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Projekt okładkj: Tadeusz J \'.drzcj czak 

DAN GOGGIN 
Nigdy nie został księdzem, lecz jego szatański humor 

przywodzi na myśl boskie natchnienie 

Dan Goggin mówi, że miłe wspomnienia z młodości 

związane z osobą zakonnicy podpowiedziały styl humoru, który 
ujawnił się w serii pocztówek okolicznościowych i ostatecznie 
doprowadził do powstania musicalu „Nunsense". 

Siostra Vincenta de Paul powiedziała, że pamięta Goggina 
jako ucznia w szkole podstawowej Św. Marii w Alma, gdzie 
była dyrektorką, ale nie zdawała sobie sprawy, że stanie się 

inspirującym wzorem dla matki przełożonej w „Nunsense". 
„Był bardzo muzykalny", powiada i wydaje się zadowolona ze 
swego wychowanka. Goggin uczęszczał do katolickiej szkoły 
aż do 6 klasy, a następnie przeszedł do państwowej szkoły 

średniej. Później wstąpił d.o Seminarium Świętego Serca 
w Detroit. „Chciałem zostać księdzem. Niestety, fizycznie było 
to dla mnie miejsce nie do zniesienia: mały chłopiec z mia
steczka. Były tam dwa tysiące uczniów. Miałem 14 czy 15 lat". 

Goggin opuścił seminarium, skończył szkołę średnią 

w Alma i pojechał do Nowego Jorku, aby kształcić głos w The 
Manhattan School of Music. „Myś 'l ę, że mój brat, Bill i ja 
czuliśmy to, co wielu wybierających się do college'u. 
Chcieliśmy przede wszystkim wyrwać się z domu". 

W zasadzie dom ten był bardzo wygodny i miły. Ojciec, 
Edward był cenionym prawnikiem, a matka, Gretchen, 
emerytowaną nauczycielką. Chociaż nikt z rodziny nie zaj
mował się teatrem, Hoggin uważa, że jego ojciec był wielkim 
aktorem. „Mój ojciec był adwokatem wykazującym wiele 
zdolności aktorskich na sali sądowej. Być może coś z tego 
udzieliło się mojemu bratu i mnie". 

Po ukończeniu studiów wokalnych został przyjęty jako 
śpiewak do broadwayowskiego przedstawienia „Luther" 
z Albertem Finneyem w roli głównej. „Byłem we właściwym 
miejscu o właściwym czasie. W sztuce potrzebni byli czterej 
śpiewacy. Poszedłem na przesłuchania i dostałem angaż. 

Grałem na Broadwayu przez rok, a potem przez następne 

półtora jeździliśmy z występami". 
Goggin, który gra na pianinie i organach, stworzył baro

kowy duet z innym śpiewakiem z „Luthera". „Był to okres 
popularności barów kawowych i szału na muzykę folkową 
i graliśmy w wielu takich miejscach muzyką barokową, głównie 
różne wesołe kawałki". 

Potem napisał musical „HARKI", który był grany przez 
sześć miesięcy w teatrze Off-Broadway. „Mogło być lepiej, ale 
producent - teraz to widzę - nie potrafił odpowiednio wy-



promować przedstawienia. Ale dla mnie było to coś wspa
niałego. Otwarło przede mną wszystkie drzwi''. 

Pewnego razu znajomy podarował mu habit zakonny jako 
prezent dla „tego, który ma już wszystko" . Inny znajomy 
dostarczył manekina i przez pewien czas siostra Maria Manekin 
stanowiła główną ozdobę jego mieszkania na Manhattanie. 
Wtedy właśnie zaproponował przyjacielowi, Stehenowi Aucoin 
stworzenie serii dowcipnych kart okolicznościowych z wyko
rzystaniem siostry Manekin. „Świetnie się bawiliśmy, ale 
trudno nam było ustawić manekina w nowych pozach, a co 
gorsza wyraz jego twarzy nigdy się nie zmieniał. Tak więc 
poprosiłem przyjaciółkę, Marylin Flarina, o pozowanie w ha
bicie. N ie była nawet aktorką. Pracowała jako asystentka w ga
binecie dentystycznym" . 

Farina pozowała, Aucoin zrobił zdjęcia a Goggin dostarczył 
pomysłów i zabawnych napisów. Karty okazały się niesły

chanie popularne. Kiedy poproszono Farinę o mały skecz 
promocyjny z okazji święta Hallowen, Goggin napisał tekst. 
Występy również odniosły sukces, a sama postać siostry i skecz 
zaczęły się rozrastać . Powstał kabaret „The Nunsense Story", 
w którym występowały pośtaci księży i zakonnic. Potem z ks ię
ży zrezygnowano, gdyż siostry okazały się zabawniejsze. Tak 
powstał musical „NUNSENSE". 

Na pytania o stosunek do religii i duchowieństwa Goggin 
zawsze odpowiada: „Wiele mniszek i księży jest moimi przy
jaciółmi. Kilka pięter pod moim mieszkaniem na Manhattanie 
znajduje się klasztor. Mam też dom w Garrison, gdzie zakon 
franciszkanów ma swój klasztor. Spędzam tam dużo czasu 
i mam wielu przyjaciół wśród braci zakonnych". 

Stosunek Goggina do stanu kapłańskiego nie zmienił się od 
czasu, kiedy jako czternastolatek uciekał z przestrachu z se
minarium. „Sądzę, że teraz mógłbym wytrzymać. W jednym ze 
swoich listów do mnie siostra Vincenta napisał a, że wspaniale 
jest, iż swą pracą osiągam to , co robiłbym jako ks iądz: kształ

towanie pozytywnego stosunku do religii i duchowieństwa". 

Fragmenty artukulu Davida Nicole/le 

w „ The Grand Rapids Press ". 

• 



Dlaczego Siostrunie? 

„Wielkie i nieprzeliczone są obrzydliwości widowiska 
scenicznego, zwanego operetką. Nędza idiotycznego szablonu, 
mdłej tkliwości, taniego wyuzdania i posępnych dowcipów, 
chamstwo, „przepychanki", głęboka czarna nuda odwiecznych 
sytuacji, banały smutnych „efektów" - cały ten stęchły tort, 
napchany melodramatycznymi czy figlarnymi słodkościami, 

oblany przesłodzoną śmietaną, jakimś kremem z malinowym 
sokiem, czyli „muzyczką", to ohyda oblizywana lubieżnie 

przez kretynów z parteru i bawidamków z galerii, słowem cała 
ta instytucja sceniczna zwana operetką, powinna być nareszcie 
tak gruntownie w odpowiednie miejsce kopnięta, aby się w niej 
coś przewróciło. Śpiew, mu-zyka i taniec, połączone rytmem 
pulsującym i żywym, mogą stworzyć w teatrze zjawisko 
cudownie porywające. Ale starą idiotkę, operetkę, należy za
mordować". Ktokolwiek zgadza się z opinią Tuwima przelaną 
na papier w roku 1923 w felietonie „Kilka słów o operetce" ma 
gotową odpowiedź na postawione w tytule pytanie. Tylko moja 
wrodzona skromna zarozu;niałość spowodowała, że powołałem 
się na autorytet Tuwima w sprawie, która często mnie, jako 
dyrektora zaprząta. A mianowicie, czy wystawiać operetkę 

klasyczną, komedię muzyczną, czy musical. „Zamordowanie" 
operetki było ponad siły komedii muzycznej. Słodka i bez
konfliktowa, nie miała żadnych aspiracji poza podobaniem się 
publiczności. Chociaż w dwóch przypadkach coś zafrapowało 
nawet Tuwima, skoro dokonał genialnego przekładu libretta 
„Zemsty nietoperza" i „Porwania Sabinek" - to w pierwszym 
przypadku stara idiotka „operetka", w drugim znakomita 

komedia. 
Dopiero musical przestał trzymać się w bezpiecznej 

odległości od prawdy życiowej, nie cofając się przed tematami 
drastycznymi i rezygnując z operetkowych stereotypów i kon
wencji. Prawie nigdy w musicalu nie znajdujemy „oryginalnych 
pomysłów" typu - „ojciec nie poznaje córki, gdy włożyła nowe 
rękawiczki; całująca się para nie spostrzega wchodzącego do 
pokoju pułku ciężkiej artylerii". Ten obszerny komentarz do 
odpowiedzi, która może być w konwencji pytaniem na pytanie 
- „a dlaczego nie" - lub w konwencji bezczelnego człowieka 
nie znoszącego sprzeciwu - „bo tak mi się podoba" - spowo
dowany jest dwuletnimi wątpliwościami, czy przystąpić do 
realizacji „Siostruń", czy nie. 

Osobiście nie znoszę operetkowych librett. Do słów 

Tuwima dołożyłbym jeszcze zdziecinniałość wykonawców -
i mamy całość czegoś, co gdyby nie było pięknej muzyki, 
byłoby nie do zniesienia. Chociaż„. 

„ 

„ 
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Ale wracając do „Siostruń" - brak posępnych dowcipów, 
taniego wyuzdania, stęchły tort to nie jest. 

Muzyka wspaniała. Więc - materiał interesujący. Stąd więc 

wątpliwości? Może kokieteria. Może trudności inscenizacyjne 
słowo zastępcze ~ reżyserów. Ani jedno, ani drugie. Weźmy 
przykład jednego z najsłynniejszych musicali - „My Fair 
Lady". Libretto oparte i to wiernie - na klasycznej komedlii 
Irlandczyka Bernarda Shawa. Arcyeuropejska muzyka Austria
ka Fryderyka Loewego. 

I to wystarczy, żeby każdy teatr wystawiał musical po 
swojemu i na miarę własnych środków finansowych i aktor
skich. Muzyka przede wszystkim, a tekst szczególnie zawsze 
wyjdzie z tych prób obronną ręką. 

Jak inaczej ma się sprawa z materiałem Dan Goggina. 
Ni to komedia muzyczna, na pewno nie musical, operetka 

z całą pewnością nie, więc może kabaret, też nie, a już na pew
no nie extrawaganza (wielkie amerykańskie widowisko mu
zyczne, z licznymi atrakcjami typu rewiowa-cyrkowego). Na 
scenie pięć zakonnic w różnych układach; solo, w duecie, 
wszystkie, trzy, cztery i„. właśnie oto „i" chodzi, i każda pre
zentuje inną umiejętność estradową; piosenkarstwo, ste
powanie, taniec kla-syczny, umiejętność rozśmieszania, śpiewu 
koloraturowego. Chyba wystarczy. A na dodatek wszystkie 
siostry cokolwiek robią, robią z absolutnym przekonaniem i na 
amerykańskim luzie„. Takie widziałam w broadwayowskim 
spektaklu zarejestrowanym na kasecie video. 

Właśnie dlatego „Siostrunie" - żeby postawić przed wyko
nawczyniami najtrudniejsze zadanie aktorskie, interpretacji 
piosenek, ruchu scen,icznego. Być swobodnym, na luzie i to 
w habicie, pląsać często ukazując: co nie co" i jeszcze znieść 
świadomość pruderyjności i zakłamania - istniejącego tu i ów
dzie w naszym społeczeństwie. To chyba największe wyzwanie 
tego spektaklu. 

Każda społeczność ma swoje problemy. Czasami są one 
poważne, czasami śmieszne. W każdym jednak przypadku 
miejmy głębokie przekonanie, że śmiejąc się nie grzeszymy i że 
zakonnice to też człowiek, o czym z pełnym przekonaniem 
informują Par'lstwa. 

Daniel Kustosik 



łerravita -""iwięk~i" 
pol~ki ta0bueettt 
euho łJ o o 

~ 



TŁUMACZENIE 

JANUSZ DELF 

komedia muzyczna w 2 aktach 

SIOSTRUNIE 
NUNSENSE 

OBS DA 

TŁUMACZENIE PIOSENEK 

ANDRZEJ OZGA 

Matka Wielebna siostra Mary Regina 

Siostra Mary Ann 

- JANINA GUTTNERÓWNA 

- MAŁGORZATA JAKUBOWSKA 

Siostra Mary Leo 

Siostra Mary Amnezja 

Siostra Mary Hubert 

Mnich, później Zło 

Mnich, później Zło 

Przedstawiciel Banku S.A. 

Zło Wyuzdane 

Zło Wyuzdane 

KIEROWNIK MUZYCZNY 
ROMAN PANIUTA 

SCENOGRAFIA 

- KATARZYNA TERLECKA 

- MARZENA MAŁKOWICZ 

- DOROTA CZERWIŃSKA 

- JAROSŁAW PATYCKI 

- JACEK TRZNADEL 

- WIESŁAW KRUPA 

- DARIUSZ NOWIK 

- MIROSŁAW OGÓREK 

REŻ~ ERIA 

DANIEL KUSTOSIK 

ASYSTENT REŻYSERA CHOREOGRAFIA 

WIESŁAW KRUPA DOBRASŁAWA GUTEK-WOŹNIAK 

INSPICJENT ASYSTENT CHOREOGRAFA 

ANNA BOBROWSKA-EKIERT LIDIA CHMIELEWSKA-LEONTIS GRZEGORZ KAWALEC 



I 

l 
l•••• CT MAI LI 

• olllll111mr11,11ll11cyjlycll mll 'l'OllNllyjlYlll 
• koaflłlllHllWIRll, lllmow•ll I wyaylb 

mll1rllhtw lnlonnllYl••·rtkllmowyell 

tel. 869· 70·31 

~EM~ POCZTEX 

tel. 869-70-61 



SOLIŚCI 

Anna Bajerska - Witczak 

Joanna Białek 

Dorota Czerwińska 

Małgorzata Jakubowska 

Alicja Kuchowicz 

Marzena Małkowicz 

Katarzyna Terlecka 

Mariola Szymaczek 

Jacek Trznadel 

Jakub Jarmuła 

Włodzimierz Kalemba 

Wiesław Krupa 
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Daniel Kustosik 

Wiesław Paprzycki 

Jarosław Patycki 

Antoni Urban 

WSPÓŁPRACA 

Teresa Bogdanowicz 

Janina Guttnerówna 

Antonina Kowtunow 

Jerzy Bande] 

Bogdan Kamiński 

Henryk Olszewski 

Edward Pokross 

Jacek Sikorowski 

CHÓR 

Beata Adamska 
Bożena Badzińska 

Elżbieta Grudziflska 
Marlena Kandulska 
Hanna Nasarzewska 

Janina Odwrot 
Dorota Ofierzyflska 

Danuta Teichert 
Tadeusz Gudzio 
Bartosz Kuczyk 

Grzegorz Koralewski 
Michał Łaszewicz 

Janusz Peda 
Paweł Spłocharski 

Sławomir Semonowicz 
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Bożena Badzińska 

BALET 

KIEROWNIK CHÓRU 
Lajla Zaborowska 

SOLIŚCI 

Aldona Golak 
Kinga Strzelczyk 

Grzegorz Kawalec 
Dariusz Nowik 

Mirosław Ogórek 
Robert Szymański 

KORYFEJE i ZESPÓŁ 

Monika Budniak 
Beata Drag 

Elżbieta Góral 
Magdalena Kaufmann 

Ewa Kusz 
Magdalena Ławniczak 

Zenobia Matecka 
Iwona Wojtkowiak 

Lidia Wichłacz 
Jerzy Maćkowiak 
Konrad Stefański 
Maciej Szubert 

INSPEKTOR BALETU 
Maciej Szubert 

PEDAGOG BALETU 
Małgorzata Połyńczuk 

KOREPETYTOR BALETU 
Jan Zeyland 



ORKIESTRA 

I sknypce trąbki 

Tadeusz Żmijewski - koncertmistrz Zbyszko Kamiński 
Teresa Piwowarczyk - z-ca koncertmistrza Krzysztof Sala 
Tomasz Dolezich - z-ca koncertmistrza 
Zbigniew Rybak 
Paulina Kociemska 
Karina Kwiatkowska 

II sknypce 
Stanisław Gostyński 

Jadwiga Szafran 
Zdzisław Wawrzynowicz 

altówki 
Marcin Miecznikowski 
Joanna Zielińska 

wiolonczele 
Marcin Baranowski 
Roman Szymczyk 

kontrabasy 
Leszek Szaniawski 
Andrzej Iwanowski 

flety 
Edyta Brzezińska 
Sebastian Łukaszewski 

obój 
Barbara Handszu 

klarnety 
Jerzy Gronowski 
Arkadiusz Kowalski 

fagot 
Błażej Pasternak 

inspektor orkiestry 
Maria Anders 

ro~i 

Paweł Szafran 
Jarosław Perz 

puzony 
Maciej Jendras 
Marek Banaszak 

perkusja 
Maria Anders 
Piotr Kichler 

fortepian 
Janina Kostka 

harfa 
Mirosława Bednarz 

KIEROWNIK MUZYCZNY 
Renard Czajkowski 

KIEROWNIK CHÓRU 
Lajla Zaborowska 

PEDAGOG BALETU 
Małgorzata Połyńczuk 

PEDAGOG WOKALNY 
Antonina Kowtunow 

DYRYGENCI 
Renard Czajkowski 
Tadeusz Mazurek 

Zbigniew Małkowicz 

KOREPETYTOR BALETU 
Jan Zeyland 

KOREPETYTOR SOLISTÓW 
Joanna Kowalkowska 

Andrzej Matusz 

KOORDYNATOR PRAC 
TECHNICZNO - ARTYSTYCZNYCH 

Maria Sieracka 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

GŁÓWNY ELEKTRYK 
Henryk Brukwicki 

AKUSTYK 
Janusz Dróżdż 

KIEROWNIK PRACOWNI FRYZJERSKIEJ 
Krystyna Rabecka 

BRYGADIER SCENY 
Jerzy Maćkowiak 



Dyrekcja Teatru Muzycznego 
w Poznaniu 

Serdecznie dziękuje : 

Zespołowi Elektrociepłowni Poznańskiej S.A. 
ul. Gdyńska 54 

tel. (061) 878-04-38 

Tera vita 
ul. Szarych Szeregów 23 

tel. 822-15-20 

PKO BP Oddział Regionalny 
ul. Górna Wilda 109 

tel. 855-62-61 

UNICOM - Przedsiębiorstwo Zagraniczne 
ul. Kowanowska 48 

Oborniki Wlkp. 
tel. 296-21-86 

Poczta Polska - Dyrekcja Okręgu Poczty 
ul. Kościuszki 77 

tel. 869-75-50 

Hotel Orbis POZNAŃ 
pl. Gen. Wł. Andersa I 

tel. 833-20-81 

Hotel Orbis MERKURY 
ul. Roosevelta 20 

tel. 84 7-08-0 I 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 

przyimuie 

Dział Organizacji Widowni 
Teatru Muzycznego w Poznaniu, 61-894 

ul. Niezłomnych 1 e tel. 852-29-27 

w godzinach otwarcia kasy. 

KASA CZYNNA 

poniedziałki od 9°
0 

do 14°
0 

. oo oo 
wtorek - piątek od 9 do 19 

soboty i niedziele 
2 godziny przed przedstawieniem. 

Przy zamów ieni .::ch zbiorowych 
istnieje możliwość skorzystania z taniego 

autokaru teatralnego. 

Druk: Zakłady ~raficz11e w Poznaniu 
ul. Wybickit=go 6, tel. 833-22-32 



W REPERTUARZE TEATRU 
THEATER REPERTOIRE 

F. P. Schonthan 
PORWANIE SABINEK 

komedia w 3 aktach 

John Kander 
ZORBA 

musical w 2 aktach 

E. Kalman 
HRABINA MARICA 

operetka w 2 aktach 

P. Abraham 
WIKTORIA I JEJ HUZAR 

operetka w 3 aktach 

E.Kalman 
KSIĘŻNICZKA CZARDASZA 

operetka w 2 aktach 

B. Pawłowski 

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA 
I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW 

bajka w 3 aktach 

S. Prokofiew 
KOPCIUSZEK 
bajka w 2 aktach 

L.M . Montgomery 
ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 

musical dla młodzieży w 2 aktach 

E. Humperdinck 
JAŚ I MAŁGOSIA 

bajka w 2 aktach 

J. Strauss 
ZEMST A NIETOPERZA 

T. Kierski 
NIE KŁAM KOCHANIE 

TBATK 
IHJZYCZNI 

61-894 Poznań , ul. Niezłomnych 1 e 

Z-ca Dyrektora: Jolanta Michalak 

sekretariat tel. 852-32-67 

centrala 

fax 

tel. 852-17-86 
852-17-87 

852-32-67 
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