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SZOLEM /\LE.JC'l!EM 
(18.'i'l- l 'Jl6) 

Chociaż pod tytułem „Skrzypek na dachu" umieszczane są 

nazwiska Josepha Steina i Jerry 13ocka prawdziwym twórcą dziejów 
Tewjego, głównego bohatera Skrzypka jest Szolem !\lejchem. 

Należy on do kla:-.yków żydowskiej literatury. Urodzi! Sil: w 1859 r. 
w Perejesławiu na Ukrainie. Jego prawdziwe nazwisko to Szolem 
Rahinowicz. Pseudonim Szolem Alejchem oznacza żydowskie 

pozdrowienie - pokój wam. Ukończy! szkot1: rabinacką w Ży
tomierzu . Był rabinem, handlowa! zbożem , zarządza! majątkiem 

teścia i pisał. Opowiada! o biednych żydowskich miasteczkach i ich 
mieszkańcach . Opisywał ich codzienne życ i e, słabośc i i bl1;dy oraz 
t owarzysz<)ćą im wbrew wszystkiemu pogod1: ducha. Jest tym , któ
remu udało si~ przełamać dotychczasowy mit Żyda i stworzyć nowy 
obraz żydowskiego świat a . Do tej pory Żydzi pokazywani byli zgodnie 
z tradycją narodu wybranego, poszukującego nieustannie Ziemi 

Obiecanej oddalającej się, nieosiągalnej . Żydzi smutni, z pokorą 
dźwigający swój garb, nie znający co to radość i śmiech. Wypatrujący 
ogromnymi, wylęknionymi oczyma tego szczęścia, które miało 

nadejść. Był to świat malowany szaro-ciemnymi barwami. 
W tę ponurą tradycję wkroczył ze swoimi opowieściami Szolem 

Alejchem. Pokazał w nich inny naród, stworzył jego nowy obraz -
ludzi młodych, odważnych, wesołych i mądrych . 

Zadziwiająca jest gawędziarska pogoda Alejchema, liryczny 
humor, wizja świata pozbawiona posępności i katastrofizmu. W każ
dej z jego powieści obecny jest pierwiastek autobiograficzny, być 
może dlatego każda z nich jest tak pełna ciepła i życia. „ Wyławianie 
tego, co żywotne, z każdej rzeczy i z każdego człowieka stało się u mnie 
chorobą" - pisał. W mistrzowski sposób kreśli portrety swych 
bohaterów, umieszcza ich w określonych warunkach i miejscu, a im 
samym pozwala mówić. Uważa, że w mowie zawiera się cały człowiek 
„jest sfinksem gdy milczy, otwartą księgą gdy mówi". Taką postacią jest 
Tewje Mleczarz. Mieszkaniec Anatewki, mąż Golde, ojciec pięciu 
córek, miejscowy filozof otwiera serce przed Bogiem i ludźmi w po
szukiwaniu odpowiedzi na dręczące go (może także nas?) pytania. 
Jest symbolem człowieka zmagającego się z życiem, rozważającego 
wszystkie za i przeciw, by ze spokojem, być może pozornym, przyjąć 
wyroki losu . We wszystkich jego poczynaniach obecna jest wiara, 
nadzieja i tradycja. Wiara w obecność Boga i ludzką dobroć, nadzieja 
na lepszy los i potrzeba życia według odwiecznej żydowskiej tradycji. 

Tewjemu przyszło żyć w czasach, gdy stary porządek zaczyna się 
kruszyć. Ciężko Żydowi, wychowanemu w szacunku do starej tradycji 
pogodzić się z nowymi zwyczajami, ale żyć trzeba. Bo to właśnie 
miłość do życia jest jego siłą. 

Szolem Alejchem nakreślił postać Tewjego w najlepszy sposób 
w jaki można to było zrobić. Powierzył Tewjemu rolę narratora, 
humorysty, żartownisia, znawcy ludzi, mistrza słowa. Dlatego Tewje
Mleczarz to nie tylko najlepsza, najbardziej sympatyczna postać, ale 
zarazem najbardziej intymne i osobiste dzieło Szolema Alejchema. 
Często twórczość Alejchema porównuje się do Chagalla. Chagall 
stworzył w swej twórczości syntezę kultur żydowskiej i rosyjskiej, 
nawiązał do poetyckiej tradycji tych narodów. Ci dwaj podobni są do 
siebie w zachowaniu jasnej tonacji, liryce i wzruszeniu, które ludzką 
rozpacz omijają z daleka. 

Szolem Alejchem umarł w 1916 roku w Ameryce. Pozostawił po 
sobie 40 tomów opowiadań, powieści , artykułów, w których Tewje 
Mleczarz i jemu podobni swoją postawą przekonują nas i siebie 
nawzajem, że wbrew wszystkiemu i pomimo wszystko - warto żyć. 

Mazeltow! 

By żyć, by żyć, L 'Chaim 
l/Chaim, L 'Chaim, by żyć. 
Swiat wady ma, ale warto żyć, 
Szczęśliwym warto być. 
Pij, L 'Chaim, by żyć 
Pan Bóg chętnie widzi radość, 

H. G. Steinke 

Ja rozumiem go, choć czasem płakać chcę. 
Zaraz mu uczynię radość, 
Bo mam dzisiaj powód, 
By radować się. 
By żyć, by żyć, L 'Chaim. 



(„/f I Were a Rich Man") 
(Gdybym był bogaczem) 

Gdybym był bogaczem 
Dejdel didel dejdel 
Digu digu didel, dejdel dum 
Cały dzień bym biddy biddy bum 
Gdybym ja był wielki pan. 
Pracy bym się brzydził 
Dejdel didel dejdel _ 
Digu digu didel dejdel dum 
Gdybym ja był biddy, biddy bum 
Diggu diggu didel dejdel pan. 

Zbudowałbym ja dom najwyższy na świecie 

W samym by sercu miasta stal. 
A schodów by bez liku było w domu tym. 

Okropnie dużo w górę, w dól ciut-ciut 
I donikąd schody też był miał, 
Bo sobie tak akurat życzyłbym. 

W podwórku to ja chcę dorodny mieć drób 
Co krok „gul, gul'.', „kwa, kwa'', „gę, gę" 
Taki koncert - ojojoj! - jak ze snu. 
Tu indyk, tam znów gęś, coś z kaczek i coś z kur 
I już każdy w krąg połapie się, 
Że ~łaśnie ja, milioner, mieszkam tu. 

Gdybym był bogaczem 
Dejdel didel dejdel 
Digu digu didel dejdel dum 
Cały dzień był biddy biddy bum 
Gdybym ja był wielki pan. 

Pracy bym się brzydził 

Dejdcl didel dejdel 
Digu digu didel dejdel dum 
Gdybym ja był biddy, biddy bum 
Diggu diggu didel dejdel pan. 

wyznają sobie miłość. Po miasteczku rozchodzą się 

fantastyczne wieści na temat małżeństwa Hodel z Per
czykiem. Tewje odprowadza córkę na dworzec, żegnają 
się ze smutkiem niepewni, kiedy się znowu zobaczą. 

Tzeitel spodziewa się dziecka, a Motel dorobił się 
własnej maszyny do szycia, którą wszyscy zgodnie po
dziwiają. Natomiast we wsi zaczynają krążyć plotki 
o Chawie i Fiedce. Jednak tym razem Tewje jest 
nieustępliwy. Jego ostateczna odpowiedź brzmi: nie. 
Chawa odchodzi z Fiedką. Z bólem serca ojciec rozważa 
swą decyzję: „Przyjąć ich? Jakże ja mogę ich przyjąć? Jak 
ja mogę wy1zec się wszystkiego, w co wierzę? A z drugiej 
strony, jak ja mogę wyrzec się własnego dziecka? 
Chociaż ... Jak przekreślić swoją wiarę w swoich bli
skich? Dotychczas się uginałem, ale teraz bym się złamał. 
A z drugiej strony ... nie ma drugiej strony. Nie, Chawa, 
nie!" Jakby lego było mało nadchodzi rozkaz, aby 
wszyscy Żydzi opuścili Anatewkę w ciągu trzech dni. 

„Co prawda Anatewka nie była takim zupełnym 
rajem ... To fakt... Bo właściwie, to co myśmy tu mieli ... 

ot, czegoś trochę tu ... 
ot, czegoś trochę tam ... " 

Mieszkańcy Anatewki opuszczają swoje domy, żeg
nają się. Tewje Mleczarz postanawia wyjechać do Ame
ryki. Przychodzi Chawa z Fiedką by się pożegnać. Oni 
również wyjeżdżają nie mog'!c pogodzić się z takim po
stępowaniem władz. Tewje udaje, że ich nie widzi, choć 
życzy im wszystkiego dobrego. Rodzina Mleczarza 
wychodzi z obejścia . Towarzyszy im melodia wiejskiego 
skrzypka, który bierze swe skrzypce pod pachę i podąża 
za nimi. Żydzi-wędrowcy odchodzą. Może dlatego 
zawsze, na wszelki wypadek, chodzą w kapeluszach? 

H.S. 



Spółka autorska Jerry Bock i Sheldon Harnick 
zadebiutowała w 1958 r. musicalem „Body Beautiful" 
z librettem znakomitego dramaturga Josepha Steina, 
który nie odniósł sukcesu natomiast zwrócił uwagę na 
utalentowany zespół. Już drugi musical tych autorów pt. 
„Fiorello" miał ogromne powodzenie. Była to umu
zyczniona biografia jednego z najpopularniejszych po
lityków amerykańskich Fiorella La Guardii, burmistrza 
Nowego Jorku. „Fiorello" był wielkim sukcesem ka
sowym i prestiżowym. Grany ponad 700 razy uzyskał 
nagrodę Pulitzera i wiele innych nagród dla twórców, 
realizatorów i wykonawców. Jednak sława musicalu 
ograniczyła się do tam~ego czasu i miejsca, bo już dzisiaj 
trudno myśleć o wznowieniu spektaklu, kiedy wiedza 
o La Guardii sprowadza się jedynie do lotniska o jego 
imieniu. 

Gdy następne dwa musicale „Tenderloin" (1960) 
i „She Loves Me" (1963) niezbyt się udały, autorzy 
sięgnęli do klasyka żydowskiej literatury - Szolema 
Alejchema. Zainteresowali się jego powieścią „Dzieje 
Tewje Mleczarza" nakłaniając Josepha Steina do na
pisania libretta. Tak naprawdę ani librecista, ani pro
ducent musicalu Harold Prince nie byli zachwyceni 
pomysłem. Po wielu namow.ach zgodzili się na realizację 
przyciągając do współpracy reżysera Jerome'a Robbin
sa. Premiera „Fiddłer on the Roof' (Skrzypek na 
dachu) odbyła się we wrześniu 1964 r. W roli Tewjego 
wystąpił sławny Zero Mostel, jego żonę Gołdę grała 
tancerka Maria Karniłowa. 

„Skrzypek na dachu'; osiągnął rekordową liczbę 3242 
przedstawień, a więc był grany przez przeszło dziewięć 
łat. Dzięki mistrzostwu Robbinsa spektakl osiągnął 
doskonałą jedność reży~erii i choreografii (słynny 
„Taniec z butelkami"). Swiatowy sukces „Skrzypka" 
dowiódł, że Bock, Harnick i Stein trafili w „dziesiątkę", 
tworząc dzieło o uniwersalnym znaczeniu. Rolę 
Tewjego-Mleczarza kreowali znakomici aktorzy: Zero 
Mostel, Luther Adler, Herschel Bernardi, Harry Gaz, 
Jerry Jarrett, Jan Peerce, Paul Lipsen. Wielkim po
wodzeniem cieszyła się również filmowa wersja Nor
mana Jewisona, w której wystąpił londyński wykonawca 
rol i Tewjego, Chaim Topol. 
Zachęceni sukcesem autorzy postanowili znowu 

sięgnąć po tematykę żydowską i nie udało im się. 
Wystawiony w 1970 roku musical „Rotszyldowie" uka
zywał dzieje bankierskiej rodziny w latach 1772-1818. 
Niestety, zabrakło w nim poezji i sentymentu. Już żadne 
z ich dzieł nie dorównało powodzeniu „Skrzypka na 
dachu". 
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: 85-005 Bydgoszcz, : 
• ul. Gdańska 14, • • • 
• tel. 22-18-61 • • • 
• • 
: Bydgoski hotel „Pod Orłem" szczyci : 
• się blisko stuletnią tradycją. Zbudowany • • • • został w roku 1896 według projektu • 
: znanego architekta Józefa Święcickiego . : 
• Obiekt odznacza się bogatą dekoracją • • • • elewacji, m. in. stiukowymi i kamiennymi • 
: rzeźbami figura lnymi oraz bogatą orna- : 
• mentyką. Jest przykładem pięknej byd- • • • • goskiej secesji. • 
• • 
• Restauracja i hotel znane są ze zna- • 
• • • komitej kuchni i obsługi. Po modernizacji • 
: w 1992 roku hotel „Pod Orłem" będzie : 
• dysponował 120 luksusowymi miejscami • 
• • • noclegowymi, 400 miejscami konsump- • 
: cyjnymi w dwóch salach oraz 4 aparta- : 
• mentami (po 150 m2

) - w tym jeden • 
• • • imieniem Artura Rubinsteina, który prze- • 
: bywał w nim wraz z małżonką w 1960 : 
• roku. • • • 
: Na życzenie klientów hotel organizuje: : 
• bankiety, zjazdy, sympozja. • 
• • 
• Zlecenia przyjmuje recepcja, czynna • • • • przez całą dobę, telefon 22-18-60/69, • 
: telex 056-22-08, fax 22-16-07 i 22-89-88. : 
• • • Do dyspozycji gości : łączność m iędzy - • 
: narodowa, telewizja satelitarna, centrum : 
• odnowy biologicznej, parking strzeżony . • 
• • 
• • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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M. Rybicka (współpraca) , Cz. Staniszewska, 
B. Synowicz (współpraca) , K. Węgr.cyn (współpraca), 
B. Wysocka 
M. Azjan, H . Bogieł, M. Gurbowicz, M. Karasińska, 
A. Płaczek, E. Skrobiszewska, D. Słowińska 
O. Bebenow, A. Brucki, J. Doliński, M. Domański, 
J . Guździoł, R. Kaniewski, W. Raczyński, J. Zieliński 

Barytony: - A. Augustyn (współpraca) , H. Kiełpiński (współpraca) , 
P. Olszyna, A. Piskorski, M. Woźniak, 
Z. Zająkała (współpraca) 

Basy: E . Bereit, J . Frankowski (współpraca) , 

K. Harmaciński (współpraca), Z. Jeżak (współpraca), 
J. Kujawski, G. Piątek, R. Wilkiewicz (współpraca) 

Koordynator pracy artystycznej : Gizela Szala 
Kierownik Biura Obsługi Widzów: Stanisława Ziółkowska 

Inspicjent: Romuald Rajewski 
Sufler: Helena Kobusińska 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 
Kierownik ds. techniczno-administracyjnych: Donat Zawisza 

Jarosław Jeziorski 
Daniela Stasiak 
Henryk Galiński 
Tadeusz Nebak 

Z-ca kierownika ds. technicznych: 
Z-ca kierownika ds. administracyjnych: 
Brygadier sceny: 
Zastępca brygadiera sceny: 
Kierownicy pracowni: 

elektrycznej 
stolarskiej 
fryzjersko-perukarskiej 
modystycznej i rekwizytorskiej 
krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 
szewskiej 
tapicerskiej 
magazyn kostiumów 

K. Augustyniak 
J . Żmijewski 
Z. Domagała 
J . Pielat 
I. Skrabulska 
K. Jabłoński 
J . Michalski 
J . Dubiel 
D. Wydrzyńska 
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Kasa Opery czynna jest codziennie (z wyjątkiem piątku) 
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Przedsprzedaż biletów odbywa się na 15 dni przed 
spektaklem. 

Biuro Obsługi Widzów, Pomorski Dom Sztuki, ul. Gdań
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Wydawca: OPERA NOVA W BVDGOSZCZV 
PROJEKT OKl:ADKI: MAŁGORZATA MACIEJEWSKA 
REDAKCJA PROGRAMU: HALINA STEINKE 

NAST~PNE PREMIERY OPERY NOVA: 

L 

KWIECIEŃ 1993 

MANUEL DE FALLA 

„KRÓTKIE ŻYCIE" 
CZERWIEC 1993 
fEDERICK LOEWE 

„MY FAIR LADY" 

Ponadto w repertumze Opery Nova: 

SPEKTAKLE OPEROWE 

1. G. Bizet 
2. P. Czajkowski 
3. G. Rossini 
4. S. Moniuszko 

5. W. A. Mozart 
6. G. Verdi 
7. G. Verdi 
8. G. Puccini 
9. G. Puccini 

10. G. Pergolesi 
11. B. Britten 

12. I. Kalman 
13. F. Lehar 
14. J. Strauss 
15. J. Strauss 

„Cannen" 
„ Eugeniusz Oniegin" 
„ Cyrulik sewilski" 
„Flis" 
„ Verbum nobile" 
„Dyrektor teat1u" 
„Rigoletto" 
„ Traviata" 
„Madama Bullerjly" 
„ Gianni Sc hic chi" 
„Siostra Angelica 
„Nauczyciel muzyki" 
„Mały kominiarczyk" 
Pozwólcie nam robić operę 
(opera dla dzieci) 

OPERETKI 

„Księżna cyrkówka" 
„ Wesoła wdówka" 
„Baron cygański" 
„ Zemsta nietoperza" 

PRZEDSTAWIENIA BALETOWE 

16. P. Czajkowski 
17. B. Matuszczak 
18. B. Pawłowski 

„Dziadek do orzechów" 
„Dzikie łabędzie" 
„Królewna Śnieżka 
i 7 krasnoludków" 





„sK.RzypEK NA DACHU" 

Miejsce akcji - carska Rosja, czas - początek naszego wieku, 
temat - dzieje Tewje Mleczarza 

Akt I 

Wieś gdzieś w Rosji. Rozlega się melodia skrzypiec. 
„Sknypek na dachu?" To bnmi głupio, prawda? - mówi 
Tewje. - W naszej małej Anatewce każdy jest, można by 
powiedzieć, takim sknypkiem na dachu, co próbuje 
wydobyć ze swych skrzypiec prosty i miły ton, nie skręcając 
przy tym sobie karku. Zadanie wcale niełatwe. Więc 

dlaczego - zapytacie - siedzimy tam na góne, jeśli to jest 
niebezpieczne? Siedzimy, bo Anatewka to nasz dom. 
A jak my utrzymujemy równowagę? Na to mogę odpo
wiedzieć jednym słowem: tradycja! Ponieważ trzymamy 
się tradycj~ zachowujemy równowagę pnez długie, długie 
Lata". Tewje-Mleczarz to mąż gderliwej Gołdy i ojciec 
pięciu córek. Mieszkańcy Anatewki przedstawiają się 
~opowiadają w piosence o swych obyczajach ... Do Gołdy 
przychodzi swatka Jente z propozycją małżeństwa dla 
najstarszej córki, Tzeitel. Upatrzył ją sobie bogaty 
rzeźnik Lejzor Wolf. Tymczasem Tzeitel kocha biedne
go krawca Motela Kamzoila, który nie ma odwagi po
prosić Tewjego o rękę ukochanej. Tewje zmęczony 
wraca do domu. Sam musiał ciągnąć wózek z mlekiem, 
bo koń okulał i nikt przed szabasem nie chciał go 
podkuć. Mleczarz zwraca się do Boga: „Stworzyłeś wielu, 
wielu biedaków. Oczywiście, to żaden wstyd być biednym, 
ale żeby to był zaszczyt, tego także nie powiem. Więc co 
by się stało strasznego, gdybym ja miał - powiedzmy -
niewielki mająteczek?" · 

Żydzi z wioski zbierają się, wymieniają plotki: Księ
garz Abram przywozi wiadomość, że z miasteczka Ra
janka wysiedlają Żydów. Zjawia się Perczyk, student 
Uniwersytetu Kijowskiego, przedstawiciel rewolucyjnej 
młodzieży. Poprawia cytującego Biblię Tewjego i na
mawia Żydów do buntu. Rezolutny chłopak podoba się 
Mleczarzowi, więc zatrudnia go jako nauczyciela swoich 
córek. Gołda domaga się od męża, aby rozmówił się 
z Lejzorem Wolfem. Pokrzykując na siebie zasiadają do 
uroczystej kolacji. Rozlega się piękna modlitwa sza
basowa. 



Tewje spotyka się z Lejzorem w karczmie. Z oporami 
zgadza się na małżeństwo córki z rzeźnikiem. I z tej 
okazji W · karczmie odbywa się zabawa. Po zabawie 
znajomy policjant ostrzega Tewjego przed planowanym 
pogromem Żydów. Tewje odsypia zaręczyny Tzeitel 
(o których ona jeszcze nie wie), a Perczyk w tym czasie 
tłumaczy jego córkom Biblię. Między nim a jedną z nich, 
nawiązuje się sympatia. Tzeitel na wiadomość o mał

żeństwie z rzeźnikiem wpada w rozpacz, łzy córki 
wzruszają ojca. Dlatego Tewje zgadza się na jej ślub 
z biednym krawcem, bo przecież „nawet biedny krawiec 
ma prawo do odrobiny szczęścia". Szczęśliwy Motel 
śpiewa „Cud nad cudy". 

Żeby usprawiedliwić zmianę decyzji, Tewje opowiada 
Gołdzie straszliwy sen o byłej żonie Lejzora Wolfa. 
Przerażona Gołda zgadza się na biednego zięcia. 

Odbywa się tradycyjne żydowskie wesele. Obecni są 
mieszkańcy Anatewki, składają życzenia Mazeltow 
młodej parze, a rodzice zastanawiają się: 

Jaką im mądrość ofiarnją? 
W czym na początek ulżą tu? 

Od siebie będą się uczyli 

Dzień po dniu. 
W czasie uczty weselnej dochodzi do kłótni między 

Lejzorem Wolfem a Tewjem. Wbrew tradycji Perczyk 
zaprasza Hodel do tańca, Tewje bierze z niego przykład 
i również tańczy z opierającą się Gołdą. W czasie za
bawy pojawia .się policjant ze swoimi ludźmi i meto
dycznie zaczynają rozbijać naczynia i sprzęty. Po ich 
odejściu Tewje pierwszy zaczyna sprzątać. Jedynym 
poszkodowanym jest stawiający opór Perczyk. 

Akt II 

Hodel żegna się z Perczykiem, który w związku ze 
swoją działalnością konspiracyjną· musi wyjechać. 
Młodzi pr,zyrzekają ·sobie wierność - Perczyk napisze, 
ki,~dy Hodel ma do niego przyjechać. Tewje dowiaduje 
się o zaręczynach córki. Zaskoczony i zdziwiony udziela 
zakochanym błogosławieństwa . Poruszony miłością 

młodych , nieoczekiwanie pyta swoją żonę „czy ty mnie 
kochasz? '. ' i zaskoczona Gołda odpowiada - tak. Po 
dwudziestu pięciu latach wspólnego życia małżonkowie 

Ja widzę swoją Gołdę jako bogaczową dziś, 
Ma podbródki piękne dwa, 
W kuchni krząta się, gdzie kucharek moc 
I ważna jest, że aż strach i wszystkim ona nądz~ 
Oj, ależ ona radość ma, 
Mogąc sobie wneszczeć dzień i noc! 
Najmędrszych ludzi z miasta tłum już chce 
Odwiedzić mnie 
Już słuchają mych opinii jak 
Salomonowych rad. 
„Powiedz nam, reb Tewie, wybacz nam, reb Tewie'', 
Niby cadyk słynę już na cały świat. 

I będzie całkiem bez znaczenia 
To, że mylę się, lub łżę, 
Kto bogaty, ten rozumy zjadł! 

I miałbym wtedy czas, którego mi brak, 
By pędzić byt swój w synagodze, 
Pny wschodniej ścianie mieć stałe miejsce w niej 
I komentować talmudu co dzień treść, 
Tym sprawom się oddając co dzień 
Przez siedem godzin. 
Jak każdy Żyd, 
Bo czy można słodziej żyć i lżej? 

Gdybym był bogaczem 
Dejdel didel dejdel 
Digu digu didel, dejdel dum 
Cały dzień bym biddy biddy bum 
Gdybym ja był wielki pan. 

Pracy bym się bnydzil 
Dejdel didel dejdel 
Digu digu dU:lel dejdel dum. 
Ty, coś jagnię stwonył, oraz lwa 
Czemuś uparł się, że właśnie ja 
zepsułbym ci boski świata plan. 
Gdybym ja był wielki pani 



KRONIKA OPERY 
to kolejna na polskim rynku pozycja 

z międzynarodowej serii wydawniczej. 

Po KRONICE XX WIEKU, 
KRONICE ZIEMI, 

KRONICE TECHNIKI 
i KRONICE KOBIET, 

Wydawnictwo KRONIKA Marian B. Michalik 
przedstawia książkę będącą kronikarskim zapisem 
wydarzeń w dziejach tej specyficznej, lecz nie
zwykle atrakcyjnej dziedziny ludzkiej aktywności. 

KRONIKA OPERY · 
to dzieło niezbędne w bibliotece każdego, 

nie tylko melomana! 

Adres Wydawnictwa: ul. Wiejska 12 
00-490 Warszawa, tel. 628-53-30 




