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Pojęcie operetka, oznaczające małą operę (włoskie: 

operetta), śpiewogrę, z mówionym dialogiem - poja
wiło się na przełomie XVIII i XIX wieku. Około ro 
ku lll50 nazwą tą obejmowano także mikrofarsy mu
zyczne (musiquettcs) i opery buffo. Wybitny kompo
zytor francuski Jacques Offenbach określił swoje pier
wsze operetki mianem oper buffo (Bouffes parisiens), 
aby w ten sposób podkreślić ich odmienność od bar
dziej rygorystycznej formy, jaką była opera komicz-· 
na. Niektórzy krytycy zaliczają także do prawzorów 
operetki angielskie opery balladowe - z „Operą że

braczą" J. Gaya na czele. 

Za ojca klasycznej operetki paryskiej uchodzi po
wszechnie Jacques Offenbach (1819-1880). Wywodził 
on swą twórczość z ludowego wodewilu, z parodii 
opery i z opery komicznej D. Aubera i A. Adama. 
Offenbach skomponował 102 dzieła i dziełka scenicz
ne, wśród nich arcydzieła „Orfeusz w piekle" (lll53), 
„Piękna Helena" (1364), „życie paryskie" (1866), 
„Wielka księżna Gerolstein" (1867), „Sinobrody" (1869) 
i „Madame Favart" (1879). Finezyjne libretta ope
retek Offenbacha zawierały elementy satyry na spo
łeczeństwo epoki ·II Cesarstwa, będące zarazem dow
cipną parodią tzw. Grand Opera, czyli wielkiej, po
ważnej i smutnej opery. Dzięki Offenbachowi olśnie

wającą karierę sceniczną i towarzyską zrobił ludowy 
taniec algierski, zwany kankanem. Obok Offenbacha 
wybitnymi twórcami klasycznej operetki paryskiej by
li Florimond Herve (1825-1892), twórca „Mademoiselle 
Nitouche" (1883) i Alexandre Lecocq (1832-1918), 
kompozytor „Madame Angot" (1872), „Girofle-Girofla" 
(187-!) i „Małego księcia" (1378). 

Równolegle z klasyczną operetką paryską powsta
wała i rozwijała się operetka wiedeńska. Duży wpływ 
na jej rozwój wywarła sztuka francuska, choć istotną 
jej glebą była ludowa farsa wiedeńska autorów ta
kich jak Raimund, Nestroy i Kreutzer, oraz - wie
deński walc. Za ojca operetki wiedeńskiej uchodzi 
Belg z pochodzenia, Franz von Suppe (1819-1895), 
autor 16 dzieł scenicznych, wśród nich „Pięknej Ga
latei" (1865) i „Boccaccia" (1879). Jednak szczyto
wym punktem JeJ rozwoju jest twórczość Jana 
Straussa (1825-1899), autora m. in. „Zem~ty nieto
perza" (1874), „Nocy w Wenecji" (1883), „Barona cy
gańskiego" (1885), „Wiedeńskiej krwi" (1899) . Obok 
Straussa wielkie znaczenie osiągnęli autorzy tacy jak 
Carl Zeller (1842-1898, „Ptasznik z Tyrolu" - 1891), 
Karl Millocker (1842-1899, „Student żebrak" 

1882, „Gasparone" - 1884) a także Richard Heuber
ger (1850-1914, „Bal w operze" - 1898). Jedną z 



istotnych cech, różniących operetkę wiede11ską od 
klasycznej paryskiej był zanik elementu satyry spo
łecznej i parodii - na korzyść „czystej" zabawy 
i stosunkowo łatwych wzruszeil. Mocną jej stroną po
została - muzyka. 

Trzecia wielka epoka dziejów operetki - to tzw. 
„nowa operetka wiedeńska", powstająca po roku 1900. 
bardziej sentymentalna, bardziej ulaneczniona, mniej 
związana z ludowym i narodowym podglebiem. Jej 
sława ugruntowała się rychło dzięki znakomitej mu
zyce: główni przedstawiciele tego rozdziału to Fran
ciszek Lehar (1870-1948), Oscar Strauss (1870-1953), 
Leo Fall (1873-1925), Oskar Nedbal (1874-1930), Nico 
Dostał (ur. 1895), Imre Kalman (1882-1953) - repre
zentanci różnych narodowości, składających się przed 
rnkiem 1918 na monarchię austro-węgierską. Była to 
epoka „Wesołych wdówek" i „Krain uśmiechu" (Le
har), „Księżniczki czardasza" i „Bajader" (Kalman), 
„Polskiej krwi" (Nedbal) i „Clivii" (Dostał), „Róży 

Stambułu" i „Hiszpańskiego słowika" (Fall). 

Pomniejsze epizody dziejów operetki - to berliń 

ska operetka rewiowa, której przedstawicielami byli 
Paul Lincke (1886-1946), Jean Gilbert (właśc. Max 
Winterfeld - 1879-1947, autor „Cnotliwej Zuzanny"). 
Czech Ralf Benatzky (1881-1957), Węgier Pal Abra
ham (1892-1957), autor „Balu w Savoyu"). 
Również radziecka operetka, której głównym -

obok J . Milutina (ur. 1903) - przedstawicielem był 

Izaak Dunajewski (1900-1955, „Swobodny wiatr") wy
wodziła się z ducha operetki wiedeńskiej, z tym, iż 

przywrócone zostały w niej elementy' satyry i pa
rodii. 

I wreszcie najnowszy, najbardziej dynamiczny etap 
rozwoju tej formy teatru muzycznego: musical, zro
dzony w Stanach Zjednoczonych, bardziej niż kia -
syczna operetka zbliżony do prawdy życia, a w za
kresie techniki starający się łączyć wymogi dobrej 
drnmaturgii, dobrego teatru z dobrą muzyką. Na 
gruncie europejskim wybitnym przedstawicielem tego 
gatunku był Kurt Weill (1900-1950); spośród twór
ców ameryka11skich zasłużoną sławę zyskali Cole Por
ter (u1" ll193, „Kiss me Kate"), Vincent Youmas (lf:9fl
-Hl24, „No, no, Nanette") i liczni inni kompozyto
rzy, znani z repertuaru Teatru Muzycznego w Gdyni. 

Polska operetka, choć można do niej zaliczyć bar
dzo dawne komedioopery Damsego i powstałą już w 
lfl45 roku operetk~ „Nocleg w Apeninach" Fredry 
i F. Mireckiego (1791-1862) - nigdy nie osiągnęła 

poziomu wzorów paryskich czy wiedeńskich. Pewnq 
popularność zyskała napisana tuż przed II wojną 

światową operetka J. Lawiny-Swiętochowskiego „Pan
na wodna". 



WITOLD ILL 

r:J>oczqtek 

operetki 
w Warszawie 

ierwsze podwiązki nad 
czarną pończoszką, od
słonięte w kankanowym 
szale, ujrzała Warsza
wa w roku ... Trudno ar
cyskrupulatnie ustalić 
datę, niewątpliwie jed
nak owe podwiązki 
i nóżki musiały pocho

dzić z importu. Odkąd bowiem warszawskie bawaric 
przemianowały się na „ogródki" (to znaczy od roku 
1867), ściągać tam począł półświatek artystyczny z ca
łej Europy. Paryskie szansonistki, niemieccy gryma
sjerzy, węgierskie kapele, szwedzkie akrobatki dreno
wały bezlitośnie rynek, a prostoduszni Sarmaci zno
sili im w cielęcym zachwyceniu już nie kopiejki, ale 
wręcz brylantowe kolie. Byle cudzoziemski obieży
świat, byle dzierlatka w cielistych trykotach robiła 
kasę lepszą niż Żółkowski. Na występach wiedeńskie
go tenorina Frediego w roku 1869 bywało po 1200 
widzów! 

Ten jarmark sztuki nic mógł się obejść bez operet
ki. Początkowo przepisy urzędowe, dyktowane przez 
niechętny ogródkowym kokurentom Teatr Wielki, nie 
nie zezwalały na wystawianie sztuk pełnospektaklo
wych, toteż w sezonach 1869-1871 austriacka trupa 
pani Lucatsy grywała jedynie jednoaktówki Suppego, 
Francuzi dawali „składanki". Poziom był słabiutki, ale 
wiele było szumu i reklamy. Niżej „pierwszego ko
mika" w tych zespołach nie bywało, i to z jakich te
atrów! „Mademoiselle Leontine, śpiewaczka paryskie
go »Eldorado«, Mademoiselle Brock, subretka z »Ecu
tral-Italle« w Hamburgu, Monsieur Dumont, komik 
z Genewy, oraz Monsieur Charles, fortepianista z Ge
nary" - oszołomiony widz czytał plakat, bulił ćwierć 
rubla za stojące miejsce i dziwił się potem, w jakiej
że to Genarze tolerują tak upiornych Karolków! Jed
nak nawet te żałosne indywidua pokazały Warszawie 
rzecz nową: paryską lekkość dykcji i gestu, odbija
jącą od ociężałości gwiazd miejscowych. Aż wreszcie ... 
Był czerwiec 1875 roku. W tournee po cesarstwie 

zawadziła o Warszawę francuska trupa ll:milie Keller. 
Mimo iście zwrotnikowej temperatury, jaka panowała 
latem w sali Teatru Wielkiego, śpieszyła publika, by 
oglądać (a raczej podglądać!) uroczą Danglarst i rów
nie uroczą choć już bardziej leciwą, Keller w Le ca
nard a trois becs, w Une noce aux Porcherons, w La 
timbale d'argent. Miastem zawładnęła ekstaza kan
kana, który w mgnieniu oka pozwalał dojrzeć, iż pod 
jedwabiem krynoliny kryje się conajmniej para nóg. 
Diwy zgarniały bukiety z metrowymi szarfami, a bo
gobojni warszawianie stwierdzali w osłupieniu, że 
choć powinni, wcale się nie gorszą. Dlaczego? 

Pytanie to spać nie dawało warszawskim kazuistom. 
Jedni tłumaczyli zagadkę osobliwościami lingwistyki: 
„To co nazywamy lekkim dowcipem w języku fran
cuskim, uparcie tłumaczone na polski jest albo absur
dem, albo grubiaństwem". Inni z kolei wskazywali na 
specyficzne odmienności narodowych temperamentów: 
„Paryska żywość wymowy pozwala nie rozumieć 
słów". Trudniej było zweryfikować kankanowe pląsy. 
Te winne były być przecie tępione bez ogródek, a -
co tu ukrywać - zrobiły piorunujące wrażenie na 
samych Zoilach. Próbował wybrnąć z zaklętego koła 
Bolesław Prus, pisząc: „To samo ŻYCIE PARYSKIE, 
ta sama PIĘKNA HELENA mogą być albo wesołymi, 
choć niewiele sensu posiadającymi farsami, albo też 
manifestacją wyuzdanej rozpusty. Zależy to od wy
obrażenia, jakie o własnej godności mają osoby wy
stępujące na deskach teatralnych". 

Jak widać, kiedy w ówczesnej Warszawie padało 
słowo „operetka", następnym musiało być słowo „mo
ralność". Zwiększało to tylko mętlik, który towarzy
szy zawsze sytuacjom, gdy przy pomocy dekalogu usi
łuje się klasyfikować zjawiska sztuki. Operowy aktor 
warszawski miał z reguły przykładne „wyobrażenie 
o własnej godności", a przecie... Spocony ze wstydu, 
maskując ze wszech sił pikantny dwuznacznik, który 

' 

autor kazał mu wygłaszać, zaledwie markując wsze
teczny gest, który musiał dla logiki akcji wykonać, 
nieszczęsny aktor wywoływał efekt odwrotny od za
mierzonego: sygnalizował widowni swymi rozpaczli
wymi manipulacjami, że za moment dziać się będzie 
coś, czego się wstydzi. I dlatego Dowiakowska, choć, 
śpiewając Helenę, za worek imperiałów nie zadarłaby· 
spódniczki ponad kolanko, dla warszawskiego widza 
była w swoisty sposób nieprzyzwoita. Takie to są te 
przewrotne prawa sceny! 

A Francuzi? Czyżby dlatego nie gorszYli, że grali 
bez dusznych rozterek? Może i to. Ale w pierwszym 
rzędzie grała tu rolę sprawa fachu. Keller na pewno 
nic zaśpiewałaby Łucji z Lammermooru, lecz z mu
zyczki Pięknej Heleny potrafiła wyłuskać bezbłędnie 
jej „drugie dno" - ów ton sarkastycznej drwiny ze 
śmiesznostek świata. Dla jej zespołu kankan był we
sołym szaleństwem, dwuznacznik okazją do „pcrskie
g-o oka". Dzięki temu ich spektakle były lekkie, płyn
ne, pogodne. Bawili się sami i bawili widzów. Nie 
gorszyli się sami i widownia zapominała o obowiąz
ku zgorszenia. Offenbach objawiał się w swej auten
tycznej krasie. Oczywiście nie jako strawa zalecana 
ponurym śledziennikom, lecz jako odtrutka na smut
ki dnia codziennego dla normalnych ludzi. 

O tym, jaki rezonans wywołała lekcja poglądowa 
Kellerki w zespole Teatru Wielkiego, za chwilę. Te
raz należy kilka słów poświęcić tym, którzy do pro
pagowania sztuki operetkowej zabrali się a tempo, 
z zapałem i bez skrupułów: o artystach ogródkowych. 

Wagabundy z „Eldorado" i „Alkazaru", którym 
przewodził obrotny antreprener Józef Teksel, wyciąg
nęli co prawda z nauk francuskich wniosek połowicz
ny: paryską gaminerię połączyli w osobliwym aliażu 
z mazurską dosadnością. Jak pisał z sarkazmem Prus, 
„pracowali sumiennie nad tym, aby już nic nie pozo
stawić do życzenia". 

Za to rozmach, z jakim wzięli się do propagowa
nia operetek, może budzić podziw. W lipcu 1876 roku 
dano w ogródkach aż 14 premier, w sierpniu tegoż 
roku - 11. Przeważał Offenbach, lecz trafiał się tak
że Herve, Lecocq, Suppe. Rekordy biła Piękna Helena, 
uhonorowana specjalnym porzekadłem „Piękna Hele
na to kasa „ploena" oraz specjalną sztuczką (Polowa
nie na Piękną Helenę: dwa teatrzyki planują wysta
wienie arcydziela Offenbacha, lecz brak im odpowied
niej primadonny, ogłaszają zatem konkurs, zjawiają 
się różne czupiradła itd., itd.). Rozmach wzięło tak 
wielki, że 

Kiedy się ogródkowe rozhulały sceny, 
W dniu jednym aż dwie Piękne mieliśmy 

Heleny, 
I ta myśl zajmowała publiczność wybredną, 
Ze z dwóch Helen miałaby znośną ledwie 

jedną. 

(z książki. „Rendez-Vous z warszawską Operetką", 
Warszawa 1961). 



Byla to ostatnia wielka kreacja Messalki. Jak
że ona ją znakomicie grała. Jej metaliczny so
pran stanowił idealne spełnienie tych wszyst
kich wzruszeń, które kompozytor jakby zapo
wiadał w uwerturze operetki iście wagnerow
skimi dźwiękami puzonów. W Wiedniu zmie
niały się w tej roli stale trzy dublerki, 
warszawska Frasquita śpiewała bez odpoczynku 
przez 50 kolejnych wieczorów. Stworzyła kapi
talną sylwetkę pól-Cyganki, pól-Hiszpanki. 
„Konglomerat pasji, zmysłów, kokieterii, zlości, 
przebiegłości i szaleństwa. Popis dla glosu ol
brzymi, pole do gry szerokie, znakomite tlo de
koracyjne i pól tuzina toalet" („Ekran i Scena" 
1924 nr 2). I właśnie wtedy finansiści posta
nowili wycofać kapitały z „Nowości". 

Rozgoryczona i oburzona Messalka poczęła 
szukać nabywców na swój luksusowy aparta
ment przy Krakowskim Przedmieściu, zawiado
miła znajomych, że emi.gruje do USA. Ostatecz
nie wyjechała„„ do Poznania. Nieliczne grono 
odp1'0wadza.jących ją na dworzec przyjac-iół po
żegnała słowa.mi: „Ranić i kąsać mogą tylko 
male duchy. Wielkie wszystko rozumieją 
i wybaczają" („Teatr. Sztuka i Ekran" 1924 
nr 2). 

* „ „ 

Przykład tej roli będzie o tyle pouczający, że 
libretto stwarza tytułowej bohaterce wyjątkowe 
możliwości zabłyśnięcia tzw. pelną gamą kolo
rów. Jest 1·ównie idiotyczne, jak szczodre w 
budowaniu melodramatycznych spięć. W ramo
wym skrócie rzecz przedstawia się tak: 

Nadobna córa ubogiego majstrn (dekoracje 
hali fabrycznej, made in Wien) marzy o in
ny!"', szczęśliwszym życiu (dumka Pójdź, daj mi 
ra3!). Marzy i wzdycha, gdy na horyzoncie zja
wia się właściciel fabryki, w której pracuje 
Ewa i jej przyjaciele. Onże Oktawiusz rad by 
wykorzystać naiwność dziewczęcia dla celów 
wiadomych. Zwabia ją więc do swych salo
nów, z początlcu pod pozorem niewinnego flir
tu (fortepian solo towarzyszy scenie pierwszego 
pocałunku), potem na regularną orgię (wspólto
warzysze hulanki tańczą stylizowanego koza
ka!?). Aliści wywiedzieli się o niecnych pla
nach miejscowi proletariusze, kamraci tatusia 
Ewy (tatuś jest jedynie tatusiem przybranym, 
ale nie ma to zasadniczego wpływu na tok 
akcji). W obronie zagrożonej czci dziewczęcej 
gna tlum wzburzony do salonu Oktawiusza 
(przyćmione światła, odblaski purpurowe zacho
dzącego · Słońca). Zanosi się na tragiczny finał, 
szczękają robotnicze browningi! Lecz przemyśl
ny młodzian zaskakuje wszystkich wyznaniem, 

„. 

że oto właśnie obchodzi zaręczyny z Ewą, ona 
potwierdza, proletar·iat wychodzi ze ::,ceny (ra
dosny marsz). Tu kończy się akt drugi, a za
czynają nowe komplikacje. Ewa nie chce tak 
łatwego zwycięstwa, opuszcza pseudonarzeczo
nego, rusza sama szukać szczęścia. Gdzie? Oczy
wiście na scenie, w Paryżu! Upływa pól ostat
niego aktu, nim Oktawiusz pojmie, że żyć bez 
niej nie może, i nim potrafi ją o tym przeko
nać - radość, płacze, ślub, kurtyna .. 

Ten konglomerat złego smaku librecistów i 
całkiem niezłej muzyki zawdzięcza swój suk
ces warszawski jedynie Messalównie. Przyznać 
trzeba, że zadanie miała ciężkie, a proszę spytać 
tych, co widzieli jej Ewę, czy nie płakali rzę
sistymi łzami? Messal pokusiła się bowiem o 
rzecz niebywałą: Wypracowała sobie psycholo
giczne uzasadnienie działań swej bohaterki. Do 
tej pory o takich sprawach. co najwyżej się 
śpiewało, jeżeli tekst kazał, ale wygrywać niu
anse i podteksty „prozy"? ! - rzecz nie znana 
dawnym diwom. Zaś Messal dala swojej Ewie 
coś z Shawowskiej Elizy Doolitlle: prosta dziew
czyna, którą wysuhtelnia uczucie. Z biegiem 
akcji nabierając gracji ruchów, swobody manier, 
przechodzila cieleśnie do innego świata. Tyle, 
że punkt wyjściowy był całkiem inny niż w 
Pigmalionie. Ewa Messalki była typem dziew
czyny niezaradnej i naiwnej, stąd łatwopalność 
jej uczuć. I jak to wszystko było zagrane, zwła
szcza w pierwszym akcie: niezdecydowane 
i niezgrabne ruchy, tekst rwany, gubiony w 
pólsłowach, pełen niedomówień i półuśmiechów. 
A kapitalna scena obrony przed pierwszym po
całunkiem, ujmująca szczerością i prawdą. „Tej 
roli mogłaby pozazdrościć niejedna - naiwna -
z dramatu" (Kurier Ilustrowany 1913 nr 106) -
pisano, a taki komplement w ustach ówczesne
go krytyka znaczył więcej, niż sobie wyobrazić 
można. 

Lucyna Messal w „Ewie" Lehara 
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BARON FERDYNAND 
V. LICHTENFELS 
LIZA - jego córka 

BARON GUSTAW 
V. POTTENSTEIN 

OBSADA: 
- dyplomata - Marian ROŻEK I 
- Longina KOZIKOWSKA 

Jadwiga ROSSA 
Maria TRZCIŃSKA · V 

- Jacek LABUDA V 
Marian RAJSKI 

AMBASADOR FRANCUSJU - Janusz GOLC 
AMBASADOR BRYTYJSKI - Zbigniew ZEMŁO 
AMBASADOROWA FRANCUSKA -- Ludmiła BRODZIŃSKA 
AMBASADOROWA BRYTYJSKA - Jana HEINE 
DAMA I -- Wanda DE!"fBEK 
DAMA II -- Izabela MARKOWICZ 

OFICER I 
OFICER II 
FINI 
FRANZI 
VALLY 
TONI 

- Irena DORUCHOWSKA 
- * * * Adept „STUDIO" 
- * * * Adept „STUDIO" 
- Krystyna WAWRZYNIAK 
- Krystyna WODZYŃSKA 
- Genowefa PRONIEWICZ 
- Elżbieta DRZEWIECKA 

B A L E T 
II. AKT-I. OBRAZ ZŁOTY KAFTAN 

KSIĄŻE SOU-CZONG 

- Piotr KOŁODZIEJ 

J ózef MUSZYŃSKI 

gościnnie U 
- Lesław WACŁAWIK -
SOLISTA TEATRU WIELKIEGO 
W W-WIE 

MI - jego siostra -
- Urszula POLANOWSKA 
- * * * Adeptka „STUDIO" 

CZANG - STRYJ Sou-Czang'a 
- Zenon HESTER 

LI - sekretarz Ambasady Chiń ski 

- Józef KORZENIOWSKI 
- J a n WODZYŃSKI 

Taniec wojowników: soliści - Jerzy Wasłowski, Lech Panowicz, Waldemar Gajewski oraz Edward śle

dzianowski , Andrzej Wiktorowski, Lech Kierżnowski, Kazimierz Swirski , 
Stefan Gajewski. 

Taniec posągów: solistki - Katarzyna Dąbrowicz , Danuta Stokowy-Gumińska , Lidia Wetta oraz Maria 
Swierkocz-Falkowska, Sylwia Sienicka, Stefania Derkowska, Irena Nowak , 
Danuta Skurzyńska Jadwiga Sulecka, Leokadia Wiktorowska. 

Taniec z mieczami: soliści - Jerzy Wasłowski , L h Panowicz, Waldemar Gajewski oraz w partiach 
solowych Edward Sledzianowski, Andrzej Wiktorowski , J erzy Puzilewicz. 

OGRÓD W PALACU SOU-CZ~NGA 
Jl AKT II OBRAZ Kwiat lotosu Lidia Wetta, Irena Nowak 
BIAŁY LOTOS - oraz Maria Swierkos~-Falkowska , Danuta Skurzyńska , L eokadia Wikto-

Zbiór herbaty: solistki: 
zespół 

INSCENIZACJA: 
REŻYSERIA: 

rowska. 

Katarzyna Dąbrowicz, Danuta Stokowy-Gumińska. 
- Ewa Kowalska, Jadwiga Sulecka, Stefania Derkowska, Renata Machola, 

Joanna Kolo, Sylwia Siennicka, Lidia Wetta, Leokadia Wiktorowska. 

o r a z 
zespół i orkiestra Teatru Muzycznego w Gdy ni. 

Danuta BADUSZKOWA 
Danuta BADUSZK.aWA i Jan WODZYŃSKI 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE: Andrzej BACHLEDA 
SCENOGRAFIA: RomanBUBIEC 
OBOREOGRAFIA: Henryka KOMOROWSKA 

Instrumentacja numerów baletowych oraz finału I i II aktu - Stefan RUDKO. 



• 
• * 

Jabłonie białym snem 3uz kwitną, 
I niebo bajką jest błękitną, 
Mil.ości sprzyja wiosny czas. 

A gdy obłoki warkocz swój rozplotą, 
Przynosi jesień ciemnych liści złoto, 
Jesienna milość zlączy nas. 
Rodzinny kra; wraca do mnie, 
Piękny kraj, 
Gdzie bialy kwitnie kwiat. 
Trudno mi dom swój zapomnieć, 
Pragnąłbym ujrzeć marzenia świat. 

Pragnę znów zobaczyć świat mych mlodych laf . 
Srebrną noc, gdy gwiazdy, jak lampiony lśnią. 
Pozwól mi wrócić do tamtych dni, 
Bym razem z tobą mógl ojczyznę widzieć swą! 

• . " 

Władca Chin jest tym zgorszony, 
Że już nawet bo11zów żony 
Mimo swoich lat -
Nie chcą dlugich szat. 

Tak przy święcie, jak na cod:z ie1i 
Chińczyk mądry jest... po modz ie. 
Strzegąc żon i cór 
W z11osi chiński mur. 

C: in. czin, czin, czi11, czin 
'l'o straszna katastrofa, 
Czin, czin, czin, czin, czin -
Kraj Smoka się zacofal... 

Mur przesądów ciągle ros111e, 
Na świat patrzy Chińczyk skośnie. 
Zrzędzi bonzów chór, 
Ględzi strasznie dwór. 

Cliceiny ta1iczyć, grać w tenisa 
Już na murze chi1iskim - rysa. 
Słychać łkanie beks -
Chinom grozi sex! 

Coraz bliżej się przewala 
Europejska sexo-fala. 
Dziś o sexie slyszal nawet chłop . 
Fala zmiata falochrony. 
Szaleć pragną wierne żony 
Sexo-fali kto dziś powie: stop! 

Więc daremny naszych bonzów trud, 
Żaden tutaj nie pomoże cud, 
Bo kazania nas nie zwiodą, 
I nie wygra nuda z modą -
Dość już mamy tych żurnali - n u cl I 



solistka, 
w roli 

Lizy 
von Lichtenfels 

Ukończyła w r. 1963 studia wokalne w Pań
stwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie, 
w klasie śpiewu solowego prof. Barbary Igli
kowskiej, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Z 
Teatrem Muzycznym w Gdyni związała się w 
roku 1958, debiutując rolą Hortensji w „Balu 
w Operze" Heubergera; spektakl ten inauguro
wał działalność Teatru Muzycznego na Wy
brzeżu. 

W następnych latach występowała w 30 spek
taklach premierowych, kreując główne role w 
„Orfeuszu w piekle" i „Pięknej Helenie" J. 
Offenbacha, „Księżniczce Czardasza" i „Baja
derze" E. Kalmana, „Cnotliwej Zuzannie" J. Gil
berta, „Nitouche" F. Hervego, „Wesołej wdów
ce" i „Cygańskiej Miłości" F. Lehara, „Gejszy" 
S. Jonesa oraz w musicalach „My fair lady" 
F. Loevego, „Fantastycznym rejsie" C. Portera, 
w prapremierach polskich musicali - „Mada
gaskar" R. Damrosza, „Diabeł nie śpi" R. Sie
lickiego i innych. 

W 1965 roku została odznaczona nagrodą Stai'l
czyka, przyznawaną corocznie przez redakcję 
miesięcznika „Litery" za najlepszą kreację ak
torską roku. Wielokrotnie występowała na estra
dach koncertowych Wybrzeża, w radio i pro
gramach telewizyjnych. 
Współpracowała też z Orkiestrą Symfoniczną 

w Koszalinie. Występowala gościnnie w Operet
ce Warszawskiej, m. in. w przedstawieniu „We
soła Wdówka" - Lehara, inaugurującym dzia
łalność Operetki Warszawskiej w gmachu „Ro-
1ny". 
Występowała za granicą w czasie pobytu w 

1961 roku w Stanach ,zjednoczonych na kon
certach dla Polonii, w 1968 r. w Anglii i 1970 r. 
w ZSRR !Kijów). 

- solista, 
w roli 

hr. Gustawa 
von Pottenstein 

Pisze o sobie: „Z nie swojej woli urodziłem 
się w roku 1948 i do tego w Inowrocławiu -
w mieście, w którym dotychczas nie byłem, a 
do którego mam jakiś tam sentyment. Lata naj 
młodsze spędziłem w ścisłym gronie rodzin
nym ; ze względu na ol'ganiczno-fizyczne potrze-

b.v snu nie opłaciło się wysyłać mnie do przed
szkola . W siódmym roku życia przeżywam wiel
kn klęskę: muszę iść do szkoły podstawowej. 
Spisuję się dobrze. W H roku życia zdaje: do 
„ogólniaka", w 18 matura i - co dalej'? 

Kontakt z prof. Haliną Mickiewiczówną, szko
ła muzyczna, „Studio" przy Teatrze Muzycz
nym w Gdyni, pierwsze epizody - później -
cluże role. Mam ich w dorobku kilkanaście: 
„Tradycja dowcipem załatwiona", „Gejsza''. 
„Moulin Rouge", „Żółta szlafmyca", „Kaper Kró
lewski'', „Madagaskar" . 

Poprzez bliski kontakt z Publicznością pozo
staję w przekonaniu, że z podjętej pracy arty
stycznej na etacie aktora-solisty rezygnować ni e 
mam potrzeby. Życząc sobie dalszych sukce
sów, kłaniam się miłej Publicznośc i - Jacek. 

- muzyk, 
kierownik 
chóru 

Urodził się w Gdyni, w roku 1937. Uko!lczyl 
studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycz .. 
nej w Gdańsku, na Wydziale Pedagogicznym 
(1961). W czasie studiów pracował w szkolnic
twie muzycznym, w zespołach gimnastyki arty
stycznej. Związał się z gcly!lskim chórem 1rn;
skim „Echo", początkowo jako akompaniator, 
następnie - wraz z dr S. Schmidtem - jako 
dyrygent. W roku 1964 chór zajął I miejsce w 
swojej kategorii w konkursie wojewódzkim o 
.,Zloty Lam XX-lecia", występował także w 
Bułgar ii, gdzie zostnl bardzo dobrze przyjęty. 
W latach 1965-(i7 S. Rudko prowadził r0wnie/. 
chór PWSM w Gdańsku. 

W roku 196-ł związał się z Teatrem Muzycz
n~'m w Gdyni, początkowo jako korepetytor ba
ll'lu, następnie jako korepetytor solistów, a od 
roku 1969 jako kierownik chóru. Napisał mu
zykę baletową do operetki S. Jonesa „Gejsza'', 
aranżował muzykę P. Hertla do komedii mu
zycznej „Opiekun mojej żony" i instrumento
wał muzykę baletową do „Krainy uśmiechu" 
F. Lehara. Sprawował kierownictwo muzyczne 
Kabaretu (programy „Dry[" i „Coś z żyeia"}, 
pisał clln niego piosenki. 



- klarnecista 
w orkiestrzt: 

Teatru 
Muzycznego 

Urodził się w roku 1942. Naukę muzyki roz
począł w roku 1954 w PSM w Gdańsku -
wiolonczela i flet. W Liceum Muzycznym uczy 
się gry na klarnecie pod kierunkiem Kazimierza 
Wójcika, a w roku 1965 z wyróżnieniem kończy 
studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycz
nej w Gdańsku. 

W czasie studiów występował w koncertach 
PWSM jako solista i członek zespołów kame
ralnych. Po studiach podjął pracę w reprezen
tacyjnej orkiestrze Wojska Polskiego w War
szawie, pod dyrekcją Arnolda Rezlera. W roku 
1966 związał się z Teatrem Muzycznym w Gdy
ni. Jednocześnie prowadzi klasę klarnetu w 
Państwowej Szkole Muzycznej stopnia podsta
wowego i licealnego w Gdańsku; uczniowie 
Czesława Kuczyńskiego uzyskują wysokie loka; 
ty na ogólnopolskich przesłuchaniach szkól mu
zycznych. 

musical fantastyczny w 3 aktach 

Autorzy libretta: ANTONI MARIANOWICZ I RY
SZARD MAREK GROŃSKI wg sztuki ST. KRZY
WOSZEWSKIEGO „Diabeł i Karczmarka". 

Muzyka: RYSZARD SIELICKI 
Inscenizacja i reżyseria: DANUTA BADUSZKOWA, 

kierownictwo muzyczne: RYSZARD DAMROSZ, 
dyryguje: ANDRZEJ BACHLEDA. 

Scenografia: ROMAN BUBIEC, choreografia: KRY
STYNA JASMAN-GRUSZKOWNA, asystent re
żysera JANUSZ GOLC. 

z 
Musical wg. farsy JOHANNESA NESTROYA „Einen 

Jux will er sich machen". 
Libretto: ANDRZEJ JARECKI. 
Piosenki: AGNIESZKA OSIECKA 

RECKI. 
Muzyka: TADEUSZ KIERSKI. 
Reżyseria: JERZY WALDEN. 

ANDRZEJ JA-

Kierownictwo Muzyczne: WIESŁAW SUCBOPLES. 
Scenografia: BOLESŁAW KAMYKOWSKI. 
Scenografia: BOLESŁAW KAMYKOWSKI. 
Choreografia: JERZY WASŁOWSKI, 



o I ż 
komedia muzyczna w 3 aktach 

Autor libretta: JERZY WALDEN - wg starej fran-
cuskiej farsy GEORGES FEYDEAU "L'affaire 

Edouard". 
Muzyka: Piotr HERTEL. 
Aranżacja: STEFAN RUDKO. 
Teksty piosenek: MIROSŁAW LEBKOWSKI. 
Reżyseria: WANDA WROBLEWSKA. 
Kierownictwo muzyczne: WIESŁAW SUCHOPLES, 

dyryguje - WIESŁAW SUCHOPLES. 
Scenografia: BARBARA JANKOWSKA. 
Choreografia: WANDA WROBLEWSKA. 
Asystent choreografa: ELWIRA REMFELD. 

I 
operetka gruzińska dla dzieci od 9 do 99 lat 

Libretto i teksty piosenek: M. TARCHNISZWILI. 
Muzyka: LILI IJASZWILI. 

? • 

Tłumaczenie z gruzińskiego: HELENA AMURADZIBI. 
Adaptacja i piosenki: ANTONI MARIANOWICZ. 
Opracowanie muzyczne: WŁADYSŁAW SŁOWINSKI. 
Reżyseria: KAZIMIERZ ŁASTAWIECKI. 
Kierownictwo muzyczne: ANDRZEJ BACHLEDA. 
Scenografia: ELŻBIETA CHOJAK-MYSKO. 
Choreografia: KRYSTYNA JASMAN-GRUSZKOWNA. 

CHARLES LECOCQ 

CÓRKA 

MADAME ANGOT 
operetka klasyczna 

Adaptacja libretta: 

Antoni Marianowicz i Janusz Minkiewicz 

Inscenizacja i scenografia: 

Krzysztof Pankiewicz 



ZESPÓL ARTYSTYCZNY 
TEATRU MUZYCZNEGO 

Kie rownictwo 

Danuta Baduszkowa 
Andrzej Bachleda 

Mtchal Misiorny 
Roman Bubiec 
Zbigniew Bt·una 
Wiesław Sucnoples 
Zofia 

Janulww/c!'.-Pobloclw 
Stefan Rudko 
Krystyna 

Gruszkówna-Jasman 
Zdzlslaw Kramski 
Elżbieta Sttwowska 
Stantslaw Królikowski 
Ma·ria Konopko 
Edwm·d Kunze 

Jadwiga Kowalczyk 
Ba1·bara Tomkiewicz 

Soliśc i 

Boleslaw Andrzejczyk 
Zenon Bester-Falkowskl 
Ludmlla Brodzińska 
Wanda Dembek 
Irena Doruclwwska 
Elżbieta Drzewiecka 
Janusz Golc 
.Tana Heine 
Piotr Kołodziej 
Józef Korzeniowski 
Longina Koztkowslca 
Jacek Labuda 
Zygmunt Lebfca 

Chór 
Stanlslaw Adamczyk 
Krystyna Akseńczuk 
Mlroslaw Antczak 
Hallna Bubella 
Helena Iwanus 
Irena Lenlewtcz 
Cecylia Leszczy1i slca 
Mlroslawa Mallcka 
Hanna Ma,·clntak 
Romltn MaZ1l1'1rlew1cz 

Adepci „Studio" 
Ewa Btegan 
Mactej Brodziński 
Anna Dauksza 
Danuta Gaura 
Kazimierz Iluktewicz 
Władysław Knap 

- absolwent ,.Studio" 
Edward Malinowski 
Mar/cm Rajzer 

- Kierown1k artystyczny 
- Kierownik muzyczny 

i dyrygent 
- Kierownik Literacki 
- Scenograf 
- Dyrygent 
- Dyrygent 

- Wokalista pedagog 
- Kierownik chóru 

- Kierownik baletu 
- Korepetytor 
- Korepetytor 
- Korepetytor 
- Korepetytor 
- Koordynator pracy 

artystycznej 
- Inspicjent 
- Sufler 

I zabela Markowicz 
Józef Muszyński 
Urszula Polanowska 
Genowefa Proniew·icz 
Marian Rajski 
Elwira Remfeld 
Jadwiga Rossa 
Marian Rożek 
Marla Trzcińska 
K1·ystyna Wodzyńska 
Jan Wodzyński 
Zbigniew Zemlo 

Janina Miefuk 
Iwan Pangelow 
Henryk Rose 
Lilllana Podczaska 
Julian Rygielski 
Grażyna Skoczylas 
Grzegorz Stefaniak 
Ewa Szewczyk 
Stanisława Urban 

Grażyna Szymaszkiewtcz 
Krzysztof Stasterowskl 
Anna 

Swietlicka-Tuchanowska 
Ireneusz Tuchanowski 
Eleonora Wal!ner 
I{rystyna Wawrzyniak 

- absolwentka „Studio" 
Julian Ziaja 

Balet 
Katarzyna Dąbrowicz 
Stefania Derkowska 
Waldemar Gajewski 
Stefan Gajewski 
Leszek Kterżnowskt 
Joanna Kolo 
Ewa Kowalska 
Renata Machola 
Irena Nowak 
Leszek Panowicz 
Jerzy Puzilewicz 
Sylwta Sienicka 

Orkiestra 
Skrzypce 

Andrzej Peisert -
koncertmistrz 

Jerzy Slodkowski 
Andrzej Slabolepszy 
Wojciech Skowroński 
Marian Juzoń 
Krystyna Górska 
Sylwester Sztukowski 
Martan Staszak 
Danuta Grobelna 
Teresa Kasiewicz 
Irena Gładka 
Maria Kowalska 

Altówki 

Zygmunt Otto 
Edmund Radzian 
Krystyna Geron 

Kontrab.asy I kon
trabas elektryczny 

Zdztslaw Piotrowicz 
Stantslaw Zubel 
Stantslaw Rostek 

Flety 

Ilona Pohoska 
Bożena Wróblewska 

oboje 

Janusz Banaszek 
Mieczyslaw Wasilewski 

Klarnety 

Czeslaw Kuczyński 
Janusz Haller 
Marek Schiller 

Zespół techniczny 

Kierownik technlc:zny 
p.o . Główny Elek tryk 
K ierownik perukarni 
Kierownik pracowni 

malarskie j I modelarskiej 
K ierownik pracowni 

krawieckiej damskiej 
Kierownik pracowni 

k rawieckiej męskiej 
Rekw izytor 
Kierownik pracowni 

s tola rskie j 
Bry1adi~r sceny 

Danuta Skurz11ńska 
Jadwiga Sulecka 
Danuta Stokowy-Gumińska 
Grażyna Szmoń 
Edward Sledztanowskt 
Marta 

Swterkosz-Falkowska 
Kazimierz Swirskt 
Jerzy Waslowski 
Lidla Wetta 
Leokadia Wiktorowska 
Andrzej Wiktorowski 

Fagot 

Wlodztmerz Targańskt 

Waltornie 

Józef Siebert 
Eugeniusz Worontn 
Aleksander Suchoples 

Puzony 

Jan Suchecki 
Marian Skorek 

Harf a 

Anna Woźniewska 

Perkusja 

Kazimierz Golnlewicz 
Edward Malicki 

Gitara 

Jerzy Łabuc! 

Trąbki 

Zbigniew Klaczyński 
Feliks Bizewski 

Wiolonczele 

Feliks Brucki 
Jerzy Klimek 

INSPEKTOR ORKIESTRY 

Zygmunt Otto 

- Zdzisław Maryks 
- Zygm un t Kościelny 

- Joanna Nowakowska 

- Lech Wed le 

- Bronisława Bukowska 

- J akub Smug 
- Hen ryk S tobiński 

- Klemens Kleina 
- Marian R ataj czyk 

Opracowanie graficzne I redakcja techniczna programu 
Eustachy Lech Karłowski 

-----U W AG A----'"'!! 

na 
teatru 

W sprawie zakupu biletów 
przedstawienia naszego 
prosimy porozumiewać się 

• działem organizacji widowni 

Kierownik: Irena Wilczyńska 
Tel. 21-59-56. 21-59-57 



Cena zł 7,-


