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„CielL." i jak do tego doszło? 
(czyli krótko o polskim musicalu) 

Od czego zacząć? Kiedy narodził się polski musi~ 
cal i - czy narodził się \v ogóle? Pytań możn::i 
stawiać sporo, ale odpO\\ iadać na nie znar..:zn1e 
trudniej, jak to często b:wa, gdy chodzi o iormy 
artystyczne, a więc nie Za\\ sz.e dająee sic usyste 
matyzo\vać, nie zawsze \\ yraźnic i precyzyj i.ie 
określon : co jcs musicalem, co operetką a co 
rock-operą? Formy prze1 1lrnj~1 si~. nieki rly ·a
ry można rÓ\\'111e dobrze prz:-·pisać do paru gatun
l·ó\\ 1 jak i do żadnego z nich; mysię, że pogh~d r 

podobnie jak bywa 1.0 '' prz. ·padku oma i an: a 
historii op ry czy oł'cn th, mogą oJ.:azat: się ba"
dzo zróżnicowane, mogą być przedmiot m polemi
ki - jest to ryzyko z góry wkalkulowane prz ' 
tego typu, choćby najbardziej pobieżnych, opra
CO\\ aniach. Ryzyko zresztą ni \\"ielkie - różnka 

poglądów działa przecież za\', sze odświeżająco, 

ożywczo. 

Zatem od czego zacząć, po tym nieco asckurac. j
nym wstępie. Kiedy z powodzi opcret k i \\'Ode
\Vili (ta ,,powódź" to oczy\\ iście licentia poetica: 
wcale n i było ich dużo), wyłonił się pierwszy pol
ski musical? Co do mnie, za pierwszy u nas mu
sical przyjmuję zawsze „Bialowłosą" Henrvkl 
Czyża, wystawioną w ro:rn 106:!. Pamiętam, rzecz 
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jasna, że zaraz po b r· . . . . urz J We] I kontrO\\"tr -yjnej 
p~eri:ner~~ \\ ymknqły spory także i o zak\\ alifiko
w~r..1~ „B1<tlo,dost:j" do jakiegoś określonego gatd
nku. Jak na .o:·crę za dużo w niej było sytuacji cz\--
~tri riktorsk1cn poza-muz\.·cznvch 1·ak na . l. „ .. , m 1s1ca -
cecho\• ·ah 1·„ zb ·t t d · 

' "'! - ) ru na '' yrafino\\·ana muzvk'' 
a .przyt~m instrumentacja tak bogata i skomplik'-'~ 
"a~a, iz przerastała możliwości teatrów nie dyspo
~UJ~c.ych. ~użą (i bardzo sprawną) orkiestrą. Nie-

n~eJ dzis, z perspekty\vy blisko dwudziestu lat 
my.slę że „BiaJowłosa" formalnie była jednak naj~ 
b~1zsza musicalowi. I była czymś jeszcze: marz~-
mem o ' · .. . . c~yms ciekawszym, ambitniejszym, bar-
dzie] orygmalnym w naszym przeżartym sztampa 
teatrz_e mu_zycznym. Niestety, była również jedyni~ 
~zyms wy1ątkowym. Obok niej nadal po,vstawak 
J szcze pr~ez dobrych parę lat, utwory pisywai;e 
w stylu m1ędzy,vojennym, tradycyjne a co aorsza 
banalne i nieudolne. ' 

0 

Dopiero z końcem lat sześćdziesiątych wyksztal
c1ł~ .się u nas wreszcie coś, co możnaby już bar
dz1e3 zdecydo\vanie określić mianem musicalu : for
ma wieloobrazo\va, wypełniona śpiewem tańcem 
1 ~cz jednocześnie sytuacjami czysto aktorskimi'. 
~ 1 alog01.vymi. Kłopot - jak zresztą na cah·:n 
swiecie, jak nawet w O.iczyźnie musicalu, v l ·S.-\ 
~ był przede wszystkim z librettami. r podobnie 
Jak w USA, tak i u nas zdecydmvano ~ię czerpać 
z t go, co już wypróbowane i mniej więcej goto
we: adaptowano na libreLla literaturę dramat ·cz
ną lub prozę, niejednokrotni zresztą cudzoziem
sk1cl1 autorów . W pierwszym etapie, najchętniej 
s~ęgano po „dobrze skrojone" stare farsy franc u -
kie Fcydeau i Hennequina, których dowcipne ir.
trygi i sytuacje gwarantowały widzom doskonala 
:-:abavvę. Ryszard Sielicki napisał muzykę do świet~ 
nej adaptacji „Damy od Maxima", Władysław Sk
wiński do „Pchły w uchu", Tadeusz Kierski do 
., le kłam, kochanie ', Piotr Hertel do ,Opiekuna 
mojej żony" itd . itd. 
Adaptowano naturalni · także i l iteraturę polsk::;: 

Jerzy Gaczek skomponował musical „J eszcze Dul
ska" (wg „ Moralnośct pani Dulskiej" w adaptacji 
Minkiewicza), Jan Tomaszewski „Boso, ale w os
trogach" wg Grzesiuka, Andrzej Hundziak „Karie
rę Nikodema Dyzmy" wg Dolęgi-Moslowicza, Au
gustyn Bloch „Pana Zagłobę", na motywach „Og
n iem i mieczem" Sienkiewicza„. „Pan Zagloba" 
( 1972), to już była pozycja spełniająca w iele \rn
runków dobrego musicalu . Widowisko barwne, to
czące się w świetnym tempie przy ustawicznie 
zmieniającej się sceneri i, z licznymi scenami ba
letowymi .. Brak jej tylko było jednego choćh . 
wielkiego, nośnego przeboju . ale poza tym (dość 
istotnym zresztą) mankamentem, muzyka Blocha 
była doskonale trafiona, dobrze oscylująca między 
przystępnością i atrakcyjnością dla szerokiej pu
bliczności, a poziomem art st 1cznym wiążąc. ·m 
dla kompozytora klasy Blocha. 
.P.rapremi rę „Zagłoby" przygolo\\·ał Teatr ::\lu
zyczny w Gdyni, który kierowany wówczas przez 
Danutę Baduszkową był placówk:1 szcz gólnie za-
1użoną dla rozwoju naszego musicalu, wystawia

jąc największą ilość premier pol kich ul\\'oró•\. 
Dla tego teatru Jan Tomasze\nki napisał „Kapra 
królewskiego" ( 1969) - mu!;ical o gdańskiej te
matyce, który chociaż bohaterem czyni Jana z Kol
na i na scenę wprowadza samego Kazimierza Ja
giellończyka, w zmyślny sposób \dącza \\' par y
turę także sambę, rock'n'roll i jazz. Dla Gdyni 
J rzy Derfcl skomponował „Majcher Lady" ( 1973) 
- polską parafrazę „11y Fair Lady", w której 
(w libretcie Marianowicza i Grońskiego) panienka 
z bardzo dobrego domu uczy się knajackiego slan
gu od cwaniaka z przedmieścia, w Gdyni Jerzy 
Milian wystawił premierę „Sindbada żeglarza" w 
wersji odpowiedniej dla młodych 1 starszych, tu
taj też Leszek Bogdanowicz zadebiutował mu. ica
lem „Prawo pierwszej nocy" (1974) z libre t m 
Jurandota opart) m na ciekawym i zabawnym 
(choć jest '"" akcji jeden trup!) pom: śle. 



Poza Gdynią również zresztą działo si ę niejedn . 
Powstawały musicale beatow - od „Dziś stra
szy" ndrzeja Zielińskiego (1972) po „Sen noc~• 

letniej" Marka Ałaszewskiego (1974), pows~ala 

rock-opera „ aga" - zbiorowe dzi ło grupy ::\it. 
bi sko-Czarnych (1973) itd. itd . ... Ale dwa pra Y 

dzi1,\·ie interesujące utwory powstały i krą~ly 

.iak gdyby poza utartym zlakiem scen muz · ·z
nych. Pierwszy z tych talentów, to Katarzy na 
Gaertner ,a j j utwór, to musical-śpie\vogra tdo.56 
to oryginalne połącz nie) „Na szkle malowane:", 
7 t kstami Brylla (1970) . Wprawdzie premiera .:- a 
szk le malowanego" odbyła się w Oper tce \\'1oc
lawsk iej, lecz później, kolejne insc nizacje były 
dziełem przede wszystkim teatrów dramat. ·c;;
nych, a wykonawcami byli nie śpi wacy, nie tan
cerze 1 cz po prostu rozśpiewani i utalento,•:a. i 
aktorzy. 
Podobnie zresztą z „Cieniem", ktróego prapr -
,mi 'ra w reżyserii Jerzego Dobrowolski go cdb,·la 
ię (1973) w \Varszawskich „Rozmaitościach„, a 
następną znaczącą inscenizację wyreży erował 
Kazimierz Dejmek ,,. łódzkim Teatrze Nowym.„ 
„Cień" to dzieło drugiego obok Ga rtner intere
su jącego talentu w polskim musicalu, Macieja ~Ia
łeckiego, a także dzieło w i lkiego tal entu litcrac:. 
kiego Wojciecha Młynarskiego . J\lloim zdaniem 
„Ci eń " pozostaje jak dotychczas najcieka\\·szą, 

najbardziej senso\.vną próbą polskiego mu icalu, 
nawet jeżeli jego konwencja ni jest ściśle musi-
alowa. 
Młynarski nazwał „Cienia" bajką muzyczną dla 
dorosłych. Jest to oczywiście określenie słuszne, 

zwłaszcza Z\Vażywszy rodowód libretta; Młynarski 
n pisał je wg sztuki Eugeniusza Szwarca, opart j 
na znan j baśn i Ander sena o człowieku, którego 
cień - d'zięki in trygom i podłości - zysku je nad 
nim władzę. Ale w bajkowej konwenc ji, Hynar
ski bardzo ostro, bardzo t rafnie i jednocześnie bar
dzo dow ipnie, zabawnie, przedstawił probl m 

władzy i jej naduży\\ ania, probl m godności ludz
ki j narażonej na upokorzenia i sz" kany, probkm 
uczci\\Ości wobec bliźnich i wobec samego siebie. 
Libretto pełne satyrycznych aluzji do wspókz s
ności, mądr i operujące doskonale brzmiac: ·m. 
p recyzyjnym jęz kiem zyskało \\' nowocz~s;1ej, 
niemniej bardzo melodyjnej muzyce Małeckiego 
idealne partnerstwo; premiera '' teatrze Rozmai
t ści była wt lkim sukcesem obu twórcÓ\\', nkste
ty - t n sukces, ten „Cień", okazał si 7.110\\ u 
zym ·. wy jl}lko\,·ym; przez bardzo długi okres 1ie 

miał właściwi żadnej konkurencji w nasz\ 1 t

atrze muzycznym. Nie mial. Czy teraz ma?. 
:\I ' lę, że kolejna znacqca premiera , prcmi ra, po 
której może pozostać trwała. pnmi~e w dzie ·ac 1 

naszych muzy znych scLn, odbyła się dopier~ .. . 
przed paru miesiącami, w Gdyni . Wy ·tawiono 
tam „. musical? Rock-operę? Spiewogrę? Okreś
leni n ic jest najistotniejsze, powiedzmy po prostu. 
że \\ ysla\\'iono wido\\'isko Wojciecha Trzciński go 
i Ernc ·ta Brylla „Kolęda - nocka", od\\'olujqc"' 
~ię do najnowszych czaSÓ\\" - do naszych clzisiej
~zych dni i naszych dzisiejszych problemów, a for
ma art) styczna jaką autorzy nadali tej S\\ oisl ej -
granej i śpiewanej - public. ·stvce, godna jest naj
wyższego uznania. Drugą , kJnkurencyjną" poz ·cję 
dla „Cienia" przygotowuj ....... sam \Vojcicch ).lh -
narski, tym razem z muzyką Jerzego Det fla . Ich 
kameralny musical „Wesołego powsz..:'dmcgo dnia„ 
j st również artystyczn} m przd \\ orzeni m na zej 
rzeczywistości - poetyclum, trochG gorzkim, tro
chę zabawnym zawsze h-yczr:iym pisanym z s r-
em i ż~c7liwością dla świa i ludzi, cechUJ<)C":! 
twórczość Młynarskiego. Ale to jeszcze przv złość 
- choć już chyba bardzo niedaleka - narazie 
wii:c pozo taje „Cteń ', stale ni stcty aktualn>· -
ale może na szczęście nieco mniej niż dawniej -
stale uroczy, zabawny, prowokujący do śn.iechu 

i d~ prz my."·lenia t ·go i owego. Jak to u .11_ nar
skiego. 



rot. ,\CEK ż~nCHOWSKI 

MACIEJ MAŁECKI urod::ony w roku 1940 w Warszawie , 
w roku 1965 u.kończy! wars;:awskq PWSM w klasach 
kompo::ycji (u. prof. K. Sikorskiego) i fortepianu. (n prof. 
N. H ornowskiej). W l atach 1967-68 odbył. studia u::apel
niajqce w Eastman School of Music w Rochester (USA). 
Pr::ez pewien czas ro;;wijal dzialaLność pianistyczną wy 
stępując w kraju i za granicą w duecie fortepianowym 
:: Jer::ym Derf lem. 

Jako kompo::ytor posiada w swoim dorobku utwory ka 
meralne, chóralne i orkiestrowe. Przedmiotem jego s::c::.e
(Jólnego zainteresowania jest muzyka t e at ra l n a. Za
debiutował w tej dziedzinie w warszawskim STS. Do 
wa:':niejszych jego kompozycji teatralnych należq m. in.: 
„Oko" Jonasza Kofty, „Ćwiczenia z Shakespeare'a, .,An
tygona" Sofoklesa, „Cień" do libretta Wojciecha Młynar

skiego (wg. Andersena i S::warca), „Apetyt na c::ereśnie" 

Agnieszki O ieckiej. 

Maciej Malecki jest ponadto autorem muzyki do w ielu 
fzlm1iw, audycji radiowych (Teatr Polskiego Radia) i 
spektakli telewi::yjn ych. 
W latach 1973-79 skomponowal operę .,Awanwra w Recco''. 

1 
Col. JE:RZY ZACZY'.\Sh.! 

WOJCIECH MŁYNARSKI urod::!l się w marcu 1941 roku. 
Syn Mariana Młynarskiego, właściciela majątku Mlod::ia
nowo pod Miizskiem Ma=owiecktm, i niedos::lej .~piewac::
ki z domu. Zdziechowskiej, uc::ennicy profesora Gr::ego
r::a Orłowa . Stryjeczny wnuk Emila Młynarskiego, dy
rektora Opry Warszawskiej w latach 19!9-1929,jeclnego 
:: pięciu braci Młynarskich, :: których d::iadek Wojtka, 
inżynier budowal dużo w carskiej Rosji (m. in. miasLo 
Iwanowo-Wozniesienskoje). Spowinowacony :: ożenionym 
:: Młynarską Arturem Rubinsteinem. 
Po śmierci ojca w 1943 r. wychowywał się - a:i: do 19j7 r. 
- w domu cl:::iadków Zd.::iechowskich w Komorowie. SttL
dia w latach 1957--1962 na Uniwersytecie Wars::awskim, 
filologia polska . Praca magisLerska .:: dramaturgii Wit
kacego. W 1960 r. dzialaLność w kabarecie Literackim 
„Hybrydy", w 1962 r. ud.::ial w festiwalu studenckim we 
Francji , w tymże roku i następnym dwa programy „Hy
bryd": „Radosna gęba stabilizacji" i „Ludzie to kupią". 
W 1964 r. debiut w Opolu, dwie nagrody i tak pr.::ez ko
lejne c;::Lery festiwale . W 1967 r. pierwszy recital w Sali 
Kongresowej. W międ::yczasie - Radiowe Studio Piosen
ki, gielda piosenki, telewi::ja, praca w „Dudku", w 
„Dreszc::owisktL" (kabaret gro::y, jeden program, ale a:': 
1000 w 1ec::orów), „Podwiec::orki pr::y mikrofon ;e". Na-



groc!y, wyrci:::11iema, ::as:::c::uty. P 1erws::c pr6by ,c .,., -
1.rach mu:::yc::nych: komedia mu::yc:::na „Buiterfly-cl.a -c , 
.,Wielorub Goliata" 1 „Trędowata" jako musical . \\"yt · -
dy, :: których u•ynikalo, ::e lubi: .Tacquesa Brela . .4::na-
1·oura, Bras ·ensa, Ch!opct)w :::e Studia „Semafor" u; P a
cl:::e ale pr:::ede ws~ysthm Gałczyńskiego 1 Kabaret S;a ·
s:::ych Panow, teatr swdencki w ::lotym okre ·1e (B m
- Bom, STS, To-tu) , 01,ud:!:awi: i ballady francuskie. 
W 1972 r. - debiut serw. Libretto operowe „llenruk ·•1 
na lou·ach · wg Wojciecha Boouslawskiego ;:: mu:::yka ra
rola Kurpińskiego . Po ra_ pierws:::y teksty ·tylotce, p- •
bra•w w knst um, archai::.owmi» Premiera w Teatr::!' 
Wielkim w Łod:::t, reży.·eria Ka::1m,er::a Dejmka. W 1913-. 
- librerro musicalu „Cieli" wg bajki Andersena na . o -
s aw1e komedii Eugenius::a S:::warcó „C::lowiek i c'cn„ :: 
mu::lfkq Macieja Maleckieoo, praprem era w u·ar.~::aw m 
1eatr:::e Ho:::maitości. 

W 197-l r . nowe 1lumac~enw 1 adaptacja „Z11cia par 
/..:,eąo" Of1e11bacha dla Opcrc1ki Wars:::au:shej . W 19';o r. 
l1bre1ro opcr11 „Kalmara, c:::yli 1a .1emnc ::aślubiny'' na mo
r ywach llbretta Ka:::imier:::a Brod:::i1isk1ego ;: mu?yi.:q l\. -
rola Kurp il1.skiego, wars::awska Opera Kameralna, rn c -
n1:::acja Amerykan na Stanleya Fcdys:::yna. W 1979 r. 
brerto operowe „Awanrnra w lłecco" w TW w War ::: -
1.de (prapremiera n lipcu), oparte na upuw1eśc1 ::: llsr 
Antonceoo Eclwarda Odyńca, wc>dle kwrej mia! ::a 
rego pom11slu sJormuŁować w Genui Aclam M ick"eu· c::. 
Mu::yka: Maciej Malecki, re:!yseria : [{a;;1m1er:: De11. k . 
W tych lai ach popadł· jako pzosenkar:: w ur::ędowq 

laskę i ::najdou:al się na niepisanym indeksie . Dop c r , 
w lżstopad::ie 1980 roku - recllal w tealr::e Buffo, „. 
grany c;;ę.~c1owo na plyli>. Obok piosenek e1apo1cych, -iJ· 

ciory owych, ktlkanascie starych, ale ::apomnianych. e 
popu.lary;;owanych w latach niedawnych w 1r, u: rad t" 
na spotkaniach . Ostre, wyra::1ste, br::miq ju:! nic t .'e 
akwal nie, co - J)roroc:::n. Oni? wlaśnie .::ostaly :::arejes· •o
wane 11a plutę: „Układanka", „Babcia", „Ballada o w• -
cie", „Sytuacja". „In:!11111erow1e dus::" (dwie ostarnie no
chod::q tak:!e :: ostoi niego musicalu, pr .ygotou·ywanc o 
11a scenę w Teatr::e Mu_yc:::nym w Gdyni pt • • ,1\' '.10le o 
pows:::edniego dnza"). 
Za.~1newal te:! nowq pwsenkę, :: wr:::cś11 a 1%0 r. „.,la a
tnn plyv~ack1 Sopot-Pucl." (mrnircporta:: o wydar.::en ach 
sierpnia 1 wr.::efoicz, : pr::: •jr::ystq metafora). lV qrucl n 
1980 r . ::.apre:::eniowano w te!ewi::ii jego 1eksty, t 'lO

wiace parafra:::u plflsenck nic:!yiqcego \\'lod::imier.::a \\' -
·ock1ego. lonatu :: .4.drzannq Godlewskq, uk1orką 
senkarkq, ma troje d::.ieci: 16-letniq Aga ę, !J-lct111. 
linę, 9-m1c1m:c:nego Jana. W marc<t J!Jq .u'.u ul 
c_ccrcl::: e:ici lar. 

MY~LI 

MŁYNARSKIEGO 

() PIOSEXCE 
,\Jo:::e być 1 a dep es::: q, mo.:e być w ·:::Jslkim dobri,m 
w nas::ym dniu pows:::eclnim. Bywa idwcyc:::na, pr:::ebrana 
w bzaly smokmg, krctynska „ . .4.!e może być - mora-
1,stką . 

O ŻYCIU T OWARZYSKIM 

W jego odrodzeniu jedyna nad:ieja . Wierzę, ::c ::mar
iwychwstanie. Zanim kw.~ sianie się bliski , niech, na po
c::qtek , bęcl::ie trochę bliżs:::y , ::najomy. Niech. ::ac:::nie się 

wymieniać poglądy, ro:::mawiać ;; sobą. 

O AMBICJACH 

Wierność sob ie, :!eby be:: wstydu, be:: kon iunkc ~iralz::mu 

wchod::ić „w sytuację" ... I l epiej, więcej, fajn iej - ;u:: 
mówi!em. I teatr muzyczny - pasja serio i najwięks::a. 
ChciaLbym n apisać może operę wspólc::esnq o r e r a::, 
może musical , mo:!e bajkę? Zrob ić r::ec::, która w form ie 
widowiska mu::yc::nego opow ied::i.alaby o nas::ej jakiejś 
1ragedii i .„ wielkości . Aibo film muzyczny na miarę ... 
„Czlowieka ;:; marmuru". Jakieś chóry wspaniale - chór 
„Solidarność" np. - można to ·ob ie pr:ecież wyobra:::ić ..• 



O L UKSUSIE 

Naiwięks::y : 11ie:::ale.:no.~ć . P1sa111e be:; erarn, il .sicb e, 1e::
dyrel·1yw, clla ·iebie, :::a sieb'c, co najwu::ej - dla 1 

nięd:::y (co nil- o:::nac:::a, ::e 1He ma ro buć pisa11 c pr::. ;
::. wolle). Be::: pr::ym11su reaoou•a11ia w cilfJr:e, be:: bara
niego bek11 . 

O NO \.VO MOWI E 

Drno1 ję.::yk polsk,. Ga:::.e1owy, lryburiowy. rcfercuo ·u . 

. \'icc.::yielny. r ll!ra: od poc::qtku tr.::eba pr:::ywracać lo
u.·om 1ch ::.nac:::enia pil•rwozne .lakie rrare iuf: ... 

O :MARATONACH KADAHETO\\'YCH W OPOI.T 

Lu bdcm tam wysti;potrnć. Kit!dy je :::l1kw dou:crno n c b 
Io ju.:: od::1c su: prod u~ owac. Zu las::c:::a, .:.c pr::ys ~ł11 
oora1,1c-e11io ... 

O TE.lTHZE 

' l.<tlJJq u; 1earr:::c> cuclow110.~ć, bajec:::.110.~t:. fant.a.·• t! < :::. o · . 
. Wu.~::q c:::,1ć su; tam c.::amwa11y, wprowacl:cmy w 
w irrnoiić ... 

O SYTUACJI OT3ECNEJ 

M6wiq clo mnie : c::11 111. l:ocha11y, w tej ~111uacji, e a::: 
pr::11.~1m1es:: jes:::c:e ostr:::cj, c::y su: .::a/ap1es: no tej 
ral1: bo mo:':na , bo 1e.~::ys!"J1 ... Odpowwcium: .~tarom 
ale ani rus:: - tera:: wlaśnie n e eh ·e rn r się _; r _ -
~u w a ć, ani rus:: ... Uac::ej 1w powa.:.111e, rac::ej .n 
forma, nie kompromis , oc::::.11•. i.~ciC', ale • mo.:c sh1,,;e 
Po~-uhu:ame 1o::samo.ki ... 

O POl.ITYCE 

Zaws::e nrn1e 1111erl'sowu'a. Plus pr::err11a11y 

- 111q ::.wia.::anc. Pr::ecre_ 1 w teatr::e m11:::yc::11um 
wlasn,e pr::yc1qua m111e najmocniej 

JC! formom s10rym, banalnym. 

życiorys i my lt \Vojc1cchc.i \.1 łvnar J.: , 
opracowano na pod~taw1e .1 rr~·kul11 Tcr"'Y Krzcmi(•ń .• Ji.lł~·n r k " 

(,. 1· u1tura•• z :.! 1-:?8 ~rucl.ira 1980 :ok ) 

1y~. JADWIGA CZAHXOCKĄ. 

„ 



WOJCIECH MŁYNARSKI 

Nominuję! Aprobuję! Nie pozwalam.' 

lVomt, i•! ,1prolrnję: Xie po::wclam! 
- po/;!11cha ·cie jak w mych astacl~ br-miq te lo • 
n,o[fę nvnv1ć je stanou:c::o albo ;; .::alem 

mouę wes chnqć, ?Hm powtor::ę .1c na ou:o 
moaę z furia s::arpać pr:;y tym na km1 ocl~·e.::-

1 !LO clec y:ję pat et yc:: .111m JJOPT::CĆ (le.~tem 

<lribrym wujkiem b11ć nci mam pr::ccl ·oba mlod:: e.: 
.'?o::ka::uję.' - ody tal.: n.i\w•i:. w em :e ·estem. 
A {idy Cl re 1.:to 
;r::1:c~1/llc; znne mej u:ol 1 

.Vie <loi·ie sitt .' 
l.1c::.1 sri;o ro 
:e mogę t<1e po::u•olie 
jc:el i cltrc: ! 
<loklacln,'! ·nać 
powodciw mej odmowy 

nie mu~::ę sam 

Lic::y się to 
:e tnlli chylq alowy 
bo wlad-ę mam.' 
FRAGMENT AHII CIE.\'l 1 - ,tKT III 

Il<(/( / 1'JCI /lflJ(llCI //I li 

ZUZI I:..A V IL. l'CI JGld 

1·" .lltac a 
JlJ 1-lltYłr V! I .J,)<.]I 

Opruco valltl' ri.ip•ala , 11 ut1t1l11c11u 
EDWARD A~<TCZAK 

lktla/·cja 1;lw • urr 
r. \!tJL'l.JL\ w;d, ·z. -·Il 1L< >WI 11 

C'w111t1 !Str. li) 

11 111c:J~n1 
tJ UTA llltOUNlb\'.. A 

K 

W. \\HZ}:NLAI. 

U /, IJIJUL"I l, 

race fr-yzjcrskiu 
WIESŁAWA AhTCZA KHYSTY!\ A KARBO\\ s1.;A 

Hwi atla 
WlESt.AW Jl:.ZIERSlU, RO:\~AN STASZAK, 
ICRZYSZTQJ,- TRZ~.CIAK 

H<:kwl,ytony 
STJ\ "!SŁ.A\'< K.\Sl'HZAK, TAD L· US:l 1·u1--uL:;1 

Or •anlzacja Y.idownl 

SI• dzlba - O,\, "!ELA ClCllA 

Teren - KRYSTYNA RUDA 

1 1 .• lu ~ Ct'n 

H ::.ZKU\', l:)t• \, UZE. •, 

111 HNAliD I I. Rt ZI"\\ 'Kl, 
j 11;(.\'SZTCI~ ' l I ,( I z1irr; IF:W LA\ lN I'· 
\\OJClEl:li l'OLUI. l L!.L, LOHZIGURZ WA ZAK 



lti':KL.\i\1.'\ TE:\TI \L!'-. \! Ni1· 

i:anhil nią na\\ d ::.:1.111 \\'u ,i
l'icd1 Il•>l:'U Jam,ki ... . fal wi<;I' 
:si dzi\\ ii· .ici;o I aliskim n-1-

slc;p1·1)111, ie dbali oni l>r:t.l·dc 

\\s1.ystkim o tlobrc :-.to unki /. 
n·cl:lkl'iami tutejszych gazel'! 
:\limo, ii. slylislyl a praso11·ych 
inseratirn· brzmi "ic;r dzis 11il'-
1·0 osobliwie - zgódzmy się, 

że IJyla to r klama oblirzon 
na le sam • 1·0 lłzi::' 1-l<i bo~Ll,i 
1·1.c;~1· i (')11l!'iai.b) Jlubli1·111osC'i 

lcatrahw,i: 
• • 

SZCZEG()LN.\ \TR.\KCJ \': 
.„ W anlrakc·ic benclisantk.1 
(i>. Si1·11nicka) ods11iew:i. \\al
czyka „D\\ .i diabełki" i kom-
11111.yr i<: 1".B. .„ SIO\\ a l\:ul'l-.l: 

.• Vuu~ Hes lrn1> belle" .„ „Ka
lis1,;win"' :!H.01.1871 

• • 
· \ scE'rn u.mznu 

małpy, :i:yrarc. \\ c;ia, c:rcr11 o
nosi or:nh Indian, braminil\\, 
C'lc pl<n.ic; sl;1llrn i kole.i :;cJa1.-

11ą .•• l . .l'nrl ri1:i: 11<1ul. 1 Io s\\ iala 
\\ l111ia1'11 n. it-nuł1.ir.,i„riu" .J. 

' 

A NY 
' 

,ł I ' i°J ,. •.,) ' i · /,:111i11" ,, 1.11:;. 

1877 „ 
„. :'li.\ srT\ I·: ulożon_y b ·<Iii" 
na 1.al,•11ir1.cnir rebu z i)
" ,;Th o .ob do nai::-rod;'I'. Kt • 
pieni ,,. " ciąi:-u I>i ciu mi
nut •Hli:adnic :111aczcnie -etrzy
ma :!5 rubli, drur:i za~ bilet 
i;ratis<>\ ) cło krzcs<'l na 1irze
l';<H M'ZOllU ktnit:'gO. ,,Kurier 
K.1 r.,ki" 15.08.1!105 

• • 
llASLO: „. O\\O.„t•!'': Tl Jt:'ljto;f; 

G nr.rnu z \l'OL. · 1i1E.I! Tr
alr 1,ral,0\1ski vod d) rckr.i;1 
T. l'ilarsldcgu! Dzi~ w sobot<; 
l t-ri.:o i ,jutro w niedzieli; l:!
-1·~0 tdar<«l 1'111 roku od1·gra-
11·1 hrll1.it• s1·11s.1r .1 ,jn;L 1101\ o~, ·. 

\\ \.L \C :t"I·: J'U.\" O Gł 

:\I.\! „Panna l\Jaliczc11ska' 
si.tuka w 3 :~idach G. Zapol
skie.i .. :ztukr, tr, grano 11 \\'ar
szawic, Krakowie i L11·011i• t. 

nirb)'ll«•łl'm 1rnwodLrniem. :\R
rrsC'l GR \.I . BEZ s FLE
lt.\!!! „Gazeta Kaliska" 

• • 
.n:OY~.\ OK.\ZJA:' „. Slan i
sl.111 I'r:i:yby:.11•11 i.ki n:ulcst.d 
pod adresem pani Milosz sC'e
na ri us1, tr.i szluki („Śnieg"). 

.\1:!or 11d1iclil zcZ\\ oll'nia 11.1. 
odc;;ranic swego dramatu tyl
i o jeden r.t.z t.i. na be ncfis („.) 

11. l\Jilos;i; 
I J.03. l 903 

„G.vcta Kaliska" 

• • 
l'f;S\ IF;<.;E~JE dla sztuk i: „. 

'H 11110 ".nml i ego honorarium 
pobicr:inct;"O przez arly~tk (W 
O 1łon - S11snowl>ka) clyrckc j.1 

1·1·11 11ic porh1 ~ isz<L „ . ,,C.azcLL 
1 ... ali:,,k,1" :!!J.0:?.1910 

• 
Z l'O\\'<. UU ( E 'L:llll\: ... Zł· 
hy sobir „niatl1•!'f1111 11~sta11i-

' la I ali:ska 1rnblirz110~1·, gdyby 
nil zainteresowanie sic; szt u
l <\, ktc:ira (.„) clo nicda11·na :r. 
111111 udo" 1·t•111.ural11yd1 u im· 

IJ, l;i 1:1hro11io11; („UJ.il' ·i :-ton-

,.„„ l\1. Gn1·f\ic,1:-<1) „(;:z•la .f\a· 

liska·• J0.02.1007 

• 
SKtiTECZ~i\ b~' \\ala l i „;in
hr<'klama". D cydO\\aly o ni<" .i 
na 1>rzyklad wzglc;dy JJOJit HZ· 
no-palriulyczne: 
„.Tale radosnej nowiny nic mo
żemy przyjąc obojc;tnie~ Tealr 
niemiecki w Kaliszu. Ale ż~rl 
na stronc: p. Bernard nicd1 

sobie daje przed ta wicnia gdzi 
mu sic; podoba, cllo "by na,llc

J>ie.i zrobił '' róciwszy do S \\ \l

,je.i germańskie.i ojczyzny, Ka
lisz nirch jednak ominąć ra<·zy 
o 1·0 go uprzejmie )lro:silllY 
„K<tlisz:1.nin" 10.01.1873 

• • 
„. LUB ELIT.\RNE snobizmy, 
J,ti1ż bo" i m z „towarzy l\\ :l" 
\\'ybral sit; na lak anonsowa
ne 1irzcdstawienie: 
Podajemy do wiadomo:Sci 1>. 
Obywateli, kli1rzy nu,.ią zamiar 
11 ys l;1.e swą służb folwarcn1:1 
na „l'rzcora JJaulinów" (Ó\\ -

1· ,r,esny szlagier i.ccniczny) ie 
przedstawienie to odb dzic si 
11· nadchoclząrą niedziele; J)lln
klualnic o i;odzin ic 3 po 1>0111-
tlniu „. „ 1· uri1·r Kalhl i" l~.03 

I !1111) 



ZAMOWLENl 1l 
!la bi l etu zb iorowe 
1nosimy l<-ieru wać 

do Dz ialn Organizacji Widowni 
- tel. 730-47, 730 -48. 
Przedsprzedaż biletów w /,asie 'l'catru, 
Kasa czynna codziennie 
oprócz poniedziałków 
od godziny 9.00 do 13.00 

i od 16.00 do rozpoczęcia przedstawienia; 
w niedziele i święta ·• 
na 2 godziny przed rozpoczęciem przedstawienia 
Tel. 730-47, 730- 48 
PRZEDSPRZEDAŻ 

lJilctów indywid1mlnych 
zbiorowych 
oraz dla grup zorganizowanych 
prowadzi również Polskie Biuro Podróży Orbis 
w Kal is::u, ul. Sródmiejska 113, 

tel. 738-16. 
Tliuro Orlii>n cz11nnc w clni pows.:cdnic 
(Hl [/"(I . /fi .O() do 17 .UU, 

w sul;u t !J ud lU.OU do 15.UU. 

I<DA z. 4275 n. 1.500 szt. P-25/38ł - 'l.81 

Cena - li zł 


