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WYDAWCA OPERETKA WARSZAWSKA 

ZDJĘCIA MAREK HOLZMAN 

DOBRY WIECZÓR STARY WIEDNIU! 

To fakt, że stary - boć z drugiej połowy 
XIX wieku - lecz równocześnie znany nam 
z legend dawnej wspaniałości. Z opromienio
nych sławą tradycji operetki wiedeńskiej, pre
tensjonalnych recenzji i pożółkłych fotografii 
„Rodzin panujących II Cesarstwa" - jak 
z powodzeniem nazwać można błyszczący 
w owe lata gwiazdozbiór najświetniejszych ar
tystów z Theater an der Wien. 

Historia ma w swoim repertuarze nie tyl
ko tragedie i eposy, lecz czasem i figle naj
przedziwniejsze płatać lubi. Stąd też rodowód 
owego II Cesarstwa. Im bardziej bowiem zbli-

żał się do plajty polityczny teatr Franciszka 
Józefa, tym większą popularność wśród spo
łeczeństwa zdobywała scena operetkowa, tym 
wspanialszy był rozkwit samego gatunku. 

Ot, na przykład - dostała monarchia cięgi 
od Prusaków, straciła Wenecję, atoli rozko
chani w operetce wiedeńczycy natychmiast 
zyskali sowitą rekompensatę w osobie Karola 
Millockera i w postaci jego umiejętności twór
czych. 

Kronikarze dowodzą przezornie (a nuż po
gnębim jegomości?) iż Karol Millocker (1842-
1899), szesnastoletni flecista z orkiestry Thea-
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ter in der J osefstadt, dlatego tak szybką 
a zawrotną zrobił karierę, ponieważ był pro
tegowańcem sławnego już wówczas Francisz
ka Suppe („Lekka kawaleria", „Piękna Ga
latea", „Boccaccio"). Być może, ale i nie szko
dzi. W niczym to ujmy Suppemu nie przy
niosło, a raczej świadczy tylko, jak dobrego 
miał „nosa". 

Lat skończywszy zaledwie 22 dyryguje już 
Milli::icker orkiestrą teatralną w Grazu, a na
stępnie w słynnym Theater an der Wien. 
Z Wiednia wyjeżdża na krótko do Budapesz
tu, gdzie na marginesie kapelmistrzowskich 
zajęć popełnia fatalny nietakt w stosunk;u do 
wzmiankowanych już kronikarzy; pisze mia
nowicie swą pierwszą, w całym tego słowa 
znaczeniu operetkę - „Wyspę kobiet". Co 
prawda znacznie wcześniej już komponował -
m.in. muzykę do sztuk ludowych Ludwika 
Anzengrubera (austriackiego klasyka), pieśni, 
fantazje, tzw. wstawki muzyczne do wodewi
lów, lecz nie miał tu zbyt wielkiego pola do 
popisu, nie mógł dostarczyć kronikarzom do
wodów rzeczowych swej indywidualności twór
czej, która już wkrótce jednak miała dać znać 
o sobie. Lwi pazur kompozytorski pokazał Mil
li::icker właśnie w sztuce par excellence ope-

retkowej. „Wyspa kobiet" - to była zaled
wie uwertura do wspaniałego spektaklu; trwał 
on nieprzerwanie przez długie dziesiątki lat, 
a i dziś jeszcze powraca wcale głośnym echem 
i pewno nieraz jeszcze powróci. 

My tymczasem powróćmy do starego Wied
nia i Theater an der Wien, gdzie po budapesz
teńskim okresie Karol Milli::icker osiada już na 
stałe, jako kapelmistrz i kompozytor. Dopi-=ro 
teraz pokaże co potrafi! 

W latach 1875-1895 na żelazny repertuar 
teatrów operetkowych składa się niemal wy
łącznie twórczość Milli::ickera. Co rok - pro- . 
rok, co sezon w rodzimym teatrze to nowa 
operetka Milli::ickera. Z dwudziestu kilku jego 
operetek, nawet jeśli nie wszystkie w całości 
przeszły do historii, większość upamiętniła się 
dzięki nadzwyczaj zgrabnym melodiom; do 
dziś orkiestry dęte łupią zapamiętale marsza 
z „Apajune der Wassermann" (Apajune wo
ziwoda), zaś każdy szanujący się miłośnik ope
retki zanuci bezbłędnie melodię kupletu „I ta, 
co smyczkiem tnie" z „Zaklętego zamczyska" 
(Das verwiinschene Schloss) czy kuplet „Ro
mans ten, to był sen" z „Der Feldprediger") 
(Kapelan wojskowy). A „Biedny Jonathan", 
a „Dziecko szczęścia"?... O „Gasparone" się 



nie mówi, to śpiewa się na wyrywki, jak tab
liczkę mnożenia! 

Cieszyły się operetki Mill6ckera ogrom
nym powodzeniem również i na polskiej sce
nie. Od czasu premiery „Biednego Jonathana'' 
na deskach teatru „Nowego" (w r. 1890) nie
mal wszystkie operetki tego kompozytora gra
ne były w teatrach warszawskich (w Małym 
i Eldorado, w Belle Vue i Renaissance, w Let
nim i Bagateli), przeszły przez wiele scen pro
wincjonalnych. Grano je w okresie między
wojennym, wielokrotnie i z powodzeniem 
wznawiano (zwłaszcza „Gasparone") w obec
nej rzeczywistości. 
Popularność operetek Mill6ckera wynika 

w pierwszym rzędzie z ich muzycznego uroku. 
Nie darmo wszak studiował Mill6cker kom
pozycję pod okiem wytrawnych pedagogów 
z wiedeńskiego konserwatorium; rzetelnie opa
nowany warsztat pozwalał mu z całą swobodą 
operować orkiestrą i chórem, wyposażać par
tie solowe w bogactwo melodyjności, pcgody 
i dowcipu a równocześnie w znamiona do
brego smaku i kultury muzycznej. Szczyto
wym punktem inwencji twórczej Mill6ckera 
były niewątpliwie dwie operetki; „Gasparone" 
i „Student-żebrak". One to postawiły kompo-

zytora w rzędzie władców „II Cesarstwa", 
dzięki nim znalazł się w wielkiej trójcy kla
syków operetki wiedeńskiej; Suppe-Strauss
Mill6cker. 

W latach sensacyjnego powodzenia „Stu
denta-żebraka", publiczność całej ówczesnej 
Europy Zachodniej, a także i Ameryki, dokąd 
zawędrowoła mi116ckerowska twórczość, podzi
wiała w pierwszym rzędzie melodyjność ope
retki, umiar i takt „dobrego teatru" Mi116cke
ra, dyskretny humor i elegancję - co w kil
kadziesiąt lat później, jak wiadomo, było już 
tylko wspomnieniem prawdziwej operetki zże
ranej przez rutynę, szablon i mało wybredne 
dowcipuszki. 

Ten skłon w kierunku klasyki ma dość istot
ne znaczenie dla teatru operetkowego w Pol
sce doby obecnej. Rewizja dotych.--:zasowego 
kierunku rozwoju, który na dobrą sprawę 
wiedzie do nikąd - wymaga bystrego spoj
rzenia wstecz, do źródeł gatunku. Być może 
konfrontacja naszych zalążkowych ustaleń 
i zasad działania owego „dobrego teatru" Mil-
16ckera ułatwi nam zadanie; naprowadzi na 
właściwy trop, na drogę efektywnych poszu
kiwań współczesnego kształtu sceny muzycz
nej lekkich form. Nie zawsze wszak N owe 
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musi powstać niby Feniks z popiołów. I „mu
sical" przecie nie zrodził się w próźni z ni
czego ... 

Tedy miejmy oczy i uszy szeroko otwarte, 
bo już za chwilę znajdziemy się w XVIII
wiecznym Krakowie, w ogniu sporów magnac
kich o koronę polską, u boku biednego jak 
mysz kościelna studenta krakowskiej wszech
nicy, któremu niecne intrygi saskiego pułkow
nika wyjdą - jak się to okaże w finale - na 
dobre. · 

Starszej generacji przypomnieć sobie uprzej
mie pozwalam, iż w tej to właśnie operetce, 

wystawianej przez Teatr Mały, w r. 1893 pod 
zmienionym tytułem „Palestrant albo Wesoła 
Dwójka" zadebiutował przyszły „słowik War
szawy" - przez najbliższych „Kawunią" piesz
czotliwie nazywana Wiktoria Kawecka. 
Młodym natomiast radzę, by szybko wywie

dzieli się, kim była owa pani, którą tak zna
mienicie uhonorował Witold Filler w swej 
książce „Rendez-vous z Warszawską Operetką". 

Ale otóż i nasze rendez-vous. 
Maestro - please ! 

Lech Terpiłowski 



PALMATYKA, hrabtna Nowalska 

LAURA } 
BRONISŁAWA jej córkt 

OLLENDORF, pulkowntk saskt 
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TREŚĆ «STUDENT A ŻEBRAKA» 
Obraz 1. 

Dziedziniec więzienny. Komendant więzienia 
Enterich zezwala grupie Polek na widzenie 
z ich mężami, aresztowanymi za opór przeciw 
saskim rządom w Polsce. Zjawienie się saskie
go pulkownika Ollendorfa i jego oficerów kla
dzie kres temu spotkaniu. Ollendorf kipi 
z wścieklości: piękna Laura, o której względy 
zabiegal, dala mu kosza a kiedy próbowal poca
lować ją w ramię, spoliczkowala go wachla
rzem. Jej matka, dumna hrabina Palmatyka 
Nowalska chce oddać córkę za żonę tylko ja
kiemuś księciu. 
Ollendorf knuje zemstę: Laura pozna księcia 
za jego sprawą, ale będzie to rzekomy książe. 
Pulkownik wybiera spośród więźniów mlode
go Szymona Rymanowicza, który sam siebie 
nazwal „studentem-żebrakiem", i przyrzeka mu 
wolność wzamian za wspóldzialanie w tej in
trydze. Szymon ma być przedstawiony hrabinie 
i jej córce jako książę Wybicki. Zgadza się na 
odegranie tej roli pod warunkiem, że przyjaciel 

jego Jan Janicki zostanie mu przydzielony ja
ko „sekretarz". 

Obraz II. 

Na Krakowskim Rynku. Wśród targowego roz
gardiaszu pulkownik Ollendorf i jego oficero
wie spotykają hrabinę Nowalską z córkami. Da
my słuchają z wielkim zainteresowaniem opo
wieści o magnackiej fortunie księcia Wybickie
go, który zjechal do Krakowa, aby rozejrzeć 
się za żoną. Zubożalej hrabinie taki zięć bar
dzo by się przydal. Toteż kiedy zjawia się 
szarmancki Szymon, udaje mu się zdobyć 
względy Laury od pierwszego wejrzenia. W ra
dosnym nastroju dochodzi do zaręczyn. Bro
nislawie, siostrze Laury, przypada do gustu 
„sekretarz księcia" Jan. 

Obraz III. 

W palacu hrabiny. Laura cieszy się na swoje 
wesele, które ma jej przynieć upragnione bo-
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gactwo i znaczenie. Bronislawę i Jana lączy 
wzajemne uczucie. 

W rozmowie z Szymonem Jan ujawnia się 
przed nim jako oficer pretendenta do tronu 
Stanisława Leszczyńskiego i namawia przyja
ciela, aby również slużyl sprawie ojczyzny. 
Szymon chciałby powiedzieć Laurze, którą 
rzeczywiście kocha, prawdę o sobie, ale nie 
starcza mu na to odwagi i czyni to wyznanie 
w liście. ów list nie dociera jednak do rąk 
Laury. Ollendorf, który obawia się, że jego 
intryga może spalić na panewce, przejmuje list 
Szymona. Jednocześnie dowiedział się, kim jest 
Jan. Ollendorf usiłuje nakłonić go do zdrady: 
obiecuje mu pokażną sumę za wskazanie miej
sce pobytu księcia Kazimierza, który szykuje 
powstanie przeciw Sasom. Jan, dla zmylenia 
jego, pozornie przystaje na to. 

Kiedy rozpoczyna się uroczystość ślubna, 
uszczęśliwiony Szymon idzie z Laurą do olta.
rza w przekonaniu, że hrabianka wie o wszyst
kim z jego listu a mimo to jednak nie prze
stała go kochać. Wtedy zjawiają się, na rozkaz 
Ollendorfa, prowadzeni przez Entericha współ
więźniowie z gratulacjami. Oszustwo staje się 

óczywiste. óllendorf rozkoszuje się tą sytuacją, 
tak upokarzającą dla Laury i jej matki. 

Obraz IV. 

Przed palacem hrabiny. Szymon, który ucie1cl 
z pałacu spotyka się z Janem, całkowicie po
chłoniętym planem oswobodzenia ojczyzny. Jan 
opowiada mu o propozycji Ollendorfa i prosi 
przyjaciela, aby podal się za księcia Kazimie
rza i w tym charakterze stal się więźniem Sa
sów. Ollendorf wpada w zastawione sidla, 
wręcza Janowi przyrzeczone pieniądze, który
mi ten posłuży się dla przekupienia komen
danta miasta, a Szymona aresztuje. Tymcza
sem Laura uświadomiła sobie, jak bardzo ko
cha Szymona pomimo wszystko, co się wyda
rzyło i blaga o laskę dla niego. Rozlega się 
wystrzał armatni - znak, że miasto jest w rę
kach Polaków. Rozradowany lud przynosi wia
domość, że prawdziwy książe Kazimierz dowo
dzi zwycięskim wojskiem powstańczym. Ollen
dorf i jego oficerowie zostają rozbrojeni. W na
grodę za swoją ofiarność Szymon otrzymuje 
stopień kapitana. 
Nic już nie stoi na przeszkodzie połączeniu 
Laury i Bronislawy z ich ukochanym~. 
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I Skrzypce 
TADEUSZ ZACZYŃSKI 

(koncertmistrz) 

ZYGMUNT KOLASIŃSKI 
(koncertmistrz) 

SABINA KOSTYRA 
STENIA NINOWSKA 
BARBARA IWANOWSKA 
EDWARD DOLEŻYCZEK 
BERNARD RAWICZ 
BARBARA NAWROCKA 
MARIA ROSIŃSKA 

li Skrzypce 

JAN KRUSZEWSKI 
ANTONI BORYCHOWSKI 
LEON KOWALSKI 
ERNEST LIPOK 
BOGDAN CICHO~ 
LUDWIK KOWALSKI 

Altówki 
TADEUSZ JASTRZĘBSKI 
JERZY IWANOWSKI 
JÓZEF SZYSZKO 
BRONISŁAW MISZTAL 

Wiolonczele 

JAN SZEWCZYK 
WŁODZIMIERZ MOROZ 

ADA LEBIEDZI~SKA 
FRANCISZEK TOULA 

Kontrabasy 

WŁADYSŁAW WOPALEŃSKI 
JERZY WIELBUT 
KAROL LASOCKI 

Flety 

MARIAN GRECKI 
CZESLAW BEDYNEK 
LILIANA URBAŃSKA 

Oboje 

KLEMENS BANAT 
MIROSŁAW KAJDA 
WINCENTY GRUBA 

Klarnety 

STANISŁAW NOWICKI 
KAZIMIERZ ANDRUSZANIEC 
ZYGMUNT JĘDRZEJCZYK 

Fagoty 

BOGUMIŁ CIUPIŃSKI 

BOGUMIŁ SARNOWSKI 
BRONISŁAW WITKOWSKI 

Waltornie 

AUGUSTYN ASKA 
STANISŁAW WOLNY 
KONRAD DUBICZYŃSKI 
JÓZEF SZYPORT 
EDWARD DOKUDOWIEC 

Trąbki 

TADEUSZ SZOSTAK 
CZESŁAW KUSNIERZ 
EUGENIUSZ ANIELAK 

Puzony 

JULIAN ZIELlliSKI 
WŁADYSŁAW WYSOCKI 
BOLESŁAW GRUSZKA 
MARIAN NOWICKI 
MIECZYSŁAW GRZESIAK 

Perkusje 

MIKOŁAJ GODLEWSKI 
WO,TCIECH SOMMER 
STANISŁAW A WŁODARCZYK 

Fortepian 

JAN ZI.Mm'SKI 

Harfa 
BARBARA PNIEWSKA 

Inspektor orkiestry 
WŁADYSŁAW WOPALENSKI 

BALET 

Pedagog baletu: 

SABINA SZATKOWSKA 

RENATA BIALOBRZESKA, DANUTA KIERUL, MARTA KIZ

LER, ELŻBIETA KOZAKOWSKA, DANUTA OLAKOWSKA, 

ANNA PODCZASKA, MARIETTA RIBAKOV, EWA TCHORZ

NICKA, HANNA TYC-żURAWSKA, JERZY CZAJKOWSKI, 

ZYGMUNT CZAJKOWSKI, BOLESLAW JASTRZĘBSKI, WLA

DYSŁAW KOTARSKI, TADEUSZ KRĘCICHOST, LESZEK 

MICHALSKI, JORDAN STĘPNIEWICZ, HENRYK ŻARNOW

SKI. 

CHOR 

Chórmistrz: 

STEFAN ŻUŁAWA 

MARIA CZARNECKA, DANUTA JUSZCZAK, CELINA KO

TOWICZ, JADWIGA KOWALSKA, MARIA NOWAKOWSKA, 

EMILIA PIEKARSKA, DANUTA SKURZYŃSKA, NADZIEJA. 

STERIANOS, ŁUCJA WOŁEJSZO, STANISŁAW KOZŁOWSKI, 

JANUSZ KRYSZCZUK, EDWARD MARCZAK, JERZY PIA

SECKI, JAN POBOŻY, TADEUSZ ROSZKOWSKI, WLODZI

MIERZ RZECZYCKI, FELIKS SIEDLECKI, WILHELM SIEN

KIEWICZ, CZESLA W TURLEJSKI. 

STUDIO 

STEF ANIA KUBICKA, WIESŁAW A LEWICKA, BARBARA 

RADERMOZER, MARIA SUTKOWSKA, CZESLA W GOSZ

CZYŃSKI, STEFAN LEWICKI, STEFAN SZLAUZYS. 

KIEROWNICY PRACOWNI 

Krawieckiej damskiej: MARTA OSTROWSKA, krawieckiej 

męskiej: FRANCISZEK WOŁOSZYŃSKI, stolarskiej: ZYG

MUNT PIECHURA, modelatorsli:leJ: KAZIMIERZ WOJCIE

CHOWSKI, charali:teryzatorsklej: ANTONI OSTROWSKI, ma

larskiej: JAN KONDRACKI, taplcersli:1ej: EDWARD GULA, 

szewskiej: MIECZYSŁAW KRASNOPOLSKI I STANISŁAW 

PIELASZEK, ślusarskiej: ANTONI CIECHANOWICZ, główny 

elektryk: WŁADYSŁAW BARAŃSKI, lłówny rekwizytor: 

JAN POMORSKI, brygadier sceny: JOZEF ROGUSKI, kle· 

rownlctwo techniczne: scenograf JAN HA WRYŁKIEWICZ 
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