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p R o G R A M 



Już to rację mieli starożytni Rzymianie z tym swoim powie
dzeniem „Omne trinum perfectum". Jeszcze lapidarniej -

i wcześniej - ujęli to Grecy, twierdząc, że „Boh trojcu lubit". 
Że to nie Grecy? No to co? Nie bądźmy drobiazgowi. W każ
dym razie faktem jest, że z dawien dawna trójka wielką się 
u wszech narodów cieszyla estymą. A już szczególnie Wiedeń
czycy mieli w ubieglym stuleciu powody, by radować się swoją 
Wielką Trójką - Franciszkiem von Suppe, Janem Straussem 
i Karolem MillOckerem. Ci bowiem kompozytorzy do szczytu 
doprowadzili wiedeńską operetkę i zapewnili jej pierwsze miej
sce na dlugie lata. Jana Straussa znamy dobrze. Z Franciszkiem 
von Suppe będziemy prawdopodobnie mieli możność zapoznać 
się w przyszlości, zaś MillOcker ... 

Nie spodziewal się zapewne Millocker-senior, wlaściciel war
sztatu zlotniczego w Wiedniu, że jego urodzony w 1842 roku 
syn, sprzeniewierzy się rodzimej tradycji i zamiast milym pa
rać się zlotnictwem, zacznie uczyć się gry na flecie. 

Ten zdecydowanie sentymentalny instrument tak dlugo przy
kuwal uwagę mlodego Karolka, póki nie pociągnęla go teoria 
i dyrygentura. Trzeba zaś dodać, że adept Polihymnii możnego 
mial protektora w osobie mistrza Suppe'go, który już wówczas 
uznany byl wespól ze Straussem za największego twórcę ope
retkowego. Rozmaicie wiodlo się Millockerowi za dyrygenckim 
pulpitem i nie wszystko ukladalo się tak, jakby tego oczekiwać 
należalo. Niepowodzenia dyrygenckie osladzane byly pierwszy
mi - wcale udatnymi - próbami komponowania. Wprawdzie 
symfonie MillOckera, jego pieśni, fantazje orkiestrowe i pier
wsze dziela sceniczne poszly w zapomnienie, jednak daly mu -
jak to się mówi - „warsztat" i solidne podstawy techniki kom
pozytorskiej. W roku 1868 pelniąc funkcję dyrygenta w Nie
mieckim Teatrze w Budapeszcie, pisze MillOcker operetkę „Wy
spa kobiet" - pierwszą, która ,spotkala się z dużym powodze
niem. A potem już się posypalo ... 

Millocker wraca do Wiednia i komponuje, aż iskry spod pióra 
lecą. Powstaje „Córka lichwiarza'', „Przekorna" i inne, aż wresz
cie wpada mu w rękę dobre libretto Karola Gorlitza - „Trzy 
pary trzewików". To już jest sukces światowy! Następne utwo-



ry - „Hra?ina J?u~arry" i „Woziwoda" (nie licząc pomniej
szych) dale3 „Dziewica z Belleville" są już zapowiedzią naj
większego spośród dziel - „Studenta Żebraka". 
, ~ grud"!'ia 1~82 odbyla się premiera, która bylo startem do 
s"!'i~towe3 kariery. Wy~tarczy powiedzieć, że w ciągu pięćdzie
si.~ciu ~a~,. uplasowal się „Student Żebrak" na czwartej pozy
c3i -:- 7es~i ~ho.dzi o ilość wykonań światowych - wśród dwu
stupięcdziesięciu operetek. Wyprzedzają go tylko Zemsta nie
~operza'', „Gejsza" i „Baron Cygański". Nie wyczerpala się 
inwencja Millockera. „Gasparone", „Kaznodzieja" Biedny Jo
natan" i tyle, tyle innych powstalo jeszcze w ~i~gu dlugich 
t_wórczych lat, lecz ukoronowaniem byl - i jest do dzisiaj ~ 
„S~udent Żeb~ak". Operetka ta, ze względu na swoją treść i pol
ski . k.olor'!!t,. Jest szczególnie mila nam, polskim słuchaczom. 
A JUZ na3więk?zą radość mamy obserwując, jak to austriacki 
~ompozytor opisuje ,fakt „wystawiania do wiatru" szwabskiego 
zoldaka przez polskiego studenta! „Omne trinum perfectum„.". 

WALERIAN PAWŁOWSKI 

„ST RESZCZENIE" 

Obraz I 
Wszystko jest piękne w starym Krakowie. Nawet dziedziniec więzien

ny, na którym zebra! się tłum hożych krakowianek. Gnane nieukojoną 
tęsknotą, pragną zobaczyć się z więzionymi za opór przeciw saskim rzą
dom, najdroższymi. I oto pojawia się saski oficer - jest to pułkownik 
Ollendorf, indywiduum tak paskudnie antypatyczne, że człowieka na 
wątpiach ze złości ściska, iż kompozytor właśnie temu drabowi pozwolił 
śpiewać jedną z najpiękniejszych w całej operetce pieśni o tym, jak to 
go dumna Polka, Laura, spoliczkowała za niewczesne zaloty. (A pro
pos - a co to są zaloty „wczesne" ?) Ollendorf przysięga zemstę i to 
straszliwą - ha! Otóż podsunie on Laurze kandydata na męża i to nawet 
księcia, ale będzie to książę fałszywy, książę z pozoru, jednym słowem 
książe-atrapa. Skąd takiego wziąć? Ależ to proste! Wszak siedzą zamknię
ci dwaj polscy studenci (zauważyliście moi Państwo, że wyszedł mi nie
chcąco wierszyk i to w rytmie „Trzech Budrysów"? No„. No„.) Oni - to 
znaczy studenci, a nie Budrysi - odegrają rolę rzekomych polskich ary
stokratów. Jeden, Szymon Rymanowicz - będzie „księciem Wybickim", 
zaś jego przyjaciel Jan Janicki pełnić będzie funkcję „sekretarza". 

Obraz II 

Krakowski Rynek. Jest akurat dzień targowy, wśród straganów prze
chadza się Ollendorf i jego asysta. Pojawia się również Laura w towa
rzystwie swej mamusi, hrabiny o nieco botanicznym imieniu - Palmatyki 
Nowalskiej i siostry Bronisławy. Plan Ollendorfa udaje się znakomicie. 
Cale trio pań jest zachwycone duetem panów w osobach rzekomego księ
cia Wybickiego i jego niemniej rzekomego sekretarza. Laura zaręcza się 
od ręki z Szymonem w postaci księcia, zaś Bronisława wprawdzie się 

odręcznie nie zaręcza, ale zaręcza, że bardzo jej przypadł do gustu sekre
tarz, o którym my z kolei wiemy, że taki tam z niego sekretarz, jak z„. -
zresztą mniejsza z tym. 

Obraz III 

Byłby właściwie zupełnie niepotrzebny, jako że po odsłonięciu kurtyny 
dowiadujemy się jedynie, że Laura bardzo się cieszy na ślub z bogatym 
epuzerem (to naprawdę nic nieprzyzwoitego - epuzer oznacza jedynie 



mężczyznę na tyle otumanionego, że bez oporu daje się doprowadzić do 
U.S.C.). Również jej siostrzyczka, Bronia, dzieli się z nami niezwykle do
niosłą wiadomością, iż „ma się" ku Janowi. Ale oto nadchodzi nader sen
sacyjny moment. Otóż Jan, nie bacząc na to, że słyszy go kilkaset osób 
zgromadzonych na widowni, wyjawia Szymonowi iż wcale nie jest stu
dentem, tylko - uwaga, uwaga - oficerem Stanisława Lei;zczyńskiego, 
starającego się o tron polski. Już co jak co, ale do konspiracji, to krako
wiacy mają dryg jak nikt inny. Teraz kolej na zwierzenia „studenta że
braka", jak sam siebie określa Szymon. Dowiadujemy się, że kocha Laurę 
i czyni jej listowne wyznanie odkrywając, że nie jest księciem, tylko -ubo
gim lecz chędogim studentem. Czemu nie czyni tego ustnie? · Ano po 
pierwsze - nie ma dość odwagi, a po wtóre Ollendorf nie miałby okazji 
do przejęcia listu. No i teraz zaczyna się „stawka większa niż życie"! Bo 
Ollendorf dowiaduje się również kim jest de facto Jan, wobec czego na
mawia go do zdrady i do ujawnienia miejsca pobytu księcia Kazimierza 
(nie wiadomo wprawdzie skąd on się nagle wziął i kto to zacz), ale to 
nie szkodzi, bo najważniejsze, że szykuje się powstanie przeciw Sasom. 
Jan, by unicestwić podstępne knowania agenta obcego mocarstwa (do
myślacie się Państwo, że mam na myśli Ollendorfa) pozornie godzi się 

na wszystko, ale w duchu i w kieszeni pokazuje Ollendorfowi figę. Tym
czasem rozpoczyna się uroczystość ślubna Laury i Szymona, aż tu Ollen
dorf pojawia się prowadząc triumfalnie współwięźniów obu studentów, 
ich dawnyeh towarzyszy z jednej celi. Ogólna konsternacja, spazmy, szlo
chy i zupełny triumf ohydnego Ollendorfa ! 

Obraz IV 
istnieje po to, by całą akcję doprowadzić do szczęśliwego (jak dla 

kogo) finału. Jan - który w myśl zasady „najpierw przyjemność, a obo
wiązek później" - nie myśli o amorach tylko z niecierpliwości przebiera 
w miejscu nogami - tak bardzo mu się spieszy by ratować ukochany 
kraj. Otóż Jan prosi Szymona o drobną koleżeńską przysługę. Chodzi tylko 
o to, by Szymek przedstawił się Ollendorfowi jako poszukiwany książe 
Kazimierz i w tym charakterze dal się uwięzić Sasom. Szymon - jako 
że akurat dysponuje wolnym czasem - chętnie przystaje na ten projekt, 
co wystawia chlubne świadectwo tak poczuciu solidarności młodego stu
denta jak i jego inteligencji. Nie będę Wam moi Drodzy psuł zabawy 
zdradzaniem, jak pomimo tak zagmatwanej sytuacji dochodzi do tego, że 
wszystko kończy się dobrze, że obie pary padają sobie bez pudla w obję
cia, że Ollendorf zostaje pohańbiony, zaś w huku dział pojawia się książę 
Kazimierz, który wieńczy Szymona stopniem kapitana. Ogólnej radości 

nic już nie stoi na przeszkodzie, jak również nic nie stoi na przeszkodzie 
nam, byśmy z uśmiechem na uściech pąkowiu rozeszli się - moralnie 
podbudowani - w zacisza domowych pieleszy. 

WALERIAN PA WLOWSKI 
konsultant programowy 
„półetatowy" 

Państw. Teatru Muzycznego 



JANUSZ MARZEC 
dyrektor i kier. artyst. 

JANUSZ KRASSOWSKI 
scenograf 

EDMUND BOROWSKI 
dyrygent 

BENEDYKT TYSLER 
z-ca dyrektora 

Halina MICKIEWICZÓWNA 
kierownik wokalny 

Antoni POPIALKIEWICZ 
dyrygent 

ZYGMUNT RYCHTER 
chórmistrz 

BOHDAN SZYLKIEWICZ 
asystent chórmistrza 

IVO DUDARENKO 
korepetytor 

IDZI IZYDOREK 
korepetytor 

ROMAN WOLF 
koncertmistrz 

Magdalena DRACOWNA 
kierownik baletu 

JERZY STERNALSKI 
korepetytor 





BARBARA BARSKA 
FEHJ!:RPATAKY 

NINA MAZGAJSKA 

IRENA BRODZINSKA 

Krystyna CZARNECKA 

BARBARA PODCZASKA 

KRYSTYNA DEMSKA 

KRYSTYNA PĄGOWSKA MARIA PAWLOWSKA 

ZOFIA TOKARZEWSKA 

WANDA PADEREWSKA Krystyna BROSZNIOWSKA 

HELENA LESIEWICZ 



Ryszard KARCZYKOWSKI JÓZEF MUSZY:r\ISKI 
EDWARD NEW ADA ZYGMUNT LUCZAK 

Kazimierz KASIEWICZ 
BOGDAN RZESZOWSKI 

ZBIGNIEW GOCMAN JERZY WALCZAK 
Antoni KACZOROWSKI ANTONI PRZESTRZELSKI 



TADEUSZ JARCZY1'1SKI Konrad STRYCHARCZYK ELEONORA KOSTAKIS 
ALOJZA BULA 

TERESA ZARZYCKA 

LECH SMERECZY1'1SKI KAZIMIERZ SOCKO 

Mieczysław MIEDZil'<SKI 

HENRYK CZUJKOWSKI STANISLAW WISNIOWSKI Henryk w ALENTYNOWICZ 
MARIAN KOLODZfEJ 



I skrzypce 

II skrzypce 

Altówki 

Wiolonczele 

Kontrabas 
Flet 
Obój 
Klarnety 

Fagot 
Waltornie 

Trąbki 

Puzony 

Perkusja 

Harfa 
Fortepian 

Elżbieta Alama 
Maria Cierocka 
Danuta Dąbrowska 
Teresa Dudarenko 
Genowefa Falkowska 
Ludmiła Gubska 
Halina Jarmołowska 
Dorota Jarzębowska 
Wiktoria Krasowska 
Helena Lesiewicz 
Malwina Osińska 
Zdzisława Sieg 
Wiesława Sawicka 
Edeltrauda Zengota 

Zespół orkiestry: 
Roman Wolf (koncertmistrz) 
Henryk Widera 
Romuald Kazimierczak 
Bolesław Kalisz · 
Antoni Szewczyk 
Bolesław Kuik 
Wilhelm Relik 
Elżbieta Łuczak 

Jan Waraczewski 
Stanisław Sikora 
Jan Lubkowski 
Witold Sawaszkiewicz 
Zbigniew Marszałek 
Antoni Kotwiński 
Danuta Kostyniak 
Stanislaw Hackiewicz 
Kazimierz Marszalek 
Leopold Kaźmierski 
Bronisław Krzemiński 

Roman Stalewski 
Kazimierz Karpiński 
Jerzy Bogdziewicz 
Kazimierz Zieliński 
Jan Nazdraczew 
Czeslaw Sudakiewicz 
Juliusz Broszniowski 
Tadeusz Machynia (PFS) 
Helena Stiksova 
lvo Dudarenko 

Inspektor orkiestry: 
WITOLD SA W ASZKIEWICZ 

Zespół chóru: 
Maciej Brodziński 
Henryk Czujkowski 
Zbigniew Geburt 
Kazimierz lllukiewicz 
Adam Jeleń 
Marian Krawczuk 
Aleksander Kwapisiewicz 
Stanisław Maslowski 
Romuald Maziuk 
Edward Stefański 
Sławomir Stec 
Henryk Wdowiak 
Kazimierz Woźniak 
Stanisław Wiśniowski 

Inspektor chóru: 
MARIAN KRAWCZUK 

, 

soliści: 

Alojza Bula 
Magdalena Dracówna 
Eleonora Kostakis 
Teresa Zarzycka 
Marian Kołodziej 
Mieczysław Miedziński 

Henryk Walentynowicz 

koryfej: 

Aleksander Zomer 

zespół : 

Halina Bukowska 
Krystyna Domańska 

Zespół baletu: 

I 
Alicja Reniewicz 
Teresa Rogowska 
Jolanta Trzcionek 
Teresa Wojciechowska 
Wacław Cieniuch 
Lech Michalski 

adeptki: 

Jolanta Cybuska 
Eligia Tomicka 
Wiesława Tryniszewska 
Ewa Podgórska 
Stanisław Krawiec 

MAGDALENA DRACÓWNA 
Kierownik baletu: 

Plastycznej 
Perukarskiej 
Krawieckiej damskiej 
Krawieckiej męskiej 
Tapicerskiej 
Glówny elektryk 
Brygadier sceny 
Rekwizytorka 

HENRYK WALENTYNOWICZ 
Inspektor baletu: 

BERNARD MENSZ 
kierownik techniczny 

Kierownicy pracowni: 

WACŁAW WYSZNACKI 
MARIA SZYSZKOWSKA 
IRENA WURCH 
WALENTY ZACHAREWICZ 
ZYGMUNT RZYMKOWSKI 
BOLESŁAW TROJANOWSKI 
WŁODZIMIERZ STASIW 
DANUTA. KOWALSKA 



NASZA lt.RONIKA 

W ramach zobowiązań przed V Zjazdem PZPR załoa-a naszego teatru 
ułożyła płyty chodnikowe przed a-machem teatru. 

• 
• • 

W dniach 29. XI. i 1. XII. br. w 11ali Państwowej Filharmonii im. M. 
Karłowicza w ramach Koncertów Jubileuszowycll XX-lecia orkiestry -
-0dbył się koncert muzyki operowej i operetkowej w wykonaniu solistów, 
-Orkiestry i chóru Państw. Teatru Muzycznego. Dyrygowali E. Borowski 
i A. Popiałkiewicz. W programie utwory Moniuszki, Offenbacha, Straussa, 
Dunajewskiego i Kalmana. Wykonawcy zadeklarowali przekazanie hono
:rariów za koncerty na konto budowy Centrum Zdrowia Dziecka w War
szawie. 

• 
• • 

W ramach obchodu XXV-lecia Wojska Polskiego, aolista Ryszard Kar
czykowski z chórem żeńskim PTM pod kierownictwem Zygmunta Rychte
ra dokonali nagrania wojskowej piosenki dla 12 Dywizji Zmechanizo
wanej WP. 

• 
• • 

W dniu 3. IX.1968 r. odbyła się premiera „Damy od Maxima", na któ
rej byli obecni kompozytor i autor nowego opracowania. Po spektaklu 
nastąpiło spotkanie autorów z zespołem realizatorów, dyrekcji i solistów. 

* 
• • 

W czasie dekady Kultury Bułgarskiej przedstawiciele Wydz. Kultury 
z Burgas złożyli wizytę w naszym teatrze. Nawiązano przyjacielskie sto
sunki i wyrażono obustronną chęć współpracy artystycznej między Tea
trem Muzycznym w Burgas a PTM w Szczecinie . 

• 
• * 

Przy współudziale organizacyjnym i technicznym PTM w dniu 17. X. 
1968 r. w Hali Sportowej odbyła się wielka impreza artystyczna z okazji 
XX-lecia ZMP. Część artystyczną opracował i re-.i:yserował dyr. Janusz 
Marzec. 

„ 

Niektóre realizacje „STUDENTA ŻEBRAKA" 

Premiera światowa - Teatr „An der Vien" 
Warszawa - Teatr „Nowy świat" 

- 6. XII. 1882 
15. VI. 1884 

Warszawa 
Bydgoszcz 

„Mały" 
„Cyrk" 
„Bagatela" 
„Renaissance" 

Operetka 
Opera i Operetka 

7. II. 1893 
30. VIII. 1897 
28. V. 1901 
10. VI. 1904 
30. XII. 1961 

8. VII. 1963 

Operetka „Student Żebrak" wystawiana była również jako 
„Palestrant" albo „ Wesoła Dwójka" . 

P.S. 
Ciekawostka: w roku 1940 w hitlerowskich Niemczech Der 

Bettel ~~dent" był wystawiany w jednym z berlińskich teat~ów. 
Ówczesm realizatorzy byli zmuszeni zmienić treść libretta ze 
wzgl~dów o?zywistych. Tak więc Ollendorf, Wangenheim i inni, 
t~ of1cerow1e ces_arzowej ~ustriackie~ Marii Teresy, okupujący 
b1e~?ych P7u~akow, do ktorych nalezy Szymon i Jan, a miejsce 
akcJ1 przemes10no z Krakowa do ... Wrocławia. 

Wydawca: Teatr Muzyczny w Szczecinie 
za redakcję - KRYSTYNA PORĘBSKA 

Prace stolarskie wykonała 
Spółdzielnia „MEBLOSPRZĘT" 

w Szczecinie 

~ ASTĘPNA PREi\IIERt\ : 

LECH lll UHEChl Hm EłSZ H\ IC.ł11 

DZIŚ DO CIEBIE PRZ\ JŚĆ ~IE 1\IOGĘ 
Rcży er · I. Kanicki Kier. muz. - E. Borowski 

Scenograf - I . koc·zeń 
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