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Czy zmierzch Operetki ? 

Kto śpiewa przedwczesne requiem nad żywym 
t pełnym uwodzicielskich wdzięków ciałem Operet: 
kl? Ponuracy, których nie jest w stanie wyr~ac 
z apatii najweselszy dowcip? Zazdrośnicy, ktorzy 
patrząc na własne sale pustoszejące z dnia na dzień, 
nie mogą darować podkasan ej muzie długich ogon
ków po bilety, ciągnących się u jej bram każdego 
dnia? A może tylko ci, którzy zapatr zeni w nowo
czesną sztukę przestali wierzyć w siłę atrakcyjności 
tego wszystkiego, co jeszcze wczoraj porywało? ... 

Zostawmy grabarzy, którzy chcieli by jak naj 
szybciej złożyć operetkę na miejsce wiecznego spo
czynku nie wiedząc jednocześnie co dać widzowi 
i sluch~czowl Innego na jej miejsce. Siła jej a trak
cyjności oparła się już nie takim próbom i - moż
na wierzyć - wytrzyma wszystkie pozostałe zakusy. 
Zresztą siła operetki leży w powszechności zainte
resowania nią i olbrzymim ładunku sympatii ze 
strony odbiorców. 

Czasami mylimy złą realizacją sceniczną, brak 
pomysłowości reżysera, scenografa, choreografa 
z przeżyciem się samego gatunku. Winy ludzi skła
damy na barki samej instytucji. A przecież to 

nader często nie Strauss, Offenbach, Supp~, Lehar, 
Miłloecker i inni wielcy klasycy operetki winni są 
tych cięgów, jakie spadają na barki operetki„. Nie 
zawsze jeszcze wykonawcy potrafią się dostosować 
w swojej sztuce do tego gatunku komediowego. 
Sprawa nie jest łatwa, mszczą się tu jeszcze łata 
wojny, brak odpowiedniego szkolnictwa, studiów 
operetkowych, wielkich wzorów do naśladownic
twa. 

A jednak mimo wszystkie błędy i trudności przy
szliście dziś tu do nas mili goście I wierzycie, że 
właśnie tu z tej samej sceny dostaniecie porcję hu
moru, która Was rozweseli, zetrze z twarzy grymas 
zmęczenia i troski sprawami dnia codziennego. 
Wierzycie już od chwili, kiedy stanęliście po bilet 
w kasie, że właśnie na tej sali króluje pogoda 
i liłońce, żart i uśmiech, piosenka I frywolna me
lodia„. Wyjdziecie radośni i nucić będziecie na 
pewno jeszcze przez parę najbliższych dni melodie, 
które wyniesiecie z naszej sali. 

Bawcie się razem z nami. Nie wierzcie ponura
kom, że operetka się skończyła, Słyszeliście o wiel
kich sukcesach „Orfeusza w piekle", który w ber
lińskiej „Komische Oper" Waltera Fełsenstefna 
stał się wydarzeniem sezonu; o niesłabnącym od 
lat powodzeniu „Fajerwerku" Burkhardta, który 
dał przykład zgrabnie i nowocześnie pomyślanej 
i napisanej operetki. 

Kto wie - może przyszłość należy do Cole P4)r
tera i jemu podobnych mistrzów musicalu? Może 
widowiska typu „Can-Can" mają największą przy
szłość na scenie komedii muzycznej? Czy to Jest 
jednak ważne w Jaki gatunek sztuki przemieni się 
nasza stuletnia, a zawsze wdzięcznie młoda ope
r etka? 

Wierzymy w Jedno: nasz teatr muzyczny będzie 
zawsze starał się Wam dać miłą l wesołą rozrywkę, 
muzykę kojącą nerwy a łatwo wpadającą do ucha, 
niefrasobliwy nastrój spektaklu, koloryt I barwny 
urok strony wizualnej i wiele, bardzo dużo dobrej 
piosenki tańca i humoru„. 

A zatem: na pohybel w szystkim prorokom śpie
wającym żałobne r equiem naszej figlarnej I nadal 
pełnej życia m uzie. Bawcie się razem z nami I na
szym „Czarującym Giulio". 

Zdzisław Slerpl6skl 



R E A L I Z A T O R Z Y: 

Scenograf Choreograf 

Jerzv Kondracki W i told Borkowski 

Już wkrótce premiera... Nieśmiertelne dzieło 
Wiliama Szekspira „Romeo i Julia" jeszcze raz 
zachwyci publiczność. W rolach tytułowych wy
stąpią: znakomity aktor Giulio Balth jako Romeo 
i piękna Dorothy jako Julia. Teatr „Empire" pro
si o cierpliwość ... Tymczasem próby, ale już za 
kilka dni premiera ... 

Tak, teatr „Empire" w Nowym Jorku jest chwi
lowo zamknięty ze względu na ostatnie próby 
„Romea", ale „Czarujący Giulio" chociaż obraca 
się w kręgu nieśmiertelnej tragedii Szekspira nic 
z tragedią, ani z tragicznością nie ma wspólnego. 
Wręcz przeciwnie - wszystko co dzieje się na 
scenie co chwila wywołuje salwy śmiechu . 

Ale nie uprzedzajmy reakcji widowni i rzućmy 
okiem na scenę teatru „Empire". Tymczasem jest 
ona pusta, gdyż wszyscy czekają na p. Baltłla. 
Jeszcze chwila i oto główny bohater Giulio - Ro
meo przybywa. Przybywa jednak, niestety, w nie
najlepszym humorze. Przyczyn tego złego humo
ru jest mnóstwo - niedobra dekoracja, niedobra 
gra partnerki, niedobry uśmiech jednej ze staty
stek, niedobra wreszcie cała próba, którą Giulio, 
jako właściciel teatru po prostu zrywa. Najgorsze 
jednak to fakt, że reżyser przedstawienia p. Ben
net ośmielił się oświadczyć p. Balth'owi, że nie
dobre jest przede wszystkim to, że on, Giulio gra 
rolę Romea, do której jest za stary i w tej sy
tuacji nikt nie uwierzy w miłość Julii do takiego 
Romea. Giulio, aby udowodnić, że można siEj w nim 
11:akochać i to nie tylko na scenie, ale i w życiu 
postanawia rozkochać w sobie młodą aktorkę Do
rothy ... Rzecz wydała się początkowo nawet nie 
taka trudna, gdyż i Dorothy nie odżegnywała się 
od flirtu z wpływowym Balthem, ale tutaj nastą
pił cały szereg nieprzewidzianych komplikacji, 
które to bardzo utrudniły zamiary naszych boha
terów. 

Przede wszystkim w domu Giulia gdzie umówił 
się z Dorothy w celu stworzenia odpowiedniego 
nastroju do sceny balkonowej zjawia się niespo
dziewanie młoda, 22-letnia Penny, która przedsta
wia się jako córka Giulia i porzuconej niegdyś 
przez niego - Magdaleny. 

Wizyta jest jak najbardziej nie na czasie, gdyż 
obie panie są prawie rówieśnicami. Trudno więc 
występować jednocześnie w roli ojca dorosłej cór
ki i w roli amanta. 

To jest jednak zaledwie początek całego łań
cucha zabawnych perypetii i wszelkiego rodzaju 
„qui pro quo", których jesteśmy świadkami. I tak 
22-letnia Penny będzie musiała przekształcić się 
w 12-letnią dziewczynkę. Sytuację skomplikuje 
fakt , że ma ona zupełnie dorosłego narzeczonego, 
Bennego, a o jej rękę będzie prosił jeszcze bar
dziej dorosły , a nawet starzejący się profesor 
Fontanella. 
Oczywiście wszystko to nie spodoba się Inspek

torowi policji, który co chwila będzie wpadał na 
scenę i usiłował spisać protokół. Tymczasem zja
wiają się coraz to nowe postacie, między innymi 
matka Penny, Magdalena, oraz krytyk teatralny 



ukrywający się pod pseudonimem „Spektator", 
zwalczający na łamach prasy Giulia, które to po
stacie coraz bardziej komplikują i tak już skom
plik'owaną sytuację. A jak bardzo to powiemy 
jeszcze, że „Spektator" okaże się ojcem Bennego, 
i nie chce dopuścić do małżeństwa swego syna 
z c;órką Giulia i w ten oto sposób jesteśmy świad
kami niemal szekspirowskiego sporu Kapuletów 
i Montekich. 

Ale jak już wspomnieliśmy na wstępie jesteśmy 
w klimacie nie Szekspira a Garinciniego i Gio
wanniego i wszystko skończy się oczywiście nie 
śmiercią bohaterów ale happy-endem. Ku zadowo
leniu naszych scenicznych bohaterów i mamy na
dzieję , naszych widzów. 

Scena z aktu I. 
N ana - Xenia Grey 

Dorothy - Aura Szymanowska 
Giulio - Tadeusz Sosnowski 

Mameluk - Tadeusz Rossowiecki 
Penn11 - Wiesława Kociniak 



CZARUJĄCY 

Obsada: 

Reżyser Michał Łuczak Fontanella 
Lech Clwdziakiewicz 

Giulio Józef Kasperski ' nspektor 
Leon Langer 
Tadeusz Sosnowski ana 

Dorothy Maria Choma 
Aura Szymanowska 
Wanda Mikulska 

Penny Wiesława Kociniak Memeluk 
Maria Kobylarz 

Benny Marian Josicz Henry 
Leon Langer 

St. sier. Smith Józef Ignaczak Sier. Smith 

Inscenizacja i reżyseria: Opracowanie muzyczne: 

Beata Artemska 

Asystent reżysera: 

Leon Langer 

Dekoracje i kos.tiumy: 

Jerzy Kondiacki 

Wacław Geiger 
i Mieczysław Kowalski • 

Dyrygent: 

Mieczysław Kowalski 

Chórmistrz: 

Tadeusz Chyl 

Korepetytorzy 

Bogdan Kołodyński 
Włodzimierz Fruziftski 

GIULIO 

Jerzy Ambroziak 
Paweł Wojtczak 

Aleksander Sozański 
Ryszard Nowiszewski 

Zofia Bronikowska-
-Krajewska 

Xenia Grey 
Krystyna Marynowska 

Jan Fabian 
Tadeusz Rossowiecki 

Henryk Łabuński 
Jan Krzysiak 

Janina Górska 

Choreografia: 

Witold Borkowski 

Asystent choreografa: 

Józef Ignaczak 

Inspicjent: 
Halina Sliwowska 

Kontrola tekstu: 

Nela Zdzieszyńska 

\ ' 
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Zespół wokalny: 

Maria Kobylarz 

Alicja Kochańska 

Adriana Krzysiak 

Wanda Mikulska 

Maria Nowaczyńska 

Jadwiga Nowiszewska 

Irena Pasierbiak 

Krystian Buszkiewicz 

Lech Chodziakiewicz 

Józef Dobrowolski 

Jan Krzysiak 

Jerzy Matraszek 

Ryszard Nowiszewski 

Dorothy - Aura Szymanowska 
Benny - Leon Langer 

ORKIESTRA 

Koncertmistrz: Jan Łokaj 
Inspektor: Tadeusz Drabiński 

I skrzypce: 

Jan Łokaj 
Ryszard Komorowski 
Jerzy Woźniak 
Henryk Wyrzycki 
Stanisław Szymczyk 
Jerzy Zaprawa 

II s kr z y p ce: 

Adam Biskupski 
Czesław Książek 

Ko n tra bas: 

Włodzimierz Teluk 

Gitara i fortepian: 

Stanisław Chromcewicz 

Klarnety i saksofony: 

Konstanty Giedrys 
Jan Zaborowski 

Trąbka: 

Edward Drzazga 

Pu z o n: 

Tadeusz Drabiński 

Perkusja: 

Erwin Szar11 
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Ze sp 6 ł tech n i cz ny: 

Bolesław Masłowski 

Kierownik techniczny 

Franciszek Strzyżewski 

Brygadier sceny 

Antoni Bogusz 

Kierownik pracowni stolarsk ie' j 

Klementyna Roztworowska 

Kierownik pracowni krawie, k ie j 

Sabina Wójcik 

Peruki 

Stanisław Taracha 

Butafor 

Jadwiga Taracha 

RC'kwizyty 

Henryk Strzyżewiki 

Swiatło 

Ludwika Dębowska 
Eugenia Staniewska 
Edward Bobryk 
Czesław Kowalewski 

Garderobiani 

Edward Młynarcz'l)k 
Edward Piesto 
Tadeusz Snieżko 
Jan Szczepaniak 
Tadeusz Wojno 

Maszyniści sceny 



Zespół baletowy; 

Kierownik baletu: 

Józef Ignaczak 

Soliści baletu: 

Danuta Abramowicz 

Alina Bergman 

Zbigniew Dobkiewicz 

Józef Ignaczak 

Wiesława Kociniak 

Hanna Miklasińska 

Tańce: 

Corps de ballet : 

Teresa Chwała 

Krystyna Dajnowicz 

Wiesława Gryczan 

Teresa Michalska 

Eulalia Przyborowska 

Halina Starzyńska 

Krystian Buszkiewicz 

Kazimierz N ećko 

Zdzisław Niewiadomski 

Kazimierz Sosnowski 

1. Pawana 

2. Rock and roll 

3. Sen 

4. Kwiaty 

5. Cha-cha 

6. Pąlicjanci. 

Wszystkie tańce w wykonaniu solii>tów zespołu 

baletu. 



PAŃSTWOWA OPERETKA W LUBLINIE 

Sala teatralna: ul. Żwirki i Wigury 6 

Kasa biletowa: ul. Żwirki i Wigury 6 

Kasa biletowa czynna jest codziennie z wyjątkiem 
piątków od godz. 10 do 12 i od 17 do 20 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmowane są 
przez dział organizacyjny Teatru przy ul. Krak. 

Przedm. 21wterminie14-dniowym poprzedzającym 
datę przedstawienia, w godz. od g do 15. 

Informacje telefoniczne w godz. od 9 do 15. 
Tel. 29-51. 

Telefony: 

Dyrektor 71-25 

Org. widowni 29-51 

Sekretariat 71-50 

Kasa teatralna 83-63 

Wydawca 

PAŃSTWOWA OPERETKA W LUBLINIE 

LDP Zam. 1346 20.IV .64 6 ooo R-2-1187 

ZAPRASZAMY!!! 

PORADY FACHOWE 

przed zakupem 

KOSMETYKÓW 

otrzymasz tylko 

W GABINECIE KOSMETYCZNYM 

prz}' ul. 

OBUWIE WIOSENNO-LETNIE 

w pełnym asortymencie 

kupisz w sklepie 

przy ul. . 

Krak. Przedm. 36. MHD 



1nfi rmacj 
1~ezorn.y. 

-6a/ticczo1UJ 

pro111adzl 

bCW"dzo otrakcyjne ubezpieczenia 
ruchomoici domowych od 

• poiaru, powodzi, huraganu 

• kradzieiy . z włamaniem, rabunku 

• szkód wodociqgowych i kanalizacyjnych 
• odpowiedzialności cywilnej 

S k I ad ka ub ez pi• c ze n i o w o wynosi roczni• :Z zł 
od jednego tyaiqca sumy ubezpieczenia, kłórq uatola 
łqczni• dla wuyatkich ruchomo,ci - aam ubezpieczony 

Po I i 1 y wydawane aq odr41cznle 

Ponadto PZU proponuje zawarcie ubezpieczeń: 

• rent odroczonych lub natychmiast 
płatnych, zaopatrzenia dzieci, 
jednostkowych na iycie i dotycie 
i innych 

Wuelklch lnformocll ud•lelalq I pnyJmulq •1łouenla ubHplecHń 
lnapekłoraty Powiatowe PZU I alencl ubHplec•enlowl. 

CENA ZŁ. 4.-


