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Kiedy 1 maja 1956 roku na lotnisku we 
Frankfurcie wylądował samolot z Pau
lem Abrahamem na pokładzie, po la
tach wracającym do Niemiec, kompo
zytora przywitała orkiestra wykonująca 
jeden z jego światowych przebojów. 
Abraham szepną! do któregoś z towa
rzyszy: „Niezłe, trochę staroświeckie, 
ale niezle. Kto to skomponował?" 

Kompozytor Kwiatu Hawaii byl już wte
dy człowiekiem bardw schorowanym 
i mial za sobą wieloletni pobyt w ame-

rykańskiej klinice psychiatrycznej. Do 
Niemiec sprowadzili go starzy przyja
ciele, którzy chcieli niegdysiejszej 
gwieździe zapewnić przynajmniej dobrą 
starość. Ostatnie lata życia kompozyto
ra pogodnych operetek nie należały bo
wiem do szczęśliwych - zresztą, ten 
smutny koniec zaczął się dla niego 
o wiele wcześniej, od znaczącej daty 
1933 roku, wytrącającej tak wiele dwu
dziestowiecznych biografii z jasno wyty
czonych torów. 

Paul Abraham urodził się w 1892 roku w wę
giersko-żydowskiej rodzinie bankierów 
w miejscowości Apatin w Wojwodinie - wte
dy krainie węgierskiej, dziś pozostającej 

w granicach Serbii . Jego rodzice byli bardzo 
muzykalni, zapewnili też synowi gruntowne 
muzyczne wykształcenie . Jego talent został 
odkryty już w szko le, przez prof. Jacoba Sche
fera. dzięki któremu miody Pau l postanowi! 
kontynuować artystyczną edukację. Studiowa ł 

kompozycję w Konserwatorium, a potem 
w Królewskiej Akademii Muzycznej w Buda
peszcie, równolegle do bankowości , której 
uczył się pod wpływem praktycznego ojca. 
W 1916 roku uzyskał dyplom jako „profesor 
liturgii, teorii i historii muzyki ". 
Początkowo sklanial się ku muzyce klasycz

nej. Pisał koncerty wiolonczelowe, kwartety 
smyczkowe, serenady na orkiestrę smyczko
wą. Jednak inna sklonność - do hazardu i ry
zykownych spekulacji finansowych - wpędzi ła 

go w poważne dlugi, co z kolei zmusi ło go do 
objęcia stanowiska dyrygenta w budapesztań

skiej operze, a od 1927 roku operetce. Skom
ponował w tym czasie kilka lekkich utworów, 
które nie odniosły większego sukcesu. 

W 1929 roku pewien węgierski reżyser fil
mowy naklonil go do przenosin do Berlina. 
Tam odniósł natychmiastowy i gigantyczny 
sukces - najpierw dzięki filmowi Ericha Pom
mera Melodie serca, później dzięki operetce 
Wiktoria i jej huzar z 1930 roku, skarbnicy 
przebojów, pere łce, która przeszła przez 
wszystkie operetkowe sceny świata, ostatecz
nie znajdując stale miejsce w kanonie naj
większych osiągnięć gatunku. Abraham wzbo
gacił wiedeńską fo1mę jazzującymi rytmami 
i całkowicie nowym brzmieniem orkiestry, 
w której skladzie znaczące miejsce uzyskały 
trąbki , puzony i saksofony - wówczas ostatni 
krzyk rozrywkowej mody. Sukces przyniósł 

kom pozytorowi okrągłą sumę pól miliona ma
rek, które wydawał również zgodnie z ówcze
sną modą, wiodąc w Berlinie światowe i roz
rzutne życie . Mieszka! w pałacyku w centrum 
miasta, byl znany jako namiętny kolekcjoner 
jedwabnych koszul i fi liżanek. Jednak już wte
dy pojawiły się u niego pierwsze symptomy 
choroby psychicznej - Abraham żył , na przy-

klad, w ciągłym strachu przed zarazkami i za
wsze nosił białe rękawiczki . 

W I 93 I roku pojawiła się kolejna operetka 
Abrahama - Kwiat Hawaii, która powtórzyła 
sukces Wiktorii. Egzotyczne libreno i zgrabne 
numery muzyczne szturmem zdobyły świato
we sceny, tak że autor w powszechnej opinii 
stal się czołowym europejskim kompozytorem 
operetkowym. 

W 1933 roku, po dojściu do wladzy Hitlera, 
muzyka Abrahama została zakazana w N iem
czech, a sam kompozytor byl zmuszony wy
emigrować do W iednia. Wyjeżdżając, pozo
stawi! swemu lokajowi kluczyk do szuflady 
pełnej rękopisów. Kilka lat później lokaj sprze
da! większość z nich. Utwory Abrahama sy
gnowali więc w latach 30. swoimi nazwiskami 
mierni kompozytorzy nazistowscy. 

W Wiedniu, w 1934 roku, Abraham napisał 
jeszcze jedną operetkę , która podążyła ślada

mi poprzedniczek - Bal w Sauoyu, swój ostat
ni wielki sukces. Wkrótce musia ł opuścić nad
dunajską stolicę. Wyjechał do Budapesztu, 
stamtąd do Paryża , skąd z kolei uciekl na Ku
bę. Pracował w Hawanie jako pianista w kilku 
restauracjach , po czym znowu wyjechał , tym 
razem do Nowego Jorku . 
Próbował powtórzyć sukces, jaki osiągnęl i 

w Stanach Zjednoczonych m.in. Stolz 
i Kalman, jednak jego kolejne utwory nie cie
szyły się powodzeniem. Coraz intensywniej 
dochodziła do głosu jego choroba psychicz
na. Nowojorczycy nieraz mogli go oglądać na 
ul icy. gdzie dyrygował widoczną tylko dla nie
go orkiestrą . W 1946 roku kompozytora 
umieszczono w kl inice psychiatrycznej 
w Credmoor. Przez dziesięć lat chodzi! w tym 
samym garniturze, grając w karty z samym so
bą. Jego talent muzyczny zosta ł bezpowrotnie 
stracony. 

Po wojnie muzyka Abrahama przeżywała 
swój światowy renesans. Losami kompozytora 
zainteresowali się członkowie Towarzystwa 
Paula Abrahama w Hamburgu. Odnaleźli go 
i zdobyli środki na jego powrót do Niemiec. 

Kompozytor zmarł w Hamburgu w I 956 
roku , na stole operacyjnym, kiedy lekarze usi
łowal i wyleczyć jego chorobę nową, ekspery
mentalną metodą. 

JM 
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~ dyby przeprowadzić an
U kietę na temat: „Gdzie 
możemy odnaleźć ślady raju 
na Ziemi?" - z pewnością 
większość ankietowanych 
wskazałaby na Hawaje. Ten 
lańcuch wulkanicznych wysp 
spelnia wszystkie kryteria na
szego wyobrażenia o krainie 
wiecznej rozkoszy, beztroski 
i szczęścia. Średnia roczna 
temperatura dochodzi tam do 
30°(. wahając się co najwyżej 
o 3° w jedną czy drugą stronę 
w trakcie zmian pór roku. 
Zbocza malowniczych wulka
nów łagodnie przechodzą 

w piaszczyste plaże, pieszczo
ne falami oceanu dyskretnie 
zachęcającymi do tego, by 
używać ich zgodnie z przezna
czeniem, czyli po to, by upra
wiać surfing, którego Hawaje 
są ojczyzną. Beztroskie życie 
mieszkańców wydaje się prze
biegać pomiędzy poranną ką

pielą w oceanicznej bryzie 
a wieczornym drinkiem, sączo
nym - oczywiście - z ananasa. 
Nawet oficjalny przydomek te
go stanu USA brzmi „Aloha 
State", czyli stan miłości. Jakiż 

to zresztą piękny język, w któ
rym to samo słowo używane 
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jest do powiedzenia: „Dzień 
dobry", „Do widzenia" i „Ko
cham cię" ' 

Ta idylliczność archipelagu 
bywała jednak przekleń
stwem. Wyspy od zawsze 
przyciągały różnego rodzaju 
awanturników, a także, co 
gorsza, kolonizatorów znęco

nych rajskim klimatem i przy
chylnością rdzennych miesz
kańców. To sprawilo, że histo
ria Hawajów była , jak na raj 
na ziemi, dosyć burzliwa. 

Hawaje były zamieszkałe 
już 2000 lat temu - przez le
gendarny lud karłowatych 

menehune. Zostali oni wypar
ci przez „Wikingów Pacyfiku''. 
czyli Polinezyjczyków, którzy 
przybyli tam na swoich dwu
kadłubowych łodziach hoku
lea najpieIW z odległego 
o 5 rys. kilometrów archipela
gu Markizów, później, 

ok. XII-XIV wieku, z Tahiti. 
Kolonizatorzy szybko stracili 
wszelki kontakt z ojczyzną 
i Hawaje pozostały w całko
witej izolacji od świata przez 
prawie 500 lat. Rozwinęła się 
na nich typowo polinezyjska 
kultura oparta na systemie 
tabu (nazywanych tam kapu), 
czyli religijnych zakazów, oraz 
ścisłej hierarchizacji ~. le-

czeństwa. Dość powiedzieć. 

że śmiercią karano, na przy
klad, nastąpienie na cień 
króla' Aż do XVIH wieku 
mieszkańcy wysp żyli w epoce 
kamiennej. nie znając ani pi
sma, ani żelaza. Jakby przewi
dując gusta dzisiejszych tury
stów, pozostawili im w spadku 
cale mnóstwo ruin, ",.;, tyń, 

posągów bożków czy naskal
nych rysunków. 

Hawaje odkrył dla świata 
nie kto inny, jak sam kapitan 
James Cook. Niestety, przygo
da z wyspami skończyła się 
dla niego jak najfatalniej - to 
właśnie tam wielki żeglarz za
kończył życie. A wszystko za
częło się bardzo obiecująco -
18 stycznia 1778 roku Cook. 
w trakcie podróży na Alaskę, 

przybił do nieznanego lądu. 
który nazwał Wyspami San
dwich - na cześć Gak to zna
jomo brzmi) sponsora swojej 

James Cook 

wyprawy. Miał nieprawdopo
dobne szczęście - wpłynął na 
wody zatoki Kealakekua do
kladnie w dzień wielkiego 
święta mahakiki, w czasie któ
rego Hawajczycy = iii boga 
Lono, wedlug legendy mają
cego pojawić się w zatoce na 
pływającej wyspie pelnej 
żywności . Hawajczycy, oczy
wiście, uznali kapitana za 
Lono i przywitali przyjaźnie , 

serdecznie i z hołdami należ

nymi przedstawicielowi ich 
Olimpu. 



Nic dziwnego, że Cook po
jawił się tam ponownie już 
rok później. Tym razem miał 
mniej szczęścia. Przyjaźń Ha
wajczyków i Hawajek zostala 
wystawiona na ciężką próbę, 
kiedy umarl jeden z czlonków 
załogi Cooka, udowadniając 
tym samym, że Anglicy wcale 
nie są takimi bogami, jak by 
się na pierwszy rzut oka wy
dawało. Później marynarze 
wykorzystali drewniane ogro
dzenie hawajskiej świątyni do 
naprawy statku, co doprowa
dziło do pierwszej potyczki 
z tubylcami. Cook chcial roz
wiązać kon~ikt w sposób ty
powy dla ówczesnych mor
skich zwyczajów - postanowił 

porwać hawajskiego króla, za
praszając go na statek. Tubyl
cy przejrzeli jednak jego za
miary. Doszło do szamotani
ny, w czasie której zginął król. 
To zamieniło potyczkę 
w prawdziwą bitwę. Cook, 
wycofując się w kierunku ło
dzi, brocząc w wodzie, otrzy
mał potężny cios wiosłem 
w glowę. Upadł do morza. Nie 
mógl dopłynąć do usiłujących 
go wyłowić marynarzy, bo -
najsłynniejszy żeglarz w historii 
świata - nie potrafi! pływać' 
Tonącego kapitana Hawajczycy 
dobili sztyletami. 

Bitwie przyglądał się młody 
wojownik Kamehameha, 
przyszły Kamehameha Wielki, 
najpotężniejszy król w historii 
Hawajów. Dzięki handlowi 
cennym drzewem sandało
wym, naturalnym bogactwem 

wysp, wzbogacił się i urósł 
w taką potęgę, że do I 79S ro
ku udało się mu zjednoczyć 
cały archipelag pod swoim 
berłem. Zapoczątkował dyna
stię, która rządzila Hawajami 
w XIX wieku. 

W tych czasach nie rosła 
tam ani trzcina cukrowa, ani 
ananasy. Mieszkańcy nie znali 
żadnych .dobrodziejstw" cy
wilizacji. Kraj otwierał się na 
świat powoli, aż do roku 
I 820, kiedy pojawili się 
w nim chrześcijańscy misjo
narze. Jak mawiali Hawajczy
cy, .przybyli oni, aby czynić 
dobro, a zostali, aby mieć się 

Kr61 Kamehameha f Wielki 

dobrze". Szybko przejęli ad
ministrację kraju, sprowadza
jąc m.in. plantatorów trzciny 
cukrowej. Poline'11czycy nie 
nadawali się do ciężkiej 
i żmudnej pracy na planta
cjach, spowodowano więc 
napływ na wyspy emigrantów 
z Chin, Japonii, Filipin i Sta
nów Zjednoczonych. Przy
wieźli oni ze sobą nieznane 
tamtejszej ludności choroby 
i - przede wszystkim - alko
hol. Rozpoczął się najbardziej 
tragiczny okres w historii Ha
wajów. W ciągu kilkudziesię
ciu lat z 200-tysięcznej rzeszy 
rdzennych Hawajczyków po
zostalo tylko 60 tys. Wycięto 
drzewa sandałowe. Wyspy 
pokryła sieć plantacji trzciny 
cukrowej. 

W 1874 roku na tron wstą
pił król David Kalakaua. Był 
on znanym w amerykańskim 
towarzystwie światowcem, 
miłośnikiem zabaw i wytwor
nego stylu życia. Nazywano 
go nawet .Wesołym królem". 
Kałakaua ożywił rdzenną kul
turę hawajską, której był mi
łośnikiem, powrócił do pew
nych tradycji i wybudował 

Kr6/owa li/i'uoka/ani 

przepiękny pałac królewski /o
/ani. Był również wspaniałym 
politycznym wizjonerem. Jed
nak na Hawajach plantatorzy, 
chcąc zagwarantować sobie 
rynek zbytu dla cukru, zawią
zali intrygę mającą na celu 
aneksję archipelagu przez Sta
ny Zjednoczone. Osłabiali, jak 
mogli, władzę króla, coraz 
bardziej wiążąc ekonomicznie 
Hawaje z Ameryką. Ostatnia 
hawajska królowa Lili'uokala
ni usilowała powstrzymać te 
dzialania i wzmocnić swoją 
władzę. Spotkalo się to jednak 
z tak zdecydowaną opozycją, 
że była zmuszona abdykować. 

W 1894 roku proklamowa
no Republikę Hawajów, której 
władze zwróciły się do rządu 
Stanów Zjednoczonych z proś
bą o aneksję. Prezydent Gro
ver Cleveland nie zgodzi! się 
na to, zniechęcony oporem 
mieszkańców Hawajów. Pró
bowal nawet przywrócić wła
dzę królowej Liłi'uokalani. Do
piero w I 898 roku kolejny pre
zydent USA. Wiliam McKinley, 
przeprowadzi! oficjalną anek
sję wysp i nadal im dwa lata 
później status Terytorium. 
Pierwszym amerykańskim gu
bernatorem Hawajów zostal 
dotychczasowy premier Repu
bliki, Sanford B. Dole. 

Tak zapoczątkowany proces, 
zwieńczony w I 959 roku 
uznaniem Hawajów za SO. 
stan USA. musiał odbić się 
echem w całym cywiłizo-

wanym świecie. Bajkowo mu
siala brzmieć opowieść o kró
lowej egzotycznych wysp, 
zmuszonej do abdykacji, lecz 
popieranej przez poddanych 
do tego stopnia, że nawet pre
zydent Stanów Zjednoczo
nych skorygowal swoją polity
kę, czy też o premierze dziw
nej republiki, „awansowanym" 
na amerykańskiego guberna
tora. Wyobraźnię Europejczy
ków musial rozpalać hawajski 
„Wesoły król", usilujący przy
wrócić potęgę wyspom. 
Z bezpiecznej odłeglości, 
w dodatku w kontekście już 
wtedy rozpowszechnionego 
przekonania o tym, że Hawaje 
to raj na Ziemi, kraina beztro
ski i szczęścia, zaludniona 
przez ubrane tylko w kwieci
ste girlandy urocze Hawajki, 
cała historia musiała wyglądać 
bardzo operetkowo. Okazję 
podchwycili niemieccy libreci
ści, porządkując nieco wyda
rzenia, dodając jeszcze kilka 
malowniczych wątków, a in
trygę polityczną czyniąc bar
dziej prawdopodobną, bo 
przecież po raz kolejny okaza-

Io się, że historia uklada opo
wieści pogmatwane nawet 
bardziej, niż libretto operetki. 
Dziś Hawaje to znowu raj 

na ziemi. Głównym źródlem 
dobrobytu mieszkańców jest 
turystyka. Wyspy są świato
wym centrum surfingu, znaj
dują się też na nich ponoć 
najlepsze na świecie pola gol
fowe. Archipelag nadal jest 
potentatem na rynku trzciny 
cukrowej. a obok niej - ana
nasów. Żyć nie umierać' Więc 
może to nawet dobrze, że 
i tam historia pokazala swoje 
nieco mniej atrakqine obli
cze. W przeciwnym razie Ha
wajczycy jako święto narodo
we obchodziliby nie dzień, 
w którym ich ojczyznę ogło
szono SO. stanem USA, a - na 
przyklad - rocznicę sprowa
dzenia na wyspy pierwszego 
ananasa. Choć i tak znaczący 
jest fakt, że datę tego ostatnie
go wydarzenia ws-cyscy histo
rycy umieszczają w kalenda
riach najważniejszych faktów 
w dziejach Hawajów. 

Jacek Mikołajczyk 
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Jacek Chmielnik 
_ rVJ' ktor, dramaturg, reżyser. Ma na koncie czterdzieści ról teatralnych. i ponad dwadzieścia realizacji reżysmkich. 
C.:::!Y't Szerokiej publiczności najłatwiej kojarzy się ze swo1m1 rolami w takich filmach Jak: Vabank 1 Kmgsa1z 

Juliusza Machulskiego czy Między ustami a brzegiem pucharu Zbigniewa Kuźmińskiego. Od wielu lat związany z te
atrami krakowskimi - na scenie Teatru im. J. Słowackiego zrealizował autorskie prapremiery swoich pierwszych 
sztuk teatralnych: Romanca i Wiosna w zoo. W Starym Teatrze im. H. Modrzejewskiej wystawił swoją Psychodra
mę, czyli seks w życiu czlowieka. W latach 1993-97 był dyrektorem Teatru Nowego w Łodzi. Był również gospoda
rzem teleturnieju Kochamy polskie seriale w programie I TVP. W Gliwickim Teatrze Muzycznym w 2002 r. wyreży
serował operę G. Rossiniego Cyrulik sewilski, a w 2004 Zemstę nietoperza J. Straussa i musical Grają naszą piosen
kę Marvina Hamlischa. Występuje tu również jako Horacy w Hello, Dolly! J. Hermana. 

Tomasz Biernacki 
_rVJ' bsolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i Accademia Mu.sicale Chigiana w Sienie. Uczestnik kursów 
C.:::!Y't mistrzowskich pod kierunkiem m.in.: H. Rillmga, C. M. G1ulm1ego 1 G. Gelmett1ego. Brał udział w kon

kursach dyrygenckich w Besan~on i Białymstoku. Od sezonu 2000-2001 związany z Teatrem Muzycznym w Gli
wicach jako konsultant muzyczny i kierownik orkiestry. Od 2002 r. kierownik muzyczny i dyrygent Gliwickiego 
Teatru Muzycznego. Założyciel krakowskiej Orkiestry „Brillante", z którą regularnie o~bywa koncerty. w Niem
czech i Francji. W latach 2000-2001 pracował jako dyrygent z Zespołem Pieśni i Tańca „Sląsk", występując w kra
ju i za granicą oraz dokonując wielu nagrań. W GTM dyryguje spektaklami operetkowymi i musicalami oraz, 
jako kierownik muzyczny i dyrygent, prowadzi koncerty estradowe. W 2002 r. jako kierownik muzyczny zreali
zował w GTM Cyrulika sewilskiego G. Rossiniego - spektakl entuzjastycznie przyjęty zarówno przez gliwickich 
widzów, jak i przez najwybitniejszych polskich krytyków muzycznych (m.in. Józefa Kańskiego i Jacka Marczyń
skiego) - oraz prapremierę europejską musicalu Footloose-wrzuć luz! T. Snowa, w 2003 - Hello, 
Dolly! J. Hermana, a w 2004 Zemstę nietoperza Johanna Straussa. Laureat Nagrody Prezydenta Gliwic w Dzie
dzinie Kultury. W 2004 roku zajął I miejsce w XI Międzynarodowym Konkursie „Franco Capuana" dla Młodych 
Dyrygentów w Spoleto we Włoszech. 

Jerzy Boduch 
_/Y/rakowianin, scenograf, realizator telewizyjny. Wieloletni pracownik lV Kraków. Autor scenografii do te
(:Yl, lewizyjnych spektakli teatralnych, muzycznych 1 rozrywkowych oraz do festiwali p1osenk1 (Sopot, Opo

le). Realizator autorskich programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży. Wielokrotnie współpracował z teatra
mi Krakowa, Łodzi, Kielc, Gdańska i Gliwic. Laureat czterech nagród I stopnia Prezesa Rady Ministrów i Ministra 
Kultury i Sztuki za twórczość scenograficzną. W Gliwickim Teatrze Muzycznym przygotował dekoracje do spek
takli: Cyrulik sewilski G. Rossiniego, Wiedeńska krew J. Straussa, Z batutą i humorem M. Niesiołowskiego, Rze
czy niepokój J. Łumińskiego, Hello, Dolly! J. Hermana oraz Zemsta nietoperza J. Straussa. 

Elżbieta Terlikowska 
- // alarka, kostiumolog, scenograf teatralny. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wro
Gd///l dawiu, gdzie w 1974 roku obroniła dyplom na Wydziale Projektowania Form Przemysłowych pod kierunkiem 

prof. Krzysztofa Meissnera. Jest również absolwentką malarstwa w pracowni prof. Józefa Hałasa wrodawskiej uczelni. Au
torka projektów scenografii i kostiumów do licznych spektakli realizowanych w teatrach Wrodawia (m.in. Opera Dolnoślą
ska, Teatr Muzyczny Capitol, Teatr Współczesny, Teatr K-2, Teatr Kameralny), Polski (m.in. Teatr Rozrywki w Chorzowie, Te
atr im. W. Horzycy w Toruniu, Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, Teatr im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, Teatr 
Współczesny w Szczecinie, Teatr Polski w Bydgoszczy, Teatr Powszechny i Teatr Nowy w Łodzi) i za granicą (m.in. w Rosji, 
Niemczech, Austrii i Francji). Od wielu lat przygotowuje również scenografie dla wrodawskiego ośrodka TVP. Autorka wy
staw indywidualnych w galeriach Katowic, Wrodawia, Istambułu, Sztokholmu i Pragi. Kwiat Hawaii to jej pierwsza reali
zacja w Gliwickim Teatrze Muzycznym. 

Władysław Janicki 
_ rVJ' bsolwent Państwowej Średniej Szkoty Baletowej w Poznaniu w klasie Wtadyslawa Milana, Teresy Kujawy i Con
~ rada Drzewieckiego. Pracował kolejno w zespołach: Opery Poznańskiej, Polskiego Teatru Tańca, Wrodawskie

go Teatru Pantomimy, Opery Wrodawskiej i ponownie Polskiego Teatru Tańca. Od 1991 roku był zatrudniony na etacie 
choreografa w Teatrze Animacji w Poznaniu. Jest autorem choreografii około 150 przedstawień w teatrach muzycznych, 
dramatycznych i lalkowych w Polsce i za granicą (m.in. w USA). Za swoje ważniejsze prace uważa choreografie w takich 
spektaklach jak: Historia żolnierza w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu, Ribidi, rabidi, knot w Teatrze Animacji w Pozna
niu, Pietruszka we Wrodawskim Teatrze Współczesnym, Nędza uszczęśliwiona w Teatrze Wielkim w Poznaniu i Księżnicz
ka czardasza w Operze na Zamku w Szczecinie. Był reżyserem spektakli: Machina teatralna w Teatrze Animacji w Pozna
niu, Olbrzymka w Teatrze Lalka w Warszawie, Zaczarowane jezioro w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu, Nasza jest noc 
w Teatrze Polskim w Poznaniu. Jest autorem sztuki Historia dziewczynki z zapalkami, którą zrealizował w Teatrze Muzycz
nym w Poznaniu. Laureat nagrody Wojewody Toruńskiego za choreografię spektaklu Zaczarowane jezioro. Wyróżniono 
go i nagrodzono za opracowania choreograficzne na festiwalach teatrów lalkowych w Opolu i Lublinie. Współpracuje 
z ośrodkiem TVP w Poznaniu. W Gliwickim Teatrze Muzycznym zrealizował choreografię do Hello, Dolly! J. Hermana (no
minacja do nagrody „Złota Maska") oraz do Zemsty nietoperza J. Straussa (nominacja do nagrody „Złota Maska"). 

Barbara Stanisz 
i/)7) edagog, wokalistka, chórmistrz i dziennikarka. Studiowała na Uniwersytecie Wrodawskim i Uniwersytecie Ja
J- giellońskim w Krakowie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. W tym czasie zdobyta również wykształcenie 
muzyczne. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w krakowskim Teatrze Muzycznym. Później pracowała w Państwowej 
Operze Śląskiej w Bytomiu, a następnie w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze". Najdłużej pra
cowała w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk", gdzie pełniła funkcję solistki, asystentki i pedagoga. Kierownik chóru Gliwic
kiego Teatru Muzycznego, gdzie jako chórmistrz zrealizowała Wiedeńską krew i Zemstę nietoperza J. Straussa, Kota 
w butach M. Rosińskiego i A. Hundziaka, Hello, Dolly! J. Hermana oraz koncert Wiedeń moich marzeń. 

Grażyna Griner 
i/)7) ianistka, akompaniator, teoretyk muzyki, pedagog. Absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Państwowej Wyż
;:/- szej Szkoty Muzycznej w Katowicach. Klasę fortepianu ukończyła u prof. W. Szlachty. Od 1976 była zatrudniona 
w Państwowej Operze Śląskiej w Bytomiu, gdzie współpracowała z dyrektorem Napoleonem Siessem. W latach 1982 
- 2001 pracowała w Operetce Śląskiej w Gliwicach, a następnie w Teatrze Muzycznym, współuczestnicząc w przygoto
waniach i realizacjach przedstawień. W licznych koncertach towarzyszyła na scenie między innymi Wandzie Polańskiej 
i Stanisławowi Ptakowi. Obecnie pełni funkcję konsultanta wokalnego w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Współpracuje 
z artystami teatrów muzycznych - opery i operetki - biorąc udział w licznych realizacjach przedstawień muzycznych. 
Akompaniuje także na koncertach artystom GTM, opery, operetki i śpiewającym aktorom. Jest również pedagogiem 
w Państwowym Policealnym Studium Zawodowym Wokalno-Baletowym w Gliwicach. 



Akt pierwszy 
Tropikalna noc na Hawajach. Egzotycznie ubrane 
Hawajki tańczą przy gorących rytmach wygrywanych na 
hawajskich gitarach ... Trwa właśnie przyjęcie w siedzibie 
amerykańskiego gubernatora Hawajów Lloyda Harriso
na, wydane na cześć jego siostrzenicy Bessie, która nie
dawno przybyła na wyspy. Gubernator, razem ze swoim 
sekretarzem, Buffym, wprowadza mlodą damę w aktual
ną sytuację polityczną kraju. Kilkanaście lat wcześniej 
wyspy zostały przejęte przez Stany Zjednoczone, a ostat
nia księżniczka hawajska, Laya, suto wyposażona, zosta
ła wyekwipowana do Nowego Jorku. Na Hawajach po
został tylko eksterytorialny pałac, nadal należący do ro
dziny królewskiej i wyłączony spod amerykańskiej jurys
dykcji. Buffy przekazuje gościom nowinę wieczoru - na 
wyspy mają przybyć: hawajski książę Lilo-Taro, przez 
ostatnie lata wiodący pełne przygód życie awanturnika, 
oraz Susan Light i Jim Boy - słynna para gwiazd Broad
wayu i Hollywood. Bessie jest zachwycona. Wydaje jej 
się, że egzotyczny książę byłby dla niej wspaniałym kan
dydatem na męża (Kto chce w mym sercu żyć, jak cock
rail musi być ... ). Nadzieje Bessie zostają jeszcze bardziej 
ożywione, kiedy Buffy wyjawia jej, że gubernator we
zwał ją na Hawaje właśnie po to. by wydać ją za mąż. 

Buffy ma nadzieję, że to on jest kandydatem na małżon

ka ślicznej i posażnej dziewczyny - tym bardziej, że sam 
Lloyd Harrison napomknął coś gdzieś niedawno o swo
ich poważnych projektach dotyczących sekretarza. 
Prawda jednak szybko wychodzi na jaw i okazuje się, że 
to Lilo-Taro jest wymarzonym zięciem dyplomaty, a po
ważne plany tego ostatniego w stosunku do Buffy'ego 
dotyczą awansowania młodzieńca na ... pannera do bry
dża . 'JYmczasem przybywa Lilo-Taro. Dziś skoro świt 
przed domem mym magnolii zakwit! kwiat. .. - opowiada 
o hawajskich kwiatach, symbolach i bogactwie jego oj
czyzny. Książę spotyka się ze starym Hawajczykiem Ka
nakiem, któ1y wyjawia mu plany rewolucji przeciwko 
Amerykanom. Na pokładzie statku .Gladstone" ma przy
być nie Susan Light, ale przebrana za nią, ponoć nie
zwykle do niej podobna, Laya. Buntownicy chcą ją ko
ronować na królową kwiatów i ożenić z Lilo-Taro - co 
w oc-.tach Amerykanów miałoby wyglądać na niewinny 
obrządek. tak naprawdę będąc aktem proklamowania 
niepodleglości Hawajów! Kwiecie mój Hawaii. .. - przy
pomina sobie Lilo-Taro swoje zaręczyny z Layą, które 
miały miejsce, gdy oboje byli dziećmi ... 'JYmczasem do 
po11u w Honolulu przybija „Gladstone". Jim Boy jest 
niesłychanie dumny z psikusa, jaki splatał sztywnym poli
tykom, przemycając na statku księżniczkę. Wydaje się 
też nie przejmować tym, że jego narzeczona, prawdziwa 
Susan Light, została sama w Nowym Jorku - wszak zain-



stalował w jej brylantowej broszce amoroskop, mikro-nadajnik, który każdorazowo drogą radio
wą sygnalizuje mu wzrost tętna ukochanej, mogący sugerować, iż bawi się ona odrobinę zbyt 
dobrze. Prawdziwe cudo techniki - musi być jednak rozregulowane, bo wciąż dzwoni i dzwo
ni ... W każdym razie dowiadujemy się o jeszcze jednym znaczącym fakcie - w Layi zakochał się 
Harald Stone, kapitan „Gladstone'a". Cicho płynie biały statek w lazurową dal. .. - wspominają 

oboje podróż. Stone przybył na Hawaje z tajną misją wojskową: ma zapobiec wylądowaniu 
Layi na Hawajach. Tymczasem Buffy usiłuje zdobyć względy Bessie. Pomaga mu w tym Raka 
Lu, śliczna Hawajka. Wręcza sekretarzowi buteleczkę z eliksirem milości. Z kolei Bessie jest bar
dzo zaniepokojona faktem, że Lilo-Taro tęsknie spogląda w kierunku Susan Light. Zwierza się 
najmniej chyba odpowiedniej osobie - Jimowi. Kiedy świat idzie spać, we mnie krew zaczyna 
grać ... - odpowiada ten i porywa dziewczynę do tańca. Ale oto coraz bliższa staje się chwila 
magicznego obrządku koronacji królowej kwiatów. Spiskowcy podchodzą pod pałac. Lilo-Taro 
uroczyście obwieszcza Hawajczykom, że Susan Light to ich królowa. Dziś stal się cud, jest wol
nym lud ... słychać wszędzie wokół okrzyki radości. 

Akt drugi - odsłona pierwsza 
Coraz większe zainteresowanie hawajskim ludem zaczyna przejawiać Jim Boy. Piękno tego 
pie1wszego ucieleśnia się w jego oczach w ciele Raki. Jednak szybko okazuje się, że to sprytna 
dziewczyna chce złapać w pazurki uwodziciela. Wyjawia mu na przyklad, że jego duma ze spla
tanego władzom figla jest nieco lekkomyślna, wszak na Hawajach szykuje się rewolucja przeciw 
Amerykanom, a jej bezpośrednią przyczyną jest wlaśnie ów pyszny kawal. Jimowi może się 
przydać pomoc. Tymczasem Laya waha się. Nie zna swojego ludu, cale życie spędzila z dala od 
niego, nie jest pewna, czy warto ryzykować ... Nie jest też pewna, czy chce wyjść za mąż za Lilo
-Taro, czego żądają Hawajczycy. Książę ze swej strony zapewnia, że nie zmusi jej do niczego 
i w razie odmowy odpłynie w siną dal. Tak to w życiu bywa, że cierpieć nam bez winy każą nie
ba ... - śpiewa zasmucona Laya. Tymczasem Stone gryzie się z myślami. Kiedyś mógł śpiewać: 
W każdym porcie śliczne dziewczęta ... , dziś kocha Layę, a obowiązek każe mu ją aresztować, 
jeżeli stanie na czele rewolucji. Na razie musi pokazać, do kogo tak naprawdę należy władza na 
wyspach - na przyklad Buffy'emu, który marzy o odegraniu bohaterskiej roli w konflikcie, co 
mogłoby zaimponować jego wybrance. Stone szybko i brutalnie przywołuje go do porządku. 
Buffy nie przejmuje się porażką, jest wszak ciągle w posiadaniu tajnej broni, czyli eliksiru miło
ści. Raczy nim Bessie, śpiewając jej w uszko nęcąco: W przytulnej mojej garsonierze rozkosznie jest 

przy kawie i likierze ... Dziewczyna rzeczywiście wydaje się przychylniej spoglądać na mlodzieńca, 
cóż jednak z tego, jeżeli jej przychylność, jak się ku przerażeniu Buffy'ego okazuje, kieruje się 
w stronę każdego napotkanego chłopca' „Oj, chyba przesadziłem z eliksirem" - krzyczy Buffy, 
rozbawiając do łez Bessie, która, oczywiście, przejrzała jego plan. My Golden Baby - wtóruje jej 
Jim Boy, pewien, że on nie musialby się uciekać do żadnych podstępów. Ale oto wreszcie wśród 
tańców i pieśni Laya zostaje mianowana królową kwiatów. Gubernator orientuje się, o co tak 
naprawdę chodzi w obrzędzie, podsuwa więc księżniczce dokument, w którym ta zrzeka się 
wszelkich praw do wysp. Jeżeli go nie podpisze, interweniować będzie musiał Stone. Ten jednak 
wyznaje Layi miłość, odmawia wykonania rozkazu i oddaje się do dyspozycji gubernatora. Księż
niczka, widząc jego poświęcenie, podpisuje dokument, stawiając tylko jeden warunek - niesub
ordynacja kapitana zostanie zapomniana. Nieszczęśliwy Lilo-Taro postanawia opuścić Hawaje, 
na małym czółenku wypłynąć w morze i umrzeć. Jego znikającej postaci towarzyszy westchnie
nie Layi, która wreszcie zrozumiała, że jej dziecięca miłość do księcia jest ciągle żywa ... 

Akt drugi - odsłona druga 
Minął rok. Na Hawajach wszystko się zmieniło. Gubernator został zdymisjonowany z powodu 
incydentu z koronacją królowej kwiatów. Dostał sowitą odprawę, co w połączeniu z gotówką 
uzyskaną przez Buffy'ego ze spieniężenia sklepiku w Chicago, pozwoliło na orwarcie kasyna 
w Honolulu. Hawaje stały się centrum rozrywki, na wyspy zaczęli przyjeżdżać turyści, wzboga
cając rdzennych mieszkańców i - przede wszystkim - właścicieli kasyna. Do Honolulu przyjeż
dża Bessie, by po raz drugi odwiedzić wuja. Buffy przybliża jej losy pozostałych bohaterów: Lilo
-Taro nie zginął, ale został wyłowiony z morza przez zrehabilitowanego Stone'a. Razem opłynęli 
świat i właśnie dziś zawitali do Honolulu. Wieść niesie, że nieszczęśliwy Stone chce się zgrać do 
cna w kasynie, ale - szczęście w nieszczęściu - gra idzie mu nadspodziewanie dobrze. Bessie 
nadal wzdycha do Lilo-Taro, choć Buffy tłumaczy jej, że westchnienia te są beznadziejne, bo 
książę kocha Layę. „Cóż, Stone też jest przystojny ... " - odpowiada dziewczyna. Buffy'emu udaje 
się wydobyć od niej obietnicę, że jeśli przedstawi jej podpisane przez księcia i Stone' a oświad
czenia, iż nie ożenią się z Bessie, to wtedy wyjdzie za niego. Młodzieniec z zapałem bierze się 
do snucia intrygi. Tymczasem rozlega się intrygujący śpiew: Jestem dziś pod gazem ... To wstęp
nie „rozbawiona" prawdziwa Susan Light, która przybyła na Hawaje i której - jak się okazuje -
zdążył się już spodobać nieszczęśliwy i wygrywający w kasynie miliony Stone. Tymczasem 
w Honolulu zjawia się również Jim Boy. Ja jestem Johnny ... - śpiewa dumny z siebie, bo nie
dawno ożenił się z Raką. Wieść o wizycie Susan nie jest dla niego dobrą wiadomością - była 

narzeczona może nieco się zdenerwować z powodu lśniącej na jego palcu obrączki. Wszystkie 
te komplikacje są bardzo na rękę Buffy'emu. Bez problemu przekonuje Stone' a, że nadszedł 
kres jego nieszczęścia, bo - choć nie może dostać Layi - na wyspach pojawił się jej sobowtór, 
czyli Susan. Rozradowany Stone bez dodatkowych próśb podpisuje dokument, w którym zrzeka 
się wszelkich praw do Bessie i zajmuje przytulną separatkę z Susan. Zakochaną parę z wes
tchnieniem ulgi podgląda Jim Boy - zdobyl dowód zdrady narzeczonej, nie może więc ona 
mieć do niego pretensji z powodu ożenku' Na polu boju pozostał więc jeszcze tylko jeden nie
szczęśnik - Lilo-Taro, któremu honor nie pozwala konkurować ze Stanem, przyjacielem, o rękę 
Layi. Kiedy Buffy oznajmia mu, że kapitan właśnie znalazł inną wybrankę, szczęśliwy książę 
wreszcie może z czystym sumieniem po raz kolejny wyznać miłość Layi, w międzyczasie podpi
sując wyrzeczenie się praw do Bessie. Ta nie ma wyjścia - papier nie klamie, z licznych kandy
datów na męża pozostał tylko jeden, sprytny i tryumfujący Buffy. Okazuje się więc, że w kasynie 
bawią się cztery nareszcie umiejętnie dobrane pary. Ich szczęście uzupełnia wiadomość, która 
przed chwilą na ręce Lloyda Harrisona dotarła z Waszyngtonu - nowym gubernatorem Hawa
jów został mianowany ... Lilo-Taro, któremu zostało przyznane nawet nowe amerykańskie nazwi
sko - Lilo Star. „Cod Bless Ame1icall! " - mogą więc krzyknąć wszyscy: i zakochani, i amery
kańscy kadeci, i szczęśliwy lud hawajski. 
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Gliwice 
ul. Raciborska 2 

tel. 232 41 29 
tel. kom. 501 345 992 



ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Patroni medialni: 

DZIENNIK 

~· Polskie Radio 
~KATOWICE 

Dziękujemy za współpracę: 

Gliwicki Teatr Muzyczny 
ul. Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice, tel.: (+ 48 32) 230 67 18 (centrala). 232 13 39 (kasa), 230 49 68 (Biuro 
Obsługi Widzów), 301 51 93 (fax), 231 88 13 (Impresariat) Ruin.Y Tuatru Miejskiego: Gliwice, al. Przyjażn i 18, 
e-mail: gtm@teatr.gliwice.pl www.teatr.gliwice.pl Kino Amok: Gliwice, ul. Wyszyńskiego 5, tel. 
231 56 99 Kwamt Śląski: tel. +48 32 251 21 24, e-mail: silesians@yahoo.com 




