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Lucy Maud Montgomery, slawna pi
sarka kanadyjska , autorka cyklu po
wieśc i o Ani z Zielonego Wzgórza i je
dynej powieści dla dorosłych - „Błę
kitny Zamek" 
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BŁĘKITNY ZAMEK 

Pamięci Barbary Kostrzewskiej 
której zawdzięczamy prapremierę 
„Błękitnego Zamku" 

Jest zmierzch. Pada zimny deszcz. Powietrze przesy
cone mgłą ziemia błotem. A ja właśnie wróciłam z dłu
giej wizyty w mym hiszlpańsllcim 'Zamku ... Godzinę le
żałam na dywanie w kraju mar.zeń ... Czy jest Pan tak
że właścicielem zamku w Hiszpanii? I jak często by
wa pan tam? Ja biegnę doń o zmierzchu, w pozosta
łych chwilach l.lbyt zapracow.ana, by pamiętać o swych 
obowiązkach księilniczki ... 
„ ... ten list Lucy Moud Montgomery, sławnej pis.arki 
kanadyjskiej opowiada nam genezę „Błękitnego Zam
ku" jedynej ksią:ilki jaką na.pisała dla dorosłych. Jego 
adresatem był młody poeta Ephraim Weber. Do niego 
pisała w roku 1905: 
" ... ostatniej zimy napis·ałam książkę. Nie powiedzia
łam o tym :nikomu ani sł.owa, bo desperacko nie wie
rzę, że znajdę wydawcę (. .. ) Nie otwieraj szeroko oc.zu, 
wyobrażając sobie że •to powstała wreszcie wielka ka
nadyjska powieść. Nic .podobnego. Jest to zaledwie mło
dzieńcz.a opowiastka dla dziewcząt. Chociaż mam cień 
nadziei, że i dorośli polubią ją nieco.„" 
„ iVIłodzieńcza opowiastka" nosiła tytuł „Annof Green 
Gables" - „Ania z Zielonego Wzgórza" Rękop.is od
rzuciło osiem firm wydawniczych Lucy Maud Montgo
mery cisnęła go do starego pudła po kapeluszach. Le
żał dwa lata. Znalazła go na wiosnę, gdy na Scieżce 
Brzóz znów zakwitły konwalie. Spróbowała raz jeszcze 
i oto ... „Dzisiaj jakJby powiedziała Ania, zaczęła się 
„epoka" w moim życiu. Nadeszła moj.a książka. Muszę 
wyruać, że to wzruszający i cudowny moment. Trzy
małam w dłoniach moje zrealizowane marzenie - na
dzieje - ambicje" - zwierzała się 20 ozerwca 1908 ro
ku w liście pisanym do Ephraima Webera, mężczyzny, 
któremu po latach zadedykowała swą opowieść o mi
łośc.i przemieniającą nieładną starą pannę w szcześliwą 
kobietę - „Błęildtny Zamek". Biografowie doszukują
cy się zbieżności między życiem pisarza a jego twór
czością nie mają w przypadku Lucy Maud Montgo
mery problemów. 
„Ania z zielonego Wzgórza" i ,,Emilka ze srebr:nego 
Nowiu" są właściwie autobiografią . „ Błę'kitny Zamek" 
w pewnym sensie także. 
„Urodziłam się - bogom dzięki - na Wyspie Księcia 
Edwarda" - tak zwykle zaczynam swój życiorys. Ar
chiwa wyspy obianej zatoką Swiętego Wawrzyńca, gdzie 
urodziła się 30 listopada 1874 roku. pełne są nazwisk 
przodk<Y\v Lucy, pionierów przybyłych ze Szkocji do 
K anady w XVIII wieku. 



Była sierotą. Dzieciństwo minęło jej w wiosce Caven
dish na starej farmie rodziców młodo zmarłej matki -
Margaret i Dawid·a Macneill. Dziadkowie byli szorstcy, 
ascetyczni i groź.ni. „W głębi serca byłam małą przera
żoną dziewczynką" - napisze Lucy. Bolesne pragnienie 
domu stanie się leitmotivem jej całej twórczo ści. Czy 
chce być mewą, różą, czy ,pszczołą, zawsze marzy o po
wrocie - do swojego domu, „gdzie bucha płomieó. ko
minka rzucający ciepły, czerwony żar". Edukacja mło
dej dziewczyny była skromna. Uczęszcza do callege'u 
w Charlottentown, kończy kurs literatury angielskiej 
w Hallfax. Zostaje nauczycielką, lecz marzy o literatu
rze. „Wiem że nigdy nie będę sławna - pisze w Dzien
niku - Chciałabym tylko mieć jakieś godziwe miejsce 
wśród ludzi pracujących w zawodzie, jaki wybrałam„." 
Wraca do Cavendish na Wyspę KsiQcia Edwarda. Klan 
zażądał by zajęła się babką, chociaż ta ma pięć córek 
Lucy Maud ma 24 l:i.ta. Przez 15 lat będzie opiekowała 
się babką. Pracowała w urzędzi~ pocztowym. Starzała 
się „Wolałabym żebyś nie p~akała - mówi babka -
to takie niestosowne". Gdy w rnku 1908 ukazuje się 
„Ania z Zielonego Wzgórza" następny rozdział życio
rysu Lucy biografowie tytułują „Sława". Do stawału li
sty od marynarzy z Pacyfiku, misjonarzy z Chin, kup
ców z Afryki, uczniów z Japonii, mnichów i traperów 
kanadyjskich. Niektóre były adresowane: Panna An.na 
Shirley, Zielone Wzgórze, Avonlea. D-ichodziły. Avon
lea - to Vavendish. Ukwiecona, odrzewiena wieś za
wisła na:;I morzem, miejsce, którego uroda ż:rje do dziś„. 
Błądziłc. drogą, której dała jej imię Aleja Zakochany<!:h. 
I ezuła się rozpaczliwie s.'..motna. Wtedy napisał do niej 
chłopiec dziękując jej za wiersz, który napisała o ma
rzeniu noszącym imię - dom. 
Tak zaczęła się listowna ~~rzyjaźń, oddallla, wieloletnia 
i nie zwykła. Lucy Maud i Ephraima Webera. Czuli się 
samotni i rozczarowani. 
Potrzebowali siebie. Byli i t::k do siebie podobni. Bied
ni. Marzycielscy. Poeci. Skazani na pracę nielubianą 
i męczącą. 
Czekają tęsknie na swoje listy. On zwierza s ię przyja
cielowi: „ Gdy piszę do Niej, moja ildebka wygląda 
nie jak pusta graciarnia, lecz jak zamek w powie:trzu. 
Korespondencja Lucy Maud do Webera (wydana w ka
nadzie pt. „Listy z Zielonego Wzgórza") to kronik:i jej 
dni w Cavendish, dowcipna, błyskotliwa, poetycka, 
szczera. 
„Jeśli żyłeś życie całe w sam~j wiosce, gdzie każdy jest 
tak samo dobry, spokojny, i mądry - i szczęśliwy jak 
każdy inny i jesteś natyle glupi, żeby robić Goś, czego 
inni nie mogą, a szczególnie jeśli jest to coś, co niesie 
odrobinę s ławy i pieniędzy - och! Nie potrafię Ci opo
wiedzieć tych wszystkch małych uszczypliwości, zlo~li
wości i zaw:5ci, których byłam celem n awet wfród 
swoch bliskich" - żaliła się Weberowi w grudn iu 1908. 
Taki jest los odmieńca. Lucy Maud ze swq fant3zją. 
wyobraźnią i poczuciem humoru jest odmieńcem. Ta
Jrn będzie jej Joan!la z „Błękitnego zamku", który n:i-

i~isze w roku 1926 mając lat 51, od dawna pożegnana 
z marzeniem o wiełkiej, spełnionej miłości i zadedyku
je Weberowi. 
Na Boże Narodzenie 1908 roku Ephriam Weber ożenił 
się z nauczycielką imieniem Annie. 
A Lucy 'Maud - była już wówczas od dwóch lat za
ręczona. Z wielebnym Ewanem Macdonald, pastorem, 
który robaczył ją .po raz pierwszy w roku 1901, gdy mu 
sprzedawała znaczki pracując na poczcie w Cavendish. 
DZ'iesięć lat czekał na kobietę, którą pokochał. Bo Lu
cy· Maud tak jak przysięgała, nie opuściła swej babki 
Margaret do os•tatniej chwili jej życia. Gdy brała ślub 
i żegnała swoje Zielone Wzgórze miała lat 37. Ale dla 
zakochanego pas<tora była tą .samą śliczną dziewczyną 
o kruczych włosaC'h i błękitnych oczach, która kiedyś 
sprzedawała mu znac~„. 
„Pragnęłam mieć dom, towarzysza życia. I dzieci... Prze
raża mnie przyszła samotnoś~. Nie mogę ryzykować" -
napisała. 
Została pastorową. Uredziła dwooh synów, Stuarta, któ
ry został wybitnym lekarzem i Chestera - po.tern zna
nego prawni·ka. Mieszkali po<l Torento, jeźtbili nad je
zioro Mistawis, które opisze w „Błękitnym zamku". 
Po latach „powszedniej szczęśliwości", okazało się, Ż·!: 
past~r cierpi na „p0W!l"acające atlaki malancholii". Sa
ma wychowywała dzieci. Zajmowała się parafią i do
mem. „Sława nie ułatwia mi wyrz1.1cania pop.i.ołów z f)ie
ca„." Czerpie sdły z powrotów na W~llScFJę. „P0W11acam 610 
życia. Czuję się przynależną tylko tu~" Stała diługo przed 
drzwfami zamknięteg0, starego d&ml:l', lk,tóry eipJ5ał:: Ja
ko Zielo!!'le Wzgórze. „N-ie mogłam się od n·:e~o oder
wać. Przec-ież nigdy s-t~d nie odeszłam". 
W 19S·j rok\:l Stuart zauważył, że matka gwałtownie 
"siwiała, a dłonie j.ej drżą tak. że nie może utrzyr:c. ać 
pióra. Ten syn Lucy Maud Montgomery, lekarz na bry
tyjskim okręcie wojennym, c.udem ocalał, gdy niemie
cka t~rpeda JllQzsadziła statek. Zycie uratowała mu za
łoga polskiego okrętu. 
W ostatnim swym liście do Elphraima Webera z roku 
jr.-j śmierci - Hl42, zam)"kającym ich wzruszającą, 
czterdziestolet:i.lią ko.respondencję autorka „Błękitnego 
zamku" pytała: - Jakie będą losy świata? 
Fenomen p:ipularności książek Lucy Maud Montgome
ry i adaptacji jej utworów, w Polsce stał się tematem 
;orac ma~istel'Sk.ich i wielu dysertacji nauk:owych. „Ania 
z Zielonego Wzgórza" uka'Z.ała się u nas już w roku 
1912, czyli zaledwie w cztery lata po pierwszej edycji 
kanadyjskiej. Od tej pory trwa triumfujący pochód ru
dowłosego dziewczęcia przez wszystkie pokolenia. 
Tłumaczeniem „Błękitnego zamku" ratowała się dziew
Cl.ijną ukrywając podczas okupacji. Teraz - w 1987 ro
ku pisze do mnie Polka, Marysia Golubosz, którą los 
rzucił do Nowego Yorku: „Bohaterki książek LMM 
poznałam w dzieciństwie i obcuję z nimi do dzisJaj po 
to by seree nie s·tarzało s.ię razem z ciałem". Młody chło
pak z Podlasia chce założyć dom dla sierocych dzieci, 
„by im stworzyć Zielone Wzgórze". 



BŁĘKITNY- ZAMEK 
musical w 3 aktach (17 obrazach) 

Muzyka: Roman Czubaty Libretto: Krystyna Ślaska, Barbara _Wachowicz 

WG. LUCYMAUD MONTGOMERY 

OBSADA 

JOANNA STIRLING - Anna Bajerska-Witczak,/ 
Katarzyna Góralczyk 

Abel zdun 

DOKTOR TRENT 

- Bogdan Kamiński 

- Antoni Urban 
EDDI SMITH - Jerzy Dzianysz v Rajmund Wolff v 

Michał Kuleczka STARY REDFERN - Jerzy Golfert 

TEKLA ) 
l ciotki 

- Teresa Bogdanowicz 
Jadwiga Kurzewska v 

- Janina Guttnerówna v 
Krystyna Westfal 

PARSIVAL, narzeczony - Jan Chmaj v 

IZABELLA J Joanny 1· 
Oliw.ii Piotr Czupryś 

LISTONOSZ 

OLIWIA, córka Izabelli - Maria Hoffmann v 
Bożena Scharf 

' 
Mężczyzna I 

Mężczyzna II 

Mężczyzna III 

Mężczyzna IV 

Barman 

GEORGINIA, kuzynka 
JoalUly 

- Aleks::mdra Rybacka 

BENIAMIN, stry j 
Joanny 

- Jacek Sikorowski 
Antoni Urban t/ 
R ajmund Wolff 

Choreografia 
HENRYKA KOMOROWSKA 

KLAUDIUSZ GŁĄBCZYŃSKI 

Asystent choreografa 
LUBOMIRA WOJTKOWIAK 

ZBIGNIEW STRÓŻNIAK 

Inspicjent 
BŁAŻEJ LICZMAŃSKI 

Reżyseria 
BOGUSŁAWA CZOSNOWSKI 

Kierownictwo muzyczne 
STEFAN RUDKO 

Asystent reżysera 
JADWIGA KURZEWSKA 

Dyrygenci 
TADEUSZ KMIECIK 

STEF AN RUDKO 

- Jarosław Patycki 
Wojciech Zyffert v 

- Janusz Peda 

- Marian Wojciechowski 

- Błażej Liczmański 

- Sylwester Pucek 

- Jerzy Bandel 

Scenografia 
MAŁGORZATA TREUTLER 

Kierownik chóru 
JOLANTA STAWOWY 

Kontrola Tekstu 
BARBARA BŁASZYK 

MAŁGORZAT A MISZTAL 



W roku 1984 p:rzybyła delegacja z ojczyzny pisark·i -
Kanady, by obejrzeć „Błękitny Zamek", prezentowany 
podówczas (po Wrocławiu i Szczecinie) na scenie Kra
kowa. Z UniversJty of Guelph pod Toronto przybyły 
edytorki wielotomowej serii „,Dzienników" i listów 
LMM, wybitne jej twórczości znawczynie: Prof. }!!ary 
Rubio i Prnf. Elizabeth Waterston. Gościem honorowym 
była synowa pisa.rki, żona doktora Stuarta, Ruth Mac
donald!, która napi.5ała mi po ebejrzeniu spektaklu: 
„Jakże niezwykłe są losy książek wędrujących przez 
kontynenty. Niektóre za gór.ami, lasami, oceanami znaj
dują swą „wodę żywą" i kwJllną ku radości w.ielu po
keleń. Tajemnicę popularności naszej drogiej Matki 
w waszym niez:wykłym kraju upartuję w tym, iż jej 
książki, tak jak dzieła najw.iękl;zych pisarzy literatury 
polskiej są przesiąmięte barwą i zapachem rodzinnej 
ziemi, a przy tym zawJerają w sobie coś - o czym mo
:ima by powiedzieć słowami waszego wi-elkiego Sien
kiewicza, cytowanymi przez Faulknera! „dla pokrze
pienia serc", to dotyczy ·każdego z nas. 

Barbara Wachowicz 

„Blękltny Zamek" 1 „zielone Wzgórze" czyli zrekonstruowana 
farma Cavendish na Wyspie Księcia F.dwan;la, dokąd wracała 
życ ie cale„. 

KIEROWNICTWO TEATRU 

Włodzimierz Krzyżanowski 
Jan Tomaszews·ki 
Tadeusz Kmiecik 
Stefan Rudko 
Jolanta Stawowy 
Jerzy Ban del 

Lubomira Wojtkowiak
Kizeweter 

- Dyrektor Naczelny 
- Dyrektor Artystyczny 
- Dyrygent 
- Dyrygent 
- Kierownik chóru 
- Koordynator prac 

artystycznych 
i astystent Dyrektora 
artystycznego 

- Pedagog baletu 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 

Karol Drynkowsiki 
Zbigniew Prędki 
Nina Stasz 
Renata Przybylska 
Błażej Liozmańsiki 
Barbara BłaGzyk 
Małgorzata Misztal 

- korepetytor 
- korepetytor 
- korepetytor 
- korepetytor 
- inspicjent 
- sufler 

!'Ufler 

SO LIS CI 

KrysityRa Arwicz 
Anna Bajerska-Witczak 
Teresa Bogdanowicz 
Katarzyna Góralcryk 
Janina Guttnerówna 
Jadwiga Kurzewska 
Aleksandra Rybacka 
Mirosława Swięcicka 
Czesława U~ban 
r;ożena Scharf 
Krystyna Westfal 

Pierwszy solista 
Jerzy Wojtkowiak 
Soliści: 
Elżbieta Kukla 
Fauzj.a Mierzyńska 
JeFZy M'<lćkowiak 
Zbigniew Stróżniak 
K6ryfeje: 
Grażyna Bieniaszewska 
Eliz.a Grabowska 
Dorota Gąsiorowska 
Ha:r.ma Matczyńska 
Zenobia Matecka 
Marzena Starczewska 
Mariola Sróda 

.J'an Chmaj 
Pi!-tr Czupryś 
Jerzy Dzianysz 
Bogdan Kamiński 
Michał Kuleczka 
Jarosław Patycki 
Jacek Sikorowski 
Antoni Urban 
Rajmund Wolff 
Wojciech ZyUert 

BALET 

Zespół 
Renata Andrzejewska 
Katarzyna Balik 
Beata Drag 
Aldona Kaczmarek 
Ewa Kusz 
Joanna Kycja 
Maria Mayer 
Mirosław Szarota 
Inspektor zespołu 
Zbigniew Stróżniak 
Pedagog baletu 
Lubomira Wojtkowiak
Kizcweter 



Jolanta Barciik 
Barbara Ciernioch 
Maria Hoffmann 
Irena Kamińska 
Marlena Kandulska 
Lidia Leondis 
Elwira Mączyńska 
Aleksandra Olszewska 
Janina Odwrot 
Hanna Sakowska 
Danuta Sękowska 
Alicja Stroińska 
Elżbieta Walczewska 

CBOR 

Zbyszko Graczyk 
Grzegorz Koralewski 
Jerzy Kubiak 
Andrzej Nowicki 
Janusz Peda 
Sylwester Pucek 
Janusz Sawicki 
Jarosław Sejfert 
Sławomir Semonowicz 
Marian Wojciechowski 

Inspektor chóru 
Janusz Peda 

ORKIESTRA 

I skrzypce 
Stanisław Gostyński 
(koncertmistrz) 
Maria Harajda
Wojciechowska 
Cecylia Biernacka 
Roma Krzyszkowska 
Jeremiusz Glensk 
Adam Gierak 
Zdzisław Wawrzynowicz 
Bogusław Wąsoiwski 
Wojciech Szewczykowsl·i 
Małgorzata Małyszczak 

n skrzypce 
Hanna Stefaniak 
Zygmunt Kurek 
Jolanta Hel"'•ig 
J arlm; ""' .C! 7 nffer 

Altówka. 
Waldemar Antczak 

Wiolonczele 
Antoni Penc 
Kazimierz Janiga 
Piotr Czerniak 

Kontrabasy 
Jerzy Budziński 
Leszek Szaniawski 
Józef Stolarz 

Flety 
Janina MaI'kiewicz 
Grażyna Lewińska 

Oboje 
Roman Wichłacz 
Barbara Musielak 

Klarnety 
Jerzy Werbiński 
Józef Rochowiak 
Fa.go ty 
Aleksander Szofer 
Ewa Skoczylas 

WALTORNIE 
Grzegorz Szumnarski 
Barbara Kwietniewska 

Trąbki 
Eugenillsz Pietrowski 
Jerzy Wojciechowski 
Tadeusz Czerwiński 

Puzony 
Stanisław Gruszka 
Tomasz Dylewicz 
Kazimierz Zielniewicz 

Tuba. 
Jan Witkowski 

Perkusja. 
Maria Anders 
Aleksander Myszkowski 
Andrzej Mazurek 

Harfa. 
Mirosława Bednarz 

Gitary 
Janusz Musielak 
Leszek Szaniawski 

Fortepian i organy 
Nina Stasz 
Zbigniew Prędki 

Inspektor orkiestry 
Jerzy Werbiński 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Andrzej Rogulski 

Henryk Brukwicki 

Aleksandra Ostrowska 

Jan Furszpaniak 

Włodzimierz Plachtin 

Józef Furszpaniak 

Krystyna Rabecka 

Stanisław Bigos 

Tadeusz Michalak 

Marek Werwiński 

Lidia Kozubek 

Sonia Burzymowska 

Maria Potrawiak 

- kier. techniczny 

- główny elektryk 

- kier. prac. kraw. 
damskiej 

kier. prac. kraw. 
męskiej 

tapicernia 

- obuwnik 

- kier. prac. 
perukarskiej 

- kier. prac. 
modelatorskiej 

- pracownia ślusarska 

- brygadier sceny 

- rekwizytor 

- kier. organ. widowni 

- kier. widowni 

Redakcja Programu 
DYREKCJA TEATRU MUZYCZNEGO 

W POZNANIU 
Opracowanie materiałów do programu 

Jerzy Ban del 
Okładka programu 

Waldemar $wierzy 
Zdjęcia z archiwum 

Barbara Wachowicz 
Reprodukcja 

Adam Płuciennik 
Wydawca 

Teatr Muzyczny w Poznaniu 
ul. Niezłomnych la 

cena 80,-zł 



W REPERTUARZE 

A. Marianowicz i J. Minkiewicz 

„MADAME SANS-GENE" 
kom. muz. w 3 aktach 

* L. Kaszycki 

„CZARODZIEJSKI PIERŚCIEŃ" 
bajka - musical w 2 aktach 

* F . Loeve 

„MY FAIR LADY" 
musical w 2 aktach 

* F. Lehar 

„WESOŁA WDÓWKA" 
operetka w 3 aktach 

* J. Tomaszewski 

„BOSO ALE W OSTROGACH" 
musical w 2 aktach 

* Domenico Modugno 

„RINALDO IN CAMPO" 
musical w 2 aktach 

* R. Czubaty 

„BŁĘKITNY ZAMEK" 
musical w 3 aktach (17 obrazach) 

* W przygotowaniu 
J. Derfel i W. Młynarski 

„WESOŁEGO POWSZEDNIEGO DNIA" 
musical w 2 aktach 

PZGMK 6 - 61579/87 - 10000 - B-6 1112 




