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ŻVCIE NIE JEST KABARETEM 

Lektura „Kabaretu" w połączeniu z wi
dokami wyborów moralnych, jakie dziś 
zaczynają się pojawiać przed Europejczy
kami, nasunęły mi podejrzenie, że być 
może historia cierpi na nieelegancką przy
padłość zwaną „czkawką", jakkolwiek nie
koniecznie przypisaną do tych samych 
stref geograficznych ... 

Po koszmarze I wojny światowej, Euro
pejczycy z nadzieją przystąpili do budo
wania nowego pokojowego ładu i choć 
płomień rewolucji rosyjskiej pełgał tu 
i ówdzie w stolicach kontynentu, niebez
pieczeństwo globalnego pożaru znikać za
częło w mrokach minionej wojny. Intelek
tualiści mniemali, że lekcja, jaką była rzeź 
wojenna, na zawsze odstręczy ludzkość 
od rozwiązań militarnych, a w co bardziej 
idealistycznych umysłach poczęły dojrze
wać projekty Zjednoczonej (tak, tak. .. ) 
Europy. Traktat Wersalski oraz ustanowie
nie Ligi Narodów miało otworzyć przed 
kontynentem erę nie zagrożonego korlflik
tami dobrobytu. Było to wszystko zbyt 
piękne, by mogło się sprawdzić w prakty
ce. 

Niemcy (do 1914 roku numer jeden 
w Europie) wyszły z wojny doszczętnie 
zniszczone i upokorzone. Socjaldemokra
tyczny rząd Republiki okupił swoją wła
dzę krwawym stłumieniem rewolucyjnego 
lewicowego powstania „Spartakusa", a na
stępnie przyjęciem drakońskich warun
ków pokoju. Tymczasem kraj stanął przed 
problemem tysięcy zdemobilizowanych 
weteranów, dla których nie było pracy 
w zdruzgotanej gospodarce. Owi byli żoł
nierze stali się pożywką dla dwu przeciw
stawnych ekstrem. Z jednej strony szli na 
lep radykalnej lewicy, obiecującej rozli
czenie burżuazyjnego społeczeństwa, któ
re pchnęło świat ku wojnie, z drugiej 
- identyfikowali się z militarystyczno-na
cjonalistyczną prawicą, uosabiającą „do
bre czasy", wtedy jako żołnierze czuli się 
potrzebni, a w dodath.L1 nie musieli, broń 
Boże, sami za siebie decydować. Nowy 
ustrój republikański nie zaskarbił sobie 
sympatii także klasy średniej, miesz
czaństwa. Straty terytorialne, poczucie za
grożenia rewolucją, jak również osławio
na inflacja, rujnująca głównie drobnych 
ciułaczy, sprawiły, że demokracja parla
mentarna utraciła swą siłę przyciągania. 

Jakkolwiek frustracja związana z prze
graną wojną i kryzysem głęboko zakorze
niła się w świadomości Niemców, około 
roku 1924 udało się zahamować inflację 
i dzięki obfitym kredytom z USA gospo
darka zaczęła się normalizować, by wkrót
ce ruszyć pełną parą. Nastąpiła stabilizacja 
marki, wzrost produkcji i niebawem Nie
mcy stały się z powrotem ekonomiczną 
potęgą Europy. Nastały tak zwane „Szalo
ne Lata Dwudzieste", czas wielkiej pro
sperity, epoka jazzu, kokainy, swobód 
obyczajowych itp. 

Berlin rośnie do rangi drugiej, po Pa
ryżu, stolicy naszego kontynentu. Otwar
cie na świat, zniesienie cenzury tak poli
tycznej jak i obyczajowej powoduje na
pływ różnego rodzaju emigrantów, miasto 
staje się terenem ekspansji wszelkich no
woczesnych idei i kierunków artystycz
nych, Mekką dla artystów i odmieńców 
z całego świata. 

„ ... na jakże krótką chwilę Berlin demo
kratycznie przytulił do serca wszystkich 
przybyszów: ekspresjonistów i agentów 
Kominternu, seksuologów i tancerzy nu
dystów, defraudantów i królów czarnego 
rynku, narkomanów, transwestytów, sute
nerów, kokoty, homoseksualistów, proro
ków wegeterianizmu, magii i apokalipsy, 
( ... ) Rosjan, którzy uciekli przed rewolu
cją, konspiratorów bałkańskich, Żydów, 
którzy uniknęli ukraińskich pogromów, 
Węgrów, wiedeńczyków i Polaków." (Lisa 
Appignanesi „Kabaret" PIW 1990). 

W owej kosmopolitycznej, artystycznej 
i nasyconej skandalem atmosferze two
rzyły się podwaliny nowoczesnej, wolnej 
od przesądów ln1ltury europejskiej. 

Niestety „czarny czwartek" na Wall 
Street 1 O października 1929 roku i zapo
czątkowany tego feralnego dnia krach 
amerykańskiej gospodarki pociągnął za so
bą kryzys ogólnoświatowy. Wysechł stru
mień dolarów od lat napędzający europej
skie inwestycje, zaś Niemcy, przez całą 
dekadę główny kredytobiorca - z powro
tem staczają się w gospodarczy zamęt. 
Sześć milionów ludzi, którzy z dnia na 
dzień stracili pracę, zaczyna dopominać 
się o swoje prawa. Na ulicach miast do
chodzi do krwawych starć między bojów
kami lewicowymi i prawicowymi, przy 
czym poczynania tych ostatnich spotykają 
się z niezrozumiałą ( ! ! ! ) pobłażliwością 
ze strony tak policji, jak i sądów. 

• 

Socjaldemokratyczny, pozornie liberal
ny, choć od dawna przymilający się pra
wicy, rząd Republiki zostaje obarczony 
odpowiedzialnością za stan państwa. 
Mieszczaństwo spostrzega nadchodzące, 
po okresie stabilizacji lat dwudziestych, 
widmo anarchii i ponownego upadku 
swej klasy. Otwierają się świeżo zabliźnio
ne rany. 

Wobec takiej sytuacji zyskują popular
ność osobnicy przebąkujący coś o między
narodowym spisku, mającym na celu 
zniszczenie ich niemieckiej ojczyzny. Wy
borczy sukces skrajnej prawicy, w tym 
NSDAP, zapewnia tej peryferyjnej dotąd 
partii wejście do koalicji rządzącej i to 
pomimo niechęci nawet ze strony konser
watywno-militarystycznej prawicy. Jest to 
jednak dopiero szczyt równi pochyłej, po 
której Niemcy w coraz szybszym tempie 
będą się staczać w objęcia Narodowego 
Socjalizmu. 

W tym samym czasie w charakterze te
matu zastępczego podjęta zostaje kampa
nia przeciwko zbytniemu, zdaniem jej ini
cjatorów, rozluźnieniu obyczajów. Przy
wrócona cenzura zdobywa nowe pole do 
działania, posiłkując się ustawą o „Ochro
nie Młodzieży Przed Pornografią" . Papież 
Pius XI wydaje bullę, w której występuje 
przeciwko kontroli urodzeń, antykoncep
cji i aborcji. Przy tym szczególnie napięt
nowane zostają sztuka, literatura i mass 
media. Prawica w naturalny sposób pod
chwytuje te hasła, przedstawiając siebie 
jako ruch odnowy moralnej. Szaleństwo 
lat dwudziestych zyskuje nieprzejedna
nych wrogów. 

I w takim właśnie historycznym pej
zażu, autorzy J. Masteroff, F. Ebb i]. Kan
der umieszczają akcję musicalu „Kaba
ret", każąc swym bohaterom dokonywać 
wyborów iście tragicznych, bo naznaczo
nych nieuchronnością historii, która się 
wypełniła. Już niebawem, w wyniku jak 
najbardziej legalnych wyborów naziści 
dorwą się do władzy. Wobec społecznych 
niepokojów Adolf Hitler, wybrany zgod
nie z konstytucją Kanclerz, zwróci się do 
parlamentu o przyznanie nadzwyczajnych 
uprawnień dla rządu. Parlament skwapli
wie je przyzna, po czym zostanie nie
zwłocznie rozwiązany na mocy tychże. 
Zdelegalizowane zostaną związki zawodo
we i wszystkie partie polityczne z wyjąt
kiem (ciekawe dlaczego?) NSDAP, zaś no
we prawo LEX V AN DER LUBBE usan-

kcjonuje karę śmierci za zakłócanie po
rządh.L1 publicznego. 

Nietrudno dziś przewidzieć, co spotka
łoby Cliffa, gdyby nie opuścił Niemiec, 
skoro już raz wdał się w konflikt z nazis
tami. Los dwojga starszych bohaterów 
sztuki również wydawać się może przesą
dzony. Pozostaje natomiast otwarta kwes
tia, czy naprawdę przekonanie, że „ ... życie 
kabaretem jest..." i należy je „brać" lekko, 
bez zobowiązań, pozwoli Sally ochronić 
i zachować neutralność w dobie palenia 
książek i zapełniania pierwszych obozów 
koncentracyjnych między innymi twórca
mi kabaretu? 

Andrzej Ozga 



„JA JESTEM KAMERĄ ... " 
Z berlińskiego pamiętnika 
Christophera Isherwooda 

POKÓJ W BERLINIE 
Pod moimi oknami, w mrocznej ulicy 

ma~ny przepych: piwniczne sklepiki, 
w ktorych płoną resztki dziennego świa
tła, w rozległym cieniu fasady domów 
z balkonami, zdobnymi przykurzonymi 
stiukami. Tu i ówdzie wytryskają one esa
mi-floresami, stanowiącymi bohaterską 
symbolikę. Ta cała dzielnica jest właśnie 
taka - ulica w dół, ulica w górę, rzędy 
domów. 

Ja jestem kamerą z otwartym obiekty
wem. Nakręcam, rejestruję mechanicznie 
nic przy tym nie myśląc. Rejestruję 
właśnie mężczyznę, który goli się przy 
oknie i jego żonę myjącą włosy, odzianą 
w kimono. Pewnego dnia te wszystkie ob
~azy wywołam, dokładnie skopiuję 
i utrwalę. 

Ten specyficzny zapach pokoju, gdy pali 
się w piecu, a okno jest zamknięte. Jest 
przytulnie, a w powietrzu unosi się za
pach kadzidła i czerstwych ciastek. Ten 
piec kaflowy, taki rozłożysty jak ołtarz, 
tryskający kolorami. Ta umywalka, jak go
tycka aureola. Szafa jest również gotycka 
z wstawionymi witrażami, a to malarstwo 
na szkle przedstawia Bismarcka i króla 
Pr~s, wlepionych w siebie oczami. Moje 
naJlepsze krzesło mogłoby być tronem 
biskupa. 

W rogu jest stojak do garderoby, składa
jący się z trzech elementów, imitujących 
średniowieczne halabardy. Być może po
chodzą one od wędrownych trup teatral
nych. Od czasu do czasu panna Schroder 
odkręca szpice od tych halabard, by je wy
czyścić. Są one tak ciężkie i masywne, że 
można by nimi dokonać mordu. Wszystko 
w tym pokoju jest takie: niepotrzebnie so
lidne, nadmiernie ciężkie i niebezpiecznie 
mocne. 

Tutaj przy biurku siadam przed falangą 
metalowego postumentu: dwa wijące się 
węże jako świecznik, popielniczka, z któ
rej sterczy głowa krokodyla, nóż do papie
ru w formie floretowego sztyletu, delfin 
z mosiądzu, a na kot'i.cu jego ogona zwisa 
mały, zepsuty zegarek. Co z takich przed
miotów? W jaki sposób mogą być one 
użyteczne? Zapewne przetrwają tysiące lat 
w dobrym zdrowiu, lub może powiększą 

zbiory muzealne? Być może podczas woj
ny przetopi się je na amunicję? 

Codziennie rano panna Schroder odku
rza je i z wielkim pietyzmem ustawia 
w pewnym, określonym, niezachwianym 
porządku i tam stoją , nie do pojęcia nie
złomne pomniki jej poglądów na temat 
kapitału, społeczet'i.stwa, religii, płci. 

Dawno ternu, przed wojną i inflacją, po
wodziło jej się dobrze. W czasie letnich 
wakacji wyjeżdżała nad morze, a do prac 
domowych zatrudniała służącą. Przez 
ostatnie trzydzieści lat tu mieszkała i wy
najmowała pokoje. Od tego zaczynała, nie 
tylko ze względu na pieniądze, ale chciała 
mieć towarzystwo. 

- Lina - pytają ciągle moje przyjaciółki 
- jak ty możesz? Jak możesz to znieść, że 
obcy ludzie mieszkają w twoich pokojach, 
niszczą twoje meble, gdy ty masz przecież 
dosyć pieniędzy i jesteś niezależna? - A ja 
zawsze odpowiadam im to samo: „Moi lo
katorzy nie są żadnymi lokatorami. Oni są 
moimi gośćmi..." 

Raz miałam jednego barona, raz rot
mistrza, raz profesora. Każdy z nich coś 
mi ofiarował: butelkę koniaku, pudełko 
pralinek, parę kwiatów. A gdy wyjeżdżali 
na urlop, wysyłali do mnie kartki - może 
z Londynu albo z Paryża, albo z Baden-Ba
den. Taaak, piękne kartki zawsze dostawa
łam ... 

A teraz panna Schroder nie ma ani jed
nego własnego pomieszczenia. Musi spać 
w przechodnim pokoju na sofie z powyła
mywanymi sprężynami. Jak w wielu sta
ry~h b~rlit'i.skicl~ mieszkaniach pokój 
dzienny Jest powiązany z innymi, tylnymi 
pomieszczeniami, więc panna Schroder 
j_est niepokojona całą noc. Mówi jednak, 
ze od razu ponownie zasypia, bo jest bar
dzo zmęczona. Wszystkie roboty domowe 
wykonuje teraz sarna, ale - jak twierdzi: 
„Do tego można przywyknąć. Do wszyst-
kiego można przywyknąć ... " ' 

SALLY BOWLES 
Byłem ciekaw, jak się Sally zachowa. Na 

jakiejś tam podstawie nabrałem przekona
nia, że ona jest nerwowa. Taka jednak 
w istocie nie była. Miała zaskakująco głę
boki i zachrypnięty głos. Właściwie śpie-

wała źle, bez żadnego wyrazu, a rękom 
pozwalała swobodnie zwisać wzdłuż ciała. 
Jednak w tej jej postawie był swoisty ro
dzaj artyzmu, własny styl. Jej zdumiewają
ca szczególnym powabem postać od
działywała w specyficzny sposób, choć sa
ma Sally zdawała się wcale o to nie trosz
czyć, co ludzie o niej myślą. 

Z sennie zwisającymi ramionami, z mi
ną, która jak gdyby mówiła - „Przecież 
znacie mnie wszyscy" - śpiewała: 

„ Teraz wiem dlaczego matka 
Mówiła mi bym była uczciwa 
Ona chciała mnie dla pewnej osoby 
Dokładnie takiej, jak Ty" ... 
„Now I know why Mather 
Told me to be true, 
She meant me for Someone 
Exactly like you. " 

Sally zbierała bardzo dużo oklasków. 
Pianista, przystojny, młody człowiek o fa
lujących blond włosach wstawał z krzesła 
i uroczyście całował dłonie Sally. Potem 
śpiewała ona jeszcze dwie piosenki - jed
ną francuską i jedną niemiecką, które nie 
robiły już takiego wrażenia i nie były tak 
dobrze odbierane. Po tym występie było 
jednak jeszcze więcej całowania rączek, 
a potem wszyscy przepychali się do baru. 
Sally zdawała się znać tu każdego. Do 
wszystkich zwracała się per „Kochanie" 
lub „Ty". Jak na początkującą damę 
z półświatka, wydawała się zdumiewająco 
mało zainteresowana INTERESEM. Traciła 
wiele czasu na to, by starszemu panu ro
bić awanse, gdy tymczasem on w widocz
ny sposób był bardziej chętny do pogadu
szek z barmanem. 

A później wszyscy byli zupełnie pijani. 
Wtedy musiała Sally pójść na spotkanie, 
zaś właściciel lokalu przysiadł się do na
szego stolika. On i Fritz rozmawiali o an
gielskiej szlachcie. Fritz był w swoim 
żywiole. Zdecydowałem - jak już zdarza
ło mi się to często - więcej do takiego lo
kalu nie wstępować. 

ŻY"DOWSKI KRAWIEC 

Innym stałym bywalcem naszego pen
sjonatu był żydowski krawiec i handlarz 
odzieżą, który sprzedawał rozmaite ubiory 
na zamówienie. Był mikrego wzrostu i ła
godny i bardzo elokwentny. Przez cały 
dziet'i. przechodząc przez mieszkania na
szej dzielnicy inkasował swoje drobne na
leżności: tutaj 15 fenigów, tam jedną 
markę . Tak jak kogut z ziemi wygrzebywał 
od ludzi swoje niepewne zarobki na 
utrzymanie. Nigdy natarczywie nie nalegał 
o zapłatę. O wiele chętniej dopisywał 
swoim dłużnikom kolejne rządki na
leżności, proponując nabycie nowych to
warów. Tak powiększał rejestr swoich pła
tników. Przed dwoma laty pani Nowak za 
300 marek kupiła Ottonowi ubranie i 
płaszcz. Garnitur i palto były już długo 
noszone, ale pieniądze nawet w połowie 
nie zostały zapłacone. Wkrótce po moim 
wprowadzeniu się do pensjonatu, pani 
Nowak wydała 75 marek na suknię dla 
Grety. Krawiec zgodził się na to. 

Właściwie całe sąsiedztwo było mu 
winne pieniądze . Mimo to nie był on nie 
lubiany. Był on powszechnie znaną osobis
tością, którą bez prawdziwej złości wysyła 
się do diabła. 

- Być może miał Lothar rację - mó
wiła czasem pani Nowak, zadłużona 
1:1 krawca. - Jak Hitler nastanie, to tym 
Zydom pokaże. Wtedy nie będą już więcej 
tak bezczelni. 

Gdy jednak zwróciłem jej uwagę, że 
zgodnie z wolą Hitlera także i ten krawiec 
zostanie wyrzucony, pani Nowak natych
miast się wycofywała. 

- Ach, ja bym tego wcale nie chciała. 
On szyje prz~cież takie ładne rzeczy. Osta
tecznie ten Zyd przecież poświęca każde
mu czas i pomaga, gdy ktoś ma finansowe 
trudności. Żaden Chrystus nie traciłby ty-
1 u godzin ... Niech pan tylko zapyta tych 
ludzi w okolicy, panie Christopher. Oni 
nigdy nie wyrzuciliby stąd Żydów. 

(tłum. Zofia Frąckiewicz) 



BERLIN SZALONYCH LAT ... 

W burzliwych latach, jakie nastąpiły po 
zawarciu pokoju, Berlin - siedziba władz 
nowej Republiki - zamienił się w pierw
sze, prawdziwe, kosmpolityczne miasto 
niemieckie. Koniec ograniczeń i wysiłków 
wojennych, wraz z rozluźnieniem ce112u
ry, zarówno moralnej, jak i politycznej, 
przyniosły ze sobą podmuch liberalizmu 
i rozwiązłości. Nutą przewodnią epoki 
stała się wesołość, granicząca z histe
rią. („.) 

Kosmopolityczna atmosfera znalazła 
swoje odbicie w kwitnącym przemyśle 
rozrywkowym i prasowym Berlina. Tu na
rodziło się około stu dwudziestu gazet 
- popularnych, elitarnych, lewicowych 
i prawicowych. Z dnia na dzień powsta
wały nowe teatry, a kabarety wyrastały jak 
grzyby po deszczu. Pojawiły się na grobie 
cenzury i w większości nie miały nic 
wspólnego z artystycznym kabaretem. ( .„) 

Pełne gwaru i dymu otoczenie się nie 
zmieniło, ale cele kabaretu były zgoła od
mienne: miał on dostarczać erotycznej 
rozrywki spekulantom i paskarzom, 
a także wszystkim tym, którym udało się 
zarobić parę marek na czarnym rynku. 
W ten sposób narodził się klub striptizo
wy, w którym nagość ozdabiano lekką po
włoką bardziej lub mniej eleganckiego 
dowcipu. ( „.) 

Atmosferę nocy przenikały sprowadzo
ne z Ameryki rytmy jazzowe i orgia tańca 
porwała całe miasto. W odróżnieniu od 
Kabaretu, czyli właściwego, artystyczno-

-satyrycznego programu, dla tych rozryw
kowych spelunek, pulsujących rytmem 
foxtrota, black bottom i one stepu, ukuto 
termin Amiisierkabarett. 

Oszalałe tętno roztańczonego Berlina, 
który nie zdążył jeszcze ochłonąć i zasta
nowić się nad istotą „wolności", a już za
reagował na nią prawie desperackim wy
uzdaniem, uchwycił trafnie Erich Kastner: 

By zajrzeć tu do serca, 
Trzeba wzrok znawcy mieć. 
Tu męskość jest kobieca, 
U kobiet męska pleć. 

Tu pewna mina u młodzieńców, 
Piersi gumowe, suknią kręcą 
I piszczą coś przez nos. 
Kobiety zaś smokingi mają 
I głosem stróża przemawiają, 
A cygar rośnie stos. 

Mężczyźni przed lustrem się długo 
krygują, 

Ich skóra od szminki się mieni, 
Kobiety od mężczyzn słabości nie czują 
I każda kobieta się żeni. 

Tu, to co w perwersji się robi inaczej, 
Normalnym się staje nieomal, 
I gdyby to nawet sam Dante zobaczył 
Ze strachu by zażył weronal. 

(fragment) 

(Lisa Appignanesi „Kabaret" w przekładzie Agniesz
ki Kreczmar PIW 1990 r.) 

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ DLA BYWALCÓW KABARETU 

1. Przychodź, jeśli to możliwe, późno, 
dając do zrozumienia obecnym, że masz 
co innego do roboty. 

2. Oddaj płaszcz kobiecie w szatni. 
Jesteś naszym przyjacielem, a twój płaszcz 
jest nowy. 

3. Siadaj z hałasem, gdzie popadnie. 
Potem często zmieniaj miejsce, dopóki 
nie znajdziesz odpowiedniego krzesła. 

4. Głośno odczytuj towarzyszce kartę 
dań oraz win i wódek. Jeśli to możliwe, 
naucz się jej na pamięć, a potem zamów 
coś jeszcze. 

5. Kiedy już zadbano o twoją mate
rialną wygodę, weź udział - nawet jeśli 
z początku niechętnie - w występie arty
stycznym. Spoglądaj z pogardą na konfe
ransjera. Jest osłem i choćby z tego powo
du daj mu odczuć swoją duchową 
wyższość. 

6. Swoje głośne uwagi wypowiadaj 

w najmniej odpowiednich momentach. 
To one właśnie mają ożywić nasz pro
gram. 

7. Jeśli jesteś kobietą, krytykuj głośno 
i ze znawstwem suknię występującej ar
tystki. (Nie zapomnij w tym celu swojej 
lornetki.) 

8. Podczas prezentowania piosenek 
nie krępuj się i dmuchaj dymem prosto na 
podium. Pieśniarz będzie go chętnie wdy
chał. Jego głos stanie się bardziej miękki 
i sprężysty. 

9. Podczas numerów bez skrępowania 
używaj sztućców i kieliszków. Ich dźwięk 
dobrze na nas wpływa i zastępuje or
kiestrę. 

10. Kiedy już program dostatecznie cię 
znudził, a rachunek rozwścieczył, opuść 
lokal równie hałaśliwie jak wszedłeś, ze 
świadomością, że spędziłeś prawdziwie 
atrakcyjny wieczór. 

(Z kabaretu Simplicissimus 
tłum. Agnieszka Kreczmar) 

(Tłumaczenie tekstu z książki 
„The World of Musical Theatre" N. Y. 88) 

W końcu listopada 1966 roku, na Broad
wayu, odbyła się premiera musicalu, tyleż 
oryginalnego, co głęboko osadzonego 
w tradycji gatunku. Jego śmiałość w po
traktowaniu formy, a zarazem elegancja, 
zostały nagrodzone dłuższym graniem, niż 
do końca teatralnego sezonu. 

„ Cabaret" (premiera 20.11 .66. ), bo 
o nim mowa, był muzyczną wersją star
szego o 15 lat hitu, a mianowicie sztuki 
Johna Vandrutena pt. : ,,/ am a Camera" 
- adaptacji „Berlin stories" Christophera 
Isherwooda. 

Libretto do „Cabaretu" napisał Joe Ma
steroff, teksty piosenek Fred Ebb, zaś mu
zykę John Kander. Ponieważ anegdotę osa
dzono w czasach świetności spółki 
Brecht-Weill, i ponieważ opowieść ma 
w sobie coś z dramatu epickiego, autorzy 
(jak również producent i reżyser w jednej 
osobie - Harold Prince) świadomie nawią
zali do muzycznego stylu, orkiestracji, tech- . 
niki scenicznej, środków gry aktorskiej 
i plastyki przypisanych takim dziełom, jak 
„ Opera za trzy grosze" czy „ Wielkość i upa
dek miasta Mahagony". 

Związek „ Cabaretu" z tymi wczesnteJ
szymi sztukami podkreśliło zaangażowanie 
do roli Frau SCHNEIDER pani Lotte Lenya, 
wdowy po Kurcie Weillu, a zarazem pierw
szej odtwórczyni roli JENNY z „ Opery za 
trzy grosze". 

Należy tu zastrzec, że styl Brechtowsko
-Weillowskich arcydzieł nie został ani nie
wolniczo wiernie odwzorowany, ani też 
sparodiowany. Twórcy „ Cabaretu" okazali 
się nie tylko solidnymi rzemieślnikami, ale 
również współczesnymi artystami, spełnia
jąc w sposób brawurowy wymagania mu
zycznego teatru naszych czasów. ( „.) 

„ Cabaret" jest dziełem spójnym, przywo
łującym smak epoki, o której opowiada, 
ukazując z sarkazmem wymuszoną wesoł
kowatość berlińskiego „nocnego życia" , 
w okresie narastającej fali faszyzmu. 

Nastrój wytworzony z początkiem spek
taklu trwał nieprzerwanie, pomimo antrak
tu, albowiem damska orkiestra Kabaretu 
Kit-Kat kontynuowała występy przy pod
niesionej kurtynie, aż do ponownego za
wiązania się akcji. 

Najwyższe noty zbierał za wieczór Joel 



Grey - MISTRZ CEREMONII, pojawiający 
się na scenie o wiele częściej, niżby to su
gerował zwięzły scenariusz, będąc jedno
cześnie prawdziwą ozdobą sekwencji Ka
baretu Kit-Kat. I chociaż piosenki utrzy
mane w stylu nocnych lokali nie mają zbyt 

wielkiego związku z zasadniczą akcją sztu
ki, właśnie dzięki brawurze i mistrzow
skiemu wykonaniu Greya, wyniesione zo
stały do rangi miniarcydzieł, integralnie 
związanych z treścią przedstawienia. 

CABARET 
Aktl 

Młody, amerykański pisarz, Cliff Bradshaw, 
przyjeżdża w Sylwestra roku 1929 do Ber
lina. W tym mieście „Szalonych lat dwu
dziestych" szuka inspiracji do swojej no
wej książki. W pociągu poznaje Ernsta 
Ludwiga, młodego Niemca, któremu pod
czas przejazdu przez granicę przypadko
wo pomaga przeszmuglować teczkę z ta
jemniczą zawartością. Ernst Ludwig re
wanżuje się Cliffowi w ten sposób, że po
maga mu znaleźć pensjonat i zaprasza go 
na wieczór sylwestrowy do Kabaretu Kit
-Kat w „najgorętszym" miejscu Berlina. 

Cliff wynajmuje pokój u pani Schneider. 
Tam poznaje żydowskiego właściciela 
owocarni, Schultza, który - jak się okazu
je - jest sąsiadem Cliffa w tym pensjona
cie. Jeszcze tego samego wieczoru młody 
Amerykanin odwiedza Kabaret Kit-Kat 
i uczestniczy tam w szampańskiej, burzli
wej zabawie sylwestrowej. Główną atrak
cją kabaretu jest szansonistka, Sally Bow
les. Od razu zwróciła ona uwagę na nowi
cjusza i sama też go zafascynowała. Do
tychczasowy kochanek Sally, Max, patrzy 
na to bardzo niechętnie . 

Cliff zaczyna w Berlinie zarabiać na 
życie lekcjami angielskiego. Ernst Ludwig 
jest jego pierwszym uczniem. Sally zrywa 
z Maxem i przeprowadza się do pensjona
tu, do Cliffa. Podczas jednej z rozmów 
o ich wspólnym przyjacielu, Ernście, Cliff 
dowiaduje się, że jest on członkiem 
NSDAP. Sally i Cliff przeżywają chwile 
szczęścia. Pewnego dnia Sally stwierdza, 
że będzie miała dziecko. Obydwoje do
chodzą do wniosku, że powinna je uro
dzić . Cliff postanawia więc odłożyć pisa
nie powieści i znaleźć jakąś pracę . Ernst 
Ludwig proponuje mu, by zajął się prze
mycaniem za granicę pieniędzy dla 
NSDAP, dzięki czemu będzie mu się do
brze wiodło. 

Właściciel owocarni, Schultz, od lat 
adoruje wynajmującą pokoje panią 
Schneider. W końcu, pewnego wieczora 

obydwoje dochodzą do wniosku, że warto 
tę starą przyjaźń przypieczętować ślubem. 
Schultz przygotowuje w swoim sklepie 
przyjęcie zaręczynowe dla przyjaciół i są
siadów. Tego wieczora jest oczekiwany 
także Cliff, powracający z Paryża, ze swo
jej przemytniczej podróży. Ernst Ludwig 
jest również gościem przyszłych no
wożeńców. Odbiera od Cliffa teczkę z ta
jemniczą zawartością i wypłaca mu 75 
marek. Pan Schultz śpiewa żydowską pio
senkę, by rozbawić swoich gości. Po tym 
„występie" zirytowany Ernst Ludwig 
opuszcza to przyjęcie. Dla niego, zaan
gażowanego narodowego socjalisty, zwią
zek panny Schneider z Żydem jest nie do 
pojęcia . W obecności wszystkich gości 
czyni ostre wymówki gospodyni pensjona
tu. Cliff jest oburzony i przerażony stano
wiskiem Ernsta Ludwiga i oddaje mu zaro
bione za przemyt pieniądze. 

Akt II 

Pani Schneider usiłuje dowiedzieć się od 
Ernsta Ludwiga, czy gdyby narodowi so
cjaliści przejęli władzę, to coś się na lep
sze zmieni. On jednak oświadcza otwar
cie, że w nowym porządku, w nowych 
okolicznościach, małżeństwo z Żydem 
może być zagrożeniem dla jej egzystencji. 
Pani Schneider udaje się do sklepu Schul
tza i wyjaśnia mu, że nie może wyjść za 
niego za mąż . Pan Schultz ze zrozumie
niem akceptuje to zerwanie. 

Cliff przez cały tydzień poszukuje ,Pracy. 
Sally usiłuje spotkać się z nim i przedys
kutować, czy nie powinna wrócić do Ka
baretu Kit-Kat, bo przecież nie mają z cze
go żyć . Cliff odkrywa przed ukochaną 
swoje plany - zamierza zabrać ją ze sobą 
do Ameryki. Sally jednak się na to nie go
dzi. Wbrew jego woli angażuje się znów 
do pracy w Kabarecie Kit-Kat. Tym
czasem pani Schneider zwraca zaręczyno-
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wy prezent. Cliff robi jej wymówki z po
wodu zerwania z Schultzem. 

Cliff przychodzi do Kabaretu Kit-Kat, 
by zabrać stamtąd Sally. Wybucha między 
nimi sprzeczka i szansonistka postanawia 
ostatecznie zostać w klubie. Ernst czyni 
Cliffowi znów propozycje przemytu pie
niędzy dla NSDAP, ale spotyka się ze zde
cydowaną odmową. Dochodzi między ni
mi do rękoczynów i Cliff zostaje pobity 
przez Ernsta i jego „przyjaciół". 

Następnego ranka Cliff oczekuje Sally. 
Przychodzi Schultz się pożegnać, gdyż wy
prowadza się z pensjonatu. Cliff pakuje 
walizki, by także wyjechać. W końcu przy
chodzi Sally i oświadcza, że nie będzie 
miała dziecka. Cliff opuszcza Berlin bez 
Sally, która wraca na scenę kabaretu. 

CAB ARET 
Act lst 

Young american writer, Cliff Bradshaw, 
arrives to New Year's Eve 1929 to Berlin. 
He looks for the inspiration in this city of 
"Crazy Twenties" to write his new book. 
In train he meets Ernst Ludvig, young 
German whom he help accidentally to 
smuggle brief-case with mysterious con
tent. In return for help Ernst Ludvig helps 
to find a pension for him and invites him 
to New Year's Eve evening to Kit-Kat-Ca
baret in the "hottest" place of Berlin. 

Cliff rents a room at Mrs. Schneider's 
house. He meets Jewish owner of fruit 
shop, Schultz, who is Cliffs neighbour at 
this pension. The same evening young 
American visits Kit-Kat-Cabaret and takes 
part in hectic New Year's Eve party. Ca
baret main attraction is singer Sally Bow
les. The young writer drove her attention 
and vice versa: she fascinated him. Her 
lover, Max, observes this reluctantly. Cliff 
starts earning for living. He gives lessons 
of English. His first student is Ernst Lud
vig. 

Sally breaks enagement with Max and 
moves to Mrs. Schneider's pension. Cliff 
learns from Sally that their friend, Ernst 
Ludvig, is member of NSDAP. 

Sally and Cliff are happy together. One 
day Sally says she is pregnant. They both 
think she should give a birth to baby. Cliff 
wants to postpone writing of novel and 
find well-paid job. Ernst Ludvig proposes 

him smuggling money for NSDAP through 
border, owing to this he will be well-off 
situated. Owner of fruit shop, Schultz, has 
adored Mrs. Schneider who rents rooms. 
Finally they decide to end their friendship 
by marriage. Schultz prepares an engage
ment party for friends and neighbours at 
his shop. That evening Cliff, who returns 
from his smuggler's voyage from Paris is 
expected. Ernst Ludvig is expected too. 
Ernst takes a brief-case from Cliff and 
gives him sum of money: 75 Marks. 

Mr. Schultz sings Jewish song to enter
tain his guests. After that indignant Ernst 
Ludvig leaves party. The marriage Mrs. 
Schneider with Jew seemed to be im
possible for Ernst Ludvig, national social
ist. At the presence of all visitors he re
proaches Mrs. Schneider about this. Cliff 
is indignant and terrified by Ernst's attitude 
to this marriage so that he returns earned 
money. 

Act 2nd 

Mrs. Schneider asks Ernst Ludvig if na
tional socialists began to reign something 
would change for better. He honestly says 
that marriage with Jew would be threat 
of existence. Mrs. Schneider goes to Mr 
Schultz's shop and explains she cannot 
marry him. Mr. Schultz accepts engage
ment breaking. 

Cliff applies for job for one week. Sally 
wants to meet him and discuss her return 
to Kit-Kat-Cabaret, because they have no 
money for living. Cliff uncovers his plans: 
he wants to take his lover to America. 
Sally does not agree to this. Against to his 
will she returns to her work at Kit-Kat
Cabaret. In the meantime Mrs. Schneider 
returns engagement gifts. Cliff reproaches 
Mrs. Schneider about leaving Schultz. Cliff 
comes to Kit-Kat-Cabaret to take Sally 
away from there. They quarrelled and 
singer decides to stay at cabaret. Ernst 
proposes to Cliff smuggling money for 
NSDAP once again, but he meets with 
firm refusal. Cliff is struck by former 
friend and his friends. 

The next day Cliff is waiting for Sally, 
Schultz comes to say good-bye because he 
leaves pension. Cliff packs his things to 
leave too. Finally Sally comes and tells she 
will not have a baby. Cliff leaves Berlin for 
America alone. Sally comes back to the 
stage of cabaret. 



CAB ARET 
I. Tell 

Der junge amerikanische Schriftsteller 
Cliff Bradshaw reist am Silvestertag des 
Jahres 1929 nach Berlin. Er sucht in der 
Stadt der «Roaring Twenties» nach Inspi
ration fiir seinen neuen Roman. Im Zug 
lernt er Ernst Ludwig, einen jungen Deut
schen, kennen, dem er beim Schmuggeln 
einer Aktentasche an der Grenze behilf
lich ist. Ernst Ludwig revanchiert sich, in
dem er Cliff eine billige Pension nennt 
und ihn zu einer Silvesterfeier im Kit-Kat
Club, dem heissesten Platz von Berlin, 
einladt. 

Cliff bezieht ein Zimmer bei Fraulein 
Schneider, der Pensionswirtin. Dort lernt 
er den ji1dischen Obsthandler Schultz 
kennen, der sein Zimmernachbar ist. 

Noch am gleichen Abend besucht Cliff 
den Kit-Kat-Club und gerat dort in eine 
turbulente Silvesterfeier. Die Hauptattrak
tion des Clubs ist die Cabaretsangerin Sal
ly Bowles. Sie hat den Neuling sofort 
entdeckt, und auch Cliff ist von ihr faszi
niert. Sallys derzeitiger Liebhaber Max 
sieht das gar nicht gem. 

Cliff verdient seinen Lebensunterhalt 
mit Englischunterricht. Ernst Ludwig ist 
sein erster Schiiler. Sally hat sich von Max 
getrennt und zieht zu Cliff in die Pension. 
In einem Gesprach iiber den gemeinsa
men Freund Ernst erfahrt Cliff, dass die
ser Mitglied der NSDAP ist. 

Sally und Cliff verleben eine gli1ckliche 
Zeit. Eines Tages gesteht Sally, dass sie 
ein Baby von Cliff erwartet. Nach einer 
Auseinandersetzung beschliessen beide, 
dass das Baby zur Welt kommen soll. Cliff 
will seinen Roman aufgeben und auf Ar
beitssuche gehen. Ernst Ludwig iiberredet 
ihn, Geld fiir die NSDAP aus dem Ausland 
nach Deutschland zu schmuggeln und da
mit sein Einkommen aufzubessern. 

Der Obsthandler Schultz verehrt die 
Zimmervermieterin Fraulein Schneider 
seit Jahren. Anlasslich eines Abendessens 
beschliessen beide, trotz ihres reiferen Al
ters, zu heiraten. 

Schultz veranstaltet in seinem Laden ei
ne Verlobungsfeier fiir seine Freunde und 
Nachbarn. An diesem Abend wird Cliff 
von seiner Schmuggelreise aus Paris zu
riickerwartet. Ernst Ludwig ist ebenfalls 
Gast bei der Feier. Er nimmt die Aktenta-

sche mit dem Geld in Empfang und 
entlohnt Cliff mit 75 Reichsmark. Herr 
Schultz singt zur Unterhaltung seiner Ga
ste ein jiidisches Lied. Daraufhin verlasst 
Ernst Ludwig emport die Feier. Fiir ihn 
als iiber zeugten Nationalsozialisten ist 
der Entschluss Fraulein Schneiders, einen 
Juden zu heiraten, unverstandlich. Er 
macht der Zimmervermieterin vor allen 
Gasten schwere Vorwiirfe. Cliff ist 
entsetzt i1ber Ernst Ludwigs Haltung. Er 
gibt das eben verdiente Geld zuriick. 

II. Tell 

Fraulein Schneider erfahrt von Ernst Lud
wig, dass bei einer eventuellen Macht
iibernahme der Nationalsozialisten sich 
einiges andern wird. Er sagt ihr offen, 
dass unter den neuen Umstanden eine 
Ehe mit einem Juden existenzgefahrdend 
sein kónnte. 

Fraulein Schneider geht zu Herm 
Schultz in den Laden und macht ihm klar, 
dass sie ihr Eheversprechen nich halten 
kann. Herr Schultz akzeptiert ihren Ent
schluss. Cliff sucht wochenlang erfolglos 
nach Arbeit. Sally versucht, Cliff zu iiber
reden, sie wieder im Kit-Kat-Club arbei
ten zu lassen, urn so fiir den notigen Le
bensunterhalt zu sorgen. Cliff eroffnet Sal
ly, dass er beschlossen hat, sie mit nach 
Amerika zu nehmen. Sally geht auf seine 
Plane nicht ein. Gegen seinen Willen 
kehrt sie in den Kit-Kat-Club zuriick. 
Fraulein Schneider bringt das Verlobungs
geschenk zuriick. Cliff macht ihr Vorwi1r
fe wegen ihrer Entscheidung. 

Cliff kommt in den Kit-Kat-Club, urn 
Sally nach Hause zu holen. Sie haben eine 
schwere Auseinandersetzung, und Sally 
entschliesst sich, im Club zu bleiben. 
Ernst, der an diesem Abend mit ein paar 
Freunden hier zu Gast ist, macht Cliff er
neut den Vorschlag, fiir die NSDAP Geld 
zu schmuggeln. Cliff lehnt entschieden 
ab. Es kommt zu einem Handgemenge mit 
Ernst, woraufhin Cliff von dessen Freun
den zusammengeschlagen wird. 

Am nachsten Morgen wartet Cliff unge
duldig auf Sally. Herr Schultz verabschie
det sich, er zieht aus der Pension aus. 
Cliff bereitet die Koffer fiir die Abreise 
vor. Sally kommt und eroffnet ihm, dass 
sie das Baby nicht bekommen wird. Cliff 
verlasst Berlin ohne sie. Sally kehrt auf die 
Cabaretbiihne zuriick. 



Z „KRONIKI XX WIEKU" ... 
ROK 1929 

31 stycznia. Erich Maria Remarque wy
dał w Berlinie powieść pacyfistyczną „Na 
Zachodzie bez zmian". We wstępie autor 
pisał: „Książka ta nie jest aktem 
oskarżenia ani spowiedzią, pragnie tylko 
opowiedzieć historię pokolenia zniszczo
nego przez wojnę, tych, którzy uniknęli 
jej pocisków". 

7 czerwca. W Paryżu konferencja eksper
tów ustalająca wysokość niemieckich od
szkodowall. wojennych doprowadziła do 
podpisania tzw. planu Younga. Plan ten 
zrewidował na korzyść Niemiec warunki 
przyjęte w planie Dawesa (16.8.1924 r.) . 
Mimo to plan ten w rzeczywistości po
został na papierze, spłaty przerwano 
przez moratorium Hoovera (20.6.1931 r.) 
i sięgnęły tylko 16 proc. ustalonej pier
wotnie kwoty 132 mln marek. 

4 września. „Graf Zeppelin" dowodzony 
przez Hugona Eckenera powrócił do swo
jej bazy po locie dookoła świata, trwają
cym 20 dni i 4 godziny. Sterowiec odle
ciał 8 sierpnia z Lakehurst (USA) do 
Friedrichshafen w Niemczech, potem do 
Tokio, Los Angeles i ponownie do Fried
richshafen. Pomysł rajdu i sprzęty były 
niemieckie. 

16 października. Na 4004 m wzbił się 
w górę dwuosobowy samolot polskiej 
konstrukcji RDW-2 pilotowany przez 

Franciszka Żwirkę. Jego pasażerem był 
Antoni Kocjan. 
Panna Pfanner dokonała nie lada wyczynu. 
Jako pierwsza kobieta przejechała w po
przek kanał La Manche na rowerze wod
nym. 

10 grudnia. Nagroda Nobla w dziedzinie 
literatury została przyznana Tomaszowi 
Mannowi, autorowi „Buddenbrooków" 
i „Czarodziejskiej góry", odzwierciedlają
cej duchowe nastroje społeczer'l.stwa tego 
czasu - od niezadowolenia z cywilizacji, 
od odczuwanego na nowo napięcia po
między W schodem i Zachodem, aż po 
uczucie życia w epoce przejściowej. 

Grudzień. „Szał tańca". W Niemczech 
śpiewało się : „Piękny gigolo, nie myśl już 
o czasach, kiedy mogłeś jako huzar, ozło
cony sznurami, jechać konno ulicami". 
Tekst dotyczy wielu byłych oficerów za
robkujących jako fordanserzy. 

ROK 1930 

11 maja. Wybory do Sejmu Śl~kiego 
przyniosły rozczarowanie sanacji. Najwię
cej głosów zdobyły zblokowane niemiec
kie ugrupowania nacjonalistyczne (34 
proc.) zdobywając 15 mandatów posel
skich. 

12 czerwca. Z uczuciem goryczy ogląda
no największy triumf w historii niemiec-

kiego boksu. Max Schmeling walczył 
w nocy z 11 na 12 czerwca z Amerykani
nem Jackiem Sharkeyem o tytuł mistrza 
świata w kategorii ciężkiej. W 4 rundzie 
upadł na matę po ciosie poniżej pasa, za
danym mu przez przeciwnika. Sędzia na
tychmiast zdyskwalifikował Sharkeya 
i ogłosił zwycięstwo Schmelinga. Była to 
jedna z najbardziej dyskusyjnych decyzji 
w historii boksu. 

Październik. Najznakomitszy film roku, 
który z pewnością przejdzie do historii ki
na, to bez wątpienia „Błękitny anioł" Jo
sepha von Sternberga. Film opiera się na 
powieści Heinricha Manna „Profesor Un
raf'. Rysując portret profesora Ratha, 
Mann oskarżył hipokryzję i wady miesz
czall.skiego społeczell.stwa niemieckiego 
na początku tego wieku. Główną rolę 
kreowała w „Błękitnym aniele" niezrów
nana Marlena Dietrich. 

DYREKCJA I ZESPOLY 

Dyrektor naczelny - Marek Rostecki 
Dyrektor artystyczny - Jan Szurmiej 
Zastępca dyrektora - Władysława Koba 

Kierownik literacki 
Andrzej Ozga 

SOLIŚCI - ŚPIEWACY 

Monika Bolly 
Elżbieta Bruź-Misiewicz 

Jolanta Chełmicka 
Maria Cielewicz-Gisicz 
Elżbieta Cieślawska 
Anna Dębska-Molenda 
Janina Garbińska-Budzińska 
Felicja Jagodzir'l.ska 
Ewa Kamberska 
Ewa Klaniecka 
Agnieszka Matysiak 
Ewa Niżar'l.ska-Wójtowicz 
Małgorzata Piotrowska 
Alicja Sagadyn-Baranowicz 
Daria Sobin 
Iwona Stankiewicz 
Alicja Szeska 
Ewa Szydło 
Dorota Wróżbicka 
Ewa Żurakowska 

Jacek Bor'l.czyk 
Wiesław Gawałek 
Henryk Głębicki 
Edward Kalisz 
Marek Kędzierski 
Ryszard Klaniecki 
Marek Konopczak 
Robert Kowalski 
Jerzy Krobicki 
Dariusz Lech 
Jerzy Mularczyk 
Marian Ogorzelec 
Krzysztof Osmęda 
Krzysztof Pajączkowski 
Piotr Przeniosło 
Bogdan Ryncarz 
Zbigniew Sass 
Zdzisław Skorek 
Jerzy Szlachcic 
Henryk Teichert 
Krzysztof Tysnarzewki 
Wojciech Ziembolewski 

Pedagodzy wokalistów: 
Felicja Jagodzińska 

Bogusława Orzechowska 

Korepetytor: 
Andrzej Gąsieniec 



SOLIŚCI 

Elena Korpusenko 
Lidia Słomińska 
Danuta Tyborska 
Wiktor Korpusenko 
Włodzimierz Zagozda 
Julian Żychowicz 

Elżbieta Hawrylczak 
Jolanta Juszczak 
Ewa Klinke-Ferensowicz 
Marta Kasek 
Anna Kłak 
Małgorzata Kras 
Iwona Krasnowska 
Lucyna Lenard 
Małgorzata Minta 

ZESPÓL BALETOWY 

KORYFEJE 

Alina lubińska 
Justyna Rymwid-Mickiewicz 
Grażyna Filipowska-Śnieżek 
Mirosława Stocka 
Bernardyna Unysko 
Marek Iwanaszko 
Janusz Idzkiewicz 
Andrzej Klag 
Krzysztof Targoński 
Witold Wojtas 

Pedagodzy baletu: 
Elena Korpusenko 

Wiktor Korpusenko 

Inspektor baletu: 
Julian Żychowicz 

Akompaniator: 
Jerzy Wąsowicz 

CHÓR 

Regina Rzeczkowska 
Bronisława Scholz 
Małgorzata Sobańska 

Anna Tabaczek 
Monika Taras 
Julita Woźniak 
Daniela Zielińska 
Monika Zwolska 

Kierownik chóru: 
Piotr Ferensowicz 

Inspektor chóru: 
Tadeusz Gudzio 

ZESPÓŁ 

Aldona Andrulewicz 
Urszula Jędrysiak 
Ewa Mądry 
Jacek Gębura 
Maciej Tuz 

Wojciech Bryll 
Tadeusz Gudzio 
Witold Grochowski 
Wojciech Hejnowicz 
Piotr Jaroński 
Zbigniew Kośnicki 
Krzysztof Marusieński 
Piotr Pelc 
Jaros ław Zalewski 

ZESPÓL ORKIESTRY 

I SKRZYPCE 
Edward Mirek 

- koncertmistrz 
Stanisław Grabiec 

- koncertmistrz 
Tomasz Stocki 

- zastępca koncertmistrza 
Ewa Michalik 
Lucyna Szaniawska 
Anna Świć 
Jerzy Klimkowicz 

II SKRZYPCE 
Grzegorz Kasperski 

- zastępca koncertmistrza 
Henryka Rolska 
Krystyna Ślężak 
Dorota Michalczak 
Barbara Moryson 

ALTÓWKI 
Wiktor Wojciechowski 
Swietła Kołosz 
Henryk Binkowski 

WIOLONCZELE 
Feliks Tatarczyk 

- koncertmistrz 
Konrad Kożuszek 

- zastępca koncertmistrza 
Stanisław Małek 

Dorota Nowak 

KONTRABASY 
Henryk Szymecki 
Cyryl Banicki 

PUZONY 
Leonard Ciosiński 
Wacław Kopa 
Mirosław Linette 
Andrzej Wierzbiński 

PERKUSJA 
Marek Tomczyk 
Jan Kamisiński 
Jerzy Smoliński 

GITARY 
Henryk Szymecki 
Cyryl Banicki 

FLETY 
Renata Schubert 
Joanna Wagner 
Piotr Głosz 

OBOJE 
Mirosława Pajączkowska 

Alicja Narożna 
Renata Więclewska 

KLARNETY - SAKSOFONY 
Barbara Baran 
Maciej Chrobak 
Janusz Buliński 
Józef Kozieł 
Ryszard Stadnik 

FAGOTY 
Piotr Baran 
Andrzej Fiutek 
Edward Baran 

TRĄBKI 

Władysław Bortkiewicz 
Zdzisław Grela 
Mirosław Siodłowski 
Władysław Janiszyn 

WALTORNIE 
Jan Fluder 
Janusz J acyszyn 
Henryk Lis 
Jan Misiewicz 

FORTEPIAN 
Andrzej Gisicz 
Danuta Bowtrukiewicz 

AKORDEON 
Marian Szczebak 
Norbert Boczkowski 
Waldemar Wróblewski 

INSPEKTOR ORKIESTRY 
Stanisław Małek 

Dyrygenci: 
Maria Oraczewska-Skorek 
Bogusława Orzechowska 



OPERETKA WROCLAWSKA 
W SEZONIE 1991/92 

PRZEDSTAWIA 

E. Kalman 
„KSIĘŻNICZKA CZARDASZA" 

F. Leszczyńska 
„PANI PREZESOWA" 

A. Gajcer 
„HISZPAŃSKA MUCHA" 

F. P. Schónthan 
„PORWANIE SABINEK" 

wg L. Rydla 
„BETLEEM POLSKIE" 

„MUSIC-HALL" - rewia przebojów 

Adres dyrekcji: 

dla dzieci: 
W A. Mozart 

]. Back 
„SKRZYPEK NA DACHU" 

„MAL Y CZARODZIEJSKI FLET" 

Koordynator pracy artystycznej 
Elżbieta Dąbrowska 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Grażyna Lisiecka-ślesak 

Rzecznik prasowy 
Zofia Frąckiewicz 

ul. Piłsudskiego 72, 50-020 Wrocław, tel. 380-51, 44-49-16. 50-020 Wrocław 
Zamówienia i sprzedaż biletów zbiorowych: 
Biuro Obsługi Widzów, tel. 356-52, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław 
Kasa biletowa czynna: 
codziennie oprócz poniedziałków w godzinach 13-19, niedziela w godzinach 9-11. 
w dni powszednie początek przedstawień o godz. 19.00, w niedziele o godz. n.oo 
„Skrzypek na dachu" w dni powszednie o godz. 183° 

W poniedziałki i wtorki Operetka nieczynna 
Pracownie: 44-38-18, warsztaty: 55-99-42, sale prób: 44-59-67, portiernia: 44-68-00 ' 
Informujemy, że przy Operetce działa ognisko baletowe dla dzieci, chętnych 
zapraszamy, tel. 380-51 

Wszystkich chętnych do zamieszczenia 
ogłoszenia w programie teatralnym prosimy 
o kontakt: „Operetka Wrocławska" tel. 356-52 

Reprodukcje z albumu Evy Karcher „Otto Dix" 
Tancerka, Anita Berber (1925) 
Tryptyk ( 1927 / 28) 
Siedem śmiertelnych grzechów ( 1933) 
Tryptyk, Wojna ( 1929/ 32) 

Redakcja programu 
Zofia Frąckiewicz 

Opracowanie graficzne 
Joanna Barylińska 

Okładka wg projektu plakatu 
Jacek Cwikła 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik działu technicznego 
Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 
Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 
Kierownik pracowni perukarskiej 
Kierownik pracowni elektrycznej 
Akustyk 

Kostiumernia 
Rekwizytor 

Brygadier sceny 
Tapicer 
Kierownik działu administracyjnego i gospodarczego 

korporacja mf 

- Włodzimierz Kliber 
- Bogumiła Zalewska 
- Włodzimierz Bezulski 
- Janina Komorowska 
- Ryszard Żurakowski 
- Leszek Radecki 

Grzegorz Szajuk 
- Zofia Starzyk 
- Jan Grzelak 
Wiesław Ziembicki 

- Wiesław Hutnik 
- Jan Gudra 
- Teresa Sobczak 

Zarząd: 54-110 WROClAW 
ul. Rolna 2 
tel. 51 03 67 

Biuro Handlowe: 
00-515 WARSZAWA 
ul. Żurawia 32 

51 07 Ol tel. 28 60 21 do 15.30 
telex 0715179 28 60 22 15 30-17.30 
fax 51 Ol 63 telex 813551 

fax 21 31 04 
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53-333 WROCLAW. ul. POWSTAŃCÓW ŚL . 116/118 
centrala 67-70-45 do 47 . sekretariat 67-37-63 

fax 67 -8 2-8 0. telex 0715397 

OFERUJE NASTEPUJACE USLUGI; 

• prowadzimy rachunki bieżące dla osób prawnych i fizycznych . 

• przyjmujemy lokaty terminowe . 

• prowadzimy sprzedaż bonów lokacyjnych. 

• udzie lamy kredytów krótkoterminowych. 

• przeprowadzamy rozliczenia pieniężne. 

• wykonujemy na zlecenie innych banków określcne czynności 

bankowe należące do -zakresu działania banków zlecających. 

• udzielamy konkurencyjnie oprocentowanych kredytów. 

oprocentowanie jest zmienne i zależy od stopy kredytu 

refinansowego ustalonego przez PREZESA NBP. 

• ponadto prowadzimy kantor wymiany walut. 

ORAZ PROPONUJEMY: 

NOW~ ATRAKCYJN~ SPRZEDAŻ BONÓW DEWIZOWYCH NA OKAZICIELA 
O NOM I N/IL/ICH: 100 . - 500 . - USD 

100.- 500 . - DEM 
KORZY ST NIE OPROCENTOWANYCH W SKALI ROCZNEJ . 

GWARANTUJEMY: 

• ~p-1awnq, łtu<tu'lainq o/,;;ługę, 
* wy1oltq jaho-Sć -Swi.adczonych u1ług, 
• 1o{idruńć i tzete{no-Sć. 

ZAPRASZAMY! 

do naszego Banku ul.Powstańców ~l. 118 (galeriowiec I p.) 

od poniedz ia łku do piątku w godzinach : 8.00 - 16.00 
w soboty robocze w godzinach : 8.00 - 11.00 

DRUK: HECTOR 

Szybko, profesjonalnie, na materiałach 
najwyższej jakości 

• Albumy 

• Książki 

• Broszury 

• Kalendarze jedno- i wieloplanszowe 

• Składanki 

• Plakaty 

• Pocztówki 

• Etykiety i naklejki 

1 w zakresie wykonywania wyci -
wnych, fotoskładu, montażu ele o

ego, szytych n ićmi lub klejonych, ięk

opraw introligatorskich książek i oszur, 
praw spiralnych kalendarzy wie planszo-

" 
i innych akcydensów. 
wych, precyzyjnego kroj7nia et kiet, nalepek 
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DRUKARNIA I OFICYNA WYDAWNICZA 

UL. KROMERA 44, 51-163 WROCŁAW 

TEL. 25 44 31, TLX 071 23 56 INGRA PL , 

FAX (o 71) 25 52 35 




