
1 



Dyrektor Naczelny i Ańystyczny 
Barbara Borys - Damięcka 

Zastępca Dyrektora 
Jerzy Bieniewski 

Kierownik Literacki 
Ryszard Marek Groński 

Marian Hemar (1901-1972) 

Polski poeta, satyryk , komediopisarz. 
Studiował medycynę i filozofię we Lwowie. 
Do Warszawy przeniósł się w 1925 roku, 
gdzie współpracował z wieloma kabaretami: 
Qui pro Quo, Cyganerią Warszawską, 
Bandą i Cyrulikiem Warszawskim. 
Autor ponad 3 tysięcy piosenek 
- „Czy pani Marta jest grzechu warta", 

11 Upić się warto", „Nie będziesz ty, 
to będzie inna", 11 Pensylwania"; 
zbiorów wierszy - 11 Koń trojański", 
11 Dwie Ziemie Święte", 11 Ściana płaczu". 
W roku 1929 zadebiutował jako 
dramatopisarz sztuką 11 Dwaj panowie B.", 
potem była 11 Firma'', „Kariera Alfa Omegi", 
„Cud biednych ludzi", 11 To co 
najpiękniejsze", 11 Dzwony z Czeremszy" 
i oczywiście 11 Piękna Lucynda". 

MARIAN HEMAR 

PIĘKNA LUCYNDA 

Rzecz dzieje się 200 lat temu 

w Warszawie. Hrabia Adam Faworski 

jest zakochany w pięknej wdówce 

Lucyndzie, która jednak nie jest pewna 

swoich uczuć. Jej ciotka 

- pani Utciszewska aranżuje spotkanie 

Adama z Lucyndą w Łazienkach. 

I kiedy już wszystko jest na dobrej drodze, 

do Warszawy przyjeżdża wuj Adama -

Podkomorzy Hilary Faworski, 

który postanawia ożenić się właśnie 

z Lucyndą. Po raz kolejny ciotka 

Utciszewska musi przyjść z pomocą 

młodym. Uświadamia ona 

Podkomorzemu, że jako dojrzały 

mężczyzna nie będzie umiał dopełnić 

obowiązków męża przy tak młodziutkiej 

i pełnej życia żonie. 

Podkomorzy rezygnuje z małżeństwa, 

ale postanawia ożen ić swojego bratanka 

Adama, który wzbrania s i ę przed ślubem 

nie wiedząc, że wybranką jest właśnie 

Lucynda. 

Agnieszka Darach 



Powrót Hemara ... 
Kim był Marian Hemar, przypom i nający się dziś Państwu jako autor 

"Pięknej Lucyndy"? Odpowiedź jest prosta, banalna w swej oczywistości: 
Hemar to nasz najwybitn iejszy twórca kabaretowy, technik rozrywki, bezbłędny 
znawca sposobów wywoływania śmiechu. Urodzony we Lwowie, mieście, o którym 
nigdy nie zapomniał - w 1925r. przeniósł się do Warszawy na zaproszenie 
teatrzyku Qui Pro Quo. Tu dopiero mógł ujawn i ć w pełni skalę swego talentu. 
Napi ał około trzech tysięcy piosenek: bywało, że nie tylko tekst ale i muzyka 
wyszły spod jego pióra. Te piosenki są nadal obe ne w kąciku sentymentów. 
I trudno znaleźć kogo·, kto nie łuchał szlagierów - ,,Czy pani Marta jest grzechu 
warta", „Czy ty wiesz moja mała", „ Upić się warto". 

J
estem z zawodu hodowc~ piosenek - zwierzał s i ę Hemar - Szczepiłem 

li szlachetne teksty w dziczkach muzycznych i trywiJl ne słowa na 
szlachetnych melodiach ... ''Ale piosenkopisarstwo to zaledwie część pracy j aką 

wykonywał Hemar, dby Polska rozrywka zerwała z tradycją nudnej gawędy, 

przedmiejskiej szmi ry, kołtuńskiego rechotu . Dzięk i niemu warszawski kabaret 
stał się ulubioną zabawą inteligentów, przybliżając wszyslko co zasługiwało 

na uwagę . Hemar nap isał dziesiątki monologów, skeczy, dialogów, parodystycznych 
scenek. Wiele z nich, mimo upfywu lat nadal jest w estradowym obiegu. I tak, jak 
w chwili prem iery śmies zy kobieci ątko , kwi lące, że jest - „taka mala". Nadal bawi 
żart z repertuaru Lopka - sekunda fi lozofi cznej zadumy nad światem, jakże bliska 

------.....-- poetyce filmów Woody Allena. Dodajmy do tego 

Hemar rt.•7yseruje 

przeróbki teatral ne, wznawiane przez dyrekcje, 
pragnące przyciągnąć widzów. Kto sięgałby po komedyjki 
i farsiątka , gdyby nie wpisane przez Hemara do cudzych 
egzemplarzy - piosenki i koncepty? Adaptator dał się 
równi eż poznać jako komediopisarz: w 1929 r. 
zadebiutował sztuką 11 Dwaj panow ie B.", w 1933 r. 
jego J irma" okazała się jednym z najbardziej 
kasowych przedstawień. Godzi się przypomnieć 

także wodewil z 1936 r. ,,Karierę Alfa Omegi". 
W spólny utwór Hemara i zaprzyjaźnionego z nim 
Tuwima: „Opowieść o Janie Kiepurze'' . Małe 
arcydz i ełko złośliwości i kpin z kabotyństwa 

śpiewaka o ambicjiKh politycznych. 

Premiera kolejnej sztuki Hemara - 11 Cud 
biednych ludzi" była zaplanowana 

na październ ik 39 r. Wiadomo, dlaczego do niej 
nie doszło. Sam zaś autor „Cudu" na zawsze 
pożegnał się z Warszawą. Przez Rumunię dotarł 

z pobkirn wojskiem na Bl iski Wschód. Przywykły do współpracy z gwiazdami pisał 
dla żołn ierskich teatrzyków, krzepiąc. serca, dodając otuchy. Jego autorstwa jest 
stawna pieśń - "Karpacka Brygada". I wpadający w ucho kuplet - 11 Pamiętaj o tym 
wnuku, że dziadzio był w Tobruku". A potem ... Potem był j uż Londyn. 
Emigracja, Teatr Hemara, szesnastoletn ia działal ność satyryczna przed mikrofonem 
Radia \t\/olna Europa, wiersze, przekłady /Szekspir, Horacj usz/, nowe sztuki, 

Mistrzowie kabaretowej piosenki 
w przedwojennej Warszawie. 

Od l~wej: Julian Tuwim, 
Fryderyk Jarosy i Marian Hemar 

/"Dzwony z Czeremszy", 
"Pierwiastek z minus jeden", 

11To co najpiękniejsze"/, 

felietony, piosenki - równie 
świetne jak te sprzed lat. Tyle, 
że coraz częściej zawleczone 
mgiełką nostalgii. Tęsknoty za 
tym, co przepadło, zagubiło 

się nd drogach świata. 

Zaciekle atakowany 
przez przeciwników 

Hemar miał na szczęsc1e 

jeszcze jeden talent: talent do 
ludzi. W Londynie najwiern iejszą 

jego powiernicą i przyjaciółką 

była Włada Majewska. To dla 

niej pi sał cykl lwowskich piosenek /"Chlib kulikowski"/. Z myśl ą o niej - wybornej 
aktorce charakterystycznej i pieśniarce - spa rafrazował Hemar ,,Natrętów" Józefa 
Bielawskigo. I tak właśn i e powstała komedia z muzyką - ,,P i ękna Lucynda". Odnajdą 
w niej Państwo to, co przesądz iło o pozycji Marie na Hemara w nienap isanych dotąd 
dziejach polskiej rozrywki : dowci p, inteligencję, dar tworzenia postaci, um iejętność 

wciągania widzów do zabawy, wielką i odwzajemnioną miłość do teatru, aktorów, 

publiczności. 

Autor "Pięknej Lucyndy" zmarł 11 lutego 1972 r. w Surrey, Leith Hi ll . 

„ Taki gęsty cień od niej pada, 

Tak tu nieprzeniknion }/J 

Jakby jakieś ogromne światło 

Świeciło z tamtej strony." 

Czterowierszem o śmierci pożegnał 

życie, o którego dramaturgię zadbał 
los. Najbardziej pomysłowy sztukopi s, mistrz 
czarnego humoru, zastępujący sukcesy i triumfy 
- goryczą emigracji, gdzie trudno było wierzyć 
w powrót do kraju , do teatru, do publ icz ności. 
Teraz to s ię spełniło. I M arian Hemar 
naprawdę wrócił - szelestem unoszonej si ę 

kurtyny, trzepotem b rw, śmiechem i łzą 

wzruszenia. 

Ryszard Marek Groński 

Marian Hemar z Wład<1 Majewsk4 
w Radio Wolna Europa. 



W REPERTUARZE 
CALINECZKA 

Jedna z najpiękn iejsz ych ba.śn i J. Ch. Andersena 
ożyła na scenie w pastelowych kolora h 
i niezwykłych kostiumach. 
W uro zy świat baśn i przenosi nie tyl ko dziec i. 

CZŁOWIEK WE FRAKU 

Tytułowy bohater - Jac k Wójcicki prowadzi PaństwJ 
przez wspomnien ia dawny h dni k.1baretu, 
świa t Tuwima, Warsa, Pet rsbur kiego, 
Korcza i Małeckiego, ~ dobrz krojonym fraku, 
w rew ii , w której towarZ , SliJ mu same Panie! 

WIECZÓR KAWALERSKI 

„Wieczór kawalerski# Robina H<:1wdona to doskona ła 
komediofarsa oparta na prostym i zabawnym pomyś l e. 

Gł wny bohater Bill robi w zystko, by po up jnie 
pędzonym wieczorze kawa lerskim nie stracić 

nar:zeczon j I zapobiec katastrofie w dniu ś l ubn j 
ceremonii. )ego wysiłk i rnnożiJ komiczne sytuacje. 
a w finale \\ zaskakUJilCY :,posób udaje 
mu się wybrn.tć 1 kłopotów. 

KUBUŚ PUCHATEK 

Spektakl muzyczny oparty na znan j 
na świ cie książce A. A. Mi lne'a, lubiane) 
i czytanej przez pokolenia . 
• Małe co nie o" to ulubione powiedzenie 
Kubusia Pu hatka - Mi iii o małym rozumku. 
To priygoda L Kłapouchym i Królik iem 
ora1 kh przyja iółmi z lasu pelnego tajemnic. 

... 

PINOKIO„ ,CZVLI MUZVCZNA 
OPOWIESC O DOBRYM 
WYCHOWANIU 

Muzyczne przedstawieni<> dla dzieci ale i dla rodziców, 
pełne zycia, tańca i pio nek łatwo wpadających w ucho. 
Historia drewnianego pajacyka - Pinokia, który przeżywa 
wi le przygód ze ,woimi przyjaciółmi Knotem i Gadającym 
Św ierszczem . Spektakl pol'U5L1 temat dobrego wychowania. 
tego jak powinni my się 1achowywac i tego, 
że nie należy kłarnJc' . 

BALLADA CZERNIAKOWSKA, 
CZVLI BOSO, 
ALE W OSTROGACH 

Muzyczne przedstawi •nie opart na znanej ks i ążce 
autobiograficzn j ld n isławd Gr7esiuka. 
Grzesiu!.. - bard zerniakowa oprowadza 
nas po dzielnicy Swojej młodości, prez 'ntu jąc 
typy i typki czerniJkowskie w lata h 33 -39 . 

To komedia o ludziach sceny i nie tylko. 
G rg i 1ego żona harlotte to para aktorów, 
którzy od lat występują razem na scenie. 
Marz<} aby zagra u znanego reżysera fi lmowego 
Franka Capry, który ma przyjechać na ich spckMkl. 
Tego samego dnia p17yjeżdża ich córka Roz, 
aby przed~taw i woj go narzeczonego Howarda. 
W wyniku pomyłki w 1yscy biorą go za Franka Caprę 
co prowadzi do wielu zabawnych sytuacji. 

POLAKÓW ŻVCIE SEKSUALNE 

To spektakl kabaretowy w reżyseri i 

Andrz ja Zaor. l..iego, z muzyką Wł dzimierza 
Korcza. Pokazuje jak na przestrzeni lat zmieniało się 
lYCi rotyczne Polaków, od czasów przedwojennych, 
w okres ie so realizmu, aż do chwili obecnej. 
O zmianach jakie zaszły opowiedzą Pań twu: 
K.itarzyna Skrzynecka, Alina Janowska, 
lzab Ila Olejnik, Piotr Polk, Andrzej Zaor~ki 
oraz zespół l eatru Syrena. 



Marian Hemar jako autor nie wymaga rekomendacji: mistrz słownego 
dowcipu, klasyk lekkiego gatunku, wyborny majster teatralny, przez lata 
nieobecny w Ojczyźnie . Nieobecny tylko oficjalnie, w państwowych środkach 
masowego przekazu i instytucjach kulturalnych - przez długi okres, zza żelaznej 
kurtyny, przypomina o sobie na falach eteru. We wspomnieniach i rosnącej 
o Nim legendzie obecny był nieustannie. 

„Piękna Lucynda", uznawana za najwybitniejsze osiągnięcie polskiego 
teatru "emigracyjnego", nawiązuje do tradycji polskiej komedii obyczajowej, 
zapoczątkowanej przez Oświecenie, na wyżyny sztuki doprowadzonej przez 

Fredrę, kontynuowanej w różnych kierunkach przez 
Bałuckiego, Dobrzańskiego, Lubawskiego, Zapolską , 

Jurandota ... Wodewilowa forma utworu 
~.er to zapewne rezultat kabaretowych 

L>Jv-1~ zainteresowań Autora, tejże proweniencji 
~ jest również frywolne ujęcie miłosnego 

tematu, pełne erotycznych aluzji ale bez 
ocierania się o wulgarność! Obcowanie 

z poczuciem humoru Mariana Hemara to 
Jraw dziwa przyjemność . Można podziwiać 
kulturę językową i potencję słownego dowcipu, 
bawić się literack im pastiszem, obserwować 
sprawność warsztatu dramatopisarza. Hemar 
z każdej sytuacji wyciska soki komunizmu. 
Konstruując fabułę wciąga bohaterów 
„w opary absurdu" - ale nie jest to popis 
nonsensownego 
humoru, lecz 
konsekwen
cja znajo
mości 

ludzkiej 
psychiki. 

Chociaż postacie korneci i i reprezentują 
cechy lub postawy, które tak naprawdę są dosyć 
odrażające lub irytujące, Hemar pokazuje ich 
z sympatią, łagodzi ostrość naszego odbioru. 
Przesącza charaktery przez filtr muzycznej o 
komedii i łagodnie, z mądrością doświadczenia 
życiowego patrzy na ludzkie przywary. A może 
ta odrobina liryzmu u piekielnie złośliwego poety 
wzięła się stąd, że pisał swoją komedię dla uczczenia 
200-lecia powstania Teatru Narodowego i szczególnie 
dotkliwie poczuł odległość dzielącą go od Polski? 
Mam nadzieję, że Mistrz życzliwie spojrzy z góry 
na nasze wysiłki, zmierzające do przedstawienia 
Państwu „Pięknej Lucyndy" w Teatrze SYRENA. 

Wojciech Adamczyk 
reżyser 

MARIAN HEMAR 

PIĘKNA LUCY DA 
Reżyseria - Wojciech Adamczyk 
Scenografia - Paweł Dobrzycki 
Kostiumy - I rena Biegańska 
Muzyka - Marian Hemar 
Opracowanie muzyczne i aranżacje- Jerzy Derfel 
Współpraca choreograficzna - Katarzyna Trzaskalska 
Asystent reżysera i sufler - Renata Domagała 
Inspicjent - Patryk Gol ler 

Talia, później Zuzanna 

Beata Jankowska - Tzimas 
Melpomena, później Lucynda Wahadłowska, wdówka 

Justyna Sieńczyłło, Beatrycze Łukaszewska 
Terpsychora, później Wawrzonek 

Anna Deka 
Hrabia Adam faworski 

Grzegorz Wons, Przemysław Glapiński 
Poufal ski 

Krzysztof Stelmaszyk 
Wietrznikowski 

Jan Kociniak 
Skarbnik 

Włodzimierz Press 
Podkomorzy Hilary Faworski 

Jan Matyjaszkiewicz 
Ciotka Utciszewska 

Izabella Olejnik 

oraz 
Mariusz Bach, Blanka Bekier, Izabella Brzezińska, Arkadiusz Kucharski, 
Adam Matuszczyk, Anna Puchalska, Aleksandra Wiszniowska, Sławomir Żmijewski 

Spektakl powstał dzięki pomocy finansowej 
Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy oraz firm: Polcotex i Ma.kDom. 

PREMIER A V' LIST OP AD 2 o o o 



Zespół artystyczny i techniczny 
Aktorki i Aktorzy Anna Deka, Agata Gawrońska, Dorota Gorjainow, 

Beata Jankowska - Tzimas, Jolanta Litwin, Beatrycze Łukaszewska, 

Izabella Olejnik, Małgorzata Olszewska, Beata Romanowska, 

Wojciech Billip, Jacek Dzięgiel, Przemysław Glapiński, 

Andrzej Jurek, Bogusław Koprowski, Zbigniew Kozłowski, 

Jacek Pluta 

________ W_s._p_ółp __ ra_c_u_ją Hanka Bielicka, Adrianna Biedrzyńska, Joanna Brodzik, Maria 

Ciunelis, Zofia Czerwińska, Alina Janowska, Edyta Jurecka, 

Lidia Korsakówna, Irena Kwiatkowska, Teresa Lipowska, 

Hanna Orsztynowicz, Krystyna Sienkiewicz, Justyna 

Sier'lczyłło, Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Tatarak, Magda 

Wójcik, Renata Zarębska, Jacek Borkowski, Paweł Chochlew, 

Dariusz Błażejewski, Dariusz Dobkowski, Eugeniusz Kamiński, 

Marek Kępiński, Roman Kłosowski, Jan Kociniak, Marian 

Kociniak, Robert Kudelski, Leon Łochowski, Wojciech 

Malajkat, Jan Matyjaszkiewicz, Cezary Morawski, Leonard 

Pietraszak, Tadeusz Pluciński, Piotr Polk, Włodzimierz Press, 

Eugeniusz Robaczewski, Krzysztof Stelmaszyk, 

Krzysztof Tyniec, Tadeusz Wojtych, Grzegorz Wons, 

Andrzej Zaorski, Tomasz Zięcik 

Balet Mariusz Bach, Blanka Bekier, Izabella Brzezińska, 
------------~ 

Inspicjent 
Suflerzy 

Koordynacja pracy artystycznej 
Sekretariat literacki 

Biuro Obsługi Widza 
Kierownik techniczny 

Kierownik administracyjny 
Transport i zaopatrzenie 

Kierownik widowni 
Realizacja dźwięku 

Oświetleniowcy 

Garderobiane 
Pracownia malarska 
Pracownia stolarska 

Pracownia perukarsko
charakteryzatorska 

Pracownia ślusarska 
Szycie kostiumów 

Brygadier sceny 
Maszyniści sceny 

Rekwizytor 
Opracowanie programu 

Arkadiusz Kucharski, Adam Matuszczyk, Anna Puchalska, 

Katarzyna Trzaskalska /kierownik baletu/, Aleksandra 

Wiszniowska, Sławomir Żmijewski 

Patryk Goller 

Renata Domagała, Edward Garwoliński, Krystyna Tomaszewska 

Paulina Iwińska 

Agnieszka Darach 

Jerzy Alończyk 

Zbigniew Markowski 

Ewa Czeska 

Jarosław Zalewski 

Maria Kołakowska 

Dariusz Pawlik, Jacek Szymański, Sławomir Dębiński 

Krzysztof Krawczyński, Sławomir Łukasiewicz, Jacek Muracki, 

Waldemar Zatorski 

Maria Domińczak, Danuta Olczykowska, Sabina Walczak 

Janusz Sztopka 

Andrzej Chajęcki, Jan Cieślak 

Mirosława Goethel, Barbara Zygier, Karolina Smulska 

Krzysztof Horecki 

Henryka Bazyluk, Anna Wardzyńska, Jan Maciążek 

Zbigniew Romankiewicz 

Andrzej Dobrowolski, Krzysztof Gąsiorowski, 

Adam Okoń, Ryszard Trojanowski 

Tomasz Dobrowolski 

Agnieszka Darach 

OFERTA: 
- grunty 

magazyny 
mieszkania 

-
-

MAK DOM Sp. z o.o. Firma developerska 
05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, tel. 737 70 70, fax 750 62 42 

O/Lublin: 20-612 Lublin, ul. Gle;:boka 11, tel. (O 81) 4411 770, 4411 771, fax (O 81) 4411 772 

O/Szczecin, 71-022 Szczecin, ul. Ostrobramska 11/1, tel. (O 91) 483 27 36, tel./fax (O 91) 462 38 27 



olcotex® 
Sp. z o.o. 

,.. 

produkcja i eksport odzieży, 

leasing środków trwałych, 

usługi hotelarskie 

(pensjonat w Elblągu) 

Biuro w Warszawie ul. Mangalia 4, tel. (0-22) 55-00-800, fax 55-00-888, 

e-mail:polcotex@polcotex.pl,http://www.polcotex.pl 

Delegatury Łódź, ul. Piotrkowska 116, tel. (0-42) 632-78-28 

Elbląg, ul. Warszawska 122a, tel. (0-55) 239-37-00 

Przedstawicielstwa Francja, Paryż, tel. (0-033) 1/48-70-12-13 

RFN, Hamburg, tel. (0-049) 40/460-10-91 

Ukraina, Lwów, tel. (0-0380) 322/74-32-60 

Zakłady Produkcyjne Elbląg, ul. Warszawska 122a, tel.(0-55) 239-37-00 

Dzierzgoń, ul. Słoneczna 3a, tel. (0-55) 276-25-74 

Orneta, ul. 1Maja51, tel. (0-55) 239-37-17 

Myszków, ul. Krasickiego 1, tel. (0-34) 313-29-44 

Pensjonat BOSS Elbląg, ul. Św. Ducha 30, tel. (0-55) 232-79-73 

OO- 791 Warszawa, uL Chocimska 28 
tel. 0-22 /849-83-7 4, 849 81 44 

fax 0-22 /849-83-38 

PEKPOL S.A. jest Spółką 
publiczną notowaną 

na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. 

Do głównych dziedzi·n działalności 
Spółki na 1leżą: 

• Handel Hurtowy artykułami 
zaopatrzeniowymi dla przemysłu 
m1ęsoego. 

• Handel Zagraniczny artykułami 
żywnościowymi i zaopatrzeniowymi. 

• Produkcja pojemników 
dla przetwórstwa spożywczego. 

• Usługi składowania 
artykułów żywnościowych. 



SPONSOR TEATRU ''SYRENA'' 

BROWARY WARSZAWSKIE „ 
,,KR.OLBWSKIB''S.A. 
Istniejące od ponad 150 lat 

Produkują wielokrotnie nagradzane piwa jasne i ciemne 

00-958 Warszawa, ul.Grzybowska 58 
tel. 620 26 11 -19, fax 654 65 80 

TEATR SYRENA w kwiaty zaopatruje: 

Nl~SIA l>ŁC> 

TOMASZ MAJ 
Gospodarstwo Ogrodnicze 

EKO - MYSIADŁO 
05-500 Piaseczno, 

Mysiadło k/Warszawy, ul. Osiedlowa 4 
Tel. 756 76 11, 756 21 60, Fax 756 77 26 

PATRONI MEDIALNI: 

,, . , 
, • .,,, , -,, ',, 
RADIO 
MAZOWSZE 95,8 FM 

Informacje o repertuarze 
teatru można znależć 
na stronie 223 
telegazety krajowej 
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