


Państwowa 

Operetka 
, 
Sląska 

w Gliwicach 

ODZNACZONA 
ZŁOTĄ 

ODZNAKĄ 

ZASŁUŻONEMU 
W ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA 
KATOWICKIEGO 

ZŁOTĄ 

ODZNAKĄ TPPR 

ODZNAKĄ 

25-LECIA 
GLIWIC 

Dyrektor i kierownik artystyczny 

ZBIGNIEW KALEMBA 

Zastępca dyrektora 

ERNEST MAŁEK 

Kierownik literacki 

MICHAŁ WROŃSKI 

KOMEDIO-OPERA 
PREMIERA M LISTOPAD 1978 

- WZNOWIENIE - PAŹDZIERNIK 1982 

30-LECIE 
PAŃSTWOWEJ OPERETKI $LĄSKIEJ 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

CUD MNIEMANY 

czy I i 

KRAKOWIACY 

I GÓRALE 

Muzyko 

JAN STEFANI 

Adoptacjo sceniczna 

LEON SCHILLER 

Opracowanie muzyczne 

WŁADYSŁAW RACZKOWSKI 



„KRAKOWIACY I GÓRALE" 

Bogusławski, w spisanych u schyłku 
życia „Dziejach Teatru Narodowego", 
wyznał, że „Krakowiaków i Górali" 
napisał pod wrażeniem wieści o 'LWY
cięstwie Kościuszki pod Racławicami 
(które, przypomnijmy, miało miejsce 
4.IV.1794 roku). Jednak zaraz obok 
zaprzeczył temu stwierdzeniu, pisząc, 
że premiera opery - co też potwier
d.zaj ą inne dokumenty - odbyła się 

l.III.1974 r. Może osłabiona staro
ścią pamięć, a może obawa przed na
rażeniem się władzom carskim kazała 
Bogusławskiemu zataić swoją dzia
łalność polityczną przed wybuchem 
powstania oraz agitacyjną rolę utwo
rui jego silny związek z przygotowa
niami do powstania. A związek ten 
był znany w ówczesnej Warszawie. 
Jeden z uczestników warszawskiej 
konspiracji, Sierpiński, po aresztc>
waniu go (około 23 marca), zeznał 

nawet na śledztwie, iż Bogusławski 

był członkiem rewolucyjnego sprzy
siężenia i „w myśl wskazówek tegoż" 
napisał „Krakowiaków i Górali". 

Publiczność warszawska przyjęła 

sztukę Wojciecha Bogusławskiego 

entuzjastycznie, jak żadną do tego 
czasu. Władze carskie zaś po trzech 
dniach zawiesiły jej wystawianie. 

Nie znamy dzisiaj autentycznego 
tekstu tych pierwszych trzech przed
stawień. „Krakowiaków i Górali" 
wydrukowano dopiero po pięćdzie

sięciu blisko latach, już po śmierci 
autora (w roku 1841) i tekst ten 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

Ojciec teatru polskiego urodził się 
9.IV.1757 r. w Glinnie koło Pozna
nia. W roku 1765 uczył się u pijarów 
w Warszawie; w latach 1770-1771 
przebywał w Krakowie, potem po
dobno na dworze biskupa Kajetana 
Soltyka; w latach 1775-1778 służył 
w wojsku. W roku 1778 debiutował 
na scenie warszawskiej równocze5nie 
jako aktor i dramatopiEarz. W roku 
1780 przeniósł się do teatru· we Lwo
wie. Powróciwszy do Warszawy, w 
maju 1783 roku, objął dyrekcję tea
tru, którego antreprenerem był K. 
M. Lubomirski. Równocześnie kiero
wał teatrem poznańskim przez swego 
przedstawiciela J. Srokowskiego . W 
1784 roku Bogusławski dawał przed
stawienia w Grodnie i Dubnie, a w 
latach 1785-1789 w Wilnie. W roku 
1790 wezwany przez króla wileński 
teatr Bogusławskiego przeniósł się 
do stolicy i odgrywał coraz ważniej 
szą rolę w życiu społeczeństwa, szcze
gólnie w czasie powstania kościusz
kowskiego. Po zdobyciu Warszawy 
pr zez woj ska rosyj skie Bogusławski 
przeniósł się do Lwowa i prowadził 
tam teatr w latach 1795-1799. Na
stępnie sprowadziwszy ze Lwowa J. 
Elsnera jako kapelmistrza operowe
go, kierował teatrem warszawskim 
w latach 1799-1814, organizuj ąc 
liczne wyjazdy zespołu (do Poznania, 
Kalisza, Łowicza, Białegostoku, Kra
kowa, Gdańska). Po 1814 roku Bo
gusławski powierzył dyrekcję teatru 
warszawski.ego swemu zięciowi L. 



Osińskiemu, pozostając jego dorad
cą. Grywał jeszcze do 1827 roku. 

Zasługi Wo,jciecha Bogusławskiego 
dla polskiego teatru są ogromne. W 
okresie upadku politycznego Polski 
niezmordowanie walczył o ustalenie 
bytu teatru narodowego. Wychowy
wał aktorów (założył w roku 1811 w 
Warszawie pierwszą szkołę drama
tyczną). Dążył do wyparcia teatrn 
obcego, wiążąc zawsze swój teatr z 
życiem narodu i starając się zaspo
koić jego potrzeby. Zwalczał włoski 
monopol operowy, m.in. przerobił 

komedię Bohomolca „N ędza uszczę
śliwioną" na pierwszą polską operę, 
z muzyką M. Kamieńskiego (1778 r.). 
Tłumaczył wiele librett i sztuk ob
cych, m.in.: Szekspira, Dide~ota, Les
singa, Moliera, Sheridana. Napisał 

kilka utworów własnych, z których 
najważniejsza jest opera „Cud mnie
many czyli Krakowiacy i Górale", z 
muzyką Jana Stefaniego, wystawio
na w marcu 1794 r., w czasie powsta
nia kościuszkowskiego,. odgrywająca 

doniosłą rolę w repertuarze narodo
wym w latach późniejszych. Do in
nych ważniejszych utworów Bogu
sławskiego należą: „Dowód wdzięcz
ności narodu" (1791), „Henryk VI na 
łowach" (1792), „Spazmy modne" 
(1797), „Iskahar król Guaxary"(l 797). 
Dzieła dramatyczne Bogusławskiego 
ukazały się w Warszawie (1820-23) 
w 12 tomach, nie obejmowały jednak 
całej jego twórczości; z 80 napisa
nych sztuk znalazło się tam 60 -
brak np. „Krakowiaków i Górali" (!). 

Jako aktor Bogusławski cieszył się 

wielką popularnością, szczególnie w 
rolach charakterystycznych. Zmarł 

23.VII.1829 roku w Warszawie. 

Nowość obrazu wsi u Bogusław
skiego ujawnia się szczególnie w jesz
cze jednym punkcie. Lud występuje 
jako gromada, ale gromada bez pana. 
Już nie na marginesie pańskiego ży
cia, na drugim planie, nie w zależ

ności od pana, w ucisku społecznym, 
ale na pierwszym planie, jako pełno
prawny bohater. To już lud wolny, 
nie uciskany, nie pragnący jałowego 
współczucia, ale lud pełen siły, zdro
wia moralnego, energii życiowej, 

świadomy swej wartości, gotowy 
walczyć o swe prawa, jeśli je ktoś 
zechce naruszyć. 

Kariera „Krakowiaków i Górali" 
nie ograniczyła się do życia literac
kiego czy teatralnego. Gdy w XIX w. 
coraz częściej pokazywano lud na 
scenie, ale po myśli warstw posiada
jących, fałszywie przedstawiano 
chłopów racławickich jako wiernych, 
pokornych poddanych - ludowi bo
haterowie . Bogusławskiego odbyli 
drogę odwrotną. Gdy teatry zarzuca
ły wystawianie „Krakowiaków i Gó
rali" - sztuka Bogusławskiego sama 
wędrowała do ludu, wchodziła w je
go życie. Piękne opisy obyczajowe 
tej komedio-opery znalazły z kolei 
odbicie w folklorze, wrosły w oby
czaje polskiego ludu. W zbiorach et
nograficznych z II połowy XIX w., 
które zgromadzili ni~strudzeni ba
dacze polskich obyczajów ludowych 
z Kolbergiem na czele, w opisach 
krakowskiego kuligu, wesela i in
nych ludowych obrzędów, spotyka
my wyraźne echa sztuki Bogusław
skiego - nie tylko w śpiewkaei:h, ale 
nawet w zachowanych w ludowej 
tradycji sylwetkach - Młynarza 
i Młynarki, Górali i Góralek, czy 
szydzącego Organisty. 

Kiedy po latach hitlerowskiej nie
woli stanęła do pracy scena narodo
wa - sięgnięto po piękną sztukę Bo-



gusławskiego. Przedstawienie „Kra
kowiaków i Górali" w Teatrze Wojs
ka Polskiego w roku 1946, w nowa
torskiej inscenizacji Leona Schillera, 
było jednym z pierwszych doniosłych 
wydarzeń teatralnych w Polsce Lu
dowej. Odrodzona scena polska fak
tem tym nawiązała do najlepszych 
tradycji naszej literatury i kultury 
narodowej, do najświetniejszych 

kart swego istnienia i swej narodo
wej służby. 

JAN STEFANI 

Urodził się w roku 1746 w Pradze; 
skrzypek i kompozytor pochodzenia 
czeskiego, od 1771 roku osiadły w 
Polsce. Był koncertmistrzem w or
kiestrze króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, a następnie kapel
mistrzem Teatru Narodowego. Autor 
wielu komediooper. Do najsławniej
szych należy opera, napisana na mo
tywach pieśni i tańców ludowych, 
„Krakowiacy i Górale". Zmarł 24 lu
tego 1829 roku w Warszawie. 
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WIEKI BRZMIĄCE MUZYKĄ 

Przypomnijmy teraz narodziny 
i wczesną historię opery w Polsce. 
Kronikarze ostrożni, pisząc o tym, 
zwykli cofać się w głąb dziejów nie 
dalej jak po dzień 11 lipca 1778 roku, 
kiedy na teatrum w sali Pałacu Ra
dziwiłłowskiego w Warszawie pierw
szy raz wystawiono pierwszą operę 
polską - „Nędza uszczęśliwioną" 

Macieja Kamieńskiego. Libretto do 
niej napisał Wojciech Bogusławski, 
przerabiając stosownie tekst „Kanta
ty'' ks. Franciszka Bohomolca, profe
sora warszawskiego Kolegium Jezui
tów, autora wielu różnych utworów 
scenicznych. 

Nie będąc uczonym historykiem, 
tylko publicystą, mam prawo do 
większej odwagi i dlatego· mogę sobie 
pozwolić na cofnięcie dziejów opery 
w Warszawie o jeszcze półtora wieku 
wstecz, mianowicie do roku 1628, gdy 
imć Stanisław Serafin Jagodyński 

przełożył na język polski i wydał li
bretto do opery „Wybawienie Ruggitł
ra z wyspy Alcyny'', dedykowanej 
królowi Władysławowi IV przez flo
rencką kompozytorkę, Francisz.kę 

Gaccani. Mało jest prawdopodobne, 
żeby opera z polskim tekstem wysta
wiana była wtedy na Zamku War
szawskim, jako że występowali tam 
śpiewacy i tancerze włoscy, sprowa
dzeni przez króla-melomana z Italii. 
Można sobie jednak wyobrazić, iż 

dostojne audytorium polskie słucha
ło „La Liberazione el.i Ruggiero 
dall'Isola d' Alcina" z polskim libret-

tern Jagodyńskiego w rąkach. Przy
najmniej więc o zalążku polskiej 
opery w stolicy naszego kraju mó
wić już chyba się godzi. Zwłaszcza, 
że opera - jako impreza - miała 
charakter stały. 

Król Władysław dużym nakładem 
kosztów urządzić kazał w lewym 
skrzydle zamkowym scenę przyspo
sobioną - jak na tamte czasy - nie
zwykle nowocześnie. Nadworny mu
zyk i zarazem budowniczy królewski, 
Adam Jarzębski, opisuje ją następu
jącymi słowy: „Mamże mówić o· sali, 
gdzie się odprawują wesela, i o pysz
nym teatrum, gdzie komedye i tra
gedye, i skoki włoskie wyprawują? 
Teatrum to jest z perspektywami, 
budowane zacnie w kolumny; tam 
kunszty podnoszą się i chodzą w dół, 
inne śrżbami w rozmaite obracają się 
strony; raz okazują ciemność z chmu
rami, znów przyjemną światłość z 
gwiazdami i planetami. Tam ujrzysz 
ogromne piekło i morze burzliwe, że
glują po niem łodzie, a syreny wy
pływające ślicznie śpiewają. Tu per
sony spuszczają się z nieba, inne wy
chodzą z ziemi. Raptem otwiera się 
drzewo, wyskakuje z niego osoba ca
ła w klejnotach, z utrefionym wło
sem i śpiewa jak anioł" . 

Pierwsze przedstawienie na Zam
ku Warszawskim odbyło się nieco 
później niż datowane jest libretto 
Jagodyńskiego, bo w roku 1633, ale 
następnie Opera Królewska działa aż 
do roku 1655, kiedy dopiero ulega 
likwidacji przez króla Jana Kazimie
rza, jako zbyt kosztowna w rujnują
cym dla skarbu państwa okresie wo
jen szwedzkich i kozackich. Aliści za 
panowania Jana III Sobieskiego Ope
ra znowu gra, choć sporadycznie, już 
to na Zamku w Warszawie, już to w 
WilanoWie. 

Kolejnym admiratorem przedsta-



wień operowych miał się okazać król 
August II Sas, który - pragnąc upo
wszechnić operę w naszym kraju -
wzniósł dla niej w Warszawie w ro
ku 1725 osobny gmach z bezpłatnym 
wstępem dla publiczności. Instytu
cja, nazwana „Operalnią", ulokowa
na była prz.y ulicy Królewskiej, tam 
gdzie następnie znajdował się gmach 
giełdy, zaś Antoni Magier, kronikarz 
starej Warszawy, tak oto teatr ów 
prezentuje: „Budowla była obszerna 
i wyniosła , zajmująca znaczną liczbę 

lóż, otaczających parter... Zajazd 
i wchód był od ulicy Królewskiej, 
wąska zaś ulica obok muru i daw
niejszej rajtszuli była drogą, którędy 
monarcha do teatru bywał noszony". 

Nowa Opera w Warszawie stała na 
wybornym pociomie, szczególnie w 
latach 1758-62 podczas pobytu w 
naszej stolicy znakomitego zespołu 
operowego z Drezna, jednego z naj
lepszych w ówczesnej Europie, pro
wadzonego przez Jana Adolfa Hasse
go. Wstęp na widownię był dla pu
bliczności bezpłatny, warszawiacy 
jednak, nie znający włoskiego i nie 
przyzwyczajeni do konwencji spek
taklów operowych, których mo·żna 
nie rnzumieć, poprzestając na słu

chaniu śpiewu i muzyki - omijali 
teatr królewski. Wobec tego - na 
rozkaz monarchy - zaczajeni pod 
teatrem hajducy łapali przechod
niów, siłą pako·wali na wido.wnię, Po 
czym baczyli, żeby nikt nie wymknął 
się z niej przed zapadnięciem kur
tyny. Za czasów Augusta III, jeszcze 
większego admiratora muzyki, spek
takle operowe nabrały dodatkowego 
blasku dzięki bajecznej wprost wy
stawie. Na scenie występowało dwie
ście i więcej osób jednocześnie, au
tentyczne złote i srebrne naczynia -
potrzebne jako rekwizyty - wypo
życzano ze skarbca królewskiego, zaś 

koszt jednego przedstawienia sięgał 
100 OOO talarów. Oszczędnością było 
tylko to, że dawano po dwa przed
stawieni.a tygodnio•wo i dwie premie
ry rocznie, ale z udziałem st~ muzy
ków grających w orkiestrze! 

Nie tym dwom wszakże obcym 
królom winniśmy prawdziwą wdzię
czność za po.pieranie opery w Polsce, 
lecz ich następcy - Stanisławowi 

Augustowi Poniatowskiemu, tak cią
gle jeszcze nie docenianemu anima
torowi narodowego życia kulturalne
go. W krótkim szkicu trudno podać 
bardziej szczegółowy przebieg wyda
rzeń, ograniczyć się trzeba do po
bieżnego jedynie rzutu oka, przypo
minając co najważniejsze daty i fak
ty. Tak więc szczególną zasługą ostat
niego monarchy jest zaprojektowa
nie i sfinansowanie gmachu Teatru 
Narodowego przy Placu Krasińskich, 
który otwarto uroczyście 7 września 
1779 roku, zresztą francuską operą 

komiczną Audinota, „Bednarz". 

Następnie jednak,' w tymże tea
trze, odbyło się wydarzenie kapitalne 
dla dalszego rozwoju polskiej opery 
narodowej, mianowicie prapremiera 
„Krakowiaków i Górali" Jana Stefa
niego, z tekstem napisanym przez 
dyrektora narodowej sceny, Wojcie
cha Bogusławskiego. A stało się to 
dnia 1 marca roku 1794. 

Wydaje się, że równie jak król 
Stanisław August nie docenianą i 
zbyt mało znaną ze swej trudnej 
i wspaniałej działalności postacią był 
ojciec naszego teatru, za życia zwany 
pospoliciej „antrepreneTem" - Woj
ciech Bogusławski. Z jakimiż ciągły
mi przeciwnościami musiał walczyć? 
Bogata socjeta warszawska nad ro
dzime przedkładała imprezy zagra
niczne, więc kiedy na konkurencyjną 



scenę w Pałacu Radziwiłłowskim zje
żdżała trupa operowa włoska, fran
cuska lub niemiecka, polska scena 
narodowa przy Placu Krasińskich 
grała przed pustą widownią, nie 
opłaceni aktorzy buntowali się, rzu
cali placówkę stołeczną dla pewniej
szych prowincjonalnych, a i chuda 
szkatuła królewska zawodziła dość 
często z subsydiami. Bywały dni, gdy 
na scenie dyrektora Bogusławskiego 
jawił się chór zło~ony z ... dwóch 
osób! Przecież jednak fanatyk sztuki 
narodowej nie ustępował, chOć w do
datku kraj~m wstrząsały coraz to 
nowe kataklizmy polityczne. Uparty 
Bogusławski podejmował kolejne 
próby ratowania swej imprezy, nie
pomny na nic, nieugięty, aż do roku 
1814, gdy przekazał teren działalnoś
ci zięciowi, Ludwikowi Osińskiemu. 
Jako aktor wystąpił ostatni raz pu
blicznie jeszcze w roku 1827, zmarł 
w roku 1829. 

Drugim z kolei mężem opatrwoś
ciowym dla Opery Warszawskiej 
miał się stać powołany w roku 1810 
przez Bogusławskiego na jej dyry
genta, a później - do roku 1840 -
samodzielny jej dyrektor, Karol 
Kurpiński. Rozbiory kraju, okupację 
pruską i wojny napoleońskie polska 
scena operowa w Warszawie prze
trwała z niezbyt długimi przerwami 
w występach, od strony twórczej 
umacniając swe istnienie na dobre. 
W jednym tylko roku 1808 odbyło 
się tu aż dziesięć prapremier oper 
polskich, w czym pięć dzieł Józefa 
Elsnera, dwa Jana Stefaniego i jedno 
Kurpińskiego, który „Jadwigą" i 
„Zamkiem na Czorsztynie" miał za
błysnąć dopiero mniej więcej dzie
sięć lat później. 

JERZY WALDORF 

(fragment felietonu ze zbio
ru „Zbuntowane uszy") 

prawdopodobnie nie jest identyczny 
z tekstem marcowej premiery 1794 r. 

W walce Stacha o ukochaną Basię 
i w wynikłym z tego konflikcie mię
dzy Krakowiakami i Góralami trud
no dziś odczytać kontury ówczesnych 
konfliktów społecznych czy politycz
nych. l\foże widzowie pierwszych 
przedstawień lepiej potrafili rozszy
frować jakieś aluzje polityczne w 
dialogach bohaterów sztuki. Są jed
nak takie partie utworu, które w róż
nych zachowanych wersjach tekstu 
utrzymały wiele żywych i łatwych 
do odczytania. myśli i aluzji politycz
nych. To arie, piosnki chłopów kra
kowskich czy studenta Bardosa. One 
to, wiążąc się niekiedy bardzo luźno 
z akcją sztuki i głównymi wątkami, 

były zmienną i stale zmienianą czę
ścią tekstu sztuki. 

Literatura polska przed Bogusław
skim niejednokrotnie już sięgała do 
tematyki ludowej, ale w tym zesta
wieniu dopiero widać miarę nowa
torstwa autora „Krakowiaków i Gó
rali". Literatura nurtu realistyczne
go podejmowała próby ukazania wsi 
i jej życia, ale w sposób ograniczony, 
fragmentarycznie. Pokazywano chło
pa, ale jako pokornego sługę pań

skiego, a pana - również wbrew 
prawdzie - jako dobrotliwego ojca 
swych poddanych. W wieku XVIII 
wśród poetów polskich bardzo spo
pularyzowała się sielanka, gatunek 
literacki, który miał służyć właśnie 
opiewaniu życia wiejskiego, ale uka
zując je według ustalonych schema
tów, przedstawiał życie chłopów fał
szywie, jako beztroskie i szczęśliwe. 

Charakterystyczne, że to właśnie 

teatr Oświecenia, nastawiony nie na 
użytek dworski, ale na odbiorcę z 
niższych - w ówczesnym porządku 
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30-LECIE 

PAŃSTWOWEJ 

OPERETKI 

ŚLĄSKIEJ 

W GLIWICACH 
Pierwszą premierę, którą bylti 

„Kraina uśmiechu" Franciszka Le
chara, przygotowali: Zbigniew Lip
czyński - dyrygent, długoletni chór
mistrz Opery Sląskiej w Bytomiu, 
kompozytor wystawionej późnie; 
„Białej wilczycy"; Bolesław Fotygo
-Folański, reżyser Opery Sląskiej, 
postać malownicza i bezgranicznie 
oddana teatrowi; Tadeusz Gryglew
ski, scenograf. Kierownikiem artys
tycznym był przez krótki czas, ulu
bieniec publiczności - Zbigniew Sa
wan. 

Oficjalna praca nad przygotowa
niem „Krainy uśmiechu" rozpoczęła 
się dnia 1 lipca 1952 roku. 
„Pracowaliśmy z zapartym odde

chem, w trudnych warunkach - pi
sał Zbigniew Lipczyński w swych 
wspomnieniach „Trzy lata operetki" 
(„Opera Sląska 1945-1955"). - Po
mieszczenie naszego teatru, szumnie 



nazwane „gmachem operetki:' dale
kie było od ideału, Całość składała 
się z tvidown,i, sceny (to ch yba - po
wi~cie - najważniejsze) i kilku ma
lutkich pokoików biurowych , które 
wieczorem zamieniano z konieczno.ści 
na garderoby dla aktorów dojeżdża
jących do t~tnt.. Ciasnota nie do. 
wiary. Nie peszyło to nas wcale, nikt 
zresztą nie przypuszczał, że stan ten 
nieprędko ulegnie zmianie, bo obie
cywano wiele, a my, niezłomni opty
miści, wierzyliśmy w te obietnice. 
Miejska Rada Narodowa Gliwic 
przydzieliła nam chwilowo świetlicę 
przy jednej z sąsiednich ulic, gdzie 
mógł pracować balet. Lekcje solistów 
odbywały się w Szkole Muzycznej, 
która udzielała nam gościny na czas 
wakacyjny. Chór przygotowywał się 
w „sali bufetowej", gdzie wstawiono 
fortepian, orkiestra próbowała w pa
larni, a poza tym korzystaliśmy ze 
sceny na prawach sublokatora, zależ
nego od grymasów przyjezdnych 
gości. Nie traciliśmy jednak zapału. 
Z próby na konferencję, z lekcji na 
audycję (przesłuchania odbywały się 
w dalszym ciągu, bo jeszcze wciąż 
kompletowaliśmy zespół) - to zno
wu jazda do Bytomia, gdzie pracow
nie Opery pełną parą przygotowy
wały kostiumy i dekoracje - a po
tem z powrotem do Gliwic na próbę. 
Nikt nie mógł narzekać na brak 
urozmaicenia. Doba wydawała się za 
krótka, dzień za dniem uciekał - a 
choć tu i ówdzie wkradały się niepo
rozumienia, choć ten i ów popadał w 
chwilowe zwątpienie - nad wszyst
kim górował jeden refren: premiera 
musi się udać ... i to w terminie! 
I udała się. Zespół nasz przeżył swój 
wielki dzień ... ". 

Na gliwickiej scenie kurtyna posz
ła pierwszy raz w górę w dniu 11 
października 1952 roku. W tej pa
miętnej premierze wzięli udział: Jan 
Ko·rczyński - hr. Lichtenfles, Maria 
Artykiewicz - Liza, Zygmunt Łu
czak - hr. Gustaw, Maria Pofoko
wa - Ciotka, Witold Ermow - ks. 
Su Czang, Xenia Grey - Mi, Anto-

n.i W olny - Czang i Antoni K aczo
rowski - Eunuch., Miarą powodze
nia „Krainy uśmiechu" jest wysta-:
wienie je j 196 razy. 

Od tego czasu Państwowa Operet
ka Śląska w Gliwicach wystawiłci 97 
J)Temier, dając prawie 9 00-0 prz.e4-
stawien dla przeszło 7 200 OOO wi
dzów nie tylko ze Śląska i Zagłębia, 
ale goszcząc także w Warszawie, Ło
dzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Szcze
cinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Krako
wie, Chrzanowie, Oświęcimiu, Cie
szynie, Wrocławiu, Opolu, Racibo
rzu, Jeleniej Górze, Kudowie, Czę
stochowie, Kielcach, Starachowicach. 
Spektakle Operetki Śląskiej zna 
również publiczność Czechosłowacji. 
Zespól wyjeżdżał piętnaście razy do 
takich miejscowości jak: Ostrawa, 
Karwina, Ha.wirzów, Trzyniec i Oło
muniec, a w 1971 roku wys tawił w 
Pradze, w ramach Miesiąca Kultury 
Polskiej komedio-operę Stanisława 
Moniuszki „I deal". 

Przez scenę gliwickiej operetki 
przewinęło się wiele gwiazd i ulu
bieńców publiczności, choćby wy
mienić tylko: Wandę Polańską, Ma
rię Artykiewicz, Irenę Brodzińską, 
Leokadię Zienko, Marię Gabrielli, 
Barbarę Nieżychowską, Hannę Rut
kowską, Aleksandra Sawina, Ryszar
da Wojtkowskiego, Witolda Michel
skiego, Stanisława Ptaka, Ludwika 
Koprzywę, Józefa Orawca, Edwarda 
Szteja. Zespół Operetki Śląskiej miał 
szczęście pracować ze znakomitymi 
realizatorami: reżyserowali m.in. -
Bolesław Fotygo-Folański, Witold 
Zdzitowiecki, Jerzy Zegalski, Roman 
Niewiarowicz, Eugeniusz Poreda, 
Zbigniew Sawan, Danuta Baduszko
wa, Józef Słotwiński, Mieczysław 
Daszewski, Jadwiga Marsa, Wojciech 
Boratyński; kierownikami muzycz
nymi byli m.in. - Jerzy Sillich, Wi
told Rowicki, Karol Stryja, Zbigniew 
Lipczyński, Bolesław Ocias, Stani
,;law Tokarski; a choreografami -
Feliks Parnel, Stanisław Miszczyk, 
Stanisława Stanisławska, Mikołaj 

Kopiński, Barbara Bittnerówna, Ma
ria Surowiak.., Mar·ta Bochenek , Bog
dan Walczyński; scenografię twarzy
li m.in. - T adeusz Gryglewski, Bo
lesław Kamykowski, Jerzy Ukleja, 
Anna Rachel, Wiesław Lange, Kazi
mierz Wiśniak, R yszard Winiarski, 
A'dam Kirian, Liliana Jankowska, 
Teresa Darocha, Wojciech Zieleziń
ski, Jerzy Kłosowski. 

Obecnie zespół solistek i solistów 
liczy 26 osób. Są to: Kinga Chełmiń
ska, Elżbieta Konieczna, Danuta 
Orzechowska, Stella Osuchowska, 
Elżbieta Pilszak, Krystyna Starościk, 
Krystyna Westfal, Anna Wilczyńska, 
Elżbieta Wodecka, Halina Zmarzlik, 
Jan Ballarin, Jan Chmaj, Jan Maria 
Dyga, Jerzy Gościński, Andrzej Gór
ski, Jacek Labuda, Jerzy Michalus, 
Marceli Pałczyński, Józef Pawlik, 
Wiesław Płonka, Witołd Polak, Jerzy 
Poloczek, Henryk Polus, Jerzy Poty
ka, Michał Sienkiewicz, Jerzy Siw
czyk, Jerzy Śledziński. Solistami ba
letu są: Zbigniew Karlikowski, Ma
rian Kołodziej, Paweł Matuszczyk 
i Edward Szpotański. 

W jubileuszowym sezonie nastąpi
ła zmiana dyrekcji i kierownictwa 
artystycznego Państwowej Operetki 
Śląskiej. Odszedł Stanisław Tokar
ski, długoletni dyrektor Operetki 
Śląskiej (objął kierownictwo Pań
stwowego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Sląsk" ). N owym dyrektorem i kie
rownikiem artystycznym został doc. 
Zbigniew Kalemba, kompozytor i 
dyrygent, wykładowca w katowic
kiej Akademii Muzycznej. 

Morze nazwisk! Ci ludzie, oraz 
wielu, wielu innych, których nie spo
sób wymienić w tej skromnej publi
kacji, tworzyli przez 30 lat TEATR, 
najbardziej popularny i powszech
ny TEATR, czego dowodem jest pra
wie zawsze pełna widouniia. 

Tak o tym teatrze pisał poeta 
i prozaik, wieloletni kierownik lite
racki Operetki Śląskiej, Stanisław 
Horak: „Łatwo jest pisać o tym, co 
wielkie, uznane i raz na zawsze zam-

knięte. O Molierze, Szekspirze, Mo
zarcie i słynnych operach i dziełach 
teatralnych, które zadecydowały o 
ludzkiej mentalności i - w jakiś 
sposób - ukształtowały artystyczne 
gusty setek tysięcy i milionów ludzi. 
Tnui.nłej t>kreśhć słottiumti ·to, c-o %"
szcze żywe, co się każdorazowo od
radza i z czym zarówno krytyka te
atralna czy muzyczna, a szczególnie 
widz, nie mogą sobie poradzić. Bo 
właśnie operetka, komedia muzyczna 
i współczesna odmiana tego gatun
ku - musical - wymykają się zaw
sze jakimś jednolitym i ustalonym 
ocenom, gdyż z niewiadomych przy
czyn przyciągają do siebie ludzi obe
znanych z muzykq, literaturą, a rÓW'
nocześnie stanowią źródło radości 
dla widza, który pierwszy raz styka 
się ze sztuką. Był czas, kiedy temu 
gatunkowi teatru wróżono upadek, 
kiedy zarzucano mu płytkość i nie
przydatność w dobie, która obfituje 
w niepowtarzalne zjawiska społecz
ne, techniczne, naukowe, i w której 
człowiek dysponuje już częścią kos
mosu. Niesłuszne okazały się takie 
wróżby. Bowiem człowiek, szczegól
nie ciężko pracujący i zmuszony do 
codziennego rozwiązywania trud
nych problemów życia, domaga się 
nie tylko dzieł ukazujących rzeczy
wistość, lecz potrzebuje uśmiechu, 
chwili wytchnienia i momentu, choć
by krótkiego, który pomoże mu prze
nieść się wyobraźnią, jak dziecku, w 
świat bajeczny, iluzoryczny, w świat 
łagodny, w którym wszystko dobrze 
się zaczyna i dobrze kończy". 

Wracając jeszcze do statystyki, 
chociaż raz, z okazji jubileuszu, 
chcielibyśmy przedstawić tytuły 
premier zrealizowanych na gliwic
kiej scenie. Jest to zestaw prawie 
wszystkich najwybitniejszych utwo
rów przeznaczonych dla teatru mu
zycznego: operetek, musicali, kome
dii muzycznych - są także bajki 
muzyczne przeznaczone dla najmłod
szej widowni ... 

MICHAŁ WRONSKI 



Rok 195Z 
F. Lehar „Kraina uśmiechu" 

Rok 1953 
F. Schubert „Domek trzech dziewcząt" 
F. Lehar „Wesoła wdówka" 
J. Milutin „Trembita" 

Rok 195ł 
E. Kalman „Księżniczka czardasza" 
J. Offenbach „Orfeusz w piekle" 
I. Dunajewski „Swobodny wiatr" 

Rok 1955 
J. Strauss „Zemsta nietoperza" 
J. Gilbert „Cnotliwa Zuzanna" 

Rok 1956 
W. Mozart „Dyrektor teatru" 
R. Friml „Rose Marie" 
K. Loube „Przygoda w Rio" 

Rok 1957 
R. Friml „Król włóczęgów" 
W. Rudziński „Rozbitkowie z Kalipso" 
R. Heuberger „Bal w operze" 

Rok 1958 
W. Youmas „No, no, Nanette" 
J. Offenbach „Słomkowy kapelusz" 
P. Abraham „Tangolita" 
B. Brzezińska „Zaczęło się w banku" 

Rok 1959 
J. Strauss „Baron cygański" 
J. Offenbach „Jadzia wdowa" 
Z. Lipczyński „Biała wilczyca" 
E. Kalman „Bajadera" 
N. Dostał „Clivia" 

Rok 1960 
St. Moniuszko „Nowy Don Kichot" 
G. Kramer „Dobranoc Bettino" 
P. Abraham „Kwiat Hawai" 
F. Herve „Nitouche" 

Rok 1961 
J. Milutin „Pocałunek Czanity" 
R. Benatzky „Rozkoszna dziewczyna" 
O. Strauss „Czar walca" 
C. Porter „Cancan" 

Rok 1962 
P. Abraham „Wiktocia i jej huzar" 
J. Offenbach „Perfumy paryskie" 

Rok 19&3 
B. Lane „Tęcza Finiana" 
K. Zeller „Ptasznik z Tyrolu" 

Rok l96ł 
M. Drobner „Farfurka królowej Bony" 
Delgade-Sylvain „Nie ma czasu na mi

łość" 

L. Fall „Rozwódka" 

Rok 1965 

J. Strauss „Noc w Wenecji" 
R. Friml „Trzej muszkieterowie" 
R. Hadżijew „Cuba mi amor" 

Rok 1966 

C. Porter „Daj buzi Kate" 
K. Millocker „Gasparone" 
G. Natschinski „Mój przyjaciel Bunbury" 

Rok 1967 

B. Sielicki „Dama od Maxima" 
J . Strauss „Wesoła wojna" 
W. Dolidze „Keto i Kote" 

Rok 1968 

E. Kalman „Hrabina Marica" 
G. Kramer „Niedziela w Rzym.ie" 
J. Offenbach „Piękna Helena" 

Rok 1969 

M. Jary „Nicole" 
St. Moniuszko „Ideał" i „Na kwaterunku" 
J. Offenbach „Wielka księżna Gerolstein" 

Rok 1970 

J . Podobiński „Genialny kamerdyner" 
F. Lehar „Hrabia Luxemburg" 
M. Laigh „Człowiek z La Manchy" 

Rok 1971 

J . Lawina-Swiętochowski „Panna wodna" 
J . Strauss „Wiedeńska krew" 
M. Strelnikow „Niewolnica" 

Rok 1972 

T . de Molina „Zielony gil" 
J. Herman „Hello, Dolly" 

Rok 1973 

F. Lehar ,,Paganini" 
G. Gershwin „Szalona dziewczyna" 
R. Sielicki „Diabeł nie śpi" 
J. Offenbach „Zycie paryskie" 

Rok 197ł 

L. Falla „Róża Stambułu" 
W. Rudziński „Żółta szlafmyca" 
V. Brazda „Zalotnicy" 

Rok 1975 

J. Podobiński „Sprzedany talent" 
F. Lehar „Cygańska miłość" 
F. Loewe „My fair lady" 

R ok 1976 

J. Gilbe·rt „Cnotliwa Zuzanna" 
J. Tomaszewski „Kaper królewski" 
J. Milutin „Niespokojne szczęście" 

Rok 1977 

P. Burkhard „Fajerwerk" 
L. Matejka „Rumcajs" (bajka dla dzieci) 
F. Lehar „Wesoła wdówka" 
M. Bałucki „Klub kawalerów" 

muz. J. Derfel 

Rok 1978 

Ch. Lecocq „Córka pani Angot" 
B. Lakatos „Ballada cygańska" 
W. Bogusławski „Krakowiacy i Górale", 

muz. J . Stefani 
A. Bloch „Skrzypcowa dusza" (bajka) 

Rok 1979 

O. Nedbal „Polska krew" 
J. Strauss „Zemsta nietoperza" 
Z. Kowalowski, M. Wroński „Zaczarowa

na rakieta" (bajka) 

Rok 1980 

E. Bryll „Na szkle malowane" 
muz. K. Gaertner 

R. Sielicki „Przygody dobrego wojaka 
Szwejka" 

F. Lehar „Giuditta" 
B. Mokrousow „Róża wiatrów" 

Rok 1981 

E. Kalman „Księżniczka czardasza" 
M. Sart „Romans paryski" 
St. Moniuszko „Karmariiola" 
M. Wroński „Przygoda zegara", 

muz. Z. Kowalowski (bajka) 

Rok 1982 

E. Kalman „Bajadera" 
J. Strauss „Król walca" 
G. Jarno „Krysia leśniczanka" 
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