat, i potem albo się stari.eJe, albo umiera. 

Jaki wobC'c tego los spotka klasycyzujący na dobrą sprawę już 
od kilku lat - musical? Które. z głośnych w swoim czasie pozycji, 
wejdą na trwale do żelazn go repertuaru teatrów muzycznych, 
i czy - po latach - osiągać będą równe powodzenie, jak klasyka 
operetkowa? Bo póki co, nie wznawia się w teatrach na Zachodzie 
nawet tych najgłośniejszych ongiś musicali, jak „West Side Story", 
„My Fair Lady"' czy „Hair '. Co gor za, nawroty do wczesnemu 1ca
lowych tytułów - na fali retro - nie przyniosły oczekiwanego 
zainteresowania. A o czymś nowym, co mogłoby spowodować od
nowę teatru muzycznego, zadziwić i porwać publiczność _ ani 
słychu ... 

Czyżby więc krąg sit: zamknął i wyjaśnienja 1ytuacji należało
by rz czywlście szukać w przypowieści o Adamie i Ewie, stano
wiącej molto niniejszych roz\ ażań? 

8. 

Nam przecież, jako 11ię rzekło, nie straszne kłopoty Zachodu. 
Przynajmniej jeśli Idzie o liczbę nowo powstających „musicali" -
wi i nad nami raczej groźba prosperity. żeby choć ilość, przecho
dziła w jakość. A tu odwrotnie. Ktokolwiek napisze cokolwiek 
z muzyką i śpiewami, lada jaką sztuczkę rachityczną podwltami
nizowaną paroma piosenkami, pierwsze lepsze byl co - zwie to 
natychmiast musicalem. Zupełnie jak w okresie mlodopalszczyzny, 
kiedy to na&"le ogarnęła wszystkich kabaretomanla, na co natych-



miast zareago\vał przcśmic\vca - Boy, i w „Szopce Krakowskiej" 
przyładował odłamkowym: ~ „Otruł gościa kotletem, Nazwał to 
„l;abarelcm''I 

A tu Lrui:i p nowie autor y j - ruc. Gaybyi lak Boy żył dzi
s:aj ...• icsl ty, o.obo;yom cl.:1s.l'jSllj krylyK1 brakuJc teJ c1 to ci 
i lu rownoscl j zy ·a i tego po1:zu;;1 ri. •czy ·isto ci. Cz „c1eJ ·i~ 

u U::>-o.t CL} td me,- domy.:.lać co przez cu cllctul p \ ·fod icć yt} il:, 
zami<c>L s1i: dowiadywać co, zdau11.?m krytyka, mieli du powiedze
nia twórcy dzida 1 rculiLalo 1.y µcktaklu. 

~-

Skoro już jNinak idziemy na ostre, trzeba tu znchowuc nald:nc 
poruszanym ~prawom proporcje. l wlaimil' wspomniane \\'YZCJ po
czucie rzcczywi ·to:ic1, dyktuje sprawiedliwy osqd snobizmu nu mu
::oicat 

'.tak jak kaidy nobizm arty tyc:i:ny, tuk i ten do pewnego 
stopnia m1a.t korzystny wpływ na :zmiuni: oblicza naszej rlCczy
w1sLusc1 muz c.zno-h'atralncJ. hoc me prlystaje ona do 61JCCyf1ki 
rdzennic musicalo\\ cJ - JU:Ż 11c ucl ajc, w sposób lal< razt1cy jak 
kiedy i;, od autcntyc.mic IL utralnyd1 w1a;ciwo::.ci :.zluk1 sccmcmcj. 

Insccn1zatorsklc pozycz.iti od musicalu j •.<li idzie o reguły gry 
- pozwoliły tu 1 o·. a ie wyru~ow•1c L. przcdstawicń pos~nc s;ici·y 
i g11:r,,.1, i zastąpic Je IJróbami gry w teatr mui;yczn,> z prawd 1wc
go zdarzenia. Je;Gd1 nu wet en bloc je ·t to me zawsze jcszci;e katr 
1 nic ~aw:.zc muzyczny - zdanaj;.i si~ w końcu spcklaltlc r1ozwala
Ją1.:c optymbtycznlc patrzeć w przyS2.lość. 

l lak, jak nic ka:żdy dyrc. tor li•atru rlajc sobie „wciskać cicm
noli;" \\' voslacl blcbry upo~orow:mcj na musical - lak i nic każ
acgo twón\: trzeba od razu poi.i.I zu1: o złe :.:amiary. Mają rlcczy 
sw<J miar~. Czyh - wcdl · stawu grobla: kilka na pcwuo pozycji 
µolskich stymulowanych modą na mus1cal, zasiugujc na aplau.t, 
a że nazwane musicalami cos innego zupełnie oznac;mjq - mała 

strata; ważne, że co~ z n a c z •l i wnosz•t co,j now~·go w krwi
obieg organizmu tealralno-muącmcgo; przykładowo biorąc naj
bardziej znac:.:.ącc dwie pozycje: jt.!dna, to „Na ::.zklc malowane" 
Brylla I Gaerlucr, rLCCZ w duchu arcypolskil'j lipi ·wogry poczc:ta 
na La mówienie Barbary Koslrzcwsk1cj zawiaduh1cc j Op~ rclką Dol
noi;ląską we Wrocławiu, druga - to ,,Pan Zagłoba'' Augustyna 
Blocha, najczyslszeJ wody pol,;ka tcatrada hi.i;t-Oryczna, zafuspiro
wana przez Danuti: Baduszkową na użytek tutejszego Teatru Mu
zycznego. 

LECH 
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LECH 
TERPIŁOWSKI 

10. 

Rwcz nic w nazwi zatem, jak z powyl:swgo wynika. 

Istota rwczy poll!ga na . ile talcnLu twórcy dzieła i mocy lwór
CZl'j realLt.atorów, kturą potrafią temu dzlclu nadać kształt se -
niczny lJOd każdym wą~h:dem przylegający do współczesności. 

I to dopiero w sumi decyduje o sił<' przebicia utworu: obo
jętnie, czy to b~dzk· :;pi1:wogra, wodewil, far ·a, komedia, musical 
czy O[)Crelka klasyct.na. 

I w osblccznym rachunku to ma d1'cydujący wpływ na obli
cz repcrluarow • kalru, jC'~O poziom artysl ·czny, styl i specyfikę 
ocln;bną niż w dramacie, ale na sposób muzyczno-l alralny pozwa
lającą h\orzyć również t 0 a t r: żywy, wprawiony w rytm dz.i
skjszości i wyczulony na z.ja\\ iska posl~pu w sztuce, ale 1 respek
tują y najwyż:;tA' wartości 1 najcclrtlt'J -i.e id bycze dnia wczoraj
sz go: l •alr bliski nwntalno · c1 czlowi 'ka drugiej połowy XJ~ -\vic
ku, b'.iski założeniom polityki kulluralncj kraju, w którym żyjemy 
i aspiracjom kułluralnym miasta, w ktiJn·m ma i;wą sh!lllib<:; 
teatr nieustannie poswkuj:\C,\', muzykaln na głosy jego bywalców, 
a równocześni\' nadający ton zainterC'sowaniom publiczności, 

kształtujący jej smak, gust i poczucie warto~ci estetycznych. 

l st•\d już krok tylko do wymarzon j nowoc:wsności: do pracy 
na dzisiaj, wldzian j w perspektywie jutra. 

11. 

Po tym, co wyżej zostało pcw1cdzianc, pora na próbę nowego 
spojrzenia na „starą idiotk oper lkę". 

Można jej wszystko zarzucie, ale odm6w1c J<'j walorów par 
excellence r o z r y w k o w y c h - nic sposób. Fakt, że 

u schylku kariery ogłupiana przez nikczcmnt' muzyczki Waltera 
Kolio i Ralpha B natzky'ego, i zglajchszaltowana prz z rajcrowo
-eekinową parodii; rewii Andrzeja Własta - do cna zidiociała. 

Lecz w czasacll młodości, przeż)•wając zloty \\iek - znała dosko
nale swoje miejsce i znakomicie spełniała przypisane jej funkcje. 
Z powodzeniem bawila kilka pokoleń. Po prostu. 

Tymczasem mu. ical, któremu teoretycy wpisują w rodowód 
pantomimę, groteskę, opC'rclk~ wiedc1'1ską i paryską, wodewil, far
sę i burleskę, a nawet angielską oper~ ż braczą i francuską operi; 
komiczną - buszując przez lata w tych gatunkach, znalazł w nich 
wiele istotnych dla siebie cech formalnych, ale za to zgubił po 

drodz to, co naji:totnil'jszc, co tanow1!0 o magnctycmym uroku 
ich treści; mi;inowicJ•': aut nlycwy humor, \\i 'c - kpl:.ir two ła

godnC' i dowtiµ „pour l lu "', gry.uic.1 ironii: i n ord n7c :;zyd r
s two. 

Ac1.kolwick dla dzisicJ. z j puhl k:zno 1 muz czno- tenlrnln j 
S<\ to raryln, specjały - ki •d przecież jnk chlebem powszednim 
i:zc:stowala nimi co v. ieczór sw 1 kli ntd , op r tka: zbrojn w 
mistrz \··ką 1 nrcydowcit•n. mu yk c !f nbnch i !::itraussa, za 
:prdwą by lr:ch librt>d:;tow c.wjn łud1anu w aklualnn:.ci 
dnin, nu:szpikowana s·1tyr, polity Ln. i o 1y1· J ,\ 1. przez to ni -
rzadko nkl'cnzuraln:.i i nleobvc jnu ai ak bard '" ze ... chcwtoby 
s1~ potłczas pe klaki u n. d, 1076 \\ tu /. Ulll J ea i z krz,knq : 
Gd1.ie le czu y, kiedy teatr muzyezn_ p ·dznl 1 z powiek panom 
cenzorom·:! 

12. 

Oct.yw1scic: 7.darzają ii.; ul\rnry z bawn , a naw ·l harrlzo 
śmi zne, uli' z. 1· ·guJy ą to prmnico'"an · ar ·y F ydeau, cz,:. ko
ml.'dt1• Labidw :.i i Hen ąuma: samo r:ij" można poy,i ·diicc. Zn -
czni•• gorzi:j prwd:t ,,,,.j :ie: twórczosc ory„inaln : im bardziej 
ambiln) mu 1cał - tym dokład il·j wyprnny z do\\ c1pu, tok jal,b · 
na~l' wsz). cy zar,omml'li, :i<! na wet ' dr matach !::iz kl: pira s. tua
t'j<! lrag1cznc ąsiadują z hunwry tycznymi.~ ie mo\\ iąc jui. o wr c1. 
·atvryt·zn l'11 akc ·ntaeh, bo t' si1 od da vna nka en n .z,m 
katrzc muzF.Lnyn:, kl t I ii; lak b rdzo d\\or:;kim l a-
trcni, Ż.P ai. l'hwd mi me chci;, iż j go OJccm był 

Wojcll·ch Bogusia\ ·:;ki. 

Prl~·daJoby ·11; nam taki ani!.:rscnow ·kie d~1ccko, co lo do 
żad n ·go dworu nie nalcżqc, mia loby odwagi) PO\Vieduec \\TC zeu . .:, 
że król jest nagi, ż' rozrywko y teatr muzyczny, aby mógł wy
pe:niac S\\' zudania w sposób rilcjonalny, nie może byc ŻY\\}m 
trup m . • tusi to być t atr pulsują ·y życiem, zaangażowany '' na
szq l'Odtll'nność. tc·1tr na swój pos b polityczny - a nie st ·rylny 
tcalri.yk rod m z konwiktów jezuickich, grz czniusi, układny i uli
zany jak chłopczyk , ang1 ·I k J szk f 1 111 dncln ·j. 

,\mbicji nic nnlcży uloz.;amiać z p wag•1 :z.wii;rz~cą, lak jnk 
zabaw} - z 1irost;:ickim w głupem. Bawić ua odpo'' icdnim µo
zio1111c, nic .~naczy - porużac od razu gł ·bil} m · li, wystarczy, że 
się w dowdpy spo ób da nam co trzeba do myślenia... \ my już 
sobie rl! zll; dośpicwnmy. 

Bo ż ·by nic wit·m. ~·o, 1\1ariano\\icz nigdy ni przeskoczy pro
fesora Y olarbińskicgo. Zrt'Szlq - po co miałby się imać tak kar
kołomnych zakć, skoro „Machia\ellim" udowodnil - wespół 
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z Grońskim i Wasow kim - że lekst dla teatru muzycznego nie 
musi być l..iraz „Traktat m o dobrC'j robocie", a :tanow1ąc sam w 
sobi,• rzeczywlsc!C' kawałek dobrej roboty, wcale też nie musi być 
tandctn ·, jak chciał lego Włast; że kultura literacka - w połą
Clcniu /. muzycwą kulturą w służbie sccniczn go rzemiosła 

mogą zaowocowac w sposób nader kunsztowny. I oby wi~cej ta
k1ch prąkłauów. Wc1<łż ich, niestety, za mało. Przeważnie, j~śli 

lekst mądry - to nie::imitszny, a jeśli śmieszny to niemądry. 

13. 

A co z tą naszą „starą idiotką, operetką"? 
Należy jej przywrócić życic i drugą mlodo'ć . Stare teksty n::i 

nowo odczytane i napisan od nowa, mogą nagle zadźwii;czeć b<.•

dlo aktualną nutą. Bo dobrej muzyki nic trz ba przerabiać. l nic 
ma się jej co wstydzi . Wytrzymała prób1,; czasu - można wii;c 
śmiało uznać, ż posiada wartości ponatlcza owe. Tak jak w dra

macie gra się obowiązkowo J\lohera, Gogola i Fredrę, tak w tea
trze muzycznym bezwarunkowo pow10no się grać starych mi
strzów: Offenbacha, Suppego, Straussa, Millockcra, Lehara. Natu
ralnie - nie zamiast, ale obok ulworÓ\\ współczesnych. Wszystko 
Wt' właściwych proporcjach. 

Wszy ·tlio, rzecz jasna, zależy od teatralizacji muzyki, od jej 
przekazu se 'nicznego. 

Leharowskic"'O „Skowronka" - bo on to dl.lSiaj przedmiotem 
naszeJ uwagi - można przyrządzać na różne sposoby, można na 
przykład podawać według receplury ongisiejszego teatru operl'l
kowcgo Warszawy, „8.15."; tamże w r. 1936 - jak u~wiadamia 
nas, ku przestrodze, cytowany już Witold Filler - „sp cjalnie do
angażowany ornitolog nauczał tresowanego kanarka skowronko
wych lreli"l 

Na szczęście to już historia, i mamy z głowy ornitologiczne 
trele-morele, które wpędzily operetkę do grobu. 

Czy będziemy świadkami jej rzeczywistego zmartwychwstania, 
czy zaledwie ekshumacji zwłok - okaże się we właściwym czasie. 

Dzisiaj, póki co. spędzamy ten wieczór na przymiarkach do 
nowego spojrzenia na calokszlall hii;torii operetki w asp kc1e hu
morologicznym. 

Z tej racji wypada życzyć miłym Widzom i Słuchaczom - jak 
najlepszej zabawy! 

Lecl1 Terpilow ki 

„ 

• 



KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE: 
o··;- !:lor i Kierownik Art. - DANUT.\ BADUSZKOWA 

Kic• ;wnik muzycJ.ny - RY ·z.\RD DA:\-lRUSZ 

K1L'IOv. nictwo Litcruckic - T \DEU~Z RAF ALU WSKI 
- • :N1' .\ NIEWIAROWICZ 

KiNU\nik Zespołu Wokalnego - ST.~.nsLAW KRÓLIKOWSKl 

Kit rownik i pedagog baletu - l.!:LZillET \ Il ).fCOWA 

Kiuuwnik „STUDIA" - DUGUMIT.A TOCZYSKA 

1- oon.lj nacja Pracy ,\rlysll c:znt•j - EDW. \ RD KU ZE 
- DA UT.\ PARTYK.\ 

U ... RkGENCI SOLJS<:I 

~.ys1..ard Damrosz 
.. Jlc an Rudko 
\', 1 ·st:J\\ !:iuclwples 

REZl: ERZl:'. 

Zbignk w Bogdański 
Rys ard Ronc:.:ewski 
Jan Wodzyń~I i - asystent 

SCENOGRAFOW.iE 

.\l111a Ronczc\vska-ACanasJL'W 

. li Bunsch 
t:>lan1slaw Bąkowski 

KO Rł.:Pł..'TITORZY 

Urszula Ekiert 
.Janina l\Iatusewicz 
Darbara Szyma1·1:;ka-Dettlaf! 
Joanna • C'ugebauer 
Ztldslaw Kramski 

INSPICJENT 

Jad\\'iga Kowalczyk 

SUFJ,ERzy 

Halma Bubeolla 
Zofia C~ bul ska 

ORG.\NIZAC.J,\ WIDOWNI 

Elli Zicrnan 

Bożt•na .\.ndruszk1cwicz 
Ludmiła Brodz1!1 ka 
J\nna Dauksza 
Elzbit:lU Daro, zew ka 
Wanda D mb k 
Elżbit:la Drz wil eka 
Janina llunt• 
Lon~ma Kozikowska 
lzabda .i'.larkowicz 
Ur:;zula Polanow:;ka 
Danut Płocka 

Genowefa Prorucwicz 
Danuta Rulkow. ka 
Grażyna Szymusz.kiewicz 
"~ana Tr.:cinska 
Kr ·styna Wawrzyniak 
Krystyna Wodz~·ńska 
Zenon Be ter 
Marian Czarkowski 
Mad j Dunai 
Witold Ermow 
Józef Figas 
Janusz Golc: 
Andr-wj Kijew ki 
Jó7.l'f Korz ·niowski 
Les~ k Kowalski 
Zdzisław Kshi;tt:k-Rozcnau 
Zygmunt Lcbica 
Józef Mu zyilski 
Andrzej Popiel 
Marian Rożek 
Andrzej Szwarckopf 
Zd;d:law TyAielski 
Jan Wod7.j nski 
Zbigni<'\ Zemło 

ZESPC>Ł WOKALNY Halina Schn"ider 
Ewa szewczyk 

Inspl'ktor - Zdzisław D~bowski Irena Wizner 
Bnż na Zawiślak 

SOPRANY (adept „studio") 

Krystyna Akseńczuk 
olanla Banak (adt pl „studio") 

Tcr'sa Chyża-Gada 
(adept ,,studio") 

Dam:ta Gaura 
Sylwia Głuszek 

(adept „studio") 

Br.rbara Furnan 
(adept „ tudio'') 

Anna Fryza (adept „studio" 

Maria Klema 

Mirosława Malicka 

El\',:ira Oprządek 

Irena Pają'.< (ad pt „studio") 

Bożena Rc·m Iska 
{ad pl „studio'') 

Zofia Swi boda 
(ad 'Pl „studio") 

Danuta Proncz w 
(ad pt „studio") 

I::alx-la Schuctz 
(adept „studio") 

Jolanta eidel 
(adC'pl „ Ludio") 

Stanisława Urban 
Zofia WiadC'rek 
BożC'na Woronko 

Bożena Walczyk 

ALTY 

Grażyna H b 
(ad pt ,,studio") 

Urszula Kowalska 
(adepl "studio") 

Janina Potudin 
(adepl „studio") 

TENORY 

Witold Burakowski 
(adept „studio'') 

Zdz1::;la\\ D1,;lJow:;ki 
Mar ·k Ko.~ak 

(adept „studio") 

Paweł Kubiak 
(adept „ ·tudio") 

Edward Malrnowski 
(adept „st ud10") 

Józef WarC'cki 
(adept ,.. ludio") 

BARYTO. ' 

Zbign w Bajor 
(ad pt „studio") 

WojciC'ch Cygan 
(adept „studio'') 

Tad 'Ui<z Chrz.ano w ·k1 
(ad!'pl „studio") 

KazimiC'rz lluki~wicz 
Jacek Jal!kowicz 

(adept ,,studio") 

Adam Kaczoro\ ski 
(ad pt „studio") 

Piotr Krawczyk 
(adC'pt „studio") 

Tadeusz Kruszyflski 

(adept ,,studio") 

Wi sław Kocko 
(ad pl „ tudio'') 

Marek Iarzecki 
(adept „studfo") 

Ir ncusz Nagul!zewski 
(adC'pt „studio'') 

Krz, ·sztof Płóciennik 
(adept „studio") 

Sławomir Surowiec 
(adept „studio'') 



Jan Szenk 
Andrzej Trzeciak 
Lech Wierzbowski 

(adept „studio") 

6ASY 

Jerzy Chlebowski 
(adept. „studio") 

Krzysztof Kolba 

(adept „studio' ') 

BALET 

Inspektor - Sylwia Siennicka 

i ~ERW I OLISCI 

n'.aLatz.rna Dąbrowicz 
Waldemar Fogiel 
Waldemar Gajewski 

SOLI C( 

Stcrnnia Derkowska 
ł.wa Aleksandrowicz 
1\1aria Falkowska 
Irena Grcnczyk 
Lidia Welta 
Henryk Gucz 
Leszek Kierżnowski 
Edward Sledzianowski 

ZESPOI:. 

Barbara Aleksandro~ icz
-Denkiewicz 
Helena Dębowska 
Anna Furgałła 
Joanna Kolo-Krawczyńska 
Izabela Łysak Szajko 
Renata Machola Najs 
Anna :viarzecka 
Bożena Mesjasz 
Maria Szalajda 
Stefan Gajewski 
Bogdan Grandzicld 
Tadeusz Polak 
Konstanty Potudin 

ORKIESTRA 

I SKRZYPCE 

Andrzej Feisert 
- koncertmistrz 

Kazimierz Stein 
Wojciech Skowroński 
Krystyna Wojciechowska 
Danuta Grobelna 
Jan Grusznis 
Maria taszezuk 
Jerzy Kucał 

Il SKRZYPCE 

Marian Staszak 
Teresa Kasiewicz 
Ir na Banaszek 
Tadeusz Andrzejewski 
Magda lena Tygielska 

ALTOWKI 

Tad usz Sitarz 
Zygmunt Otto 
Krystyna Gcroń 
Irena Pancielejko 

WlOLONCZELE 

J rzy Klimek 
Tadeusz Andrzejewski 
Andrzej Dziergowski 

KO TRABASY 

Adam Chamera 
Adolf Mazur 
Stanisław Zubel 

OBOJE 

Janusz Banaszek 
Mieczysław Wasilewsk. 

FLETY 

Bożena Michalak 
Ilona Pohoska 

KL .\RNETY 

Cwsław Kuczy1iski 
r.1urck Schiller 
Emil Kowalski 

F.\GOTY 

Bo •u,la\\ Kotelnikow 
Wlodi:1mkrz lar ar'! ki 

ROGI 

Krzysztof Czekaj 
l ctnatd T lar 
7.ygmunl Klimek 
. \k ksandcr .Sucho!Jl 

TRĄBKI 

Fel ks Bt:~l'\\Ski 

Zbxgn ew I"laczyński 

PllZONY 

.Tan Suchecki 
l\lanan Raatz 

Pł.RKUSJA 

Tudcusz D putat 
· azimicrz Golnicwicz 

1 liroslaw Kotclnik.ow 
ldan Kcarn„y 

FORTEPIAN 

~lill!ela Dq.1utat 

GTI'AB 

.Jerzy Labuć 

GITAR\ BA OWA 

St;misław Zubel 

Il RFA 

Olga Morze 

I. PEKTOR ORKIESTRY 

Zygmunt OLlo 

ZESPOL TECIINICZNY 

Kierownik Techniczny - Hub rt Dolewski 

Kk·rownik Warsztat6w - Jerzy Lukawski 

K1 ·rownik Pracowni talar -Model. - S ·rgiusz Kiszycki 

Koerownik Pracowni Kraw. Damskiej - llaJlna Bukowska 

Ki rownik Prarnwni Kra\\. l\l~skit'j - Jakub Smug 

Kierownik Paukarni - Jounna Nowakov.rska 

l'icro\Vnin: I rat'own1 Stolar kil'j - Klemens Kleina 

Bryg diL·r sceny - .lózd Tokarski 

Elcktroakusl vk - :\larck Kraszewski 



LONGINA KOZIKOWSKA 

Gdy kiedyś ogłoszono w „Wieczorze Wybrzeża" plebiscyt na „Ulu
bienicę Wybrzeża - tytuł ten zdobyła rozpoczynająca wtedy wą 

artystyczną karierę, ale już popularna aktorka Teatru Muzyczn go, 
Longina Kozikowska. W kilka lat po tym otrzymuje order „Stań
czyka'• za swe osiągnięcia aktorskie i wokalne. 

Absolwentka gdańskiej PWSl\1 z klasy prof. Iglikowskicj (dyp.o;n 
z WYróżnieniem!) - Longina Kozikowska od pocz!)tku swojej ka
riery zawodowej związana jest z gdyóskim Teatrem Muzycznym. 
W swym bogatym dorobku arLystycznym po iada prawie wszystkie 
główne role repertuaru klasyc:mego - od ,Orfcu za \\' pie:<tc" po
przez ,,Piękną Helenę", „Wesołą WdOwkę", „Nitouchc", „Księżnicz
kę Czardasza" - aż do w półcze:.nych musicali i komedii muzycz
nych. A prócz tego - liczne wyst.;py stradowc, nagrania radiowe i 
telewizyjne, udział w koncertach, występy gościnne. Spiewała też 
na naszym flagowcu „Batorym" \\" czasie rejsu do Kanady, wy
stępowała w koncertach w USA 

Aktualnie występuje w „Ccc1lli Valdes'' (Izabella), ,,Lili chce 
śpiewać" (Iwona) i ,Ech, jabloczko!" (kilka ról). W przygotowaniu -
rola Małgosi w „Skowronku" Lehara, dająca duże możliwości po
pisu wokalnego i aktorskiego. 

- „Wielokrotnie grywałam już - mówi p. Longina - tzw. „li
ryczne amantki", sprawdziłam się też podobno w rolach charaktery
stycznych (np. „Nitouchc" i .,. Iy !air lady"). A rola Małgosi poz
wala na połączenie obu tych gatunków. A więc - duża aktorska 
satysfakcja! Czego życzyłabym sobie najbardziej? Dużo pracować, 
dużo grać! Moje najwii;kszc ~at ·sfakcje? Gdy domaji: serdecznego 
przyjęcia przez publiczność, gdy czuję jej sympatię, i to zarówno 
na scen'e, jak i na często odbywanych spotkaniach w zakładach 
pracy. 

Czekam teraz - wraz z kolegami - na otwarcie naszego nowego 
teatru. Pierwszy wysti;>p na nowej scenie będzie dla nas wielką 



ZBIGNIEW BRUNA 

ZB GNIEW BRUNA 
Gdy na afiszu zapowiadającym kolejny konc rt symfoniczny, 

opere: lub musical przeczytamy: dyrygufo Zbigniew Bruna - mo
żemy być pewni, L impreza jest godna 7. bacz nia, że spotkamy 
sic: z dziełem muzycinym sumienni przygotowanym, rzetelni po
prowadzonYm. 
Swą drog1,· artystyczną rozpoczął Zbigniew Bruna w poznań

skiej PWSM w klasie Prof. Wisłockiego. Już w 1958 roku dyry
guje koncl'rlcm dyplomowym w war!>zaw~kicj Filharmonii Naro
dowej, aby otrzymać nasti;pn:e tanowisko a<>y:l nta dyrygenta w 
gdańskiej POiFB. W tym czasie prz ·z kilka lal jL st również dyry
gentem Tt'atru Muzycznego w Gdyni. 

Przed 10 laty ,;zdradza" Wybrzl'ŹC na Jeden tylko sezon, na rzecz 
poznań ·kiej operv. Obecnie, mając już w S\\ym dorobku prowa
dzcnil· ponad 1000 przedstawil'it I 20 pn.ygotowanych muzycznie 
premit>r - dyryguje w Tcatr7ro Muzycznym w Gdyni, prawując 

jednoczcsnic - \\' stopniu docenta - runkcj dl.ickana v.•ydi;ł ~u 

wokalnego gdansk1ej Państw. Wyższ('j Szkoły Muzycznl'.'j, 
- Cieszy mnie - mówi Zbigniew Bruna - że znowu rozpaczy

nam wi.pólpraci: z Teatrem .!\luzycznvm. z jego dyrektorem Danutą 
Bacluszkową. Operetka Lehara „Skowronek", nad którą obecnie 
pracuje: to pozycja rozbudowana muzycznie, ale W.} magająca p w
nych j1•szcze skrótów, szczególnie w n•cilati\·ach. Chciałbym po
kazać pic:kno lc~arow ·k1l'j mt'lodyki, za\\ ze dla widza bliskie; i 
zrozumialej. Będzie lo popis zarówno dla wokalistów i zt'spolu, jak 
i dla orkiestry. 

Tc: orkiestr<: znajduję po lalach zna znic pcm iększoną, na '·~·ż

szym poziomie arlystycz.nym .• Jestem pewny, ż~ zadania, jakie sta
wia przed zespolem operetka I hara, zo taną p lniane z powo
dzeniem. Gdv rozpoczniemy - już chyba za rok - pracę ,,, no
wym, wspaniałym teatrze u stóp Kamiennej Gór•, staną przed 
nami nowt' problemy. I już teraz nastawiamy się w pracy na cze
kającą nas „zmianę formatu''. 



' ' 
Nasza ostatnia premiera 

„CYRULIK ZE STARÓWKI" 

Ta tnyaktowa, pełna pięk

nych melodii opere tka-wode
wil Zygmunta Wiehlera i Zbig
niewa Kuthana, to rzecz o sta
rej Warszawie, o je j staro
miejskiej dzielnicy. - Libretto 
„Cyrulika'' - mówi Zbigniew 
Kuthan - jest trochę bajką, 

ale taką ludzką, prawdziwą
pclną auten tycznych detali, 
pisaną n podstawie wspom
nień, relacji I lektur. Wszystko 
to jest osadzone w atmosferze 
rewolucyjnego roku 1905. Pi
sząc .,Cyrulika" starałem się 

jak najwierniej przekazać ten 
.i:apamiętany i odtworzony 
obraz starej Warszawy i jej 
ludzi - ciepłych, żywych i o
gromnie mi bliskich. 

„Cyrulika ze Starówki" wy
reżyserował Ryszard Ronczew
ski, autorem scenagrafii jest 
Ali Bunsch, choreografii -
Zygmunt Kamiński, kiero
wnictwo muzyczne - Stefan 
Rudko. Na scenie - cały zes
pół Teatru Muzycznego wraz 
~ adeptami Studia. 



TO W ARTO PRZECZYT AC: 

Juliusz. Kydr ń kl „Ila a I m la" 

Czytając tę ks1qżk1; nic dziwcie H; zbytnio, gdy tuż po recenzji 
tcatralneJ czy iilmowej znajdziecie np. narzekam na wi tr wiejący 
nicu:;tannic w Chicago, po tzym ni ląd ni zowąd spolkacit' si~ 

ze mm1 w Barcelonie lub w W1. '1 ·cji .• \ zaraz po lym natraCitl 
na omówicmt• „Pamit:lnik6Y." Ca. anovy lub „Ulissesa" Juyc "ri. 

Na takim włu,:.nie - c1.~slo nw poddcwanym - pr:i:l·rz.ucaniu si<: 
z jednego końca n::1 drugi i z tematu na temat L1płyni;lo mi ostat
nich lat kilkan:iścle. z L •go okre ·u pochodt.1 Zl brane tu r l!elony 
1 s:1.kicc, drukowane pi •rwot01c w krakowskim „Dzic•nniku Pol
skim"' i w „Zyciu Literackim'', lZ\! słowa wsh;pnego autora). 

Kaz.iml"r.r: Braun „. ·owy teatr na swlecle'' 

Autor tej inleresującd książ 1 uko1kzyt wydział filologiczny 
Uniw..:r~ytetu l'oznarnskit•go, gdzie i~ doktor) 1.owal, oraz wyd:1.iał 

rciyscrii Państw. Wyż.,zq ~zkotr Tcatralm•J w War~zawic'. Rt•ży e
rował w widu tcatral'h \\' kraJU i zagrnnk;:i ,,ral. w tel wiz;1. Obec
nie jl-sl dyrckLort•m i kicruwu!kk•m arlystycznym Teatru Wspól
czi.·sm·~o Wl' Wroclawm. 

Do ;c •o najważui -j ącłl o iqgnit:ć zaliclane :;ą cykle wiliowt k 
\\'cdk• sztuk Cypriana No1·wiua oraz Tadcus;i;a Różcwicl.a. W swo
jej l wórczosci praklycz1wj KazimiPrz Braun po:Swi~ca się ostatnio 
badaniu nowych drog ro;i;wojowycłl wspolczt·sncgo teatru. Równit•z 
w pracach history ·zn) en i tcoretyc.tn) eh zajmuje si~ teatrem naj
uowsqm. 

„Nowy lcalr na :Swiccie" - piąta z koki książka Kazlmicrza 
Brauna, jcsl opowicsci:,i o dziatalnosci naj\vażnicjs;i;~Th „wspolnol 
lcatralnycll'' lat szest'.:dzw:.i4tych XX wieku (Teatr Laboratorium, 
Li\'ing Theatrc, Dread And Puppet, Pcr!ormam:i.• Group i in.), za
wiera sylwl.:lki twórców (Groiow·k1, lalma i Btck, Schumann, 
!:ichcclrncr, Brook, Barba i in.) oraz opisy przedstawień . 

• \Uard · e Nicoll - „Dzieje teatru" 

J si to już drugie wydani.:- (ładniejsze ou poprz.cdnll'go!) glo nej 
książ.ki znanego angielskiego teatrologa, autora znanej i u nas 
pozycji, dwutomowych „Dziejów dramatu". W ornawi:ineJ obecnie 
bogato ilustrowanej książce zapoznaje nas autor z dziejami teatru 
od oajdawniejs:1.ych czasów - od teatru greckiego i rzymskiego, 
polem - śrcdnio,..icczncgo i teatru Włoch renesansowych - poprzez. 
tommcdi~ dell arte - do teatru Anglii elżbietańskiej, Francji i 
Włoch XVIII wieku - aż do czasów najnowszych. Znakomita mo
nograiia, która powinna i~ zaleić w bibliotece każdego miłośnika 
teatru. 



-----
NASZA NOW A. SIEDZIBA 

U W A G ,\ ! 

W sprawie zakupu biletów na przedstaw;enia na z l\'O Teatru na
leży porozumieć się z Działem Orl\'anizacji Widowni. 

Kierownik: Elli Zicman 
Telefon: 21-78-16 
Gdynia, ul. Bema 26 Cena 1 zł 



. .. ... .... ····· ....... ········ ······ ... .... .. .. .. .. ······· .. . ······· .... .... ········. ········ ..... . ······· ....... . . ... . . . ... . . . . . 
:::::::::::::::;. ····· ........... . .. ... . . . . . . . . . . . . . 
·=tfjjfjfjf jjjjfjfjj j i:; 

·:::::::: :::: :: :::: :: ; ··················· ·················· ················ ············· 



,. 

„J-k0-1JJ1~ne k" 
(Wo, dk Lcrchc sing ) 

Muzyka: FRĄNCISZEK LEfl,\R 

Libretto. (.\daptacia i tłumaczenie): D.\NUTA B.\DUSZKOW J\ I MIROSL,'\ W LEBKOWSKI 

O B S A D A 

PAL - tary wie ~niak - ZENO. BESTER 

MALGO I A - .Jego wnuczka 

SANDOR - malarz 

BARON ARPAD - jego przyjaciel 

WILMA - śpiewaczka 

LAJOS - narzeczony Małgo i 

BORCZA - dziewczyna wiejska 

FERENCZ - narzeczony Borczy 

REZ ij - malarz 

PRZEWODNICZĄCY JURY 

RED AI< TOR 

PAN I 

PA li 

FOTOGRAF 

NORZE.I POPIEL 

- BOZEN1\ .\NDRUSZKIEWICZ 
- LONGI. .\ Kozu·owSKA 
- GR ŻY \ SZY:\L\SZKIEWICZ 

- JÓZEF FIGAS 
- ZDZISLA W ROZE \U 

- :\l.\RI.\N ROZEK 
- \~DRZE.J SZW.\RCKOPF 

- DA. UT \ PLO K \ 
- :\IARI,\ TRZCI NSKA 
- D \ , UT.\ RUTKO'WSKA 

- .\NDRZE.J POPIEC. 
- PA WEL KUBIAK (Adt'pt „Studio"l 

- ELZBIETA D,\ROSZEWSKA 
- IZ,\BELI.A :\lARKO\\'!CZ 

- iii ,\CIZ.J DU •. \L (;\dcpl „studio") 
'--'-- .JAN WODZYNSKI 

- EDW. RO :\IALINOWSKJ l ,\dcpt „Studio") 

- .\NORZE.I KIJEWSKI 

- SŁ,\ WO MIR SUROWIEC (Adept „Studio") 

- JERZY CHLEBOWSKI (Adept „Studio") 

- .MARIA1' Z,\Rł.0\V "KI (\I pt „s udio") 

- J.\CEK J,\CKOWlCZ (Adept „ lud10") 


