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Nie mogłam zrozumieć, dlaczego istnieniu biedak6w musi zawsze towarzyszy6 Istnienie bogaczy, 

1919 7 maja przychodzi na świat Maria 
Eva Duarte, nieślubna córka biednego rol
nika i miejscowej dziewczyny. 
W dzieciństwie Eva żyła w wielkiej nędzy i 
poniżeniu jako dziecko "tej drugiej żony". 

Każdy kolejny rok przynosi} jakąś 
niesprawiedliwość, która rodzila we mnie 
sprzeciw, która zamyka/a mnie w sobie. 

1926 Umiera ojciec Evy. Ślubna rodzina 
ojca nie dopuszcza Evy do udziału w 

pogrzebie. Dom Evy sąsiadował z hacjendą 
bogatego właściciela ziemskiego. W Evie 
rozbudzały się marzenia o bogactwie i o 
wielkim mieście - Buenos Aires. 
1934 Piętnastoletnia Eva poznaje 
Augustina Magaldiego, profesjonalnego 
p_iosenkarza i gitarzystę. Wyjeżdża z nim 
do Buenos Aires. Chciała zostać aktorką. 

193543 Kariera teatralna Evy rozwija się; 
pracuje też w radio i w filmie. Przy pomo
cy szwagra udaje się jej nawiązać kontakty 
z wysokiej rangi oficerami armii. Jest 
niemal pewne, że do zrobienia kariery 
wykorzystywała swe kobiece wdzięki, 
najpierw w teatrze, a potem - gdy znacze
nie armii zaczęło wzrastać - także w 
wojsku. 

Wszyscy, bądź też prawie wszyscy, 
przeżywamy w życiu jakąś cudowną 
chwilę. Dla mnie byl to dzień, gdy moje 
życie splotlo się z życiem Perona. 

1943 Eva poznaje pułkownika Juana 
Peróna, piastującego już wysokie 
stanowisko w rządzie i ogólnie znanego ze 
słabości do młodych aktorek. W chwili ich 
poznania jest wdowcem i ma 48 lat, czyli 
dokładnie dwa razy tyle co Eva. 

Dodal mi odwagi, bym wspięla się. Wyjąl 

mnie ze "stada wróbli"„. Trzymalam 
lampę, którą rozświetlalam jego noce, 
ogrzewając go najlepiej jak polrafilam, 
okrywając mu ramiona milością i wiarą. 

1944 Jako kochanka Peróna staje się jedną 
z najlepiej opłacanych aktorek w argen
tyńskim Radio Belgrano. Eva uwierzyła w 
siłę propagandową środków przekazu. 

1945 Perón zostaje aresztowany. Eva orga
nizuje demonstracje ludowe i dzięki temu 
udaje się jej uwolnić go. 

Wybieg/am na ulicę szukając przyjaciól, 
którzy mogliby niu pomóc. 

Jestem tylko kobietą, która dziafa i stara się 
wspólpracować z wielkim patriotą, który 
nadaje ksz111lt wielkiej przyszlości naszego 
narodu. 

Eva staje się żoną Peróna. Ma ogromne 
poparcie "descamisados" czyli ludzi "bez 
koszul". 

„.. . . 

-' ':·;'~;;· 
\ . :~„-:/ 

·.· .. ' .. • . .. - .. ~ . 

·-;, - ~·-

Pobraliśmy się, ponieważ kochaliśmy się 

nawzajem, a kochaliśmy się, bo oboje 
kochaliśmy tę samą sprawę. Na różne 
sposoby chcieliśmy dokonać tego samego: 
on inteligencją, ja sercem, on mistrz i ja 
uczeń. 

1946 Juan Domingo Perón zostaje 
~ybrany prezydentem Argentyny. 
Zonie powierzył stanowisko w 
Ministerstwie Pracy. Tam Eva rozpoczęła 
tworzenie systemu całkowitej kontroli nad 
związkami zawodowymi. 
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Podstawowym celem ustroju 
praworLądnego w stosunku do mchu robot
niczego jest koniec walki klasowej i 
.zastąpienie jej współpracą pomiędzy kapi
talem a maSl1Illi robotniczymi. 

1947 Dzięki staraniom Evy Perón uch
walone zostało prawo głosowania dla ko
biet. 

Często wrzeszczę aż do ochrypnięcia, aż 
tracę głos - gdy podczas przemówienia 
uchodzi ze mnie od dawna rosnąca zlość. 

Postanowiłam być Evitą, żeby pr.zeze mnie 
Judzie, a przede wszystkim robotnicy, 
mogli zawsze znaleźć otwartą drogę do 
swego Przywódcy. 

Eva wyrusza w podróż do Europy poprze
dzoną wielką kampanią propagandową. 

Odwiedza Hiszpanię, Włochy, Portugalię, 
Francję i Szwajcarię . Postanawia ominąć 
Anglię, gdzie oferowano jej tylko herbatę 
w Pałacu Buckingham. 

W Hiszpanii faszyści wiwatowali na jej 
cześć, otrzymała też odznaczenie z rąk 
Generalissimusa Franco. Tłumom roz
dawała pieniądze - tysiąc funtów dziennie. 

Santa Evita 

Nie przybyłam tu, by wytyczyć oś, a 
jedynie tęczę pomiędzy naszymi dwoma 
krajami. 

We Włoszech została przyjęta na audiencji 
przez papieża . Ludzie na ulicy okrzyczeli 
ją dziwką. 

We Francji wzbudziła podziw obfitą 
garderobą, co Francuzi potrafili docenić. 
Wydawała duże sumy na ubrania projek
towane przez francuskich dyktatorów 
mody. Uwielbiała futra do tego stopnia, że 
nosiła pelerynę z lisów nawet w upalnym 
Rzymie . Zaskakiwała wielkością i 
różnorodnością wspaniałych kolekcji kle
jnotów. 

W Szwajcarii nie było powodu do polity
cznych i dyplomatycznych wizyt, dlatego 
przypuszcza się, że wówczas Eva 
otworzyła w szwajcarskim banku konto, na 
którym zdeponowała 25 milion.ów 
dolarów. Natomiast obywatele szwajcarscy 
obrzucili Evę pomidorami. 

W Europie wszystko wydaje się 
przeszłością„. Europejczycy nie patrzą już 
przed siebie, ale wstecz. 

W Argentynie po powrocie powitano ją 
entuzjastycznie. 

Znam osobiste tragedie biedaków, ofiar 
bogatych i potężnych wyzyskiwaczy ludu„. 
Tysiące istnień złamanych przez egoizm 
Judzki spotykam każdego dnia podczas mej 
społecznej służby. 

194 7 Członkinie ekskluzywnego 
Towarzystwa Dobroczynności, na czele 
którego tradycyjnie stała żona prezydenta, 
wykluczyły Evę Perón . Dlatego założyła 
Fundację Pomocy Społecznej, 

rozprowadzającą dary i pieniądze biednym 
i głodującym. Środki na wsparcie Fundacji 
uzyskiwała poprzez naciski na 
przemysłowców i firmy; w razie odmowy 
wpadali w poważne tarapaty . Robotnicy 
mieli obowiązek oddawać procent swych 
rocznych zarobków. Osobom, które 
wygrały na loterii radzono, by "oddały" 
wygraną na rzecz Fundacji. 
Natomiast Eva twierdziła, że prowadzenie 
księgowości w organizacji dobroczynnej to 
kapitalistyczny nonsens. 
Fundacja budowała szkoły i domy starców, 
szkoliła pielęgniarki. 

Troszczę się o te datki bardziej niż o 
własne życic„. 
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s 
Luzy Fuerza con la formula del pueblo 

Wiem, że moja praca to jak kropla wody w 
oceanie lub raczej jak kropla miłości 
wpadaj'ąca do ogromnego oceanu, którym 
jest świat pełen nienawiści i walki. 

1951 Propozycja przyjęcia przez Evę urzę
du wiceprezydenta została zablokowana 
przez dowódców armii obawiających się 
wzrostu jej wpływu . 

Chcial.1bym, żeby mówiono o mnie - "U 
boku Perón.1 staJa kobieta, która poświęciła 
się, by przekazać Prezydentowi nadzieje 
ludu - by Perón mógł zmieniać je w rzeczy
wistości. Wszystko, co niej wiadomo, Io to. 
że Judzie nazywali ją czule EVITA . 

Pogłoski o chorobie Evity sprawiły, ż.
odprawiano msze w jej intencji, ofi 
arowywano krew . 

Gdyby Judzie poprosili o moje życic . 
oddałabym je bez wahania, bo szczęści< 
jednego "bez koszuli" więcejjesl warte ni/ 
moje życie. 

6 listopada Eva przechodzi operację. Jc,r 
chora na raka. 

11 listopada Perón zostaje ponownie 
wybrany Prezydentem. 

1952 4 czerwca Eva po raz ostatni ukazuje 
się publicznie podczas ceremonii inaugu 
racji prezydentury męża. 
26 czerwca o godz. 8.25 rano Eva Duartc 
de Perón umiera w wieku 33 lat. 

Być może kiedyś, gdy odejdę, ktoś powie o 
mnie Io, co lak wiele dzieci ma zwyczaj 
mówić, gdy ich nmtld odchodZl/ na z.awszc 
- Dopiero teraz zdajemy sobie sprawę, ja.J 
bardzo nas kochała. 

Życie publiczne zamarło. Tłumy wyległy nJ 
ulice; dwa tysiące ludzi uległo w tłoku 
obrażeniom, a trzy zostały stratowane. 
Podczas pogrzebu ciało Evy przewieziono na 
lawecie działa. 
Zabalsamowane zwłoki złożono w wielkim 
grobowcu. Później wywiezione do Europy 
powróciły i obecnie spoczywają w pancernej 
krypcie na cmentarzu w Buenos Aires. 

Po upadku Peróna okazało się, że oboje z Evą 
zgromadzili ogromny majątek. Garderobę 
Evy wystawiono na widok publiczny. Było 
tam m. inn. 400 garniturów i sukni, 600 
kapeluszy. Wartość klejnotów oszacowano 
na I 250 OOO funtów . Koszt futer równał się 
3 500 miesięcznym pensjom robotnika. 

r„esto 
CH 
u„e'Va.ra. 

Ernesto Guevara da la 
Sarna urodził si' 14 

czerwca 1928 w Sarnia 
w Argan~i.a. W drupim 

roku zyc1a zapad na 
astm,, która dokuczała 

mu do końca życia. 
W 1947 rozpoczął sfudia 

medyczna. Z żelaznym 
uporam zmagał si' za 

swą przypadłosci!I 
zdrowotrią • slala podej

mował długie wyprawy 

rowerowe po wiejskich tere
nach Ameryki Łacińskiej. W 

, 1953 roku uzyskał dyplom 
lekarski. Pod koniec tegoż 
roku po raz pierwszy zetknął 
' ię z rewolucjonis tami 
kubańskimi. W 1954 oddaje 
, j ę studiom marksistowskim, 
~ o prowadzi do narodzin 
Che Guevary . W 1955 
przy łączy ł się do Fidela 

" , (' astro i brał udział w 

-''il·. ", •ubańskiej rebelii. Stał się 
~- " ~ " ~ 7;,;\r ;.' " rodowitym" obywatelem 

f~~~- kubańskin1. w Latach 1959 -
„ ,»'it.? .•. / l;·::I; 1961 zarządzał Narodowym 
'.„: :\°{f)'.ł~-<.:{: llankiem Kuby. Po 1961 
--~· ' . '· „Z;-( j' ełnił obowiązki Ministra 

. • · .~' l'rzemysłu. Podróżował po 
. ~„ ' wiecie jako przedstawiciel 

Kuby, odwiedził wszystkie 
kraje socjalis tyczne, prze
mawiał na Konferencji 
Światowego Handlu w 
1 i en ewie i sesjach ple
narnych Organizacji 
'-larodów Zjednoczonych w 
'<owym Jorku . Po powrocie 

Ju II~wany poróżnił się z 
Castro.Zrezygnował ze wszystkich swych 
stanowisk i znikną ł zupełnie na kilka 
miesięcy. W 1966 roku pojawił się w 
Boliwii jako przywódca partyzantów. 
Mimo uwieńczonego sukcesem ataku na 
wojska rządowe partyzanci zostali zde
maskowani w wąwozie Quebrada de Yuro. 
8 października 1967 Che został ranny, 
wzięty do niewoli i roztrzelany w 
Nikaragui . Jego zw łoki zostały 

przewiezione do Valle Grande, wystawione 
na widok publiczny, a następnie praw-
dopodobnie spalone. • 

W rzeczywistości Eva Perón i Che Guevara nigdy nie spotkali się. 
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Teksty piosenek Tima Rice'a w przekładzie Andrzeja Ozgi. 

EVA 
MÓJ LOS BYł TYLKO W MOICH R~KACH 
MOGłABYM ZMIENIĆ GO Nii JEDEN RAZ 
MOGłAM SPłONĄĆ JAK GWIAZDA DAJĄC ŻYWY 
BLASK 
LUB ŻYĆ GDZIEŚ W CIENIU DłUŻSZY CZAS 
Licz PRZECIEŻ BYłAM TAKA Mir.ODA 
DLA MNll MIESIĄC PO PROSTU WIECZNIE TRWAł 
KTO BY TAM ROZMYŚLAł JAK TU DOŻYĆ LAT 
STU 
GDY TU CO BROK ŚWIAT T~TNI SETKĄ BARW? 

EcH, TO BYit ŚWIAT! To BYit czAs! 
Licz ZBYT SZYBKO PłOMYB ZGASit ••• 

tióJ LOS BYł TYLKO W MOICH R~BACH 
ZYCIE SWI PRZIŻYłAM TAB JAK NIKT 
MoGitAM Jl POŚWl~CIĆ LUDZIOM OBCYM Ml 
LUB DZIECIOM, KTÓRE MOGliAM MIEĆ 
Licz PRZICllŻ BYliAM TAKA Mir.ODA 
I MYŚLAłAM, ŻI MILION LUDZKICH SERC 
SPRAWI, ŻI POCZUJ~ Mii.OŚĆ MOCNIEJ, LICZ 
Mii.OŚĆ • WIEM • Nii DAJE MNOŻYĆ Sii~. 

AcH, CóR1cza:o! SYNKU! Czy 
WYBACZYCIE KIEDYŚ Ml ••• ? 

Żyjemy w czasach. kiedy 
coraz cz,ściaj rzaczywis· 
tość wydaja si' ciaka'WS7.a, 
a nada wszystko bardziej 
pomysłowa niż sztuka. 
Ciekawiej '*lada życiorysy, 
cz,ściaj zdobywa si' na 
zaskakująca wolty, w 
bardziej nieoczekiwany 
sposób reżyseruje ludzkie 
emocja. 

Dlatego też zapewne coraz częściej 
mamy do czynienia z utworami, których 
prawdziwą inspiracją nie jest wyobraźnia 
autora, ani nawet nie fikcja, budowana na 
podstawie obserwacji wielu zdarzeri i wiciu 
sytuacji, z których stara się wyciągnąć 
jakiś wniosek ogólny, ale po prostu fakt. 
"Powieść faktu". "Film faktu". "Musical 
fakl11". 

Dosłownie - bo Evif,1 jest wła śnie 

" musicalem faktu". Jest to próba 
opowiedzenia środkami wła ściwymi 

musicalowi całkowicie autentycznego 
życiorysu w autentycznym kontekście his
torycznym. Bohaterką tego musicalu nie 
jest zmyślona - chociaż na pewno zlepiona 
z wielu podobnych hi s torii - Carmen, 
Dama Kameliowa, Manon. Jest nią Ewa, a 
wła ściwie Maria Ewa Duarte, później 
znana jako Ewa Perón, nazywana zdrob
niałym imieniem "Evita", urodzona 7 maja 
1919 r. w miejscowości Los Toldos w 
Argentynie, a zmarła 26 lipca 1952 roku w 
Buenos Aires. Osoba, o której wiemy 
wszystko, łub prawie wszystko. 

Wiemy więc o niej na początek, że 
ambitna dziewczyna z prowincjonalnej 
miejscowości Los Toldos starała się zostać 
aktorką - najpierw kabaretową, a potem 
prezenterką czy też reporterk.1 radiową. Ale 
prawdziwy zwrot w jej życiu następuje w 
roku 1945, kiedy to spotyka na swojej 
drodze starszego od niej o 24 lata wdowca, 
oficera annii argentyriskiej Juana Domingo 
Peróna. 

Artystom, między innymi autorom 
musicalu Evif,1 pozostawmy domys ły, jak 
odbyło się to spotkanie, czy była to 
"miłość od pierwszego wejrzenia", czy w 
związku tym kryła się wielka namiętność, 
czy też wzajemny interes. Bowiem nie 
tylko Ewa Duarte zdecydowanie chciała 
zostać "kimś", wybić się, wyzwolić od 
swego prowincjonalnego, małomi

asteczkowego losu, ale także Juan Perón 
był w tym czasie człowiekiem 

potrzebującym czyjegoś wsparcia, pomocy, 
nowego impulsu do działania . 
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K.T.Toeplitz : Evita - "musical faktu" 

IT 
"musical faktu" 

Krzysztof Teodor Toeplitz 

W gruncie rzeczy Juan Perón, podobnie biografowie, nieco szybciej niż wynikało 
jak Ewa Duarte, był "arrywistą'', by to z normalnego przebiegu służby. 
człowiekiem pochodzącym z niezbyt Faktem jest, że już jako stosunkowo 
wysokich, drobnomieszczariskich raczej młody, 35-letni oficer wysiany zostaje w 
kręgów społecznych, zapalczywie pnącym roku 1930 do Włoch, gdzie pełni funkcję 
się wzwyż, do władzy . Jego droga w tę attache wojskowego w ambasadzie argen
stronę wydaje się dość typowa w tyriskiej. Ten pobyt we Włoszech staje się 
Argentynie zwłaszcza, kraju, w którym - dla młodego, ambitnego oficera szkołą. Ma 
podobnie jak w wielu innych krajach bowiem okazję z bli ska przyglądać się 
Ameryki Łaciriskiej - szczególną rolę pierwszym Jatom faszystowskich rządów 
odgrywa wojsko, a elitę władzy stanowi Mussoliniego, z niedaleka też ogląda doko
zazwyczaj junta wojskowa, z rzadka tylko i nany roku 1933 hitlerowski przewrót w 
niechętnie oddająca władzę cywilom. Niemczech. 
Młody Juan Perón więc już w szesnastym Nie ma powodu sądzić, że oba te 
roku życia wstępuje do szkoły wojskowej, wydarzenia napawały Peróna niesmakiem. 
gdzie - dzięki swojej masywnej budowie - Przeciwnie, przyglądał się im z pewną 
zdobywa sobie pewien rozgłos wśród kor- aprobatą, a już na pewno z wielką uwagą, 
pusu oficerskiego jako bokser i świetny wyciągając z nich zapewne dwa wnioski. 
narciarz. Perón awansuje w wojsku stop- Pierwszy, że osiągnąć władzę można 
ni.owo, chociaż, jak podają jego najłatwiej przy poparciu rozgoryczonych, 
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domagających się chleba i pracy oraz prz~ 
walczenia nękającego wówczas cały świat 
kryzysu, mas robotniczych, oraz drugi, że 
na zdyskontowaniu tego poparcia, 
rozbudzanego dodatkowo populistycznymi, 
demagogicznymi hasłami zyskać może 
najwięcej wojsko, a dokładniej jego korpus 
oficerski. Po prostu - junta wojskowa. 

Dlatego też nie jest niczym dziwnym, że 
w roku 1943 (a pamiętajmy, że Argentyna 
nie uczestniczy ła w II wojnie światowej, 
więc życie polityczne w tym kraju toczyło 
się mniej więcej normalną koleiną) spo
tykamy pułkownika Peróna w gronie 
wojskowych spiskowców, którzy 
skutecznie obalają istotnie nieudolny i 
bezradny rząd cywilny. W utworzonym w 
wyniku tego puczu rządzie Perón skromnie 
- a może właśnie przebiegle? - wybiera 
sobie pozornie marginalne stanowisko min
istra pracy i opieki społecznej . Ale musiał 
być jednak człowiekiem o silnej osobowoś
ci, skoro stopniowo cały rząd dostaje się 
pod jego wpływy i już w roku 1945 ofi
arowują mu stanowisko wiceprezydenta 
(co w naszej terminologii oznaczało by 
zapewne wicepremiera) oraz ministra 
wojny. 

W tym samym też, jak się rzekło, 1945 
roku, Juan Perón spotyka Evitę, dzien
nikarkę radiową. Ale równocześnie spoty
ka go pech: grupie myślących w kategori
ach konstytucyjnych i demokratycznych 
obywateli, zarówno cywili jak i 
wojskowych, udaje się, aczkolwiek na 
krótko, usunąć Peróna z nądu, w dodatku 
zostaje aresztowany. Traci władzę, 
wspaniale zapowiadająca się droga na sam 
szczyt zostaje przerwana. Ale rysuje się 
p1zed nim nowa szansa - wybory prezy
denckie. 

I w tym momencie losy tych dwojga -
Evity i Juana Peróna - splatają się na dobre. 
Nie wiadomo, jak wyglądał ich romans, 
wiadomo jednak, że właśnie wtedy Evita 
rzuca się na dobre w wir wielkiej polityki. 
Apeluje do przywódców związków 

zawodowych, aby ujęli się za Perónem. 
Organizuje wiece i demonstracje, gdzie 
wykorzystując swoje talenty aktorskie 
zwraca się płomiennie do "discamisados", 
"Judzi bez koszul", a więc biedaków, 
widząc w nich współczesną wersję "sans
c uiłotów", a więc "ludzi bez spodni", 
którzy wykonali swoimi rękami Wielką 
Rewolucję Francuską. Działania Evity 
okazują się skuteczne. Po wielkiej demon
stracji w Buenos Aires Juan Perón zostaje 
zwolniony z więzienia i 17 października 
1945 roku wygłasza z balkonu przemówie
nie do tłumu, którego słucha 300 tysięcy 
ludzi. Perón obiecuje to, co zawsze 
obiecują populistyczni demagodzy - pracę, 

dobrobyt, walkę z nieudolnymi politykami, 
Dokończenia na str.16 i 17 
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Los Mine ros 

c 
Je St • Przez aktorów oraz pozostałych współpraco' ezy s e re m wników ceniony jest za szerokie, "totalne" spo-

p r a CU I
. ą cl m jrzenie na teatr jako dzieło sztuki; interesuje się 

każdym, nawet najdrobniejszym elementem. • I Szególną uwagę poświęca scenografii, sam n Ie ZWY e niekiedy podejmuje się przygotowania projek-

d Y n am I. cz n· 1 e . tów dekoracji, być moi.e dlatego, że jest absol
wentem nie tylko Wydziału Reżyserii PWST w 

Stale)" publiczności Krakowie ale również Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 

Teatru Rozrywki znany~~~~~~~~~~-:: 
jest przede wszystkim z realizacji wieloobsad- z Teatrem Rozrywki związany jest od J 

8
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owych, rozbudowanych inscenizacyjnie 
słynnych musicali zachodnich (Huśtawka, początku jako jego kierownik muzyczny i 
Cabarct, Skrzypek na dachu) czy polskiego · szef orkiestry. Ukończył Wydział 

repertuaru (Betlejem Polskie). Do wyjątków Instrumentalny (w kla sie fletu) oraz 

należy muzyczny "monodram" - Dziś wiec
zorr:m: Lola Blau. Ale poza Chorzowem pracuje 
zazwyczaj nad sztukami dramatycznymi. Do 
najlepszych swych przedstawień tego typu zal
ic"za Wroga ludu Ibsena, Czarny romans 
Terleckiego, Szewców Witkacego (także w 
Teatrze Telewizji) i lwonę, księżniczkę 

Burgunda Gombrowicza, zrealizowaną w 
Niemczech . Ostatnio realizował również w 
Teatrze POSK w Londynie. Spektakl 
Mi/osierdzie platne z góry Żebrowskiego, pow
stały właśnie na tej scenie, przeniósł do Teatru 
Telewizji Katowice. W swoim czasie był laure
atem festiwalowych nagród w Kaliszu, Toruniu 
i Wrocławiu . Spektakle Cabarr:t i Skrzypek na 
dachu uhonorowane zostały Złotymi Maskami. 

Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 

Akademii Muzycznej w Katowicach, w J 
której sam jest obecnie wykładowcą - AROS I K 
prowadzi klasę fletu i saksofonu. Jest 

znakomitym instrumentalistą jazzowym. 

Grał m. inn. ze Sławomirem Kulpowiczem, 

w Silesian Jazz Quartet, z formacją Sami 

Swoi, w orkiestrach Ireneusza Wikarka i 

Jerzego Miłiana . Jest również kompozy

torem i aranżerem. Prowadzona przez niego 

orkiestra często koncertuje samodzielnie 

lub towarzyszy gwiazdom estrady, a 

PRZEMYSŁAW , 
SLIWA 
Ukończył Państwową Szkołę 
Baletową w Warszawie w 1963 
roku. Jego talent poświadczony 
został angażem do Opery 
Poznańskiej od razu na etat 
solisty baletu. Tam rozpoczął współpracę z 

jednym z największych choreografów pols

kich - Conradem Drzewied<lm. Wkrótce w 

zwłaszcza śpiewającym aktorom. 

Wybitnym i dość nietypowym w tradycji 

muzyki i teatru wydarzeniem był zain

spirowany i poprowadzony przez niego na 

scenie Teatru Rozrywki koncert współczes

nej muzyki amerykańskiej Gershwin i inni 

z udziałem najwybitniejszych gwiazd jazzu. 

I 
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Sindical Texli! 

Dorota Morawetz 
Ukończyła historię sztuki na 

U n iw esy te cie Jagielłoń skim oraz 
Podyplomowe Studium Scenografii 

Akademii Sztuk Pięknych. Na dyplom u 

Lidii i Jerzego Skarżyńskich w 1987 r. 

przygotowała Operę za trzy grosze. 
Zrealizowała ponad 20 scenografii w 

teatrach Łodzi (Woyzeck Biichnera -

Teatr Studyjny, Madame de Sade 
Mishimy - Teatr im . St. Jaracza), 

Warszawy (Upiory Ibsena - Teatr Mały), 

Poznania (Zemsta Nietoperza Straussa -

Teatr Wielki), Szczecina (Antygona w 
Nowym Jorku Głowackiego - Teatr 

utworzonym Polskim Teatrze Tańca został 

pierwszym tancerzem . Wśród partii, które 

sobie najwyżej ceni są: Zygfryd w 

Jeziorze Łabędzim Czajkowskiego, Albert 

w Giselle Adama, Iwan w Ognistym ptaku 

i Romeo w Romeo i Julii Prokofiewa, 

Mandaryn w Cudownym Mandary nie 

Bartóka, Juan w colłagu muzycznym 

Epitafium na śmierć Don Juana. 

Od początku zajmował się choreografią. 

Przygotował ok. 20 samodzielnych 

baletów, wśród nich Peer Gynta Griega, 

Romeo i Julia Prokofiewa, Symfonię fan

tastyczną Berlioza, Szecherezadę 

Współczesny), Gdańska i Chorzowa 

(Opera za trzy grosze, Cabaret - Teatr 
Rozrywki) . W krakowskim Teatrze 

Telewizji przygotowała Króla IV 
Grochowiaka i Boga Allena. 

W 1994 roku przebywała - w ramach 

pięciomiesięcznego stypendium rządu 

francuskiego - na stażu w Theatre de la 

Colłine w Paryży u Jorge Lavelłiego. 

Zajmuje się też projektowaniem unika

towych kolekcji mody, które były kilka

krotnie prezentowane w Krakowie, 

Warszawie a ostatnio też w Londynie i 

Glasgow. 

Paweł Dobrzycki 
1980 roku ukończył Wydzia ł 

Architektury na Politechnice Krakowskiej 
i w 1981 roku Studium Scenografii 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
(dyplom z wyróżnieniem za Operetkę W. 
Gombrowicza, promotorzy: prof. Lidia i 
Jerzy Skarżyńscy) . Jako scenograf 
związany był etatowo z Teatrem 
Powszechnym w Warszawie (za dyrekcji 
Zygmunta Hiibncra), Teatrem Nowym w 
Poznaniu (za dyrekcji Izabeli Cywińskiej) i 
Teatrem im . J. Słowackiego (dyrektor 
Bogdan Hussa kow ski) . Ponadto 

Rim skiego-Korsakowa. Był kierownikiem 

baletu i choreografem tea trów muzy

cznych w Gdyni, Bydgoszczy i Krakowie. 

Przygotow a ł choreografię do ponad stu 

przedstawień w teatrach dramatycznych. 

Wysoko sobie ceni pracę z aktorem, 

ponieważ to wymaga inn ego potrak

towania ruchu. Dla aktora ruch jest 

emocjonalnie związany ze s łowem (u 

tancerza z muzyk ą). Doświadczenia 

wynicsine z pracy z aktorami posia

dającymi inną wrażliwo ść niż tancerze, 

przenosi do baletu . To wzbogaca jego 

pracę. 

współpracuje z Walłgraben Theater 
Frciburg w RFN. Realizował scenografie 
w innych teatrach: Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie, STU w Krakowie, Operze 
Krakowskiej, Teatrze Współczesnym we 
Wrocławiu, Thelltre Espace Acteur w 
Paryżu, Teatrze Jennołowej w Moskwie, 
Teatrze Dramatycznym w Omsku na 
Syberii i innych teatrach w kraju i za 
granicą oraz w Teatrze Telewizji. W 
Teatrze Rozrywki zrealizował w 1984 
roku "Nikifonny·• E. Redlińskiego. 
Ma w dorobku kilkadziesiąt przedstawień, 
wśród nich: Odejście Glodomora, 
Szewców, Bramy raju, Kandyda (reż. M. 
Kochańczyk), Dziewictwo, Wesele, 
Żegnaj Juda szu, Largo deso/a/o, 
Tartuffe,Ślub, Burzę, Czerwone nosy, 
Fausta .. Sam często projektuje i realizuje 
światła. 

Przygotował kilka wystaw indywidualnych 
rysunków, malarstwa i scenografii. 
Był wykładowcą na Wydziale Reżyserii 
PWST w Krakowie, obecnie jest 
wykładowcą w Studium Scenografii ASP 
w Krakowie. Prowadził cykl zajęć w St
Martin-in the- Fields College of Art w 

Londynie. 
Otrzymał sporo nagród, m. inn. spektakl 
Diably J. Whitinga w Theatre Clwyd Mold 
w Wielkiej Brytanii uznane zostały spek
taklem roku - Art Awards'92. 
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Maria Meyer 
Dość szybko udało tel się osiągnąć 

w teatrze dramatycznym pozyctę, 
która pozwoliła tel grać to wszystko, 

co w danym momencie rozwoju artystycznego mogło być dla niej 
przeznaczone (od Albertynki w Operetce Gombrowicza po Ofelię 
w arcytragedii Szekspira). Zrządzenie losu i nagroda w konkursie 
piosenki aktorskiej oraz stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki 
sprawiły, że przestało jej to wystarczać. Z Teatru Śląskiego, w 
którym pracowała na stałe, coraz częściej gościlµlie zaglądała do 
Teatru Rozrywki, odnosząc sukcesy, jak np. w Huśtawce. 

Pragnienie śpiewania na scenie przemogło i dlatego tutaj 
pozostała. Kolejnymi premierami ugruntowywała swoją pozycję 
(np. w dwuosobowym musicalu Dwa razy tak), aż do wielkiego 
tryumfu, jakim był Cabaret i jej Sally Bowles. Widzowie pre
mierowi pragnęli porównania z legendarnym filmem i przede 
wszystkim z Lizą Minelli. Ale Mańa Meyer nie przestraszyła się 
tego. Ucharakteryzowana na gwiazdę filmu pokazała świetny 
pastisz, po czym ściągnęła charakterystyczną peruczkę, jakby 
chciała widowni powiedzieć: "Chcieliście Lizę, to ją mieliście, a 
teraz będę ja". W tym momencie publiczność należała już do niej. 
Nie popadła jednak w schemat musicalowej gwiazdy z pełnym 
aktorskim poświęceniem pracując nad rolą Diablicy w Śladach 
Józefa Szajny, czy bawiąc się konwencją komedii dell'arte w 
Księ.żniczce Turandot Gozziego, lub choćby ostro rysując poryw
czą panią Barry w Ani z Zielonego Wzgóiza L.M. Montgomery. 
Nie zaniedbała śpiewania na estradzie, o czym może świadczyć 
przejmująco wykonany przebój Memory, dedykowany 
Stanisławowi Ptakowi w dzień jego benefisu. 

Krzysztof 
Respondek 

Zartuje (choć kto wie, czy to tylko żart), iż studia aktorskie wybrał 
dlatego, by nie iść do wojska, a teatr wcześniej mało go intere
sował. Do Teatru Rozrywki przybył trzy lata temu prosto po 
wrocławskiej Szkole Teatralnej i już odniósł dość swoisty sukces -
zauroczona nim grupa dziewcząt założyła w szkole Teatr im. 
Krzysztofa Respondka. Być może przyczynił się do tego sukces 
Ani z Zielonego Wzgórza, gdzie gra młodocianego amanta -
Gilberta. Warunki amanta nie ograniczają go jednak. Potrafi 
stworzyć charakterystyczą postać nawet niemal bez słów - to 
ciekawe, iż publiczność i recenzenci zauważyli - mimo tłumu 
wykonawców - granego przez niego Żebraka w Skrzypku na 
dachu. Taka umiejętność wykreowania roli z epizodu jest 
zazwyczaj cechą dojrzałego aktorstwa. 
Chciałby jak najwięcej grać w teatrze, ale jednocześnie mieć 
możliwość wystąpienia w telewizji i filmie. Tymczasem teatr 
mnogością zajęć zabiera każdą wolną minutę. 

f) 

\J 
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Uni6n de peones 

,~ICHAŁ. 
Jest jednym 

z najwybitniejszych 
aktorów śpiewających 

na scenie. 
Posiada własną, czytelną osobowość 
artystyczną, rozpoznawalną dzięki charak
terystycznej, osobistej wrażliwości. Istota 
artystycznego, ale też i socjologicznego, 
fenomenu Micha/a Bajora zawiera się w 
nim samym, w jego osobowości scenicznej, 
będącej - to oczywiste - konglomeratem 
muzyki, poezji i aktorstwa, ale .. .jeszcze 
czymś więcej. I właśnie to nieuchwytne 
"coś" przesądza o tym, iz Bajor nie jest 
tylko jednym z paru najznakomitszych 
zawodowców, ale stai się dla tych, któizy 
go wybrali i naznaczyli, charakterysty
cznym idolem, wyrazicielem ich prawdy. 
(Bronisław Maj) 
Szczęście i powodzenie towarzyszyło mu 
od dzieciństwa. W wieku trzynastu lat zade
biutował na eliminacjach do festiwalu w 
Opolu. Później zdobywał już wiele nagród. 
Jako szesnastoleni chłopak wystąpił na fes-

tiwału w Sopocie. W następ
nym roku życia wziął udział -
wraz z Beatą Tyszkiewicz - w 
debiutanckim filmie Agnieszki 
Holland Wieczór u Abdona. 
Jeszcze podczas studiów w 
warszawskiej PWST grał z 
wielkim sukcesem w głośnej 
sztuce P. Schaeffera Equus. 
Potem było już wiele ról w 
teatrze, filmie i telewizji przy 
współpracy z najwybitniejszy
mi reżyserami i aktorami. 
Jednakże o przebiegu błyskotli
wej kariery zdecydowało 
śpiewanie. W 1986 roku 
wystąpił ponownie na festiwalu 
sopockim, gdzie uhonorowano 
go nagrodą dla najwybit
niejszego wykonawcy, chociaż 
był tylko gościem. Długa seńa 
koncertów w Polsce, Europie i 
Ameryce zaowocowała 
wydaniem kilku płyt 
długogrających, kaset i płyt 
kompaktowych, w tym również 
płyty angielskojęzycznej Kings 
and Queens. 

Paweł Kukiz Jeden z najciekawszych twórców 
rockowych, chociaż taka klasyfikacja 
jest co nieco fałszywa, bowiem Kukiz ucieka przed jakąkol
wiek kategoryzacją, bijąc się o własną niezależność i wo!

. ność. Ktokolwiek próbuje walczyć z tą jego postawą, prze
grywa a artyście przysparza popularności. 

"' 

Pochodzi z małego miasteczka na Opolszczyźnie. Być może 
za sprawą matki, która w swoim czasie występowała w 
Operetce Warszawskiej, podjął naukę w szkole muzycznej. 
Rychło jednak szkołę porzucił znużony i znudzony formą 
uczenia, bowiem chciał być twórcą a nie tylko odtwórcą. 
Zakładał i prowadził kolejne zespoły rockowe: CDN, HAK -
który wygrał kolejny festiwal w Jarocinie, wraz z Igorem 
Czerniawskim utworzył A YA RL i nagrał dwie płyty, 
potem z zespołem PIERSI cztery płyty i z EMIGRANTAMI 
jedną płytę. Poza muzyką lubi poezję, zwłaszcza polską, 
chętnie czytuje również Witkacego, Gombrowicza, 
Wojaczka, Bursę i w specjalny sposób Hrabala. 
W ubiegłym roku podjął się lekko szokującego eksperymen
tu - wystąpił z zespołem PIERSI w szacownych murach 
Teatru im. I. Słowackiego w Krakowie w przedstawieniu 
Farsa z ograniczoną odpowiedzialnością Zawistowskiego. 
Występ w musicalu Evita traktuje jako sposób sprawdzenia 
siebie. Podkreśla, że nie jest aktorem, ale czuje pewien 
związek z postacią Che. 

iQUE ARGENTINA-CREZ.CA MAS POTENTEi 
QUE EL PUEBLO VIVA CON IWIOLGURA. 
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EL PUEBLO CON SU PRIMER TRABAJADOR 

Ąrtur Jacenty Andrzej 
Swięs jędrusil< /(owalczyk 

Zawsze chciał dużo śpiewać. 

Przez 9 lat występował w znanym 

i wysoko cenionym Chórze 
Rezonas Contutti, prowadzonym 

przez profesora Norberta Kroczka 
w Zabrzu. Przy okazji w ramach 

licznych tournees zwiedził niemal 
cały świat. Do Teatru Rozrywki 

trafił po ukończeniu wrocławskiej 

filii krakowskiej PWST . 

Wcześniej studiował jeszcze 

polonistykę . 

Cieszy się, że ma okazję dużo 
grać, co nie zawsze w tym 
zawodzie jest możliwe. W ś ród 

kilku ról znalazły się już dwie 

istotne; to przekornie i zabawnie 
zagrany Truffaldino w 

Księżniczce Turandot i przede 
wszystkim zwracający uwagę 

aktorską dojrzałością i wrażliwo ś

cią krawiec Motel Kamzoil w 

Skrzypku na dachu. 

To niezwykła osobowość Teatru Rozrywki. W zes
pole zajmuje swoje odrębne miejsce, które wyz
naczył mu szereg ról postaci komentatorów, men
torów, konferansjerów o diabolicznym pochodzeniu, 
obdarzonych pewnego rodzaju nad świadomością. 
Zacz ę ło się tak chyba od Szarma w Operetce 
Gombrowicza w Teatrze Śląskim, który dosyć długo 
był jego sceną macierzystą. Przedtem, po ukończe
ni u łódzkiej Szkoły Teatralnej, Filmowej i 
Telewizyjnej, grał w Kaliszu . Począwszy od gościn
nego udziału w Balu w operze powoli wiązał się z 
chorzowskim teatrem, potem przeniósł się tu na 
stałe. 
Grał w różnorodnym repertuarze, ale punktem 
przełomowym był chyba Mistrz Ceremonii w 
Cabarecie. To właśnie wówczas Jacek Sieradzki w 
"Polityce"' umieścił go na rankingowej li ście najlep
szych aktorów polskich: Jego konferansjer wygłupia 
się, śpiewa i lanczy świadomie na granicy dobrego 
smaku, ale blazenslwo to ma chwilami szek
spirowską goryczkę. Role z tego szeregu często 
bywały zauważane i nagradzane. Ale jednocześnie 
aktorstwo Jędrusika opiera się też na bardzo rzetel
nym i uczciwym traktowaniu ról charakterysty
cznych (np. Lejzor Wolf w Skrzypku na dachu). 
Taka postawa widoczna jest też w jego pracach 
reżyserskich w tea!rach muzycznych (Operze 
Śląskiej, Operetce Sląskiej, również w Teatrze 
Rozrywki - Kram z piosenkanu) . Jest również niez
mordowanym i odnoszącym sukcesy animatorem 
amatorskiego ruchu teatralnego. 

Szkołę Teatralną ukończył w 1978 
roku . Wystepował w tea trach w 
Białymstoku, Kielcach oraz najdłużej 
- choć z kilkuletnią przerwą na wyjazd 
zagraniczny - w Teatrze Śląskim w 
Katowicach . Do Teatru Rozrywki 
przybył w tym sezonie, ale 
przymierzał się do tego kroku już 
kilka razy, ponieważ pociągała go 
otwarta fonna teatru, w którym można 
zetknąć się z rozmaitymi gatunkami 
scenicznymi. Najważniejsza jest jed
nak dla niego możliwość śpiewania. 
Jeszcze przed studiami aktorskimi 
duzo śpiewał na własny użytek. Była 
to najczęściej poezja z własnymi kom
pozycjami. Pisywał także własne tek
sty . Szczególnie wysoko ceni sobie 
Brela, którego traktuje jak swojego 
mistrza. 
Z dorobku scenicznego najlepiej 
wspomina rolę Nieuda w Letnim dniu 
Mrożka w reżyserii Bogdana Taszy 
oraz, na innych już prawach, udział w 
prapremierowym przedstawieniu 
granej bez słów sztuki Terminator, 
wystawionej jeszcze na drugim roku 
studiów. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Na kształcenie wokalne zdecydowała się 

dopiero przed maturą. Wstąpiła do 
Państwowej Szkoły Muzycznej w 

Gliwicach, gdzie uczyła się śpiewu w 
klasie Danuty Rachoń . W Akademii 

Sabina 
Olbrich 
Muzycznej w Katowicach jest w klasie 
prof. Krystyny Świder, obecnie na V roku. 

W 1993 roku zdobyła nagrodę w 
Konkursie im . E. Griega w Gdańsku. 

Wzięła udział w Koncercie Roku Ministra 
Kultury i Sztuki oraz w Festiwalu 

Młodych Laureatów Konkursów 
Muzycznych w Bydgoszczy . 

Przygotowywana do wykonywania klasy

cznych partii sopranowych cieszy się z 

przygody musicalowej, traktując to jako 

okazję do zdobycia nowych doświadczeń. 

Ale poważnie myśli jednak o repertuarze 

operowym. 

EWA GRYSKO 
W,991 roku ukończyJa Studium 

Wokalno-Baletowe na kierunku wokalnym 
przy Operetce Śląskiej w Gliwicach. Przez 
rok pozostała w tym teatrze, ale trudno jej 

było pogodzić 

się z tradycyjną 
fom1ą operetki. 
Wolała żywszą 

fom1ę musicalu. 
Dla tego zaan
gażowała się do 
Teatru 
Rozrywki spec
jalnie do przed
staw ie n i a 
Cabaret. 
Kształcona w 
śpiewani u 

sopranem 
musiała nauczyć 

się innej techni
ki śpiewu i innej 
emisji głosu. 

Ili 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Krzysztof 
Wiemńowsld 

Jest chorzowianinem. W V klasie 

Technikum Mechanicznego zainteresował 

się śpiewem . Rozpoczął naukę w Szkole 

Muzycznej w Chorzowie; obecnie kończy 

Akademię Muzyczną w Katowicach . W 

gronie wykladowców szczególnie wysoko 

ceni sobie aktora Teatru Rozrywki, 

Jacentego Jędrusika . 

Marzy o tym, by śpiewać klasyczne partie 

repertuaru operowego, ale z radością 

przyjął nietypową dla niego propozycję 

występu w musicalu . Przekonał się już, że 

poszerzyło to jego spojrzenie na sprawy 

wokalno-aktorskie. 

Poza muzyką klasyczną interesuje się 

rockiem, ale tym klasycznym już: 

zespołami Queen, Bon Jovi, ABBA. 



, 
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ANDREW LLOYD WEBBER 
Urodził się w 1948 roku. Jest autorem 
muzyki do: Joseph and Amazing 
Technicolor Dreamcoat ( 1968), Jesus 
Chris/ Superstar (1971), Gumshoe (1971), 
The Odessa File (1973), Jeevcs (1974), 
Evita (1976), Variations (1978), Tell Me 
on a Sunday (1979) - te dwa ostatnie tytuły 
połączone jako Song and Dance ( 1982), 
Cats (1981), Starlight Express (1984), 
Requiem - łacińska msza muzyczna, 
(1985) . Jego najnowszy musical, wielki 
przebój ostatnich sezonów, The Phantom 
of the Opera (1986) otrzymał nagrody: 
Laurence Olivier Award oraz Evening 
Standard Award dla najlepszego musicalu 
'86. Wśród nagród Webbera znajdują się 
m. inn . trzy "Tony" oraz "the Grammy 
Award" za najlepszy współczesny utwór 
klasyczny 1986. 

Tim 
Rice 

li 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Urodził się w 1944 roku w 
B uckinghashire. Studiował w Lancing 
College w Sussex i na Sorbonie w Paryżu. 
Po nieudanych próbach zrobienia kariery 
prawniczej w połowie łat sześćdziesiątych 
zdecydował się na pracę w przemy śle 

rozrywkowym . W 1965 roku poznał 
Andrew Lloyda Webera, z którym napisał 
cztery musicale. Pierwszy, The Likes of 
Us, nie był nigdy wystawiany, lecz trzy 
następne: Joseph and th e Amazing 
Technicolor Dreamcoat, Jesus Christ 
Superstar oraz Evita stały się najpopu
larniejszymi musicalami na świecie, pow
stałymi po Il wojnie światowej. Napisał 
też dwa inne musicale: Blondel ze 
Stephenem Oliverem w 1983 roku i Chess 
z Bjornem Ułvaeuem i Benny 
Andersonem z zespołu ABBA w ł atach 

1984-85. 
Stale prowadzi programy radiowe i 
telewizyjne w Wielkiej Brytanii. Jest 
założycielem i dyrektorem Pavilion 
Books - jednego z najwybitniejszych 
wydawnictw brytyjskich. W Anglii słynie 
jako świetny krykiecista. 

Nie wszystkie z licznych (i czasem nad wyraz 
fantastycznych) opowieści o Evie Perón są 
całkiem prawdziwe - ale nie ulega wątpliwości, 
że była nadzwyczajną kobietą. To dlatego 
wybraliśmy ją jako temat opery, którą 
zaczęliśmy pisać w 1974. W radio podczas 
jazdy samochodem uslyszalem ostatnie 
dziesięć minut programu o Evie Perón. 
Wówczas nie od razu uderzyła mnie myśl, że 

W październiku 1982 roku zdarzyło się 
Webberowi - jako pierwszemu kompozy
torowi, iż trzy jego dzieła (Evita, Joseph ... , 
Cats) były jednocześnie wystawiane na 
Broadwayu. Podobnie było w Londynie 
(Evita, Cats, Song and Dance). Requiem 
wykorzystał Keneth Macmillan w 
American Ballet Dance Theatre. 
A. L. Webber jest też aktywnym producen
tem nie tylko własnych utworów . Na 
Broadwayu wyprodukował m. inn. znany 
także w Polsce utwór Shirley Valentine. 
Organizuje tournee po Anglii, Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Australii. 
Jego najnowsza produkcja Sunset 
Boulcvard, której premiera odbyła się lipcu 
1993 w Londynie, a następnie w 
październiku w Los Angeles, była wielkim 
wydarzeniem. 

tu, po fenomenalnym sukcesie "Jesus Christ 
Superstar", kryla się nasza idealna historia. 
Lecz bylem wystarczająco zafascynowany, by 
w ciągu kilku dni dotrzeć w radio do nagrania 
tej audycji. Gdy ty i.ko uslyszalem ją w calości. 
historia życia Evy Perón absolutnie mnie 
pochlonęlą. Zwlaszcza jej determinacja, by 
pokonać nierozlączne różnice. Walka kobiety 
w patriarchalnym spoleczeństwie, Jej odwaga, 
choroba i śmierć, nie mówiąc o jej niepospo
litej urodzie. Jest to swego rodzaju tragedia, że 
nie z.aprzęgla swej energii i talentu do bardziej 
szczytnych celów. Ponieważ obaj z Andrew 
Lloydem Webberem byliśmy zdania, że Evita 
jest na tyle ciekawa, by mogla stać się 
następczynią Superstara, napisałem całkiem 
kompletny zarys akcji, który z czasem prze
chodzil liczne i poważne zmiany; jednak od 
samego początku Andrew mógl pracować nad 
dwoma tematami muzycznymi. Ten, który 
ostatecznie stworzy i Don "t ery for me, 
Argentina, byl dla nmie szalenie mobilizujący. 
Wiedziałem, że jest to najlepszy utwór 
Webbe.m. W końcu I 975 roku musieliśmy zde
cydować, czy zrobić nagranie plytowe, czy 
wystawić to w fonnie musicalu. Postanowiśmy 
najpierw wydać plytę. 

Zrobiliśmy tak już z ogromnym sukcesem w 
przypadku Jesus Chńst Superstar. Spędziliśmy 

1976 rok nagI)'wając i poprawiając nagranie. 
W listopadzie nasze dzielo ostatecznie ujrzaJo 

światlo dzienne. Podwójny album Evita został 

wydany w Anglii. W ciągu następnych kilku 

miesięcy płyta zdobyła popularność na calym 

niemal świecie, z wyjątkiem Argentyny. Tam 

niestety plyta zostala zakazana. 
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Przełom wieku XIX 
i XX· stanowił czas ostatecznej 

ANDRZEJ 

OZGA 
Urodził s i ę w 1958 roku w Warszawie. W 
1981 ukończył warszawskq Państwową 
Wyższą Szkołę Teatralną. Jest jednym z 
za łożycieli eksperymentalnej gru py teatral
nej Pracownia "TEATR". Jest autorem tek
stów piosenek, które zyska ły duże uzna nie 
wśród wielu wykonawców, m. inn. Edyty 
Gepe rt , Michała Bajora, Adrianny 
Biedrzyńskiej. Ma t eż na swo im koncie 
liczne piosenki do spektakli teatralnych i 
telewizyjnych oraz filmów. Spolszczył 
wiele tek stów es tr adowyc h i 
mu sic a lowych, w tym wystawiany w 
Teatrze Rozrywki (prapremiera pol ska) 
mu sical Georga Kreislera Dzis wieczorem: 
Lol.7 BI.w. 
W 1985 roku wszedł w poczet członków 
ZAKR- u. 
Jest uznanym i wielokrotnie nagradza nym 
wykonawcą własnych utw orów (111 . inn. 
nag rody na Przeglądach Piosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu - 1988, 1989 , 
1990). Od czerwca 1994 stale współpracuje 
z warszawskim kabaretem "Pod Egidą". 

krystalizacji formy 
mus i ca I u, 
którego nazwę 

wywodzono wprost 
od dwóch synonim

icznych określeń, 
stosowanych w 
odniesieniu do 

"rozrywkowego" 
teatru muzycznego: 

"musical comedy" 
i "musical play". 
Oba te określenia 
(zastąpione z cza-

sem jednym 
słowem "musical") 

sy1nallzowaly (początkowo przy· 

najmniej nominalnie) odr,bność 

form amerykańskle10 teatru 

muzyczne10 dru1lej polowy XIX 

wieku od europejskich struktur 

dramatyczno·muzycznych, a w 

szcze1ólnoścl od • majacej dlutą 

tradycj, • operetki. Nowa nazwa 

akcentować miała ory1lnalny 

charakter poszukiwań twórców 

zachodniej półkuli, których kon· 

cepcje teatralne rozwijały si' 

zarówno opierając si' na 

doświadczeniach Europejczyków, 

jak I na dokonaniach · zróinlcow· 

anych pod wz11,dem etnicznym · 

artystycznych środowisk Stanów 

Zjednoczonych. 

Charakter owych przeobrażeń i ich imp

Likacje pozwalają na zdefiniowanie musi

calu jako 

współczesnej 
formy dramatu 
muzycznego 
i muzycznego 
widowiska 
teatralnego, 
ukształtowanej na 
pocZ11tku wieku 
w Stanach 
Zjednoczonych 
i stanowi11cej 
poł11czenie elemen
tów struktur muzy
czno-teatralnych 
wyst,puj11cych 
wcześniej w Europie 
(opera, opera 
balladowa, wodewil, 
melodramat, 
variete, operetka, 
music-hall, rewia) 
oraz w Ameryce 
Północnej (minstrel 
show, extravagan
za, komedia muzy
czna) - z muzyk11 
rozrywkow11 
ijazzow11. 
Marek Bielacki Musical. Genez;1 i rozwój 
fiJm1y dr.u11:1tyczno-muzyczneJŁódź 1994. 
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MUSICAL 
AMBIC.JI 

swiata, chce nade wszystko sprawić przy
jemność swoim widzom. I tym ośmio, i 
tym o siemdziesięcioletnim, małżeństwu z 
Long Island i turyście z Teksasu czy coraz 
częściej - Japonii. Młodym ludziom i 
1'.nuionemu biznesmenowi ("Play for tired 
husinessman" - mówią czasem o musicalu 
Amerykanie). Na Broadwayu spotykają się 
wszyscy. Jeśli tylko stać ich na wcale 
kosztowny bilet do teatru ... Atrakcje musi
calu są rozmaite, tak samo jak emocje, 
które pragnie rozbudzić. Ich skala jest sze
roka, ale nie ograniczona . Mu si cal chce 
wzru szać, ale nie poru szać; rozbawić , ale 
nie doprowadzić do paroksyzmów 
srniechu. Nie lubi emocji nazbyt skrajnych 
i nazbyt gwałtownych . W pewnym umi
a rkow an i u szuka przyjemności. I 
odpowiednio do nich konstruuje sceniczny 
świat Nie kryje, że jest to świat sztuczny, 
i.budowany jest wszak z materii śpiewu, 
tańc a, efektownego widowiska, ale wie, że 
dzi ę ki temu może on przybrać kształt 
marzenia. O prawach , jakie winny światem 
rządzić. 

lt1Jnna Walasze k Co nieco o ,unery kariskim 

li I I I li I I I I I I I I li l I I li Il Il I I I I I li I I I li I I I li I I I I I I I I I li I I I musicalu, "Didascalia" nr 3 z 1994 r. 

Musical jest formq 
właściwą metropolii; w zakresie tematu dotyczy 
marzeń i aspiracji ja kiej ś zagubionej lub nie odnalezionej w życiu istoty, która pragnie 
zostać wspania łą żoną i kochanką , mimo że jest sepleniącą kwiaciarką (Little Shop of 
Horrors), dzi ewczyną mieszkaj ącą na lustrzanych posadzkach Manhattanu, mimo że 
pochodzi ze spoconego i przeludnionego Puerto Rico (West Side StOI)') . Szarej codzien
ności po spoliteg o bandyty towarzyszy marzenie, by dość do perfekcji Kuby 
Rozpruwacza . Aktoreczka z kabaretu pragnie zostać gwiazdą filmu muzycznego . 
Biedakowi zdarzy s ię szczęście w postaci posady ogrodnika w domu starych bogatych 
panien. 

Przemiana losu bohatera mu sicalu jest zawsze cudowna. Niepradopodobnie szybki 
przebieg (choć nic rozwój) akcji dramatycznej, musi odzwierciedlać tempo przemian i pęd 
cywilizacji. Marzenia o lepszym świecie muszą być nagrodzone, tylko wówczas świat 
metropolii, jeszcze pełen grozy i porachunków band między sobą, zdoła się zmienić w 
iluzję pulsującej ty s i ącem świate łek choinki noworocznej. Czyż Broadway nie jest taką 
wieczn ą choinką szcz ęścia, która obdarowała wreszcie zmarzniętą dziwczynkę z 
zapałkami i Ja sia w jednym bucie szczęśliwym losem gwiazdy? 
[„.] 

Włodzimierz Szturc W)powicdż o musicalu, ''Didascalia" , nr 3 z 1994 r. 

K.T. Toeplitz: Evita - "musical faklu" 

Dokończenie ze str.5 
ład społeczny, oparty na rządach silnej 
ręki . Przy jego boku stoi Evita, której 
postać rośnie, olbrzymieje w wyobraźni 
tłumu. W rok później, w 1946, odbywają 
się wybory prezydenckie. Evita i Peron -
bo są już małżeństwem i w polityce 
działają zawsze razem - zdobywają w nich 
56 % głosów elektoratu . Historycy 
stwierdzają jednak, że stało się to nie 
tylko dzięki poparciu związków 

zawodowych i mas ludowych. W czasie 
kampanii wyborczej zarówno wojsko, 
które stanęło po stronie Perona, jak i 
policja dają niei.le po krzyżach sprzeci
wiającym się Peronowi kandydatom, kon
stytucjonalistom, działaczom demokraty
cznym. W końcu Peron nie na danuo był 
we Włoszech i widział, jak to robił 
"Duce" - Mussolini. 

Czym były rządy Pcróna, albo szerzej 
"peronizm"? Była to dziwaczna mieszani
na rządów silnej ręki, ograniczających 
swobody konstytucyjne obywateli, 
uądów junty wojskowej z rzeczywistym, 
konsekwentnie realizowanym kursem na 
industrializację, zapewnienie miejsc 
pracy, próbą modernizacji pól-feudalnego 
kraju, jakim była Argentyna przed 
Pcróncm . Peron był zajadle anty
amerykański i anty-brytyjski, widząc w 
tych dwóch krajach faktycznych koloniza
torów Argentyny, nie zdążył na szczęście 
- dochodząc do władzy już po zakończe
niu Il wojny światowej - zdeklarować się 

po stronic Hitlera i Mussoliniego w tej 
wojnie (wcale zresztą nie jest pewne, czy 
by to rzeczywiście uczynił, czy też, jak 
inny "wódz", Franco, zachowałby neutral
ność), ale przecież nic przypadkiem 
Argentyna właśnie stała się po ,upadku 
hitleryzmu przytułkiem dla uciekających 
przed karą SS-manów, zbrodniarzy 
wojennych, dygnitarzy hitlerowskiego 
reżimu; przypuszcza się, że tu schronił się 
nigdy nie schwytany szef NSDAP, Martin 
Bonu an . 

Zostawmy jednak Argentynę i Perona. 
Co się dzieje z Evitą? Otóż Evita dzień po 
dniu, miesiąc po miesiącu staje się świętą. 
Oto przy boku dyktatora żyje kobieta, 
która myśli o ubogich i skrzywdzonych, 
pochyla się nad ich losem, kobieta, do 
której można zwrócić się z każdym strapi
eniem, prosta, pochodząca z ludu, dobra, 
a przy tym piękna jak obrazek, patronka 
"discamisados". Co ważniejsze, nie są to 
wszystko jedynie legendy i złudzenia. 
Evita naprawdę wykorzystuje swój wpływ 
na Perona, a więc wpływ na rząd i na 
wszystko , aby rozbudowywać opiekę 

społeczną, powstaje Fundacja Ewy Perón 
zajmująca się najbardziej potrzebującymi, 

buduje się szpitale, Ewa Perón także 
doprowadza do rzeczy w półfeudalnym, 

\. 

południowoamerykańskim kraju nieomal 
niewyobrażalnej, a mianowicie zakłada 
Feministyczną Partię Peronistyczną i 
zapewnia kobietom argentyńskim prawa 
wyborcze - cel, o który na całym świecie 
walczyły sufrażY,stki. Wygląda na to, że 
Evita znacznie bardziej serio, niż Perón 
potraktowała to wszystko, co mówiła na 
przedwyborczych wiecach. Myślę, że po 
prostu w to wierzyła. Myślę, że w jej 
naturze splatały się ze sobą pozornie 
sprzeczne, a przecież uzupełniające się 
cechy - szalona ambicja i szczere 
współczucie dla innych, awanturnictwo i 
miłość, pycha i prostota. Była matką naro
du, Marią, a może dokładniej - mając na 
względzie jej bujną przeszłość - Marią 
Magdaleną Argentyny . Te religijne 
porównania nie są tu przypadkowe nie 
tylko dlatego, że mnóstwo ludzi uważało 
ją za świętą, a nawet, po jej śmierci , 

czyniono zabiegi w sprawie jej beaty
fikacji, ale dlatego przede wszystkim, że 
taka kariera i taki kult, jaki powstał 
dookoła Evity wydaje się możliwy 
jedynie w kraju latynoskim i w kraju 
katolickim. To tylko tu, w gorącym klima
cie Argentyny namiętność splata się ze 
świętością, tu również, w obyczajowości 
katolickiej możliwy jest kult kobiety 
świętej, patronki, orędowniczki, pocieszy
cielki. 

Evita Perón umiera młodo, ma wów
czas, gdy pokonuje ją rak, zaledwie 32 lata. 
Ta młoda śmierć pięknej kobiety także 
działa na rzecz kultu, do tego stopnia, że 
kiedy w roku 1955 obalony zostaje po raz 
pierwszy Juan Perón (później powraca on 
do władzy, choć na rok zaledwie, w latach 
siedemdziesiątych) jego przeciwnicy jako 
jedno z pier\Vszych swych działań przyj
mują ukrycie ciała Evity i zniszczenie jej 
grobu, który stał się miejscem pielgrzymek. 
Prochy Evity wydane zostały później prze
bywającemu na emigracji Perónowi , jego 
następna żona, Isabel, również była tancer
ka kabaretowa i również o 36 lat młodsza 
od Juana - miał zdrowie ten bokser i narcia
rz! - tym razem (może z powodu Evity?) 
znienawidzona przez Argentyńczyków, 
chcąc zyskać sobie ich przychylność przy
wozi zwłoki Evity z powrotem do kraju, 
aby umieszczono je już skromnie, w 
grobowcu rodzinnym Duarte na cmentarzu 
Recoleta. Święci nawet - a może zwłaszcza 
- po śmierci mogą być jednak niebez
pieczni. 

Tak wyglądają fakty. Fascynująca 
powieść! Tak wygląda materiał, który 
otrzymali do ręki autorzy musicalu Evita, 
aby przenieść tę legendę na scenę . 

Stworzyć "musical faktu". • 

Krzysztof Teodor Toeplitz 
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Och, Gwiazdo wśr6d gwiazd 

CHE 
0. GWIAZDO WŚRÓD 8WIAZD. 
CO DZIŚ PANU.1ESZ NAM 
I W KRĄG ROZTACZASZ •LASIE 
PRAWDZIWY IELE.1NOT I PIERWSZA Z DAM 
Z SEX•8DM8Y COŚ I Z MADONNY. PÓ• NA PÓ• 
Czy TEGO CBCIA•AŚ aDY SI~ z DNA 
NA SZCZYT WSPINA•AŚ 
GRYZl.AŚ. KOPAi.AŚ? 

0. GWIAZDO WŚRÓD 8WIAZDI 
Czy w CHWILACH z•YCB TEŻ Wl•RZY•AŚ w 
TO. Ż• 
WNET PRZY.1DZI• Twó.r CZAS 
I STANIESZ SI~ KRÓLOWĄ WSZYSTIEICB .NAS 
Czy TEN SAM W OCZACH 8LASIE MIA•AS 8DY 
STAI.AŚ TAM 
W CIENIU 8RAM 
W PROGACH KNA.1P I W KULISACB PDD•YCH 
SCEN 
NIE PATRZ W DÓi.. ND 80 WTEDY •ATWO 
SPAŚĆ. 

a. Gw1AzDo wśRóD Gw1AzDI 
JAK DALE.r IŚĆ DASZ RAD~ DR08Ą T.,,.? 
KTO WSPIĄI. SI~ NA SZCZ:V-T CBOCIAŻ RAZ 
TEN WIE • KIEPSKO WIDAC STĄD 
A TY MASZ LEDWIE LAT DWADZl•ŚCIA SZ•ŚĆ. 
PozNAl.AŚ N1E•A SMAK ••• 
TERAZ NIKT NICZYM 
C1~ NIE ZACHWYCI 

0. GWIAZDO WŚRÓD GWIAZD 
Czy UMIESZ ŻYĆ W TAK NUDNYM ŚWIECIE 
T All wcz•ŚNIE ZDO•Y•AŚ SZCZYT 
TICN SZCZYT O .rAKIM MARZYĆ NIE ŚMI• NIKT 
PÓKI ·~DĄ C1~ KOCHAĆ 
8~DZIESZ Z TEGO DRWIĆ 
GDY PRZESTANĄ TO POTEM 
STRACISZ CAl.Ą SWĄ CH~Ć •Y ŻY~ 
ZWl.ASZCZA Ml.ODYM TO NIE 81.VZY Z•YT 

EVA 
JA • GWIAZDA WŚRÓD 8WIAZD? 
Po CO ZARAZ TAK Wl•LKIE &•OWA 
TAK 8Yl.O NI• DWA. NIE RAZ 
NAGLE KTOŚ KOPCIUSZKA IEOCBAĆ CBCIA• 
JA PO PROSTU TRAFll.AM 
NA Wl.AŚCIWY 8AL 
PANTOFELEK ZGUBll.AM 
LECZ .1EDNO POWIEDZIEĆ CBC~: 
NIKT NIE UMIAI. TEGO TAK .1AIE .rA. 
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I I Andrzej John o . lot. Andrzej John 

·Maria Meyer (Evita) 
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Jacenty ]edrusik (Perón) 
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Reklamy i ogłoszenia 

Oferujemy Panstwu reklamę w wydawnictwach Teatru Rozrywki. Proponujemy niekonwencjonalne 
korzysc1: docieramy do specjalnych grup konsumentow. dostosowujemy l[)ferte do zakresu dz1ałalnosc1 

naszych khentow 11ch możhwosc1 finansowych. zapewniamy wstepne. bezpłatne porady zw14zane 
z dz1ałamam1 reklamowymi. 

- - -
Dział Reklamy tel. q1J"231weu1.201 

kierownik wolculny 

EWA MElfTEL 
kierownik zespołu wokalnego 

JAlf WIERZBICA 
kierownik zespołu baletowego 

JAlfUSZ KRZYPKOWSII 
koordynator pracy artystycznej 

EWA lfOWIASZAK 

kierownik działu produkcji hodk6w 
Inscenizacyjnych I obsługi sceny„„„. „ .ANDRZEJ NllE 

kierownicy I mlstnowle pracowni: 

krawieckiej damsklej „ „„„ „ HALINA MATTHEUS 

kręwlecklej mtsklej „ „„„ „ ANDRZEJ PIPER 

perukarsklej „ „ „ „ „ ZOFIA JANKOWSKA 

ku pel uszy „ „ „ „ .. ZOFIA DZIUGIEL 

mulursklej „„ .. „ .HENRYX RAK 

stolarsklej .. .. „ .. . KRZYSZTOF DANEWICZ 

ilusarsklej ... „ . „ .. IRENEUSZ MROŻEK 

brygadier sceny„ .... „ .. PIOTR LEŚNIK 

starsza garderobiunu „.„„. ALDONA PORWOLIK 

rekwlzytorzy„„. IWONA BRUCH, JANUSZ MICHNIK 

kierownik Biuru Obsługi Wld16w 

BARBARA CHODACKA 

projekt okładki 

WIESł.A W ROSOCHA 
logo Evity 

CHRIS FRAMPTON & JEFF JONES 
OF THE DRAWING ROOM 

zdjtcla w programie I w spektaklu 

ANDRZEJ JOHN 
opracowanie graficzne 

DARIUSZ NOWAK-NOVA 
redakcfa 

PAWEł. GABARA 

w programie wykorzystano archiwalne zdf •cla I lek1ty 
z londyńskiego programu 'Evity' wydanego przez DEWYNTERS LTD. 

o~ ~ ;; ~ 

: PRES g 
«:lWn elkh praw a za1t rzeion1 




