


Od reżysera: 

"Me and My Girl" angiei-
ski musical - typowo fa rsowe 
sytuacje, proste niewyszukane 
pointy, skeczowe dialogi, bez
pretensjonalna fabuła - mit mę
skiego kopciuszka, który j uż na 
początku sztuki zostaje księciem, 

Jerzy Gruza tu akurat hrabią - wszystko to 
podparte muzyką łatwo wpadającą w ucho, uś

miechniętą, optymistyczną. 

Gdy czyta się sam tekst - wydaje się, że to nie 
może być sztuka „na premierę" - i dopiero, gdy 
idzie na Brodway'u z powodzeniem 3 OOO razy -
rozumiemy, że wszystko polega na„. wykonaw
stwie! Aktorach, tancerzach, śpiewakach, muzy
kach, pomysłach, gagach„. Jak łatwo robić dramat! 

Teatr Muzyczny w Gdyni obchodzi w roku 1988 jubileusz 30-lecia. Fot. 
J. Uklejewski. Na okładce ilustracjc S. Kitowskiego. 
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Lambeth - to inny świat, 

Nie śpiewa ptak, nie pachnie kwiat. 
Lecz choć podobno brzydko tam, 
To wcale nie przeszkadza nam. 

Bo my bawimy się 
Byle gdzie i bez gali tej, 
A kiedy rozkręcimy się - ojej! 

Taki styl już Lambeth ma, 
Że tam w nocy i za dnia, 
Przez cały ro -
Tańczy się Lambeth Walk. 
Stale trwa ten w Lambeth bal, 
Każdy z każdą z Lambeth lal, 
Przez cały rok 
Tańczy tam Lambeth Walk. 

Człowiek tam pląsa fajnie , 
Po ludzku i zwyczajnie, 
Niech każdy z as tam idzie 
Znajdzie dzidzię ! 

Każdy niech do Lambeth gna, 
Żeby w nocy i za dnia, 
Przez cały rok 
Ćwiezyć tam Lambeth Walk - hej! 

Cały zespół Royal Variety Show tańczacy Lambeth Walka. W królewskiej loży 
Król Jerzy VI i Królowa El7.bicta. (t9:' 8l 
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Anghę można w równym stopniu jak Amerykę uważać za Ojczyznę 
musicalu. Tutaj przecież powstała w r. 1728 „Opera Żebrac::a" Johna 
Gaya. uznana za pierwowzór musicalowego gatunku (jej przeróbką była 
w dwieście lat póżniej „Opera ::a trzy gro.ce" Brechta - Weilla). Z Ang
li i przeniknęły na kontynent amerykański tzw. „ballad - op ras", a w 
sto ki lkadzi iąt lat później - głośne peretki G ilbe rta i Sullivana, z 
których zwłaszcza „H.M.S. Pinafore" by ła utworem wielokrotnie naśla

dowanym przez amerykańskich kompozytorów schxłku XIX i p czątku 
XX wieku (w Polsce zrobił przed kilkudziesięciu laty karierę „Mikado" ) 
W latach czterdziestych naszego stulecia Ameryka zwróciła dług Angli i. 
obdarzaj<!C ją swo im powstałym częściowo z angielskich su rowców ,,fa
bryka tem" - musicalem. Zastąpi ł on na scenach teat rów angielskich 
komedię muzyczną, która świ ciła tam tri um fy przez lat co najm niej 
trzydzieści. W latach osiemdziesiątyc h pale ·zkę przejęła zno wu Anglia, 
która dzięki A.L. Webberowi („Jesus Christ uperstar", „Evita" , „Cats" 
itd .) stała się prawdziwym centrum światowego musicalu . 

Komedia muzyczna stanowiła etap przejściowy między oper tk ą a 
musicalem. Odznaczała się mniejszą niż o peretka il ością muzyki. a za 
to większą dbałością o słowo mówione i sens librett. Nie znaczy to by 
libretta te musi ały mieć sens. ale w porównaniu z treścią ·operetek ... 

W mojej książce ,.Pr::etwlc::yc: całą noc" (WAiF 1979) tak pi a lem n 
ten temat: „ Libretta komedii muzycznych opierały się w za ' adzie na 
dwóch schema tach: „ Kopciuszka" i „Czerwonego Ka pturka" . Schema t 
I : uczciwa. lecz uboga dziewczyna poznaje ekscen trycznego syna za ne
go milionera .\ zględnie uczciwy, lecz ubogi ml dzieniec poznaj ekscen
tryczną córkę zacnego milio nera . Po uci znych i częś iowo lzawych pe
rypetiach ł ączy kochanków fi nałowa pi enka przypi czętowana poca
łunk iem. Schemat Il: dziewczyna . albo młodzieniec zostaj 'ł wplątani \\ 
ja ką· aferę przez wi lka, tj . przez nicponia. który zre ztą okaże się w koń 
cu wielkim poczciwe m. M y'l iwy tj. piękny młodzien i c ra tuje dziewczy
nę ( wzgl ędnie pięk na dziewczyna ml dzicńc ). po zym kochanków łą 

czy finałowa piosenka, no i oczywiście pocałunek" . 

Największym uzna ni m cieszyły si ę w Angli i komedie muzyczne nastę
pujących a utorów: Noela owa rda . który stan wił typ uniw rsalnego 
tw · rcy - wykonawcy („Bitter weet" - 1929, „Pril'ale l i1•es" - 1930), 
Yvora Novello („ J/am orous N ight" - 1935) oraz Viviena Ellisa ( „And 
.\'li to becf' - zabawna przeróbka „D::iennikó 11" Samuel · Pepysa z r. 
195 1 ). Na marginesie d dam. że w Warszawi grano przed woj ną z \ iel
kim powodzeniem na sceai Teatru Pol 'kiego (w okresie jeg fu zji z 
„Bandą " , 1932-33). hemarowską p rzeróbkę zabawnej komedyjki Ellisa 
,Ji ll " {p Iski tytuł - .,Jim i J il(') z Marią Modzelew ką i Eugeni usz m 
B do w rolach głównych. Po woj nie wznowiono tę szt uczkę w warszaw
skiej „ Ko medii" . 
Aż dziw. że wśród licznych utworów tego typu nie zdąż la t ra fi ć d 

nas przed wojną komedia muzyczna Noela G aya „M e and my Girf ', wy
stawiona w Londynie w grudniu 1937 roku i grana tam z gro mnym po
wodzeniem 1646 razy, aż do roku 1942. ki dy sp ktak l odbywa ły ię 

nieraz prz)' akompaniamencie bom b i a la rm wych syren. 
Co złożyło się na n iezwykły sukces tej bła hej komedyjki? a pe no 

przede wszystkim urocza muzyczka Gaya, ukoronowa na przes ławnym 

przebojem, który podbił cały świat tuż przed Il Wojną Światową . Prze
bojem tym był Lambeth walk. 

lambeth . to niezbyt wytworna dziel nica Londynu. położona na P-" 
łudniowym brzegu Tamizy. a lambeth Walk - ulica w tej dzielnicy ta
nowiąca duże i ludne targowisko. Tytuł utworu k ~a rzy się oczywi'cie ze 



specyficzyn ą au rą tego londyńskil~go .. Kicrcdak<1„ i p sk rnwo ko nt ras tu
je z arys tokratyczną atm sferą Hare/(1r I Hull . 

A więc - ażeby uni k nąć niep ro:wmici1: Noel G ay nic wprowadzi! do 
swej komedii muzycznej i : t n iej ącego j uż ut woru. lecz go skomponował. 

Lam beth wa lk jest przebojem, ut\ orzonym na u7ytek komedii .. Me and 
My Girf' . 

Z pewnością lambeth wa lk wpłynął na frek encJę londyńskiego spek 
ta klu, a le nie tylko muzyka odegrała tutaj istotm1 rolę . Komedia mia ła 
zabawne libretto i wdzięczne tek ty piosenek. za' w p stać Bi lla Snib o
na wcielił się as gwarowej (cockne_ wcj) farsy. Lupino L ine. B I to typ 
estradowca o do · ć ograniczonym repertuarze - na nasze stos unki np. 
specjalizuj'łcego się w tekstach Wiecha - a le ł<tczącego ich in terpn:tację 

z całym mnóstwem efektów rodem z fil mu niemego . Tania błazenada'' 
Nie sądzę. bo ta slaps tickowa konwencja nie dop uszcwla j dnakżc 
chw tów poniżej pasa. 

Noe l Gay by ł kompozy torem bardzo płod nym (napisał muzyk ę do 
około trzydziestu komedii muzycznych i tyluż fi lmów). Jak wielu twór
ców. za łoży ł dla dystry hu ji swyd 1 (a póżn iej i cudzych) utworów własną 

agencję muzy zno-teatral n<1. któ ra po śmierci G 11ya w r. 1954 rozrosła 
się do impon uj ącyc h ronniarów pod rządami jego sy na. Richarada Ar
mitage'a . n t właśn i e wes pół ze spadkobiercami dwóch współpracow
ników ojca - p pula mego librecisty. Art hura Rose. oraz nie mniej z.na
nego au tora te tów piosenkowych. Do uglasa Furhcra - postanowił 

przed kilk ma la ty do pr wadzić do ponow nego wprowadzenia „Ml' und 
1111 Girf' na sceny profesjonalnych teat rów Anglii i Stanów Zjednoczo
nych. Pro fesjonalnych. ho Noel Gay dopisał już po wojnie pan; nume
rów dla teatrów amator ·kich. Dodatkowa muzyka od nalazła się również 
- po długich i żmudnych p -zuki waniach - w przedwojennym nagra
niu radiowym. dla którego Gay skomponował urocz4 piosenk<! „Dziś 
·ło ńce w wielkiej formi " . otwieraj<!C'<! w nowej wer ~ i pióra Stephena 
Fry i reżysera spektaklu - Mik 'a Ockrenta - akt li. 

Prapremiera tej nowej wersji .. M e und 1111 Gir/" odbyła się w lon cl yń -

skim teatrze „Adelphi" 12 lutego 1985 roku . Sukces był osza łamiaj ący, a 
recenzje - entuzjastyczne. Podobnie miała się rzecz po premierze w no
wootwartym nowojorskim teatrze , Marquis" IO sierpnia 1986 roku. 
Sa m teatr. ulokowany we wspaniałym hotelu „Marryott" wzbudził za
strzeż nia, ale sztuka przyjęta została z nie mniejszym niż w Londynie 
entuzjazmem. Z mnóstwa gJosów prasy, niemalże bez wyjątku pozytyw
nych, zacytuję tylko wypowiedź czołowego krytyka teatralnego Clive 
Barnesa na łamach „New York Post": „To przedstawienie jest delicyjne. 
dnęki takim spektaklom Broadway zyskał obie sławę . Jest w nim hu
mor, muzyka, taniec, wdzi k, dowcip i wirtuozeri , która chwyta za . r
ce. Tak, to mi się podobało, podobało się niesłychanie i bez reszty" . 
„Newsweek" zamieścił świetną recenzję, zatytułowaną „Ro:: 'mieszanie" , 
z podtytułem : „Me and my Girf' zwala Broadway z nóg" , zaś na okład
ce, ponad wi nietą tytułową widniał napis - szarfa: „Me and my Girf' -
nowy szlagier Broadwayu". W recenzjach najwięcej uwagi skupi/ na obie 
wykonawca g/6wnej roli. Robert Lindsay. angielski aktor= prawd:iwego 
zdar:enia, wybitny odtw6rca ról s: ekspirowskich, a pr::y tym .rpiewak, tan
cer::: i clown o nieporównanej sile komicznej. Ja . oglądając spektakl w listo
pad::ie 1987 roku (nawiasem mówiąc ::dobyłem gratisowy bi/er wartości 50 
dolarów dzięki wysokim protekcjom - tylko tros:::kę poniżej Reagana.') 
nie widziałem już Jacka Lindsaya, ale jego następ ę, Jima Dafe'a. Jaki byt 
Jim Dale? Oglądając go . nie potrafiłem wyobrazić sobie, żeby ktoś mógł 
bvl lepszy. Podawał kwestie z n iezwykłym komizmem., tańczył rewelacyj
nie, śpiewał cza rująco. a jego clownada była czymś doprawd zwalają 
cym z nóg. Za ojował publiczność od pierw zej chwili. doprowadzi ł ją 
do ek tazy wymi cyrkowymi gagami (zdobył sławę jako wykonawca 
głównej ro li w gło' nym mu icalu , Barnum" !) i w og ' le królował na sce
nie od początku do końca przedstawienia, co miało tylko jedną złą stro
nę: że trochę ignorował partnerów. Podobno Lindsay dawał swym kole
gom nieco więcej szans.„ 

Nie chcę wdawać się tutaj w szczegółowe rozpamiętywanie nowojor
skiego spektaklu. W ystarczy, jeśli powiem, że był żywy, utrzymany w 
świetnym tempie, porywaj cy muzycznie i roztańczony do obłędu. Lam
beth walk stanowił ciągłe, niekończące się cre cendo. prawdziwą orgię 
muzyki, tańca i we oło.'ci , jakiej d lat ie zdarzyło mi się widzieć, ani 
słyszeć w teatrze. 

Oczywiście, warunki ultranowoczesnej sceny stwarzały możliwości, o 
jaki trudno skromniej ·zym teatrom, ale nie popadajmy w kompleksy : 

Scena ze spektaklu "Me anct My Girl" w Adelphi Theater w Londynie 



nie wszystko budziło mój zachwyt, wiele fragmentów komedii (m.in. ka
pitalne pierwsze wejście Billa) sprawiało wrażenie nie przemyślanych do 
końca . Aktorzy byli dobrzy, ale - z wyjątkiem głównego bohatera -
ich kreacje pozwalały spokojnie usiedzieć na krześle. Nie było zresztą 
czasu, żeby wybrzydzać - wszystko odbywało się tak szybko i sprawnie, 
że ręce, jak to piszą recenzenci - entuzjaści, „same składały się do okla
sków". 
Tłumacząc „Me and My Girf' miałem do rozwiązania niezmiernie 

istotny problem języka sztuki. Bill i Sally posługują sią w oryginale os
trym slangiem (tzw. cockney) ja zaś zdecydowałem się zrezygnować z 
gwary z dwóch powodów. Po pierwsze uważałem, że wulgarny język 
pozbawi parę Kopciuszków ich wdzięku, a po drugie bałem się zbytniej 
analogii z dopiero co wystawianą przez nasze teatry „My Fair Lady" 
(podobieństwa narzucają się zresztą w sposób nieodparty i nowa wersja 
komedii nawet w pewnym sensie je podkreśla). Po licznych „przymiar
kach" zdecydowałem się na wariant języka, który zastosował Tuwim w 
swych słynnych tekstach dla Dymszy. Był to swoisty cwaniacko-kpiarski 
bełkocik ekscentrycznego magika, bynajmniej nie pozbawionego dowci
pu, polotu i lingwistycznej inwencji, lecz nie zawsze trafiającego we właś
ciwy sens słów. Dymsza posługiwał się tym językiem w licznych kabare
towych numerach, a później często i w życiu . Odmiana tej wymyślonej 
gwary wydała mi się najwłaściwsza w ustach bohatera „Me and My Girf' 
ze względu na jego profesję ulicznego sztukmistrza, bystrość i wrodzone 
poczucie humoru. Bill nie jest mętem społecznym, ani prostakiem, jest 
raczej półinteligentem z zadatkami.na inteligenta i nie może wyrażać się 
w sposób (przepraszam za wyrażenie!) rynsztokowy. Oczywiście ekscen
trycznemu słownictwu towarzyszyć powinnQ analogiczne zachowanie -
ten język narzuca konwencję roli: Bill musi być, jak mawiał Dodek, „ty
pulem", a przy tym typulem niekoniecznie z prawdziwego zdarzenia. To 
zaś w jakimś sensie określa równiez słownictwo i zachowanie się jego 
partnerki, Sally. 

Życzę Teatrowi Muzycznemu w Gdyni, z którym dzieliłem już radość 
tylu udanych premier, kolejnego sukcesu nie mniejszego od tych, które 
opisałem powyżej. Bo wszystko da się osiągnąć , z wyjątkiem 50 „zielo
nych" za bilet. Przynajmniej na razie ... 

Antoni Marianowicz 

\1alarnia teatru. Przygotowywanie kurtyny i innych elementów scenogratu d< 
.Me and My Girl" 

I \ \ I BO / \ () '\ \ 

(Me and my girl) 

Bill: Życie daje w kość, 
Los człowieka jest nielekki, 
Gdy sam człowiek, bez facetki, 
Wtedy daje w kość. 

Sally: Ale da się żyć, 
Gdy ktoś fajny obok ciebie, 
Wtedy jesteś w siódmym niebie, 
Wtedy da się żyć. 

Bill: Wszystko było już do luftu, 
Siadaj i płacz, 
Lecz wróciło szczęście znów tu 
I teraz - patrz: 

Ja razem z nią, ona wraz ze mną, 
Jakże przyjemną nasuwa to myśl, 
Ja razem z nią, chcę jej namiętnie, 
Bo czuję miętę już nie od dziś. 

Ślub cichy wziąć w małym kościółku, 
W kumpli tych kółku , co bliscy nam są 
I będzie raj, czyli 
Będziemy w szczęściu żyli, ja razem z nią! 
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- Jak Antoni Marianowicz został a utorem? 
- Jako <!ziecko chciałem by · adwokatem. Była we mni jaka · dwoi-

stość natury - jed na cz ść moich zainteresowań ciągnęła do pi ania . 
druga zaś do realnej pracy. Myślałem, że zostanę adw katem, któ zaJ
muje i pi aniem . ak ie połączenie zawodów było często potykane 
przed wojną . Spośród pi z· cych - rejentem był Leśmian (wprawdzie 
był kiepskim prawnikiem - bankrutował n' et ja o nota riusz), zaś 
dobrym i wziętym adwoka tem był Jan Brzechwa . 

Jedn k wojna zmieniła moje plany. Wybrałem szkołę typu kon ulamo 
dyplomatycznego, podjąłem pracę jako dziennikarz i dyplomata. zybko 
1 chętme zapomruałern om ich marzeniach i pozostałem człowiekiem pi
szącym, bo druga strona m j go zatrudnieni , ta dyplomatyczna rów
nież zybko przestała istnieć . Jednak instynkt działalno'ci w pewnym 
ensie prawnej pozostał i p rzez wiele lat udziałałem się w ZAIKSie i in

nych in tytucja h zajmujących się chron· praw autor kich . MoJa obec
na dzia łaln ść nie je t tylk działal ności· człowieka pióra, a le również 
człowieka - agencj i. iestrudzenie zabiegam o prawa do wystawienia w 
Polsce nowych musical i. Jeszcze nigdy nie tanąłem wobec sytuacji plaj
ty, po_nsorzy, których pozy- alem zaw ze wywiązywal i ię z podjętych 
zobow1 zań. Być może te prawno-org nizacyjne i literackie zain teres -
wanie dziedziczyłem po moich przodkach, którzy byli na zm ianę: jedni 
arty ta rn i, drudzy businessmanami . C i. u których brały górę czynniki ar-

tystyczne byl i z reguły :.trasz li \.\-y rni .. go łod upcami " . kt ó rzy niczego \ 
życiu ni· · i<Jgnę l i . bo na d da tek wielk imi ta lentami te7 . 1ę ni dz na
cza li. Busi nessmcni by li I psi . M "j ojciec b ' ' człow iekiem interesu zupd
nie wypra nym z jakich kol tek a rtystycznyc h zainte resowań . 

- Pierwsze przek łady'! 

- Woj nę przeżywałem w bardz ciężkich warun kach i poci sza łem 
się jak mogłem . N ie roz ta a lem ię z .. K lubem Pickwicka„ i z drugą 
ukochaną k s 1<1żką - .. Alicja \\ krainie Czarów„ . il e „Klub„ p rzetłu 

maczo no niezby t wie rnie. ale z ja k imś wdziękiem . to.. licj ę' " przełożono 
w spo.ób przerażający . Jaka ~ pan iusia opowiedziała j<! sw imi słowami, 
psuj<1c wszystkie dowcipy. MÓJ przekład .. A licji w Kra inie Czarów'· 
powstał pod za ::. okupacji i zagin ~1ł. Dopiero w 1949 roku. pop wroci z 
plac · wki w Belgii, gdŻie przebywałem przez trzy powojenne la ta . od two
rzyłem z pam i ęc i (która zawsze była m J'-1 mocna ·trom1) przek ład „Ali
cj i"' . Wersja ta jest od lat znawiana prz z ., 1 aszą Księga rn ię '". pomi
mo. że pows tawały późn iej dwa inne tłumacze n ia. W tej chwil i to jes t 
zycja kia -yczna. Mówi o tym z ogromnct dumą . bo jes t r1:eczą niezwyk le 
przyjem ną poczuć się choc iaż przez chwil ę klasykiem. m i ć 'wiadomość. 
że coś z tych głups tw. które · ię napi ało przypadko vo oca leje i dzieci bę 

d<! je czytały nawet za k il kadz iesiąt lat. 
Debiu t literack i A nton iego Marianowicza . 

- Drukowałem pewne rzeczy . (o il m żna to naz\V<IĆ d rukiem) j uż w 
cz· si okupacji. ja o bardz m iody hl pa . a prawd zadebiu towa ł ·m 
w 1945 r ku. we wznowio nych .. Szpil ka ch „. P yszedlem do tych .. zpi
lck" dosł nie z uli y (Piotrkovrkiej. gdzie p d 96 mieśc i ła się redak
ja ). Wszedłem z bijącym sercem d pokoj u. w kt ' rym siedziel i trzej re-

da ktorzy. to znaczy za b iurk iem siedzia ł Leon Pasterna k - po rucznik. 
na przeciwko reda to r Jerzy Zaruba - porucznik . a na kanapie leżał 

·tra zliwie o tyły redakto r S tan isła w Jerzy Lec - kapita n. Speszony 
chci ałem się fnąć. przekonany, że t rafiłem do jak i eś jednostki woj k -
wej . kaza ło się . Żt: dobrze t rafiłem . prz rażony zo tawiłem jaki ·. swoje 
utwo ry. kaz· li mi wrócić po ja kims czasie. Trz j panowie . którzy z po
czątku potrak towali mnie z dużą rezerw· - (takich n atrętów zjawia · ię 

u nich masa) po moim powrocie zareagowa li entuzjazmem. na wet kapi
tan Lec pod n iósł s ię z kanapy - c było dużym w, różn ieniem . P \ ie
dziel i mi . że wydrukują moj wiersze w d rugim pow ,jcnn ym numerz i 
że nawet am pan Minkiewicz powi dzi ał , że t · naj lep ze ti mer_ ki w 
p lsk irn języku z ja kimi · i sp t kał. oczywiście po jego li me rykach . 

- Jak A ntoni M arianowicz został librec i stą '.' 
Mroczny okre lat pięćdziesią tych nie stworz ł korzy tneg Hma

tu satyryk m. W tedy to Jao u z Mink iewicz zapr pon wa ł mi współp r· -
cę nad ja kimś amerykańskim m usicalem. 
Pojęcie musica lu było wówczas w Polsce zupeł ni e niezna ne . W czasie 
\\ojny. kiedy w A meryce powstawała .. Oklahoma" , my byl iśmy zajęc i 
innymi prawami. Potem nastała par letnia noc naz wa na s ta linizmem, 

tó ra odcięła na d wszelkich kon ta któw z Zachodem . Tym pierwszym 
musicalem. kt · ry przetłumaczyliśmy było „KLu me Kati'" Cole Portera. 
Premiera odbyła 'ię w 1957 roku w Teat rze .. Komedia" w Warszawie. 

iedlug p tern na tej sa m j se n i w_ sta wion .. My Fair LaJr" Lernt:
ra i Loewego w naszym przekładzie . N "edawno. w tanach Zjed n czo
nych. gdzie bywam często. miałem wykład. k tóry dotyczył przej ści a od 
słowa mówi nego do piosenk i w tea trze muzycznym . Wiele osób nic 
zdaje sobie sprawy jak tn dno jes t wystartować w poi.· b gładk i z pio
·enką szczególnie w m usicalu . który ma charak ter tea tru rea li sty zneg . 
chce być zbl iż ny do życ i a . Og l ądając operetkę widz zdaje sobie sprawę z 
jej umowności i jest na to przygotowa n . że ktoś nagle zac1.yna śpiewać . 
Pisa nie mu ical i wymaga specjalnego ku nsztu. cz_ Iem ię tcg ś ledząc 



pracę wielkich librecistów i autorów jak Ira Gershwin, Alan Jay Lerner i 
innych, ludzi których częściowo znałem i rozmawiałem na temat ich p~a
cy, co pozwoliło mi zbliżyć się do tych problemów. Chyba wiem od Ja
kich słów powinno się zaczynać piosenkę , jakimi należy kończyć dialog, 
żeby widz niepostrzeżenie przeniósł się z warstwy mówionej do śpiewa
nej. Praca ta wymaga specyficznego myślenia, innego podejścia, do
świadczeń, które tworzą ten odrębny od innych język musicalu. Nie wy
starczy być poetą, czasem wielcy pisarze i poeci ponosili fiasko na tym 
polu. Tak było na przykład z Trumanem Capote. W piosenkach, które 
Minkiewicz tak świetnie tłumaczył przejawia się majsterstwo, które ćwi
czyliśmy na wierszykach dla dzieci, na limerykach i jeszcze jednym 
śmiesznym rodzaju. Otóż w bardzo trudnych czasach, r zem z Minkie
wiczem, Przyborą i innymi przyjaciółmi pisaliśmy przez kilka lat teksty 
do radiowego kabareciku reklamowego. Reklamowaliśmy w ten sposób 
jakieś pasty, proszki, margaryny i diabli wiedzą co jeszcze. Pisaliśmy 
ogromnie śmieszne piosenki, których było kilka tysięcy. Polegało to na 
dorabianiu do znanych melodii zabawnych wierszyków. Wyrobiło to w 
nas umiejętność wsadzenia w istniej cą formę muzyczną wszystkiego, co 
chcemy przekazać w fo rmie literackiej, umiejętność wirtuozowskiego do
pasowania tekstu do muzyki. Jest to rzemiosło wymagające specyficznej 
maestrii. Zawdzięczam wiele Janusz wi Minkiewiczowi, który mnie 
wciągnął do tego gatunku. Ogromną większość librett tłumaczyliśmy 
wspólnie . Jego wkład był po prostu nieoceni ny. Przekładał większość 
piosenek, z reguły pozostawiając mi dialogi . Z czasem przejąłem w tej 
spółce.obowiązki „ministra spraw zagranicznych", jeździłem do teatrów 
na próby, załatwiałem sprawy organizacyjne związane z prawem autor
skim, prowadziłem działalność impresaryjną. Różnego rodzaju fund usz 
stypendialne umożliwiały mi pobyty za granic . Zawsze przywoziłem ca
ły pakiet praw autorskich do nowych tytułów. 

Obaj z Minkiewiczem byliśmy z temperamentu i każdego innego 
punktu widzenia satyrykami. Najchętniej pisywaliśmy rzeczy uszczypli
we, które wyrażały nasz krytyczny stosunek do rzeczywistości . Im trud
niej było z uprawianiem satyry - tym bardziej zyskiwał na tym reper
tuar polskich teatrów muzycznych. 

- Blisko trzydziestoletnia współpraca Antoniego M arianowicza z 
gdyńskim Teatrem Muzycznym. 

- Z Danusią Baduszkową zetknąłem si we wczesnych latach sześć
dziesiątych . Nawiązaliśmy kontakt, kt' ry tr'wał nieprzerwanie, niesły
chanie serdecznie i blisko aż do jej śmierci. Była wielkim człowieki em 
teatru. Zanim zacząłem tłumaczyć, czy pisać miałem z nią d ługie rozmo
wy i konsultacje. Wiele moich mu ical i własnych i tych tłumaczonych 
przeze mnie, pod jej ręką nabierało kształtu prapremieroweg . Na gdyń- · 
skiej scenie urodziła się „Dama od Maxima" ,, Diabeł nie śpi' ', „Machia
vel/1". Był to mój teatr macierzysty . Cieszę i , źe dzi ś pod rządami Jerze
go G ruzy ta sytuacja jest kontynuowana. Właściwie plany uzgadniam z 
Jerzym Gruzą i przymierzam je właśnie do teg teat ru. 
Mam więc swój teatr. 

- Największy sukces Antoniego Marianowicza - satyryka. 
- Co to jest sukces? Tak mało zaznaje ię go w życiu, je t c ę to lak 

bardzo iluzoryczny. Są takie niebezpieczne momenty gdy sukcesu jest za 
dużo i sp~da się .. Nie mówię tu o sobi , bo nie jestem do przesady roz
pies2Czony przez sukcesy, ale obserwuj<tC tych niesłychanych pieszczo
chów dochodzę do wniosku, że ich historia nie zaw ze jest radosna. Suk
ces ma:-w sobie wiele różnego rodzaju zagrożeń. 

Największą, pierwszą satysfakcj ą było dla mnie spotkanie z bardzo j uż 
starą i · chorą panią Miecią • wiklińską, która wyrecytowała z pamięci 
mój wiersz, którego nauczyła się la własnej przyjemności , drugi sukces 
- to podobne spotkanie z pr fesorem Tatarkiewiczem, który powie-

dział mi wicie p chlebnych rzeczy o mojej pracy. a trzeci - to, że mój 
przyjaciel Kisi 1 do dzi' dnia zna mój wier z „ W kw ti i buld ga" i recy
tuje go prz różny h okazjach. jako ilustrację pewnych swoich tez zwią
zanych z sytuacj<t społecznlł i polityczn<t . 

- Największe sukcesy teatralne Antoniego Marianowicza - transla
to ra i librecisty. 

- W 1954 roku założyliśmy kabaret „Stańczyk", którego autorami 
byli Artur Maria Swinarski , Magdalena Samozwaniec, Jerzy Waldorff. 
Eryk Lipiński. Janusz Minkiewicz, Jan Rojewski i inni. Ja bylem jego 
ki rownikiem literackim. Otóż premiera tego kabar tu była n iebywałym 

wydarz niem i sukcesem. 
Ludzie po prostu płaka li ze śmiechu . Było to chyba pierwsze w m im ży
ciu uczucie triumfu. Potem odnieśliśmy suk es z M inkiewiczem premierą 
„Madame Sans-Gene" w warszawski j „Syr nie", z muzyką Stefana Ki
sielewskiego. Napoleona grał Kazimierz Brusikiewicz, Katarzynę -
Hanna Bielicka. ale przyćm ił wszystko azio Rudzki jako Fo uche. Po
tem tych sukcesów było sporo - tak trud n je wszy t ie uszeregowa · 
czy porówn- ' tóry był większy , a któ ry mniej zy . Al na pewno gro
mn powodzenie mia ły ·zopki i niekt · r musicale - choćby .,Diabeł nie 
.\'pt ' u Baduszkowej. O ta tnio ogromnej sa tysfakcj i i uczucia sukcesu za
znałem d z ięki gd yńskiej inscenizacji „Skr:::ypka na dachu'' w reżyseri i Je
rzego Gruzy. Ta nie prawdopodobna atmo fera, która towa rzy zyła wy-
stępom teatru Warszawie, gra tulacje, p dziękowania. bezustanni 
dzwoniący telef n i prośby o bile ty ... 

- Ulubione musicale Antoniego Marianowicza? 
- Moim ulubionym musica lem lżej zeg kalibru jest „My Fair La-

dr". Jest to utwór bezbłęd ny , mądry i jednocześnie sza l ni za bawny. A 
n~oim ukochanym przed tawieniem była „My Fair Ladr" w w::ir -zaw
skiej „Komedii" z n iezrównaną, rozkoszną Bas ią Ryls ką jako El izą . 
Lu bię też swoje przekłady „ k r::ypka na dachu" i „C::łowieka:: La Man
ch r" . W Oper t e Śl<tskiej znakomicie r l Don Kichota-C rvantesa za
gr~tł S t anisław Ptak . Natomias t gdyńsk i spektakl „Skr::ypka na dachu" 
~1ważam za naj większe o iągnięcie po lskiego teat ru muzyczneg . 

- Ant niego Maria nowicza plany literackie? 
- Jestem po hłoni . ty pracą nad książ ą o moim dzieci ń lwie i o m -

jej wojnie. K i ąż a ta nie jest ponura, bo staram się pat rzeć na to co 
przeży łem w spo:ób pogod ny. Wydaje mi się. że nie mam pra a nie na 
pisać o pewnych rzeczach, które pamiątam . O mojeJ zko le - bardzr 
sławnym gimnazj um im. Mikołaja Reja , w pomnienia o r dzini i przy
jaci ołach . Los zrz<tdzil . ż moim powinowatym był znakomity poeta An
t ni Słonimsk i. Czuj p trzebę opisania swoich wizyt w jeg d mu, przy 
FI ry. Różni przyjaciele mojego życia ... Ta k ię złoży ł o. że byli to ludzie 
bardzo iekawi. Komple t uję w związku z tym nową · si<tżkę o zasach 
powojennych. N ier · tru no mi z powod u różnicy wieku nazwać niek tó
rych przyjac iółm i , pozo taje mi si tylko ci szy ·, że kiedyś o bdarzali 
mnie sympatią . To przede wszystkim naj bl iższy mi człowiek - Ja n 
Brzechwa . któr · mógłby być moim jcem, mój wielki przyjaciel - Ja
nusz Minkiewicz. Artur Maria Swinarski i inni. 
Chciałbym r ' wnież przetłumaczyć „Candida" z muzyką Leonarda 

Bernst ina według o powiastki fil ozoficznej W !tera. Bardzo chciałb m 
ten musical zobaczyć na waszej scenie. o i eh iałbym jeszcze przełożyć 
tę potworną ramotę - „Upiora w perze" . Prawdę mówi<tc jest L 

pierw zy utwór Webbera. który mnie u rzekł, oprzez woją romantycz
ną „ ra motow· t ość". Jest t kró lestwo romantyczno-makabryczne~o ki
czu i w ty m mogę się odnaleźć . 

Rn1mawiala Duroru Sohieni1Yk<1 



ANGIELSKI DŻENTELMEN 

(An ngli sh gent k man) 

Pan nasz lord Hareford ma ca ł ki m ahsurdalny 
I powiedzmy . 7e wręcz r a radoksa lny 
Zespól cech. w posób diam ·tralny 
Przeciwne cechom s4 ni1.:hiesk1ej kn i. 

T aki manie r brak pr1craża nas. 
A wulga rn y ·ma k poraża na·. 
Horren a l ny fakt zniewa7a na ·. 
Że facet sam olwi · ra so bit.: drzwi' 

Hethersett: 
.lcdzt.:nit.: zwykł tt.:z brać sob ic sam. 
Talerze w mi~ sam dnosi nam! 

Dziewczyny: 
Choć prawdą JCSt. że w 

im błęk llna krew. 

Kucharz : 
On zi łon; je L a przy tym w gł wie ma pstro1 

Wszysc · 
Ma w głowie pstro. ma wa~ ze st 
Widzim) najwyraźniej to. 
Nie b<1 dzie zeri wykwintny ll: ń . 
C (1 zwie się dumnie dżente l men . 
Angielsk i dżentelmen' 

:\Ol:L Cit\ Y 

Pien za inscenizacja „Me and My Girf' miała miej ew londyńskim 
Victoria Palace. grudniu 1937 roku i osiągnę! fen om nal ną liczbę 

ł646 przed tawień. 

Ten musical. a właściwiej go hity s t ały się niewątpli\ ie największym 
spośród wielu sukcesów Noela Gay'a, pomimo, ż zaczynał on swoj'! ka
rierę jak muzyk klasyczny. 

Urodził się w Wakefield w 1898 roku. Talent muzyczny wykazywał już 
we wczesnym dzieciństwie . W wieku 12 lat został asystentem organisty w 
wakefieldskiej katedrze. W 1913 r ku przybył do Londynu. aby podjąć 
studia w Królewskim Kolegium Muzycznym. W ich trakcie został kie
rownikiem muzycznym i organistą w kościele Św. Anny w Soho . Po czte
rech latach przeniósł się do Cambridge na studia magisterskie i wszystko 
wskazywało na to. że już tam osiądzie kontynuując swą karierę uniwer
sytecką. Tak się jednak nie stało. 

W sąsiednim Wakefield powstawała rewia „Stop Press" . Większość 
partii muzycznych zamówiono u Noela Gay'a. Andre Charlot - legen
darny showman z tych czasów po obejrzeniu .. Stop Press·· poprosił 
Gay'a o napisanie całej muzyki do „Char/ot Show" . Było to w roku 
1926. W miarę osiągania kolejnych sukcesów Reginald Armitage, bo ta
kie było prawdziwe nazwisko kompozytora. przybrał pseudonim artys
tyczny, aby uniknąć nieporozumień z władzami kościelnymi . Prawdopo
dobnie zapożyczył imię od Noela Cowarda, a nazwisko od Maisie Gay'a 
- ówczesnych gwiazd. 

Kariera kompozytorska Noela Gay'a rozwijała się bardzo dynamicz
nie. W ciągu dwóch lat zamówiono u niego kilka musicali i piosenkę 
„ Tondeleyo", którą zsynchronizowano z obrazem w pierwszym brytyjs

im filmie dżwiękowym. W ciągu 25 lat wspaniałej kariery stworzył mu
zykę do 26 widowisk wystawionych na West Endzie. 28 filmów, 45 szla
gierów. 

Pisał piosenki dla takich gwiazd jak Getrude Lawrence, Cicely Court
neige, Jack Hulbert , Evelyn Laye, Gracie Fields. W 1937 roku powstał 
jego najgłośniejszy musical „Me and My Gir{' . Jednakże jego pierwsza 
inscenizacja nie od razu stała się sukcesem. Któregoś wieczoru przypad
kowo trafiła do Victoria Palace ekipa radia BBC. „Lambeth Walk" stał 
się natychmiast popularny, dzięki radiowym emisjom. Do teatru zaczęły 
przychodzić tłumy . Jakby na przekór wojnie i bombardowaniom musi-
cal ten grano nieprzerwanie przez pięć lat. · 

W filmie zrealizowanym w 1939 roku główną rolę Billa kreował znany 
z pierwszej inscenizacji, niezrównany Lupino Lane. Tytuł filmu brzmiał 
„Lamheth Walk" i stał się on natychmiast popularny na świecie. 



l'LRI O\\ 't 1-\.ROL 

Tradycja ,perłowego króla" ma swoje źródła w ep ce wiktori ańskiej. 
Jest związana z subkulturą I ndyńskich przedmieść. Cockney 'e - stra
ganiarz wybierali spo ·ród si bie „króla" , który miał chronić i h inter -
sy. Po prawnym unormowaniu drobnego handlu - wprowadzeniu li
cencji dla straganiarzy zwyczaj wybierania „perl we go króla" stał się je
dynie tradycją. Jego harakterystyczny ubiór wywodzi si prawdopo
dobni z lat 80-tych poprzednieg stulecia, ki dy sprowadzano do Anglii 
z Japonii ogromn ilości guzików z modnej ówcześnie masy perłowej . 
„Król" obszywał nimi swoje ubrarue. 

Inna teoria gło i, że ni jaki Henry roft, sprytny zbieracz datków na 
cele charatytywane przyozdobił swój stary płaszcz mnó twem p rłowych 

guzików, czym przykłuwał uwagę przechodniów i co pozwalało mu w 
szybkim tempie wypełnić swoją skarbonkę datk mi dobroczynnymi. 

Stroje „perłowych królów" były najpierw dość proste, z czasem wzory 
wyszywane guzikami stały ię hardzi j skomplikowane - przedstawiały 

gwiazdki, k iężyce, kwiaty, drzewa i ymb le urodzaju. Zdarza ię, że je
den ko tium jest wy zyty 30 tysiącami guzików. 

„Perłowych królów" można spotkać dziś w za ie obchodów koście l
nych świąt i innych okazji jak śluby, pogrzeby, wyścigi w Epsom, do
rocznych dożynek w St. M rti n i na festynach dobroczynnych - gdzie 
są wpisani na tale w kolory t ty h imprez. 

Lu pino La n w ko tiumi • Bil la 7 "Me and M _ Girl" pomięd 1y autcn ty .7n 

Perłowymi K ró lami'' w pubie, nieo pod al Lam beth Walk (I ') ' I ). 



Program muzyuny ··Mt: an<l M) Girl„ 

Akt I 

l . Uwertura 

2. " Weekend w Harefordzie' (A Weekend at Ha
reford) - Zespół 

3. „Mnie nie starczy to co mam' ' (Thinking of No 
One But Me) - Jaqui, G erald 

4. „Dokt r praw" A Family Solicitor) - Parche
ster 

5. „Ta albo żadna" (Me and My Girl) - Bill, Sal
ly 

6. „Angielski dżentelmen'' (An English Gentelman) 
- Zespół 

7. „Jak chcesz to się spiesz" (You Would If You 
Could) - Jaqui, Bill 

8. „ W dłoni dłoń" (Hold My Hand) - Bill, Sally 

9. „Kiedy 'zgubisz swe serce" (Once Y ou Loose 
Your Heart) - Sally 

IO. "Lambeth Walk" - Zespół 

Akt II 

l l. „Dziś słońce w wielkiej formie" (The Sun Has 
Got His Hat On) - Zespół 

12. ,;Take It On The Chin'' - Sally 

I 

' 

13. ,,Song o Harefordach" (Song Of Hareford) ł 
Księżna i Przodkowie 

14. „Tej ziemi kołowrót'' (Love Makes The World 
Go Round) - Bi11, Sir John 

15. „Oparty o latarnię" (Leaning On A Lamp-post) 
- Bill 

16. Finał 

Lrndzilam ~i~\\ Larnho.:th ... 

mow1 pani Brian Barder - małżonka Ambasadora Wielkiej Brytanii 
w Polsce 

Lambeth je t czę· cią Londynu, tego starego miasta, które rozrastało ię 
wchłaniając liczne, małe wioseczki leżące wokół. Lambeth było kiedy' 
też taką wioską , l eży po prawej stroni rzeki - Tamizy, na południu, do
kładnie na przeciw Westmin teru. Lambeth jest dzielnicą robotniczą . 
Pełno w niej ulicznych straganów - mój ojciec miał tam sklep. Ludzie 
mieszkający w Lambeth - to cockney'e. W całym Londynie można ich 
pot ać, al tam jest ich najwięcej . Język, którym ię posługują jest szcze
gólną odmianą angielskiego - oprócz licznych idiomów, ma specjalny, 
niepowtarzalny akcent z tak zwanym "dropping H." Cockney'e z Lam
beth mają także odmienną filozofię życia, poczucie humoru, po ób wi
dz nia 'wiata, to ludzi dumni ze swojego pochodzenia. Są otwarci, bez
po ' redni, l ubią śmiech i zabawę. Ja również jestem dumna z tego, że tam 
się urodziłam. 

W czasach, gdy nie b Io telewizj i ludzie ęści j niż obecnie spotykali 
się w pubach, aby ze sobą rozmawiać, śpi wać i tańczyć. Pu to bardzo 
ważne i szczególne miejsce la Anglików. T właśni w pubie po raz 
pierwszy usłyszałam i zobaczyłam Lambeth Walka, taniec, który dzi ś 
wydaje mi się tak bardzo typowy i charakterystyczny dla dzielnicy Lam
beth i Cockney'ów. Tańczono go przy okazji różny h uroczy. t ości . Na
gle, w latach trzydziestych stał się bardzo popula rny i tańczono go w ca
łej Europie. 

Nazwa Lambeth Walk ma podwójne znaczenie nazywa się tak rów
nież ulica w Lambeth, wąziutka uliczka, przy której niegdyś było dużo 
małych, typowych, angielskich domków, tlziś zastąpiły je wysokie bu
dynki, uliczka zmieniła się bardzo od tamtych czasów - pozostała tylko 
nazwa - Lambeth Walk. 

Nigdy przedtem nie widziałam musicalu ''Me and My Girl" - to za
bawne, lecz tę sceniczną wersję Lambeth Walka zobaczyłam tutaj -
podczas próby na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni i muszę przyznać, 
że bardzo mi się podobało„. 

(opracowała Dorota Sobieniecka J 
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(You would if you could) 

Jaqui : Chciałam zawsze wpaść na siad 
Tego, co by serce skradł 
Takiej wł śnie pani, jak ja. 
Co by pełen iły był, 

Lecz w kocha niu miły był... 

Spójrz, przyzywam cię, miłość twa ... 

Więc chcesz, to mnie bierz. 
Więc bierz i się zwierz, 
że mnie hcesz. chcesz ja k zwierz ... 

Bill: Ale gdzie-ż! 

Jaquie: Jak chce z. to ię spiesz 
I grze z, zmysły cie z, 
Wzdłuż i wszerz bierz mnie też! 

Bill : Odejdź-żeż! 

Jaquie: Wiem, jesteś hardy, 
Uwielbiam to, 
Wiem, jeste „ twardy, 
To lepiej, bo ... chcesz prawdę znać') 

Ja chcesz, to się spiesz. 
I grzesz, zmy ly cie z. 
Wzdłuż i wszerz bierz mnie też! 

Bill : Powtarzam - spływaj-żeż! 

Jaquie: Jesteś mę ki , pragnę cię 
I do ciebie cała lgnę, 
Chociaż cień nadziei mi daj ! 
Mych amantów przegnam w mig, 
Pi~rwszy - precz! Drugi - zn ikł! 
Stworzir tobie, mój panie, raj„ . 
Więc chce z. to mnie bierz. 
Wii,:c bierz i się zwierz, 
Że mni chcesz. chcesz jak zwierz ... 

Bill : Ale gdzież! 

Jaquie: Jak chcesz, to ię sp1e z. 
I grzesz, zmy ly cie z. 
Wzdłuż i wszerz bierz mnie też ! 

Bill: Spływa· - żeż! 

Jaquie: Ty j esteś jabłkiem na drzewie mych snów, 
potrzą nę drzewem 
I wpadniesz w moj ręce bez sł · w ... 

Bill: No, wiesz - pomyś l - żeż! 

Jaquie: Bill . wię i rz mnie j uż, bierz, 
I grzesz tak jak zwierz - Bill. .. 



SPOJRZENIE NA WYSPY BRYTYJSKIE 
drugiej pllhl\\) lat Lrz)dtil'sl)ch XX wicku 

Laprczcntowanie na scenie Teatru Muzycmego w Gdyni utworu 
o~la _Gaya - ~e and My Girl je tjcdnocze'nie okazją . by przedstawić 

także 1 to, co działo się, o czym dy kutowano na innych ulicac h Lon
dyn.u . ~la kontra tu .z klimatem znanej nam już u icy Lambeth Walk 
sprobuJmy odtworzyc nastrój tej . przy której znajduje się Buckingham 
Pa/acc - rezydencja królewska. czy jeszcze innej, gdzie usytuowana jest 
·1edz1ba premier~ rządu brytyjskiego i ministerstwa spraw zagranicznych 
- a więc słynnej Downing Street . 

Pierws~e ~1ie ięce 1935 roku nie zapowiadały złagodzenia narastają
cego na~1ęc1a ~ stosunkach _międzynarodowych. Do i stn iej ących j uż 
problemow poli tyki europeJskieJ (wy tąpienie N iemiec z Ligi Narodów 
fi a ka kon f rencji rozbrojeniowej. malejących za n na st orzenie sys~ 
temu zbiorowego bezpieczeństwa) dołączyły następne . Problemy te, w 
ty?' dominującą kwestię zbrojeń Trzeciej Rzeszy mieszkańcy Wysp Bry
tyjsk ich pozostawiali do rozstrzygnięc i a poli tykom i dyplomatom z 
Downing Street. Natomia L tak zwany prz ciętny Brytyjczyk intere ował 

s ię przede wszystkim m żliw ści szybkiego zlikwidowania skutków nie
dawnego. og?Jnośw ia towego · yzysu gospodarczego. Dominujący j uż 

tedy optymizm był niewątpliwie uzasadniony. 
Począt k roku 1935 przyniósł Brytyjczykom wiele radości w sp rawach 

w wn trzny h 1 za razem okazji do potwierdzenia jak ogromne znaczenie 
ma dl a nich t_radycja ._ Przyznać t rzeba, że wśród mieszkańców konty
nentu europejskiego 1 tmeJe spo ro ana łów i szablonowych opinii o 
Anglikach, Szkotach czy Wal ijczykach. najczęściej nie d strzegających 

Lego co rzeczywiście najistotniej ze - jak choćby fakt. że Wielka Bryta
ma jest kolebką systemu parlamentarnego. posiadającą niewątpliwie 
sprawny .. w swym ogólnym wymierze. system państwowym mimo nie 
pos1ada111a spisanych w jednym dokumencie - zwanym konstytucją -
zasad ustroJmvych. W tym jednak przypadku przypisywanie Brytyjczy
kom ?gromnego przywiązania do tradycji jest niewątpliwie słuszne. Naj
trafnteJszą zapewne egzemplifikacją tej postawy jest niezmienna atencja 
jaką darzą monarchię. 

. Dla .człowieka z kontynentu monarchia brytyjska musi wydawać się, 
jak twierdzą sami poddani J K M. „karykaturą tradycyjnej brytyjskiej 
zaro~um.iałości i próżności: i~tnieje pełne 'Zaufanie do uczestników gry, 
choc1az jej reguły me są zdelmiowane; i jeśli prawo nie jest ła mane, to 
jednocześnie nikt nie orientuje się jakie mogą być sankcje za jego przek
roczenie'". W opinii ojca chrzestnego brytyjskiego systemu konstytucyj-

neg , W ltera Bageota (T/zc English Constit11tio11, wyd . 1867 r.) przywi
leje. mo narchy to : obowi ązek konsultowania z nim ważnych spraw 
pans twowych, prawo do udzielania zachęty oraz ostrzegania. Zdaniem 
W. Bageóta: „.dobrodzi jstwa z i tni nia dobrego władcy są prawie bezc
enne, natom1a ·t zło spowodowane przez złego króla jest prawie nie do 
powetowania" . Niewątp liwie dużo je t racji w stwierdzeniu , że monar
chia istnieje nie d latego. że panuje, ale d latego że bez monarchi i Wielka 
Bryta.nia nie b~ła.by sobą. J~' li więc premierzy zmieniają ię a panujący 
zostaje, to ta kze 1 dlatego, ze monarcha łączy nie tylko różne war twy, 
klasy społeczne ale 1 człony Wspólnoty Narodów (Commonwealthu) 
~vanej d~ ~ońca drugiej woj ny światowej Brytyjską . Monarcha jes~ 
rownocze me głową Ko· cioła anglikań kiego. 

:oza ~rzywilej ami istnieje ni wątpliwie pewne skrępowanie władzy 
krolew kieJ. Jedno z podstawowych ograniczeń wynika z konieczno 'ci 
jak ~isał ki lka miesięcy temu „The Economist", pewnego rodzaju tolero: 
wama sp~łeczeństwa ~rytyj kiego, którego podatnicy wpłacają rocznie 5 
mln funtow zterlmgow do ka y królew kiej. Suma to niema ła. choć 
warto może pamiętać. że kapitał królowej Elżbiety II wynosi 3.34 mld 
funtów szterl ingów. 

.Przy~ązanie do tradycji nie oznacza wszakże dla Brytyjczyków niez
m1ennosc1. Przykładem jest względnie niewielka już rola izby wyż zej 
Parlar:ienh1 - Izby Lordów. ie u ilując bynajmniej rozstrzygnąć 
kwe t!ę, czy przeważają za}ety n_ad wa?ami jako rezultat _istnienia lzby 
Lordow, moz~a przytoczyc powiastkę Jednego z parów: „Sniło mi się -
pow1~d ~ nobliwy 1'Jrd - że wygłaszam w Izbie przemówienie. Obudzi
ł m się 1 okazało się, że tak jest w istocie". 

. Po ~~j dygresji o współcze nej nam Wielkiej Brytanii powróćmy do jej 
hUom z połowy Ia_t .trzydzie.stych. W maju 1935 roku odbywały się 
v.:spamałe uroczystosc1 z okazjt srebrnego jubileuszu - 25 lecia panowa
ma Je~zego V. Monarcha ten utrwalił się w pamięci potomnych między 
mn)'.1111 zerwar:1em w roku 191 7 więzi z niemieckim pochodzeniem 
sw01ch przodkow poprzez zmianę nazwy dynastii z hanowerskiej na win
dso rską . Nastrój radosnego święta jubileu zu, niewymu zonego, sponta
rucznego pla~1 dla monarch~, ogarnął ni tylko Londyn, Wyspy Bry
tyjskie ale całe llllpenum. W dnm 6 maja odprawione zo tało w katedrze 
św: ~ wła .na~o_żeństwo. _dziękczynne. Jak stwierdza jeden ze znawców 
dz1ejow W1elk1eJ Brytan11 okre u międzywojennego Ch. L. Mowat: ,.In-
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stytu ja monarchii nigdy nie była silniejsza, niż w tym czasi , a osoba 
nosząca koronę bardziej umiłowana". 

Jak z wieloma poprzednikami Jerzego V również i z jego osobą łączą 
się pewne, nie w pełni wyjaśnione i ukrywane przed społeczeń twem wy
darzenia. Ni dawno ujawnion fa kty zmi niają oficjalną ersję ostat
ni h chwi l jego życia. Z notatek leka rza Jerzego lorda D awsona, wy
łaniają się raczej nieoczekiwane okoliczności śmierci brytyjskiego mo
narchy. Opu likowany w czasopi'rnie „History Today" przez biografa 
lorda Dawsona, F rancisa Watsona, prz kaz ujawnia że Jerzy V zakońc
zył życie po otrzymaniu od swoj g leka rza śmiertelnych d awek morfiny 
i kokainy. Leżącemu na łożu śmierci wstrzyknięto specjalnie zwiększoną 
dawkę narkotyków, by nie tylko skrócić cierpienia gasnącego monarchy, 
ale - jak się okazuj - również dlat go, a by wiadomość jego śmierci 
mogła zosta · p dana przez prasę poranną, a nie bulwarow popołud
niówki. Po wyko naniu iniekcji około godziny 11 wieczorem 20 stycznia 
1936 roku Jerzy V zma rł po · 1kudziesięciu minutach . Następnego dnia 
rano ukazało się wydanie „Timesa" z wiadomością na pierwszej stronie 
- „Spokojna śmierć o północy" . Relacja zami szcz na na ł mach „His
tory Today'' zmienia perspektywę sp j rzenia na prz kazywaną dotąd re
la ję jaka istnieć miała pomiędzy Jerzym V a imperium. Z oficjalnych 
wiadomości o jego śmierci wynika, że w swych ostatnich słowach pytał 
- „Jaki j st stan imperi um?" Wersja podana przez biografa I karza kró
lewskiego jest znacznie mniej patetyczna . Pierwszy monarcha z dynastii 
Windsor miał swoim ostatnim tchni niem wyszeptać: „ iech was 
d iabli .. . " - do kogo kier wał te łowa, nie d wiemy się już nigdy. 

Na tępcą zmarłeg króla został, jak się okazało zaledwie na kilka mie
sięcy, Edward Vlll. Jeśli wierzyć w przeznaczenie, to fakt jaki wydarzył 
się w czasie pogrzebu Jerzego V różył krótkie panowanie jego następcy. 
W pewnym momencie z położonej na trumnie korony królewskiej od
padł na ulicę zdobiony d rogocennymi kamieniami rzyż Maltański . 
G dy oficer podniósł krzyż, usłyszano jak król Edward VII I cicho po
wiedział : „Chryste, co jeszcze się zdarzy?" . Cieszący się dotąd dużą po
pu larno 'cią w' ród r <laków naj tarszy syn zmarłego monarchy zrezyg
nował wkrótce z kor ny, gdy społeczeństwo po ujawnieniu przez prasę 
zamia ru poślubi nia dwukrotnie rozwiedzionej Amerykanki, Wallis 
Simpson, wyrazi ło dezaprobatę w bee wybranki j go serca jako przysz
łej królowej brytyjskiej. Sprzeciwił się ta · e rząd , P rlament i Kościół. 
Oczywi ·cie sprzeciw wynika ł z możliwo · i poślubien ia przez panującego 
kobiety rozwiedzionej, a nie dlatego, że była Amerykanką . Podobnie n ie 
k stionowanoby poślubienia przez monarchę „o oby z ludu" (obecna 
Królowa Matka została żoną następcy Edwarda VIII, Jerzego VI, będąc 
szlachetnej, ale nie królew kiej krwi; ich starsza córka panuje jako 
Elżbieta Il). Ko 'ciół anglikański nie uznając rozwodów, nie mógł ud7ie
li ·ślubu tej parz . Warto zwróci · uwagę, że był to ten sam K ściół angli
kański , który założył Henryk Vili po odmowie uzy kania rozwodu w 
Kościele katolickim. 

Nie chcąc stracić ukochanej Edward Vi li zrezygnował z orony ska
zując się na dożywotnią emigrację . W dniu IO grudnia I 36 roku Parla
ment zaakceptował wolę a bdykacji Edwarda VIII. Następnego dnia 
wygłosił, już jako osoba prywatna,. transmitowane przez radio, także 
poza granice imperium, prz mówienie pożegnalne. Tego samego wiec
zoru Edward wraz z ukochaną odpłynął do Francji na statku ,Czarod
ziejka". Uroczystości koronacyjn następcy - Jerzego VI odbyły się za 
kilka miesięcy, w maju 1937 roku. Wkrótce po tem, drugiego czerwca, 
Edward i Wall is pobrali się. T ak rozpoczął się na tępny rozdział tej jed
nej z najbardziej romantycznych miłości XX wi ku, · jak mówił Winston 
Chu rchilJ - jednej z największych miłości w historii . 

Sposób w jaki starano się rozstrzygnąć tę niezwykłą i zarazem trudną 

nie tylko dla Edwarda VIII i pani Simpson sytuację po twierdza tę ce hę 
cha rakteru Brytyjczyków. która jest niewątpliwie zaletą - w sprawach 
ważnych są dyskretni, ale jednocześnie chcą wi dzieć o sobi jako sp -
łeczeństwie, jak najwięcej. Czy oznacza to, że nie mają przed sobą tajem
nic? - o nie! Anglicy mówią o sobie, ż kłamią zawsze w trzech spra
wach: życia seksualnego, zarobków i poczucia humoru. Wynikałoby z 
tego, ż · wszyscy je mają, podobnie jak rzekomo mają bujne ży i 
seksualne, a tak naprawdę - to przecież różnie byw , i to ni tylko z 
Anglikami ... 

Pewne uspokojenie w sytuacji wewnętrznej Wiei iej Brytanii po kryzy
si abdykacyjnym nie mogło oznaczać poprawy · tuacji międzynarodo

w j . Wzmagającą się agresywność Trzeci j Rze zy i jej soju zników rząd 
brytyjski usiłował ułagodzić polityką appeasementu - akceptowaniem · 
także tery torialnych żądań Hitlera, pod warunkiem, że rea lizując agre
sywne plany w Europie środkowo-wschod niej nie wywoła konfliktu 
zbroj nego. Jak wiadomo, polityka appeasementu mocarstw ni zapo
biegła wybu howi d rugiej wojny świat wej . 

Jak się, niestety, okazało Zjednoczone Królestwo nie było , jak i inne 
państwa również, właściwie przygotowane d wojny, le zbioro , bo
haterski wysil k całego sp lecz ństwa obronił Wyspy przed i nwazją . Br
ytyjczycy wykazali niewąt liwie , że gotowi są do najwyższych wyrzecze~ 
dla obr ny wolności. Znający dobrze nie tylko Niemcy, a le ta kże inn 
kraje, poeta Heinrich Heine tak h rakteryzował p nad 150 lat temu 
p lawę Anglika, Franuza i Nieme wobec kwestii wolności : „Anglik 
kocha wolność jak legalną małżonk . Świ dom jes t. iż ją po iada. Jeżeli 
nawet nie ota za jej nadmierną czułoś ią , umie mężnie jej bron ić, gdy 
zajdzie potrzeba, i biada temu, kto odw ży się wtargnąć do jej ypialni . 
Francuz kocha w In ·· jak narzeczoną . Zapala się dla n i j, rzuca ię do 
jej stóp z zaklęciam i miło nymi, gotów je t bi ' się o nią , jed nocze ·nie 
popełnia dla niej ty iące głupstw . iemiec kocha wolność j ak starą 
babkę". 

Czas jaki up! nąl od napisania tych łów potwierdza niewątpliwie 
trafność tej opini i o Anglikach. Nam, jako Polakom , pozo taje za
zdrościć ni tylko A ngli k m, ale ogólniej prawę ujmuj ąc - Brytyj
czykom, że od l 066 roku stopa najeźdźcy nie tanęl na Wyspach 
Brytyj ki h podczas d rugiej ojny światowej Niemcy okupowali jed -
nie wi wysepki położone w Kanale La Manche - Guernsey i Jer-
s ') , ato co i ągnę li pracą pokoleń , to przede wszystkim d latego, że 
mogli być - jako połeczeństwo - zawsze sobą. 

Mieczysław Nurek 



DOKTOR PRAW 

(The family solicitor) 

Parch ster: 
Jako doktor praw chcę dotknąć spraw 
Tych. co zebrały ię. 
Jako doktor praw chcę dotknąć spraw 
I w zystko zgł bić chcę! 

Paragraf dwa to w sobie ma, 
Że gdy ktoś wpada w gniew, 
Od razu wie na p wno, że 
Pomaga wtedy śpiew! 

Więc pon u · trochę i pograj trochę 
I potańcz trochę i pognaJ trochę, 
Bo od tego jest twój doktor praw! 

Pobredź trochę i pokręć trochę. 
I popleć trochę i poględź trochę, 
Al troń od poważnych spraw, 
W których dzierży prym twój doktor praw! 

On ominie rafy. 
Znajdzie paragrafy, 
On naprawi gafy, 
Ha. ha, ha1 

Po kacz t rochę i poćwicz trochę, 
Popłacz trochę i pokrzycz troch . 
Poproś Stwórcę : „Panie. spraw. 
Żeby dług żył. by przy nas był. 
By radził nam na z doktor praw!" 

-1:\KI: rJ O'.\. Tlłl CHIN 

(fragmenty) 

Sally: 
Gdy los walnie ciebie w łeb, 
Aź mózg cię z lekka wstrząśnie, 
M usi z bez niewieścich łez 
U· miechnąć się radośnie! 

Gdy, pojmuje z pan, 
Co· się stanie i dostanie się w łeb 
Aź wyskoczy na łbie guz, 
To żadnych smętnych póz. 
Lecz śmiech ... 

Znam. szczęściarzy takich tu, 
C ą bardzo wdzięczni złu, 
Wciąż je wychwalają bo 
Im na dobre wyszło zło. 

Zasada jest ta: 
Jeśli nam życie solidnie w łeb da 
Aż. wy koczy na łbie guz, 
To sprawę ratuje luz 
I śmiech , śmiech, śmiech! 



KILl>'I /(il HIS/ SLRCl S\\'l: 

(Once you lose your heart) 

Sir John: 
Kiedy zgubisz je, gdy nim ktoś zawładnie 
I co zechce potem zrobi z nim, 
Kiedy zgubisz je, lub je ktoś ukradnie, 
I przestaniesz władać sercem swym, 
To nie myśl, że ktoś potem 
Uczciwie zwróci je, 
Że serce jest przedmiotem, 
Co grzecznie znajdzie się . . 

Kiedy zgubisz je, co jest dużym błędem, 
ęy w piersi nie mieć pustki, wiedz, 
Ze musisz pędem 
Za sercem zgubionym biec. 

Bo z sercem się nie wolno nigdy rozstać, 
Gdy ktoś je posiadł trzeba za nim iść 
I choć komplikacje mogą powstać, 
Trzeba biec za sercem jeszcze dziś. 

<_=zasami tak z dziewczyną jest 
Ze gubić serce lubi 
I chciałaby już pobiec gdy 
Wydaje jej się, że je zgubi. 

OP \RT't Ol \ l \R'.\ll , 

(Leaning on a lamp-post) 

Bill: 
Stoję tu we mgle 
Uważa pan, że to tak źle? 
I sądzi pan, że czekam tu, by ukraść wóz, 
Lecz nie, to nie mój fach, 
Jeżeli zaś mam wzbudzić strach, 
Opowiem, co ze stania tutaj mam za plus: 
Oparty o latarnię 
Tkwię przy zbiegu ulic dwu, 
Bo może pewna mała pani przyjść tu, 
Tkwię dzień po dniu, bo może mała pani przyjść tu 
Choć przez żadną z pań bym nie szalał, 
Prze!'. nią bym rok się nie oddalał, 
Bym na warcie stał, bym się zalał, 
bo tylko właśnie ta 
Coś widać w sobie ma 
Takiego, że szaleje się, 
Młodnieje się, głupieje się. 
Dlatego niech zrozumie pan, że 
Oparty o latarnię 
Tkwię przy zbiegu ulic dwu, 
Bo może pewna mała pani przyjść tu! 



Produkcja własna modelu Cadillaca w pracown· stolarskiej i modelatorni Tea
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kierownik działu technicznego i sceny - Marek G ROCHOWSKI 
kierownik dzia tu produkcji - Bogdan KA ZMAR K 

kierownicy pracowni: 
Sylwia BOBROWSKA, Krystyna J SI . KA, Krystyna PAPROCKA, 

Elżbie ta RADO Z. Józef BARAN WSKI, Mariusz CABAN, 
Wanda ŚLINDER , ergi usz KI ZYCKI, Dariusz KRUSZYNIAK, 

Józef LEWAŃCZYK, Edmund MERCHEL. Henryk OLB ROMSKI, 
St fan SIKORA 

kierownik sekcji oświetlenia - Piotr KU HTA 
kierowni k sekcji akustycznej - Zdzisław G RA .ZYK 

kierownik rekwizytorni - Zbigniew IWA NIUK 
mistrzowie sceny - rzy ztof BALIŃSKI i Mirosław NIEBODAJEW 

starsza garder biana - .,wa URBA · SKA 

W sprawie zakupu biletów na przedstawienia na zego teatru 
pro imy porozumiewać się z Biurem Obługi Widzów, 

tel. 21.78.16, 20.95.21 wew. 222 
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Opnie "'anie graficzne - Sławomir KITOWSKI 

Oprac, >\ .• , ie techniczne - Michał WIERZCHOWSKI 
Rcproct uk..:i e fo tograficzne - Grzegorz LEWANDOWSKI 
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ME AND MY GIRL 
(Ta albo żadna) 

komedia muzyczna w dwóch aktach 

muzyka 

Noel Gay 

lµ> retto i teksty piosenek 

L. Arthur Rose i Douglas Furber 

libretto przejrzał Stephen Fry 

przy pomocy Mike 'a Ockrenta 
Wystawtiono w~umien iu z Noel Gay OJ·.gauiirotiion 

przekład 

Antona Maruan:0w1icz 

reżyseria 
Jerzy Gruza 

iki w:n i·ctwo muzyezne 
Wie~w S.uchop!es 

cho...reograftla 
Bogdan Jędnej•ark 

sce og«<ifia 
Rys:ziard Melliwa 

asystent reży.sera 

Jain Wodzyl'ls.ki 

asyst.ea11tik·a kiero:~U'llil.1<a muizycz.nego 
E!ż.hie!a Deputat 

a.systentlka chmeografa 
Uirsz.ula Brogowska 

asy sten tikii scenograf.a 
Bea.t:a Ohuq.:z.iaik i Elżbieta Ganvacka 

p;rzygotow anje w 0<kaJne sol.istów 
Barba1~a Cz,ar.kowiSka , Elżhieta Depufat, Michał K aleta 

p r zygotowa.'i ie wok a lne Ze:;.pnlu Wokalnego 
Stanisław K.!·ó1ikowski 

pre111iera - 1988 
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OI3SADA: 

K.:iężna M';Hia 

S~r John 

Jaquie 

Gerald 

Bill 

Parches•'5!· 

Sally 

Lord Ba~- '·b 

Lad~- B. t' . rsiby 

He~hersctt 

Toma~z 

Joh:i. 

- l\faria Trzciń:;..1.;: a 

Krzysztof S tasierows..'<: i 

K atarzyna Cha .a il'l ka, Ewa Kuculis, 
E\rn Kami t1 ~a, D_orą \,a KOW"a l \Y 

<adeptka) 
Gnego.rz Chral)k:i \;.iic.z, Toma.3z F:>~(el 

Grzegon Gzy!, Daniel K u · tos~k \gościn:nle) 

Maciej Dunal 

Józef K rzeniow .-i , Zenon S tat1czyk 

Grażyna Vrcj . ka, E\ "'.ł G~~r lińs~ , 
l\Tałgorzata Kurm:n, Magual Woźmii~ 

- Jan Wod zyó•'· i 

Anna P ajo:-, H a:i.n:i • ury .ll'.J 

Krzysztof Kol: ;.i 

A ndrzej Ba~a 

,\:idrzej Pop'.'::\ 

P: o', r Dyr la ga, Edrr.t.:--.-d l"'. aL:Cl.l rkli. 

Lady Wor hi.ngt.on- Ewa Kamió :; :;:a, E"•·a Ku c"..1Es 

Lady Di;;:s 

Lady E :-igh:Un 

P;:inna May 

L01·d Br·'. ~h \ 0111 

Posłaniec 

Bob B r\ting 

Kucharz 

Taper 

Perłowa K rólowa 

Perłowy Król 

Wanda De:ni~e:>: 

Ewa Kuculis, Geno\V'ef:.t K o1.:>·nw,.ska 

:Vfa:·ia E orow:ka 

Zbign ·ew Ba jo'! 

Krys\~· na Wodzy1'iska 

D ariu :z W ójci ' -

Zenon Sta · czy>k 

Andrz,ej B ra 

. 1ichal Kaleta 

Ursz.uLa Pol a.n.o,wska 

Andrzej Popiel 

oraz go.śaie , słtiżba, lokaje 

Tnspicjend: 

~wa Wielebs:ka 

~:z;~rsztof Pr.zyluski 

Sufler: 

HaHna Bu:bella 

ZESPÓŁ ·;.;QKALNY 

Kierow1nik - Stani.-Iaw Kr;> ~'.ę'r„1r..;'.~~ 

Lnspektopzv - Zofia \;l,/".'.adet'e!k, J\.!lian Ziaja 
soprany: ::VIr,r ena Ber:ia.ś , Kr.vS:yin.a Akser1CLU'~, Anna Fur_,... 
man, Iza bella Jawor k , , lai<:o:-:za:a T a1 Lś , An.:1a Szymai1-
ska, Eryglda T'..:rowska. Elż. ;e::a Tomczak, S:an lsława Ur-
ban, Zofia Wia ere;;; , ::i.a KuryUo, A :i.:-i„ Kowa 

mezzosopr:my i alty: A :-tn:i. Cnrobo:., K a : ·i la Górs'.<.a, M a lg ;:i

r=ta Jarruol!k.ow .:;ka, Do ot~ Kowa~ew ·ka, A dr:anna l\Hętka, 

Celina Muza, Jola<nta O:z.ecoowsk , R_n ~a Dąhro\ _k a 

tenory: Dariusz Gatniejev.·.:Jk i, G!r;:,egorz J a:czy,k, Toma.>.1: Mi
chalSlki, J uEa:-i Ziaja, Alb.'. n Wa~<i 

barytony i basy: Tom a..>z Les.::.czyń ki, • -y~f Mielańcz.~, 

Cerziary Pok;;, Bogdan S.ocz.epail..Ski, J a.ce'.<. We.:;.teir, Dariusz 
Wójci!k, Wlod21Lmierz Zach, Raa ->ław Ci.echole w;; · i, Woj iech 
Dylewski. P:o~~- Dyrlaga, Ma a:-1: Kacz.:i. O\\-~ , M clej Per
sze\vs1h.1i 

ZESPÓŁ B:\L:::TOWY 

Kiero.\v1ru: 1< - I · z!mier1 Wr.zi:lo3ek 

Inspektorzy - D c- szu a ~ ,'."('"'Owsl-:a , A. drz.ej Ce.:i.dr wski 

soliści: Ursz.ula E :o g;:i,w ,;:·- , w. -~wa ELza11owska, M~:-osła

wa K,is'. ,:-, '\V2:uia Tille:"'„ A.."1~:-ze-j Cendrow'>'·i , Jacek Gó.r
czyir"1'-ri, Je;·z.y S;.dOro\I :o;: 

koryfeje: El żb:e: _, c:epl.:.il.;(._a, H cl'0:'11a Dębow ... ka , Katar-~yn::t 

Ślusarka, J a.'l "'/. I:a1·ows~', D :i'. •.:;z T r.z · · s,;:i. 

zespół: Kata.rz;yna Bz'1ch, Mat :;:.ata Koiakow ka, Ewa Ko
walska, J oanna Kolo-KraWC3yńiika, lio. Trybuła, J:i..cek 
Blo>kus, Karol S:-:ymaru.· i, T '.J'm.:isz Woje ~ how •ki 

ORKIESTRA 

Kierow.n i'· - W:e<!?.w S choj>le~ 

In51pektorzy - Jerzy C.oe:npa, Wl()d z:::r.;erz Kubiński 

I skrzypce: Malgorzata Sto l.a..r.: l;:a (1;,:oncer:mi.strz), Kry:styna 
Wojciechowska , Danuta Kuczyńska, l\.farŁa S taszozuk, Ewa 
Kwiatkowsk -C r.:irw_sty, Bogdan Gasik , Jain Grusznis, Jerzy 
S!<>dtkowski, Jerzy K ucal, Andrz.ej Kleina 

Il skrzypce: T . re· K sieWli.oz, Jer zy Czempa, Oz.esław Sła
bolepszy, Piotr Bu kow:.!Q:, Mariain ~ona.,;z.ewski 

altówki: Krys ty!'la Ge-roń, W1lesł.aw1a Brzybysz, I.rena Rosic
ka, Ko.rn.elia R ud!ka, Lesm~ J.iook, Andrzej Skiroblszewski, 
Artur A.ndr•zejewskii 

wiolonczele: J anusz S\ i.łło (koncertmisfrz), Marek T a i:l , .Do
irota Jainisze~, Jer,zy Klimek, Aindriz.ej DzlergowS1kii 
kontrabasy: St.a.r.W:aw Zubel, Adolf Ma21ur, Edward Zabo
rowski, Leszek Kaufmann, JainuBcZ MaCikiiewicz 

harfa: J a.n.in.a Honik-S!ira zewska 



fortepian: Rys.:a:·d La da 

gitara: Tadeusz W·iśniews.k i 

flety: Ewa Krawoz.u·k-Szymańska (syntezator ) 

A1iina SobocrińSika, M·ałgorz.a:a Cib::Jr -Socha, K rzysztof Dempc. 
Jolant a A.r aS'imOJWiez 

klarnety: Ma.rek Schiller, Kat.airzyna ButowE.ka, Jacek Pias
tow kii, Czesław Kucz.yńsk.i , Zd::is. - w T·ur zy 11 k j, Je:·zy ~ej

na 

waltornie: K!-,zy:S7Jtof Czekaj, !re<r;na d Talar , Ryszard Szy
maszek, Aleiksa111der Suchoples 

puzony: J a1n Sucheoki, L ucj .:._'"'l ::i .<:;n, Walcle•;T12x Szczeparak 

trąbki: Wł zri.m ier .z Kubiok~ . Doro:.a L '.1Ck!1er , Y.eliiks Bi.zew
ski, Zhiginiew Klaczy!':ski 

instrumenty perkµsyjne: Moirosława Śliwińska-Kotelll1kow, 

Jacek La<la, Ry.sza.rd Dow<iat. 
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