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tudent żebrak ...... „ 
Akq"a rozgrywa .:Jię 
w 1704 roku w Krakowie . 

aktl 
Na podwórcu więziennym krakowJkiej cytadeli tłum kobiet domaga Jię widzenia z mężami 

i Jynami, 0.1adzonymi tu pruz JaJkich żołnierzy. Enterich, komendant więzienia, nie utrudnia 

im tego, dbając tylko, by z podarków i Żywno.ići przyn0.1zont;/ dLa więźniów więk'1z0.1c konfi:Jkować 

dLa Jiebie. Ni&1podziewanie nadchodzi inJpekąa: komendant miaJta pułkownik OLLendorf i jego 

oficerowie. OLLendorf podczaJ wczoraj.Jzego baLu u hrabiny Nowaukiej przeżył przykry. afront. 

UJiłował podczaJ tańca pocałować piękną hrabiankę Laurę i z0.1tał przez nią - przy WJZyJtkich 

- JpoLiczkowany. W dodatku pułkownik przqqł Li:Jt hrabiny, z którego wyczytał, Że dziewczyna 

wy;dzie za mąż jedynie za poukiego ary.Jtokratę, nigdy za takiego pr0.1taka, ;ak oni 

OLLendorf przy.Jięga zemJtę - p0.1tanawia wybrać Jpo.iroo więźniów przy.Jtojnego włóczęgę, ubrać go 

wytwornie, zaopatrzyć w odpowiedni"q gotówkę i prz.edJtawić Laurze ;a/co k.Jięcia. Potem - gdy 

Laura zakocha Jię i p0.11ubi go - zdemaJkuje całą miJLyfikaą"ę. Jego wybór pada na Szymona 

Rymanowicza, Jtudenta krakow.Jkiq· Akademii, odJiadu;qcego wyrok za kłwownictwo. 

PrzedJtawia mu plan, Jowicie go opłaca, a jego towarzy.Jza z więzienia, Jana Janickiego dodaje 

mu ;a/co „Jekretarza '~ 

PodczaJ wielkanocnego ;armarku na krakowJkim rynku OLLendorf przed.Jlawia hrabinie 

Nowaukiq. i jt;/ córkom, Laurze i Broni:Jławie, rzekomo iwieżo przybyłego do Krakowa k'1ięcia 

Wybickiego - jednego, ;ak twierdzi, z najbogatJzych ary.Jtokratów w Pouce. J&1t to naturalnie 

wykwintnie wyekwipowany Szymon, któremu towarzy.Jzy „Jekretarz "Jan. Szymon oczarowuje 

panie wyg Lądem, Legendą o ma;qtku (zubożała Nowauka marzy, aby jej córki bogato wy.Jzły 

za mąż) i opi:Jem rzekomo Licznych podróży po Jwiecie, z których młody k<1iqżę przywiózł cenną 

prawdę: najpiękniq".:!ze Ją poukie dziewczęta. Szymonowi bardzo podoba .:1ię Laura i - nie LyLko 

z powodu zobowiązania wobec OLLendorfa, aLe i zgodnie z wLaJnym przekonaniem - wyznaje jt;/ 

miL0.1C. 0.:1wiadcza Jię i z0.1ta;e pr:zy;"ęty. 

aktl/ 
Laura przygotowuje .:1ię do ceremonii J1ubni;;: PrzygLqda;aca Jię temu BroniJLawa ;&!t mniq. 

Jzcz(.J1iwa. Zakochała Jię w Janie, a więc czeka ;q gor.:1zy L0.1, nawetjeAi i on ;q pokocha .. . 

Jan wLaJnie nadchodzi, by zaanonJować wizytę k.Jięcia Wybickiego. Przedtem jednak, .:1potyka;qc 

BroniJLawę wyznaje jej JWOJC uczucie. 
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Euforii za/cochanego Jana przeciw.Jtawia .Jwój nienajLep.1zy humor Szymon - wydal jtd W.JZy.Jtlcie 

otrzymane od OLLenJorfa pieniądze, a poza lym ciqi.y mu olcLamywanie Laury. Kocha ją, chce 

być wobec niej uczciwy, po.Jtanawia zaraz w.Jzy.Jtlco wyznać. Jan wyznaje mu .Jwo;q tajemnicę: 

nie ;&it .Jtudentem, ale żołnierzem króla Stani.1Lawa L&Jzczy!Mlciego, przygotowu;qcym zbrojnq 

alcc;'ę wraz z kuzynem króla, hiięciem Adamem Kazimierzem. 

W tych dniach L&Jzczyń.Jlci ma przelać im Jwi&Jcie ty.Jięcy talarów potrzebnych Jo przekupienia 

lcomendata cytadeli. To pozwoli opanować miaLJlo i wyzwoLić;e z władzy SaLJów. 

Sz ymon JelcLaru;e pomoc, ale najpierw cze/ca go rozmowa z Laurą. 0.Jtalecznie p0.1lanawia 

napuaćjej nalychmia.Jt o w.Jzy.Jtlcim. 

Tymcza..:tem OLLenJorf tMiLuje przekonać Szymona Jo kontynuowania ma..:tlcarady- nie pomaga;q 

ani groźby, ani oferowana dodatkowa .Juma. Szymon wręcza hrabinie Lut Jo Laury z proJbq 

o natychmiaAowe doręczenie go. Kiedy dziewczyna pojawia .Jt'ę na ceremonii jeA przekonany o tym, 

Że ona zna już prawdę- nie wie, Że PaLmatylca za namowq OLLenJorfa zachowała Li.Jl ·na późnieJ 

Tymcza.Jem Jan z0.1taje zdemaLJlcowany przez OLLenJorfa - ma wyjawić miej.Jce, w którym 

ukrywa .Jię Adam Kazimierz - wylcorzy.Jtu;e ;ednalc olcaz;'ę, aby komendanta wywieźć w pole: 

0.1wiadcza, że za Jwi&Jcie ly.Jięcy talarów (tyle potrzebu;e, aby przekupić lcomendanla cylaJeLi) 

gotów ;&it wydać hiięcia. Tra12.1alcc;a ma .Jię odbyć zaraz po ceremonii Za.Jlubin. 

PoJcza.J w&JeLa, kiedy g0.1cie .Jpija;q węgrzyna z pantofel/ców dam, Jo .JaLonu wpada banda 

włóczęgów - to rzekomi lcoLeJzy pana młodego - kolejna czę.Je intrygi OLLenJorfa. Przerażona 

Nowaulca i jej cór/ci JowiaJu;q .Jię, Że zamia..:tt hiięcia Wybickiego .Jtoi przed nimi „Student 

żebrak'~ 

akt III 
G0.1cie rozchodzą .Jię po ni&Jzezę.Jnej uroczy.Jt0.1ci W&JeLn~;: Jan wta;emnicza Szymona w .Jwój plan: 

przyprowadzi OLLenJorfowi Szymona i przed.Jtawi ;a/co ... hiięcia Adama, weźmie pieniądze 

i zanim w.Jzy.Jtlco .Jię wyja..:tni, wraz z innymi żołnierzami opanu;e mia.Jto. Zrezygnowany 

Szymon godzi .Jię. Tymcza.Jem OLLenJorf nie cie.:Jzy .Jię peLną zerrMlą - Laura najwyraźniej !cocha 

Szymona, mimo iż nie ;&it on hiięciem. Czyżby? - ;ego aparyc;a, eLeganc;a, inteLigenc;a .. . 

OLLendotf Jaje .Jię przekonać Janowi, Że to ;&it wLa.Jnie Adam Kazimierz i wręcza umówioną 

.Jumę. Nadbiega Laura, która zapewnia o mit0.1ci Jo Szymona bez względu na jego pochodzenie. 

W tym momencie .JLychać wy.JtrzaL armatni - cytadela ;&it w rękach Pola/ców. Pojawia .Jię Jan 

z żołnierzami L&Jzczy!Mlciego i ar&Jztu;e .Ja..:tlcich oficerów. PoJJa;q .Jię również Broni.1Lawa 

i Laura - pierw.Jza puLlcownilcowi Janowi OpaLi!Mlciemu, druga - Szymonowi Rymanowiczowi, 

który za p0.1więcenie otrzymu;e od króla lytuL hrabiow.Jlci. 

Oblężenie 

Krakowa 

~ przez Sz wedów, 

· (frag men I) 

ryc. E. Dahlberg; 

zanUe.1ZCZOIZa 

w: S. Pujendorf 

„De rebu„ 

a Caro/o G1Mla<'O 

Svec1:ae Rege 

g&Jli/ 



,,Z:tuf aJmY więc 11tił<Mci, 

ZujJiewaJfily na jęj cZeJC'' 

Geniusz Wiednia - specyficznie muzyczny 

- polegał na tym, Że potrafił zharmonizować w sobie 

wszystkie sprzeczności narodowe i j ęzykowe . 

(Stefan Zweig „Świat wc::-.orajJ::::y''. 

1 Geniu.Jz WieJnia - po/Jki folklor i biJtoria na .Jcenacb .Jtolicy 
imperium au.Jtriackiego. 

„Sludent żebrak" to - obok „Zem.Jty nietoperza" J StrauMa i „ WMoLi:/ wdówki" Lehara - jedna 

z najpopuLarnie;".!lzych do dzi,/ operetek wiede/Mkich peLnych Lirycznego uczucia i wMoLodci. By La 

.iwiatowym <JukcMem Karla MiLLockera, dyna złotnika i cyzeLalora w komponowaniu, który 

zaczynaL od Ludowych krotochwil 1. OcaLiL on pewne eLemenly Ludowego komizmu Jardowego 

(widoczne np. w wyrazi:fte;· charaktery<Jlyce puLkownika OLLendorfa;ako Lypufanfarona, 

żoLnierz.a damochwafa 2). Udało Jię MiLLockerowi na1Ydzcie, w te;" piąle;· z dZe.Jciu 

Jkomponowanych przezeń operetek, zrealizować z powodzeniem jego idee fi.,w - opery Ludowe;: 

JMLdrny w epoce modernulycznejf McynacjifoLkLorem. Rynek krakowdkt~ jarmark - w barwnych 

Jtrojach krakowdkich tańczy Jię krakowiaka ... Dla Wiedeńczyków egzotyka? Widokówka 

z prowiną'onaLnego mia<Jta na krańcach habJburJkiego imperium. Pierwdzy obraz dceniczny daje 

poznać horyzont zainterMowań twórców tej operetki. Rozciąga dlf on między Sukiennicami, 

przy których z kramarzem targują Jię mit'4zczki (biegun folkloru), a więzieniem pod ratLMzową 

wieżą 3, gdzie kobiety odwiedzają mężów prz.elrzymywanych przez dMkie władze. Wątki miLOcJne 

OcJnuto na fMeudohiAorycznej kanwie, która może dzi:fjawić dif jako dziwna plqtanina: 

XVIII-wieczne tło uwikłane ZOcJtalo w XIX-wieczne dtereotypy etniczne, aluzje polityczne i echa 

dypkLMji hi:Jtorwzoficznych. 

2 Literacka gra 
z ko.:1tiumem biJtorycznym 

Drugi z biegunów wyznacza tu rzeczywi:fto./ć uderzajqco fMeudohi:Jtoryczna. Akq( OcJadzono 

w Krakowie roku 1704. Z punktu widzenia prawdy hi:Jtorycznej o żadnych <!pukach, rewoLuqach 

;'e.:lzcze przez Lat 90 nie mogło oczywi:fcie być mowy. RzeczpOcJpoLita wciąż ;'e.:lzcze rządzi dif, 

aż do cUMu in<Jurekcji kOcJciLMzkowdkie;: innymi za<Jadami prawno-LMtrojowymi, „nierządem dtoi" 

pOc!roo dt')mików i dt:j'rnów z Liberum veto oraz konfederacyj - przewidzianych prawem zbrojnych 

!11ie.;zkańcy Krakowa na Largu 



zwiqzlców w obronie principiów LMtrojowych. W operetce woj<1/ca Augu.<ffa I I Wettyna, prawowitego 

lcróLa poulciego i <1a<1/ciego, traktowane <1qjalco <1ity obce. PoLalcom, zwolennikom Stani1Lawa 

Le.<1zczyń.dlciego, uda <1ię <1puelc, opanowanie cytadeli i mia<1ta. N0.1zq oni na ogół nazwulca 

Lub imiona z innych epok: Małachow<1fci, Wybicki, OpaLiń..1/ci, lvfiqżę Adam Kazimierz, 

Janic/ci, Rej. .. 

Wyjątkowo tylko nazwisko Opaliński posiada jakiś związek skojarzeniowy z Leszczyńskim 
(Żoną Stanisława, matką późniejszej królowej Francji, Marii, była Katarzyna Opalińska; nie 
pamięta się tu raczej o niesławnym poddaniu, przez Opalińskich m.in. , Wielkopolski Szwe
dom w czasie potopu 1655). Nazwisko Małachowski łączone być mogło z marszałkiem Sejmu 

Wielkiego sprzed wieku (dziełem tego zgromadzenia była przecież słynna 
w Europie Konstytucja 3-Majowa); Wybicki znany być musiał jako autor 
pieśni Legionów Polskich z 1797 r. - „Mazurka Dąbrowskiego"; imiona 
przywódcy Polaków, księcia Adama Kazi mierza, mogą chyba tylko 
odsyłać do zasłu żonego i długo działającego na rzecz reform w XVIJI 
i na pocz. XIX w. księcia Czartoryskiego. · 

Z Prawda bi.Jtoryczna 
J a legenda LeJzczy™kiego 

Stanulaw Luzczyń.Jki, 

Z historii wiadomo, i ż Polska uwikłana jest na początku XVIII stulecia 
w wojnę północną. Młodziutki zwycięski król Szwecji, Karol XII, 
nakazuje w 1704 r. zdetronizować Wettyna. August Il uprowadzi wi ęc 

i uwięz i ewentualnych kontrkandydatów do tronu polskiego, synów Jana 
III Sobieskiego. Antysaska konfederacja wielkopolska, przekształcona 
w generalną warszawską, pod bagnetami szwedzkimi wybierze 12 VII 
1704 na tron Stanisława Leszczyńskiego; generalność sandomierska stoi 
przy Auguście II (opowiadając się ty m samym po stronie Moskwy gwa-

król Poliki w l 704 r. 

rantującej prawa Wetty na). 

A Kraków? W zamęcie wojny staje się tylko „karczmą zajezdną". Wielkim 
t1·zydniowym pożarem podczas pobytu S zwedów zniszczony został 
w 1702 r. zamek wawelski. Miasto wyczerpywały nakładane nań wciąż 

kontrybucje. Król August w marcu 1704 w panice opuszcza miasto uciekając przed 
nadciągającymi znów Szwedami, podobnie w listopadzie tegoż roku odda miasto bez walki. 
W grudniu przed Szwedem - pisze J. Feldman - „schyliły głowę wierne dotąd Augustowi 

Por/rei króla Augudla I 1. 

Loui.J Je Si!Pulre, ok. 1727 r. 

województwa krakowskie i sandomierskie". Spokój zapanuje po kilku 
la tach zmagań, po kl ęsce Karol a pod Połtawą w 1709 r. Problem dwu
królewia odnowił się po trzydziestu latach. 

Po <1mierci Augtula II powróciła lcwe.<1tia Le.<1zczyń.dlciego. 

Z per<1pelctywy jego L0.1ów francwlcich (te./ć Ludwika XV 

za<1Ly nqL, m. in. za <1prawq Woltera, jako dobry g0.1podarz 

Lotaryngii i dobroczyny filozof), a przede w<1zy<1tlcim 

po powtómr;i elekcji i niemożn0.1ci ob;~cia tronu w 1734 r., 

zaczqł już za Życia być otaczany fegendq. Przed<1tawiany 

w roli prawowitego lcróLa krzywdzonego przez obce pań.dtwa 

wraz z nie.<1zczfć<!nq C?iczyznq, <1tawał <1ię <1ymb0Lem i patronem 

walki o niepodLegł0.1C. Światowy rozgł0.1 zdobyła - zbtqdziw<1zy 

jako lcLa<1yczny wyraz woLnCMciowych in<1tynlctów Polaków 

na karty traktatu R0tweau - dewi2a ojca Stani1Lawa, Raf aLa 

Le<1zczyń.dlcugo: „ Wolę niebezpieczną woLna/ć od <1polcojnej 

nuwoLi"4
. 

4 Wiedeń jowialnie liberalny 
a .:;prawa pouka i .:;tereotypy 

W CZfć<!Ci <1rodowulc demokratycznych Europy już „ w początkach XIX w. pojawia <1ię przekonanie, 

Że <1zerolcie <1wobody, jakimi cie.<1zyLa <1ię <1zLachta poulca, jale również za<1ada równ0.1ci w obrębie 

tego <1lanu, <1tanowiLy poważny krok naprzod w rozwoju idei demolcraq/i na lcontynencu 

europej<11cim"5. Coraz wyraźniej po lcoLqizych poulcich pow<1taniach romantyczna Europa 

zaczynała rozumieć i podziwiać niezłomne dqżenie do odzy<1fcania niepodLegł0.1ci. W talciq· 

przychyLnq· Polakom aurze, w Wiedniu olcre.<1U ,JOWiaLnego Liberalizmu '~ narodzić <1ię mógł 

pomy<!ł Libreci.dtów. 

Dzielni Polacy, <1pulcowe dqżenia w0Ln0.1ciowe . .. Stereotyp etniczny, do którego naLeżq 

<1zLachetne i piękne Polki, przed którymi niemiecki poeta H. Heine każe padać na lcoLana!? 



Z Lekko ironicznym prz ymrtdeniem oka pokaz ano honor pol:!ki (JagieLLoń.:Jkim ".:JLowem 

przy.:Jięgi .:Jtudenta waga6undy OLLendorf z abezpiecz a intrygę), dumę (tytułowy Student 

oczywucie nie że6r:ze, najwyżej z ajmuje dię kLwownictwem; zubożałe N owal:!kie z a nic 

nie pr:zyz najq .:Jię do .:Jwej nędzy) i ... tytułomanię! 

-......-

ObL(Żen ie Krakowa przez Sz u>edÓw (/ragmenl) 

Jeś li jednak j aki eś polski e czynniki stanow i ć mi ałyby 

tło genezy li b retta, a d z i ś stanow i ć o jego ni ebana lnej 
wartośc i in s piruj ącej do re fl eksji , to może pogł osy 

dyskusji z krakowską szk o łą hi s toryczną (pesymi s
tyczn ie obwiniającą za tragedi ę rozbiorów sam na1-ód 
polski , wady jego i parl amenta rnego ustroju daw nej 
Rzeczpospolitej) oraz z konserwatysta mi krakowskimi , 
Sta ńczykami (którzy s taw i ając kwesti ę , „ja k być na
rodem, ni e będąc pa ń s tvvem ", potę pi a li sp iski , dzia
łalność rewolucyjną, głos ili potrzebę pracy organi cznej, 
ugody z zaborcą, a nawet trójlojali zm), . 

5 Długi żywot teatralny 
i metamotfozy uhogiego 
<Jtuoenta 

„Der Bettelstudent" (dos łownie goły, bied ny student 6) 

- ty tułem swoim operetka odsyła do długi ej tradycji 
teatra lnej pos tac i. Od F. Sachsa (1 55 1) w dramacie 
ni emieckim wędrowny żak częs to fo 1-telem 1-aruje ko
chanków z opresji , rzekomy mi czara mi od s traszając 

surowego ojca bąd ź męża rogacza. Nal eży on zatem 
- obok staropolski ch Albertusów-sowizdrza łów - do 
genealogii Bardosa z „Krakowiaków i Górali " W . Bogu
sławs ki ego, który pomoże narzeczo ny m, rozdz i e l ając 

zwaś ni o n e strony ośw i ece ni owo zracjonali zowa ny m 
„cude m mniemany m" - maszyn ą e l e ktryczną . Bogu
sławski mógł ko rzys tać m.in. z komedii „Bettelstudent 
ode r das D on nerwatter" Pa ul a W iedemanna, grn nej 
w Wi edniu w I 776 r . z p iose nkami , któ1-e śpi ewał 

autor kreujący rol ę głównego bohatera 7 . W typowym 

I 
I 

wiede ń s kim singspielu, mieszającym mówione prozą dialogi z co1-az to nowymi piosenka mi, 
kupleta mi autorzy kilkakrotnie wykorzystali tę komedi ę, zmi eniając tylko nieznacz nie tekst 
di alogowy. W se rii tych prze róbek był znów w ty tul e z 1800 roku „ Bette ł student" (z muzyką 
W enze la Miill era) . Szczególną popularność zdoby ła sta ra komedia Wiedemanna, gdy 
w Berlinie w 1838 r. przedrukowano ją w edycji L. Schneidera „J okosus. Repertoir F.d.dtsch 
Liederspiel, Vaudeville und Quodlibet". Przestosowanie motywu starej fa rsy w wieku XVIII 
podz i a łem na sta1y świat przesądów i nowy , oświeceni owy szlachetny i wzruszający, posuwa 
s i ę w XIX-wiecznej operetce jeszcze dalej. Student ubogi a wesoły stanie s i ę na rzędziem 

zemsty i igraszką fortuny. 

6 Spółka autor<Jka Zell - Genie 

„ W komicznym .:Jing.:JpieLu - puaL Ha11.1Lick - Libretto ;&!t ważniej.:Jze niż w tragedii muzyczne;~· 

akc;a i diaLogi odgrywają tam /Jardz ie;' decydujqcq roLę, muz yka niemaL tyLko koordynujqcq"8
• 

Po 1875 r. krytycy wiedeń..:Jcy nolowaLi z daty.:Jjakc;q, Że znika z Librett cz y.:Jla operetkowa 

bz dura, a po;awia .:Jię rou qdna akc;a. Rou qdnymi Librecutami by Li CamiLLo WaLzeL (z w. ZeLL) 

i Richard Genie (z EL6Lqga), który „nigdy nie Żywił niebezpiecz nych ambie;[ puania te/vJtów, 

które mogLyby Odtać .:Jię i 6ez muzyki' [ . .] ;ak inni wieLcy Li6reci1ci w.:Jz y.:Jtkich czadów [ . .} 

uważał muzykę z a niez6ędny .:Jkfadnik utworu, a z a główne zadanie autora - nadycenie akc;i 

duchem muzyki'~ Znakomicie z naLi Literaturę .:Jcenicznq, pracowaLi „ w duecie'~ ZeLL byL 

improwizatorem, Genie - niez reaLizowany kompozytor - organizatorem, pierw.:Jzy pr:zynNiL 

pomy.:JLy, drugi ko11.1truowaL .:Jztukę, pierw.:Jz y puaL prozę, drugi - wier.:Jz e, miał 6owiem niez wykle 

wyczucie muzyczne. JakkoLwiek „nie 6yL genituz em Literackim, a ZeLL nie .:Jtanowił gwiazdy 

pie1w.:Jze;· wieLkO.:fci [ .. ] .:JLwor:zyLi przecież owe Żywe .:Jytuac;e, typy i wier.:Jze, które dopomogły 

dziełom Strau&a, Suppigo i MiLLiickera Odiqgnqć iwiatowe .:Jukc&Jy"9
. 

7 Lihretto j ako piece hien f aite 

Temat zaczerpnęLi z dramatu „ The Lady of Lyo11.1 " Lorda BuLwer-Lyttona, autora .:Jztuk 

popuLarnych w pierwdze;'połowie XIX w., oraz z „Fernande " V. Sardou, mutr:za piece 6ienfaite. 

Ten typ .:Jzluki teatraLne;· z apocz qtkowaL pr:zed pol. .:JtuLecia E. Seri/Je, puz qc dLa pu6Liczn0dci 



paryJkich teatrów bulwarowych. JeA to rodzaj dramatu, „w który wtłoczyć można jakiekolwiek 

wydarzenia bez względu na ich wagę i charakter. Nie jMt tu i.Jtotna zaLeżn01c między formą 

i trMcią, i nie dqży Jię do jej uAaLenia czy znaLezienia"10 . Sztuki te „dobrze zrobione" byLy 

wedle reguł kunJztu dramaturgicznego, JciAe okrMlonych zaJad kompozycji: wymagały ciągłe;~ 

dOJkonaLe Logicznie JkonJtruowane;~ Jpójne;fabuły, btyJkodiwie prowadzone;· intrygi, wyrazi.Jtego 

ryJunku bohaterów i Żywych, potoczyJtych kwMtii. Akqa oparta na Jzeregu wzlotów i upadków 

bohaterów, Jtanowi Jerię nieporozumień i rozpozna1i oraz nit:4podziewanych zwrotów w ji;j rozwoju 

(tzw. coup de theatre), których ceLemjt:4t utrzymanie widza w napięciu i wJwiecie iLuz/i 

teatralne;: 

8 Nie igra c1ię z mił<MciqJ 
Nieudana zemc1ta 

W obu wzorach komediowych zemAa (a więc i Jłużąca ji;j intryga), okazywała Jt'ę niet~·dana, 

rozbrojona przez prawdziwe uczucie. 

Realizują one w istocie stare pouczenie teatralne, które ujęte zostało w sentencjonalny tytuł 
komedii Alfreda Musseta z 1832 r. (nie ko1·zystając wszakże z jego pointy tragicznej): „Nie 
igra się z miłością"! Ostrzeżenie to określa fabularny punkt wyjścia, gdyż przynosi moty..vację 
działań obrażonego kochanka, ale - paradoksalnie - stanowi też dlań ostatecznie nauczkę. 

Zemsta odrzuconych zalotników, którzy wydają obiekt westchnień za mniemanego księcia, 
w istocie - przekupionego wieśniaka, stoi u genezy sytuacji probierczej moralizującego 
dramatu społecznego Bulwer-Lyttona: zakochany Malnotte po ślubie musi bowiem jeszcze 
zasłużyć na możliwość połączenia z kochającą go małżonką - dorobić się stopni wojskowych, 
sławy wojennej i ... majątku. Okupując w ten sposób zgodę na podstęp, pokonuje 
równocześnie bariery społeczne ... Taka próba, ani satyra społeczna nie leżały w kręgu 
zainteresowań spółki autorskiej operetki o polskim ubogim studencie. 

Od Sardou 11 wzięl i autorzy libretta operetki motyw listu z wyznaniem prawdy o sobie, 
którego treści jednak wskutek intrygi narzeczony przed ślubem nie poznaje. Tak więc 
oddalenie rozpoznania prawdy o narzeczonej (w operetce - narzeczonym), które konieczne 
jest do sfinal izowania zemsty, tj. doprowadzenia do ślubu, właściwie zemstę tę unieważni, 
odbierze jej sens, bo ułatwi, rozwój miłości. Jeśli prawdziwa miłość wybacza wszystko, o ileż 
łatwiej tu o przebaczenie, skoro partner jest tylko narzędziem cudzej zemsty. Miłość go 

przemienia, ujawnia potrzebę prawdy i uczciwości Oist - przyznanie się do udziału w zemście 
i do prawdy o sobie, o swej p1·zeszłości). W nagrodę zyska on podwójnie (cenę za spełnienie 
zadania wedle planu zemsty i w małżeństwie z kochaną osobą). A i ten, którego miała 
dosięgnąć pomsta, stał się ofiarą a rebours ... Zyskuje prawdziwą miłość. 

9 Świat gra komeJię, miWć ocala 

W Police operetka MiLLockera wyJtawiana była po raz pierwJzy w 1893 1~ 12 nieprzypadkowo 

pt. „PaLC4trant albo wMoła dwójka'~ Tytuł wydobywał komediowe dopełnienie fabularne, jakiego 

dokonał duet Libreci.Jtów: Jtudentowi przydał towarzyJza. Naturalnie obaj ulegają Jtrzałom 

Amora, bo narzeczona ma - a ;akże - JiOJtrę. Komediowe podwojenie ;'e.it Źroołem dodatkowych 

efektów - powJlają LaJtrzane odbicia, odwrócenia motywów: towarzyJz wyJtępujący ;ako Jługa

-Jekretarz udawanego kJięcia (w utocie biednego żaka), okaże Jię prawdziwym hrabią. Nowa u kie 

prowadzq od początku Jztuki grę udawania, budowania pozorów (,,wJzyJcy maJzą naJ widzieć'~ 

„mtLJzq uwierzyć"). Zmanierowana-Laura, pozerka, zakocha Jię w prOJtym „gołocie" Szymonie; 

prawdomówna, Jzczera z naiwnym wdziękiem Bronuława odkryje w umiłowanym Jekretarzu 

/vJięcia . .. prawdziwego hrabiego i do lego bojownika o woLnOJc narodu. 

Tak więc to, co ;'e.it t'dtotą teatra, a w komediowym jego wydaniu podJtawą nie tylko zabawy, 

ale i rejLe/vJji widza o Jwiecie, tematyzuje Jię w Jerii chwytów qui pro quo. Jan Janicki, rzekomy 

Jludent, u1awni nam Jwą prawdziwą loŻJam0r1c (hrabia OpaLiń.Jki, Jpi.Jkowiec). Student Szymon, 

udający /vJięcia Wybickiego, maJi odegrać;'e.izcze jedną rolę - przywoocy Jpuku - /vJięcia Adama 

Kazimierza. Z gry pozorów, udawania, wchodzenia w takie czy inne role, pode;inowania takich 

czy innych konwenq'i JpoLecznych, uciekania od takich czy innych przt:4ądów Jpołecznych (barier 

Jfanowych i majątkowych), pOJroo przekupJtwa (,,Podanie z załącznikiem najLepJzym ;'e.it 

kLucznikiem ") i kłamJtwa trzeba ocalić Jiebie. Rafuje człowieka autentyczne uczucie. Szymon, 

ubogi, Lecz niezależny, który ceni Jobie wofna/ć, a humorem pokonuje niedOJtatki i wychodzi 

z oprt:4Jl, zdolny ;'e.it do miLOJci, w które;· nie przMzkadza mu ubÓJtwo Laury. Bohaterowie 

w JZCZ[.1liwym finale OJtqgają woLnOJC. .. tę od lcLamJtwa, i tę poLitycznq (Jpi.Jkowcy uwalniają 

Kraków od żołnierzy JaJkich - „Nad krajem znów woLnOJci bLaJ!c. .. "). W MyJkodiwie 

i precyzyjnie prowadzone;· akq'i, pełne;· nit:4podzianek, w roztańczonym Jwiecie operetki, 



przekonani :w.:1tajemy, Że Fortuna kołem <1ię toczy i nie należy niczego brać zbyt <1erio ... 

Cbyba Że miło,fc, choćby tak operetkowo nieprawdopodobnq! 

Czy zgodzicie <1ię P ań.Jtwo z Bernardem Grunem, iż Zell i Genie „ w akcję dramatycznq wnieAi 

tyle naturalnego humoru, iż chciałoby <11{ uznać to ich Libretto za cbyba najLep.:Jze w caL~i 

Literatur.ze operetkowe/'? 

Barbara J udlcowiak 
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Karl Millocker 
pr:zy<1zedL na iwiat 29 kwietnia 1842 roku w rodzinie 

wiede1i1kiego zLotnika. Rzemio<1Lo uprawiane przez q;ca 

nigdy nie budz iLo jego zainler&Jowania, natomia<1l 

wczdńie wykazywaL zapal do mu..zyki - pierwdze próby 

gry na flecie podqinowaL jako <1amouk, polem - uczeń 

Korz.:Jerwalorium Wiedeli1kiego i już w wieku 16 Lal 

za<1iadaL w orki&Jtr:ze w J0.1ej-jtadt pod Wiedniem. 

Jak mówi Legenda, ::::a nanwwq i dzięki pomocy Suppego 

w 1864 zodlaL dyrygenlem w ThaLiatheater w Gracu, 

gdzie ni&JpeLna rok późniq" wykonano dwie pierw<1ze 

jednoaklówki jego au lor:1lwa: „ Der to te G°!t" 

i „DL·e Lwtigen Binder'~ Kiedy w 1866 zaproponowano 

MiLLiJckerowi p0.1adę kLarnecuty w Teatrze nad 

Wiedenkq, pr:zyjqL jq bez namy<1Lu, jego rad0.1c nie 

lrwaLa jednak dLugo. ZaLeJwie po kwarlaLe mLodzieniec 

z0.1laL zwoLniony z powodu ... braku zd0Ln0.1ći! W <1tyczniu 1867 L0.1 u.fmiechnqL <1ię do mLodego 

muzyka, nieAety znowu na królko - w Harmonie-Theater d0.1zLo Jo koLqizego wykonania koLqizq" 

jednoaktówki „Diana '~jednak niedLugo polem teatr zamknięto. J&Jzcze w tym damym roku 

MiLLocker zodtaL drugim dyrygenlem w Teatrze Niemieckim w Budap&Jzcie. Tutaj napuaL 

dwo;q pierw<1zq peLnq, tr:zyaktowq operetkę „Die Fraueni11.1ef" - utwór, wyraźnie i11.1pirowany 

twórcz0.1ćiq Offenbacha, który nie wywoLaL <1zer<1zego echa. 

Kiedy Mitfóckerowi udało <1ię ponownie uzy<1kać angaż w Teatrze nad Wiedenką (i 869 ), 

tym razem w charakler:ze dyrygenla,jako kompozytor /ryL zupełnie nieznany. Przez kiLka Lat 

puywaL na potr:zeby tego teatru w<1zeLkiego gatunku w<1tawki, piMni, baLety, roz maite utwory 

okazjonaLne i komedie - muzykę, z którg" dzdpoz0.1taLyjedynie tytuLy. DLa MiLLóckera

-kompozylora byL to jednak czad inle11.1ywnego d0.1konaLenia wm<Jztatu i nauki i11.1lrumentaq/i. 

Wy<1tawiony <1tyczniu 1873 utwór „Abenteuer in Wien" (Libretlo A Lou BerLa) doczekał 

na pr:z&Jlr:zeni dz&Jciu mi&Jięcy 35 wykonań. Kompozyąa „DM verwu11.1chene SchLOM" 

(do Libretta lego <1amego autora), odn0.1i wieLki dukc&J na premier:ze 30 marca 1878 i z0.1taje 

wykonane aż 63 razy. Wy<1tawiona dwa Lata późnig· „ Grafin Dubarry '~ do Librella ZeLLego 

i Genie (według dlarofrancwkig· komedii „Leonard de Peruquier") pr:zynodi niepowodzenie 

- niezbyt udane i zawite Libretto opalr:zone z0.1taLo <1Labq muzykq, (,,KapeLLmeuter-Mwik" - ;ak 

okrMliLa;q wiede1i1ka pra<1a). 

6 grudnia 1882 na <1cenie Theater an der Wien wy<1Lawiono utwó1~ dzięki któremu nazwuko 

MiLLóckera znalazło <1ię w hulorii wiedeliJkiq· operetki obok nazwuk dwóch nieco <1lar<1zych 

od nie_90 kL{U1yków te_90 gaLLLnku - Johann&Ja Strau&1a (ur. 1825) i Franza von Suppigo 

(ur. I 819): „Der Be1Lel:1Ludenl '~ Librecuci operetki - Frierich ZeLL i Richard Genie - aką"ę 

umicJćiLi w Police pod panowaniem <1a<1kim, uzy<1ku;qc tym <1amym bogate LLo hutoryczne 

i obyczajowe, _ąLównym bohalerom nadaLi wyrazute indywiduaLne cechy, caL0.1c za<1/ okra<1iLi 

<1porq dawkq humoru. Muzyka MiLLóckera ;'C.:it <1tarannie dopracowana, a pr:zy tym pełna wigoru 

i łatwych do zapamiętania meLodii - trudno <1ię więc dziwi0 iż obok „ WMoLq" wdówki" 

i „Zemdly nietoper:za "„Bette&tudent";'C.:it do dzu/ najpopuLarnig".fzq na <1cenach europg".Jkich 

operelkq wiedeń<1kq. 

U Lubionym dziełem damego MiLLóckera byL na<1tę pny chronoLogicznie utwór - „ Ga<1parone" 

(premiera 26 <1lycz nia 1884), oparty na dycyLij".Jkiq· powi&Jci awanturniczq: którego <1ukc&J 

niewiele t&tqpiL poprzedniemu dziełu. Podobieńdtwo z „ WiLderern" Offenbacha z 1873 ;'C.:it 

wprawdzie d0.1c oczywute, jednak <1u1ietna muzyka, a zwLa<1zcza inwenąa meLodyczna 

kompozytora, każą zapomnieć o analogiach. 

Po <1ukce.:Jach „Studenta żebraka" oraz „Ga<1parone" MiLLocker mógł zrezygnować z codziennego 

dyrygowania, nigdy polem nie udaje mu dię już jednak wiqgnqć podobnych wyżyn twórczych. 

Premiera operetki „Der FeLdprediger" do LekJtu Hugo Willmanna i ALoua WohLmutha wg noweli 

SchiLLinga O 1 października 1884 w Theater an der Wien) odnwi już dużo mniq".Jzy <1ukce.:J, 

podobnie „Der VizeadmiraL" (1886) do Libretta WaLzeLa i Genie. Najwyraźniq"<1ify twórcze 

kompozytora powoli <1Labnq. Próbuje ;'C.:izcze <1if w oper:ze, puzqc „Die <1ieben Schwaben " - „operę 

Ludową" (VoLhoper ), Lecz bez powodzenia. Pewnym pocie.:Jzeniem <1taLo <1ię Życzliwe pr:zy;"ęcie 



operetki „Der arme Jonathan" (I 890), ale O.Jtatnie utwory: „DtM Sonntag.:Jkind" (I 892), 
„Der Prohekuj]" (I 894), „NordLicht" (I 896), „Der MaLer- Veri" (I 898) zO.JlaLy jednak zaledwie 

zauważane przez pubLicznO.Jc i krytkę. 0.:Jtalnie Lata życia dpędzif MiLLiicker jako czLowiek ciężko 

Jcborowany. Kiedy zmarł, w JyLwMtrowy wieczór 1899 roku, wraz z nim zgtMLa zlota era 

wiedeń:f kiej operetki. 

Teatr nad Wiedenką 

"Już podcza.J pobytu w Baden 

inte1uyw11ie pracowale11i 

nad zaplanowany111 na .Jezo11 

zimowy "Studentem żebrakiem" 

i zaawa11.Jowale111 prace 

na tyle, Że moglem moim obu 

W.Jpólpracownikom przegrać 

na jednym z urągających 

w.Jzelkim opi.Jom fortepianów 

.Jtąjących w domku letnim 

hotelu „Pod lwem" pierw.Jzy 

akt, co - z wyjątkiem końcówki 

pierw.Jzego finału - obu 

zadmvolilo. 

Jf/ Wiedniu pilnie komponowalem dalt:i i dO.JZedlem do finalu 

II aktu w momencie, kie()y operetka "Der kleine Prinz" Adolfa 

Miillera, z tek.Jtem Juliu~a Rruena nie odnirula w Teatrze 

nad Wiedenką oczekiwanego .Jukce.Ju. Praca nad "Studentem" 

r1uzyla więc na leb na .Jzyję. Rano odbywalem próby 

.Joli.Jtyczne, popołudniami pracowalem nad drugim finałem 

i numerami muzycznymi trzeciego aktu. Tak było aż 

do 5 grudnia, kie{)y to o 18. OO druzlo do próby generalnq' 

operetki. Po drugim akcie przy.Jzedł na .Jcenę dr Heli) 

i powiedział mi, Że wierzy w wielki .Jukce.J, pod warunkiem, 

że publicznruc zaakceptuje drugi finał. 

Dnia 6 grudnia przed południem mięli.Jniy 1°e.Jzcze próbę 

korekcyjną. Wracałem po niq' zmordowany do domu 

na pruilek, przerwano mi go jednak wezwaniem do {)yrektora 

Steinera, który ozna1inił mi, Że {)yrektor Jauner, który 

a.Jy.Jtowal przy próbie generalnq' uważa, Że chór Żydów 

w 2 obrazie może wywołać irytatję i lepiq' będzie go .Jkre.J1ić. 

Okropnie zdenerwowany pąjechalem do woźnego orkie.Jtry, 

który miał klucze do .Jzafy z głruami, po czym powykre.Jlalem 

w.Jpomniane miq'Jce w każJym glruie, narzuciłem frak, 

pf!iechalem je.Jzcze ze Steinerem do krytyków, a wieczorem 

za{)yrygowalem pierw.Jzym przed.Jtawieniem "Studenta 

żebraka". Wykonawcy przechodzili .Jamych .Jiebie, zwla.Jzcza 

Schweighofer jako Ollendorf, Girardi jako Szymon, Jrueffy 

jako Jan, panna Finaly jako Laura, panna Jona jako 

Broni.Jlawa itd. Libretto, będące czym.J' nowym w tym gatunku, 

wzbudziło .Jen.Jatję, dekoratje i ko.Jtiumy llńiły, a i mf!ia 

muzyka mogla cie.Jzyć .Jię .Jukce.Jem, .Jkoro już pierw.Jzego 

wieczoru poza kupletami trzy numery - w.Jtępny duet dwóch 

więźniów, pochwala Polek i duet mi/runy z 2-giego aktu 

- bi.Jowano. Kole1iie przed.Jtawienia były wyprzedane, 

a agitatja kwitła w najlep.Jze. " 

Ze W.1pomnie1z Karla MiLLiickera, 1882 



Antoni Grej 
.Jtudiowal w PańAwowt;/ Wyuzt;/ Szkole Muzycznt;/ w Poznaniu w kLa,1ie kompozy~ii 
i dyrygentury, a takie na wydziale i1MlrumenlaLnym (fagol};_1~ąo pe<)tlfJl~lJtlllli byli 111.1.11. 

prof Andrzej K0.1zew.Jki i prof Stefan StuLigrNz . W ramach pn~ąramu <)yp/01J10ll'l'.<J<' pr<111 1<11bl 
przed.Jtawienie „Snu nocy Letniej" Brittena w Tealrze Wielkim w Poznaniu; o<) poc;:qtku 

dzialaLnNci zawodowej zwUp:any ;&!t z tq .Jcenq. W.Jroo kiLkudzie.Ji_yciu premie1~ jak1·e pr;:_IJ.</11/oll'a/. 

.Jq min. dwie czę<JCi tryptyku oper Brittena „Rzeka krzyczących plaków" ora:::: ,„.5y11 111am11/m11•11y ·: 
„Ślepcy "A.Jtriaba, „Pimpinone" Telemanna, „ Viva La mamma" i 0<1/aLnio „Don l'a.1<;11all' „ 

Doni2ettiego i in. W.Jpólpracuje z teatrami operowymi oraz ze.tpoLami orkie,1/1vwy111i 11' /..:n~1i1, 

gdzie zreaLi2owal wiele pozy<ji z repertuaru operowe_ąo operetkowego i mu,1ica/011 1<:tJt1, 11•.1pl(p1111•,,/ 

również na .Jcenach i &:1tradach zagranicq. Ważnym 11urlem_1~qo Jziafaf11w(·i.1~"'' /...:,1111p11. ::: y1}~l 

- puze utwory in.JtrumentaLne, wokalne i muzykę do ,1ztuk lealrafnych, wicie;: tyd1 /...:0111p11:::y1}i. 

zNtalo wykonanych na j&:1tiwaLach muzycznych, zarejeAmwanych przez Pol1/..:ic Ra<ho 

oraz wydanych drukiem 
Od kiLkuna.Jtu Lat zajmuje dlf pracq pedagogiczną, w zakr&Jie in.JtrumenLaq/t·, /..:01J1p11;:ycji 

i dyrygentury; ;&!t proj&:Jorem Akademii M uzycznt;/ w Poznaniu. 

Gunter Konemann 
urodził .Jię we Frankfurcie nad Odrq. Studiował wiedzę o teatrze oraz muzykoLo_ąię 

na uniwer.Jytetach w Getyndze i Berlinie. W 1959 rozpoczął pracę zawodowqjako t)rama!urp 

i reŻy.Jer w Pafutwowej Operze w Dortmundzie. W fatach 1965-71 byf Jyrek!orem l~/afztheater 

Kauer.JLautern; 1971-77 dyrektorem naczelnym Mwikthealer w Revier Gel1e11kirchm, 

1977-97 dyrektorem naczelnym Baduche Staa&Lheater w Karuruhe. Pod ;~ąo kiemfl'tll"c!wem 

zainicjowany tam ZtMtał w 1978 F&:1tiwaL HandLow.Jki. Równoczdńie w Latach 1986-97 by/ 

Dyrektorem arty.JLycznym M{,ydzynarodowejAkademii HandLow.Jkie_i ZMiadaL w jury licznych 

krajowych i międzynarodowych konkur.JÓw wokalnych. Dwukrotnie: 1988-92 oraz 1992-96 byf 

członkiem Niemiecko-Francwkiej Rady Kultury. Jego dorobek reŻy.Jet(;lki obejmuje ponad 

1 OO in.Jceni2aąi· operowych, operetkowych, mwicaLowych i teatralnych. G0.1cinnie reży.:1erowaf 

w teatrach Awtrii, Francji, JugNławii, Niemiec, Norwegii, Pouki i R&;'i. W uz naniu 

dzialaLn0.1ci uhonorowany z0.1tał odznaczeniami Unii Dramalyków Niemieckich (SiLberne 

BLatt der Dramatiker-Union), Krzyżem Za.Jługi z W.Jtęgq (,, Verdien.Jtkreuz am Bande 

d&:J Verdie1Mtorden.J 1J i Niemieckim Krzyżem ZMługi I KLMy. Z rqk prezydenta }/·anq'i 

otrzymał pr&:1tiżowe odznaczenie „ Chevalier dan.JL 'Ordre du Merite '~ 

Roland Aucblimann 
urodzony w Szwajcarii, od 19 59 roku zajmuje .Jię technikami komunikaq'i wizualnej 

Je.JL autorem koncepq'i ehpozycyjnych (m.in. dLa ZakLadów Chemicznych w Bazylei oraz podcza.J 

prq;ektowania i reaLi2aq'i Muzeum Czerwonego Krzyża w Genewie), a także prac na temat 

hiqżki i plakatu ( m. in. dLa BerLi!ukiej Akademii Sztuk Pięknych, „Le Gabinet d&J F..1tamp&:1" 

w Genewie, Ku11.1lmwem w Bernie i Whitney Mweum w Nowym Jorku). 

W Lalach 1963-65 .1prawowaL/unkq'ę Art Direclor w 0.:1ace (Japonia), gdzie znaLazL 

dla wLMnych prac teatralnych bogate in.Jpiraqe w japoń.Jkim teatrze No, Kabuki i Bunraku. 

Od 1972 roku dziaLajako .Jcenograf, m. in. dla LeaLrów w Berlinie SLuttgarcie, Wie.Jbaden, 

Dortmundzie, Hanowerze, Karuruhe, Norymberdze, Lt/kfku, Zurychu, Lozannie, Bordeaux, 

MonLpeLLier i Paryżu, a także na j&:1tiwaLach w Wiedniu, Schwelzingen, Lucernie, Ai.,1::-en

-Provence i pary.Jkim „F&:1LivaL d'Automne'~ Po długim okr&Jie My.JlenLury u JOdefa Svobody 

zOdtał w 1976 r. gLównym .Jcenografem w Grand Theatre w Genewie; w Lalach 1982-85 
w.JpóLpracowaL z Herbertem Karajanem w ramach Salzburger F&:1&pieLe. W.Jroo naj110w.Jzych 

;ego reaLi2aą·i .Jq m.in. „Der ;unge Lord" Henze'a w Karuruhe, „La Didone" CavaLLua 

na Schwetz inger }&f&pieLe i w Deu&che Oper Berlin, „Die lote Sladt" Korngo&a i „Freuchutz" 

Webera w Wi&:1baden oraz „ 01feo "Monteverdiego w BraheLi. 

W Miin.JLer zreaLizowaL jako reŻy.Jer i .Jcenograf ,,Zamek hięcia Sinobrodego" Barloka, 

„Moc przeznaczenia" Verdiego i „ Więźnia" DaLLapiccoLi. 

Ute Friibling 
urodzona <Jię w ZfchoLau, <Jtudiowała w Pafulwowej Szkole Sztuk PLMLycznych w Brun.Jzwiku. 

Pierw.Jzy angaż otrzymała w PjaLztheater Kauer.:1Lautern, a na.Jtępnie w Mtl.:liklhealer w Revier 

Geuenkirchen, w Baduche Slaal:Jtheater Karuruhe i Stadtuche Biihne Mii1uter. Poczqw.Jzy 

od .Jezonu 1996/9 7 związana ;&!t jako k0.1tiumier z He&uche Staa&theater Wi&:1baden. GNcinnie 

reaLi2owała ko.Jtiumy dla wieLu <Jcen niemieckich i europe_;".Jkich, m. in. Opery w Norymberdze, 

Staal:Jlheater am GartnerpLatz w Monachium, Stadtuchen Biihnen w Kilonii, Staa&theater 

Darm.JtadL1jak również w Mogunq;i~ !n.Jbruku i Lucernie. 



Ta'Jeu.:Jz Matacz 
urodzony .11{ w War<Jzawie, w Latach 1963-67 uczę<JzczaL Jo francu.dkiego Lycie PCMleur 

w Sao Paolo w Brazylii. K<JztaLcif <Jię w Pa1utwowej Szkole BaLetowt;/ w War:1zawie (1967-76), 
a nCMtępnie poJ kierunkiem Leonida ZoLanowa (1976-77). Zaangażowany w 1977 w Operze 
War<Jzaw<Jkiq' pracował równoczeJizie jako pedagog w War<Jzaw<Jkit;/ Szkole BaLetowt;i W Latach 

1976-80 kilkakrotnie otrzymywaL nagrody na konkw<1ach baletowych w Warnie, Mwkwie, 
GJa1uku i Tokio. Pierw<Jzy <JoLi:Jta baLelu Opery War<Jzaw.Jkiq. (I 979-84), a nCMlępnie .JoLi:Jla 
BaJi:Jche Slaa&theater Kar&ruhe, w 1988 ZNlaL mianowany pedagogiem, a w 1992 <Jzefem baletu 

i choreografem tq· <Jceny. OJ 1990 gNcinnie w.JpóLpracaje jako peJaJog z BaLelem Slullgarckim, 
Franclifurckim, a także ZMpołami baletowymi w Tuluzie, MontpeLLier i Poitier<J (Fran(ja). 

W paz?zierniku 1998 zNtał mianowany dyrektorem Szkoty Johna Cranko w Slullgarcie. 

Jolanta Dota-Komorowc1ka 
Po ukończeniu <JtuJiów w zakrMie dyrygentury chóraLnq· w poz nariJkiq' AkaJemii Mii.zycznq' 

po'J;~La pracę w Teatrze Wielkim (wówczCM PariJlwowq· Operze) im. Stani:JLawa Moniwzki 

w Poz naniu jako dyrygent chóru. Od 1980 roku kieruje lym ZMpoLem. 
Przygotowała chór Jo okoLo <Jtu premier, wal·o? których znajdują al{ najwybitniqdze dzieła 

operowe. Krytyka podkreAała z awaze precyzyjne wykonawatwo, piękne brzmienie i dobre 

aktor<Jtwo ZMpołu oraz dNkonałe przygotowanie partii nawet w najtrtldniqdz ych, typowo 
chóralnych operach-znakomita renoma zaowocowała Licznymi zaprNzeniami do uoziału 

w jMtiwaLach i koncertach, również mięJzynaroJowych (Wrati:JLavia Cantana, koncerty 
w Filharmonii Narodowq· i PoznariJkiq: trzykrotny udział w FMtiwaLu w Tivoli w Kopenhadze, 

międzynaro'Jowa produkcja vS!ttJent :iet5raK'' w Baden-Baden i in.). RównocZMnie przez dziMięć 

Lat Jolanta Dota-Komorowaka prowaozita chór mę<Jki „HCMło'~ z którym zoobyła azereg nagród 

na ogóLnopo&kich konkur<Jach i przeglądach; otrzymała także nagrody za ZCMługi 

w upow<Jzechnianiu kultury. 
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BALET 

Ewa BogwzewtJka, fzabeLLa Fik, Irina Filippowicz, Anita Furg/11-Kownacka, Barbara GrzywaczewtJka, Barbara 
Jędrychoiwka, Joanna /(fein.Jzmidl, Joanna Kopeć-Hoffmann, Ewa Kukla, Agni&izka Lubawy-Lehmann, Jadwiga 
Łukatize~wka, Ewa Blzc;::Ófka, Karolina S::.tuka, Wie,ilawa Urbaniak, Sylwia Zwierzyń.ika 
Lidia Brych, Joanna Chmielnicka, Ma!gor::.ata Frqckowiak, J/lla!gorzata Józefczyk, Ur.1Z1da KLawite1; Danuta 
Ku/centy, Maria Owczarzak, Jolanta Snwzka, Beata Szafra1itJka, Marta Wolna, Kry<Jtyna Zakrzew<Jka-Gumna, 
Violella Zawaozka 
Micha! Gumienny, Jaro.1/aw Gwoździk, Jan J/llanta;; Jerzy 1/1/anla;; Pr:amy<Jlaw J/l!y<Jzkmwk1; Piotr PLończak, 
Dariwz Stręk, Pmvef Szajek, ToLi4Law Wi;1niew<1k1; Jan Wower 
Lech A~ąwiewicz, Ar)am Glapiak, Jaro..1Law Górczak, Artur Hoffmann, Andrzej J1Ml, Tomtlt!z K<Mtanciak, Witold 
N/lwak, 11/aciej Ogflrkiewicz, Romuald Piechocki 

l'i,1tr f(wtr;::cw,1ki- koncertn11;1tr::., Gie{Jy JęJrzejc::.ak- koncertmi4tr::., w:'tzLJemar Abucewicz, Kr::.ytJztof Dat!lych, 
R1111111a/f) I lqi1<1wic::., Tere.w ZieLqtkiew1'c;::, !11aria Ol1::.euMka, De::.yJery Grz&iiak, Maria Bawolika, J/lla lgorzata 
I l111~y1i . .f.:a, ?;uJewz f(w1y,1;::, !llagdafena Łukati:::.ew<1ka, Zbigniew Broniew.1ki 
.ler::.y Sta,1ik, RyJ:::.arf) Ch111ielew<1ki, iVL°&1law Ziólkow.Jkt; Toma.1z ŻeLa./kiewic::., Olga Hala, Danuta Radzi°.1:auvka, 
/(r::.y.•::.to/tlfa,1lyk, Halina Farbotnik, Joanna 111od:::eLe11vka, Stani.ifaw Sucho1i, Robert l+iebe 
11/ck,1a11di'r Rybkow"k1; Ry,;zarr) lloppel, Przemy.1law 111urawtJki, Wo;ciech Gumny, Bogumila /(o.ifek, Agnie.Jzka 
,")o/Jicrą/ 

/Jożma Zimmwka - koncerlmwtrz, ArkaJiw::. Bro11iew.Jki - koncerlmi4tr::., Dorota Ha/zer; Aga/a 111arwzczak, 
! llck.1a11Jra J1lźwiak, Antonia Gór.Jka, Ewa Pruch11iew,;ka 
h-a11c1:1zek Rar);::i.1::.eiwki; Ry<J::.ard Kac::.anow.•h KryJtyna Dymac::.eiwka, Jer::.y Springer; StanwLaw Binek, Józef 
/?1;::c;::1ilka 
.fer:::y Pelc, Brygioa Gwiazdow<1ka-Binek, AgnieJzka Gandecka, Elżbieta Tt1rczy1i.ika 
1/!/ariw;:: Dzieoziniewicz, iVie.1law 1/1arkow.Jki, Krzy<Jzto./ Nowak, Alina StaJińJka 
L11qi111 J,Vi~a, Kazimier::. BuJ::.ik, /(rzy<Jztof J/l!aye1; J/llichaf HoLaJ 
Jan Jana.1, DaritM::. Rybacki; Anor:::.eJJóze(owicz, BLaiej Pa.itemak 
U1t'tofrJ I labdaJ, /(r::::y,iztof Stencel Kazimierz Ka<lyra, WfoJzimier;:: Kazik, Le.1::.ek J,f/aLkowiak, Dominika Bachla 
Le<1zek Kubiak, SyLwetJter Szychowiak, Stani4!aw Kwapwz, He11ryk R::.eźm'k 
Zbigniew Staro.:1ta, t{)warJ Chmiel, !11irwLaw Mifkott'tiki; Tom{l(}Z Stani~LawJki, Piotr Nobik 
Cz&1Law Piechocki 
Lucyna D{l(}Lych, l lfek.<anora Szymań.Jka, !11algorzata Bogucka, Piotr /(ucha1<1k1; Henryk Dycha 

Dorota Brud/o, Renata Corczak, Anna Huk, Ewa Ja/;fo/Mka, Anna /(iz!iuk, 1/1/agJaLena K0&1akow<Jka, Natalia 
Łupi;cwa, Ewa Mi4lerka, Monika Myt!liwiec, Irina Prochorienko, A Li11a S::.ulart1ka, UrtJzula Urbań<Jka, Andrzej 
Adamczak, Jacek Ciok, Artur Furtacz, Pa we! Kromolickt; Tomadz Ma110wJki; Watiili;Afatili;; Pawel MikoLa;czyk, 
Dominik ll11MK0, A11drze;' Pfatek, Seba.:ifian Solecki, MirOJ!aw Urba11iak 



Dyrektor naczelny 
Dyrektor artyJtyczny 
I Za<1tępca dyrektora naczelnego 
Dyrektor chóru 
Dyrektor baletu 
Cfówny Jcerwgra/ 
Kierownik wokaLn_y 
Kierownik Literacki 
OrganizacJa pracy artyJtycznej 
Przygotowanie Jofutów 

Dyrygent chóru 
Akompaniator chóru 
ln.ipicJenci 
Suflerzy 
Kierownik JtatyJtÓw 
Kierownik techniczny 
Kierownik produkcJi 
Kierownicy pracowni 
CLówny o.iwietLeniowiec 
Scena 
Dekoratornia 
Perukarnia 
Garderobiane 
Rekwizytornia 
Malarnia 
Pracownia krawiecka dam.ika 
Pracownia krawiecka rrl{<!ka 
ModyJtka 
Pracownia obuwnicza 
ŚL1uarnia 
Stolarnia 
Przygotowanie programu 

Źrodfa tehltów: 

Sławomir PutraJ 
Marek WeiM-Gr:u.1iń<1ki 
Jerzy Piotrowicz 
Jolanta Dota-KonwrowJka 
Liliana Kowalika 
Ry<1zard KaJa 
Ewa Wdowicka 
Katarzyna Luzkouvka 
111aria Kry<1tyna RóŻań<1ka 

Katarzyna Kędzier.Jka, Lucyna KLockiewicz 
Wanda Marzec, Ra;inund Nowicki 
MariuJz Ouo 
Mirwław Gał(Jki 

Danula KaźmierJka, Ry<Jzard Dłuiewicz, Janlf,JZ Temnicki 
lzabeLLa Kopiec, Wadim Zorin 
Józef Zieliń.Jki 
Jacek Wenzel 
Zbigniew Łakomy 

Marek Rydian 
DariuJz Michal•ki 
Konrad Nowicki 
Ewa Niedźwiedź 
Ewa Wower 
Wła'dyAaw Hoedt 
Marian Kobiałka 
Anna Nowak 
Jan Fur<1zpaniak 
Eugenia Jędra.i=yk 
Kazimierz MikołaJczak 
Roman Derucki 
Marek Kwiatkow<1ki 
Katarzyna Li.Jzkoiwka 
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L. Kydryń<1ki, „Przewodnik operetkowy''. PWM. Kraków 1986; A. Wurz, „Karl MiLLocker lJer fiettet1taJmt''. RecLam Verlag. 
Stullgart 1983. 

Źrodła ifuArac;i': 
J. Banach „Dawne widoki Krakowa''. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1983; Z. Żyguliki Jun. „Sławne bitwy w Police ''. 
Pagina Jp. z o.o. War<1zawa 1983; „ 0dJiecz wiedeń.Jka 1683. Wy<1tawa ;i1biLelf,Jzowa w Zamku KróLewJkim na Wawelu 
w trzecfuetLecie bitwy. Tło hutoryczne i materiały źrodfowe': t. 2. PańJlwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. Kraków 1990; 
E. CieAak „Stanulaw Le.Jzczyń.Jki''. Zakład Narodowy im. O,i,JO!iń.Jkich- W:vdawniclwo. Wroclaw 1994. 

Na okładce: fragment plakatu Le.Jzka ŻebrowJkiego 
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