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„W towarzystwie rej wodzi Zagłoba, pasożyt 
żyjący cudzym koszłem... łgarz i samochwał, 
a tym samym tchórz, ale równocześnie arcy
spryciarz, który dzięki swym „fortelom" umie 
wynieść całą skórę z sytuacji nawet najtrud
niejszych. Potomek figur takich jak żołnierz 
samochwał Plauta, Sir John Falstaff Szekspira, 
poniekąd nawet Papkin Fredry„. Bezdomny 
włóczęga o przeszłości, do której woli się nie 
przyznawać. Zagłoba ma jednak pewne cechy, 
które jednają mu przyjaźń ludzką. Oto przy
wiązuje się do osób mu życzliwych i życzliwość 
tę odpłaca nie tylko przysługami, ale mimo 
tchórzostwa zdobywa się na bohaterstwo„. Ten 
swój sarmancki charakter występujący również 
w języku, Jan Onufry Zagłoba herbu Wczele 
zawdzięcza niewątpliwie swoim żywym mode
lom, z których dwa co najmniej znamy nieco 
bliżej. Jednym z nich był przyjaciel kalifornijski 
autora, kapitan Ralf Piotrowski; jego portrecik 
rysunku Sienkiewicza mógłby zdobić książkę 
o Zagłobie; jego powiedzonka„. weszły do słow
nictwa Zagłoby, jego dowcipy żyją w powieści. 
A jeśli ocalały i kiedyś doczekają się druku li
sty Kazimierza Szetkiewicza, teścia pisarza, 
ukażą one zapewne facecjonistę wysokiej klasy, 
który był niewątpliwie drugim żywym prototy
pem starego Zagłoby". 

Julian Krzyżanowski 
„Twórczość Henryka Sienkiewicza" 

I~ 
ie sposób pisać o tradycjach adap
tacji utworów Sienkiewicza na sce
ny bez poruszenia zagadnienia, któ
re leży u źródeł tego niezwykłego 

naprawdę zjawiska, jakim był istny 
zalew najrozmaitszych dramatyzacji 
dzieł autora „Trylogii". 

Otóż gloria otaczająca postać Sienkiewicza na przeło
mie wieku XIX i XX jest dla współczesnego czytel
nika prasy tamtego okresu rzeczą w najwyższym sto
pniu zaskakującą. Zaskakującą nie przez swoje ist
nienie, do dziś bohaterowie trylogii w konkursach 
„Dookoła Swiata" plasują się na pierwszych miejscach, 
daleko w tyle pozostawiając Roberta Jordana i Lorda 
Jima, nie przez swoje nasilenie, lecz przede wszyst- · 
kim dzięki osobliwej atmosferze tego narodowego 
kultu. 

Aby oddać ten klimat trzeba uciec się do chwytu, 
który być może wyda się profanacją wielkiego pisa
rza. Oto Sienkiewicza czczono tak, jak dziś - nasto
latki czczą Zofię Loren, kibice sportowi Józefa 
Schmidta, a intelektualiści subtelną prozę Jana Pa
randowskiego. Z tym oczywiście, że elementy wszyst
kich tych postaw estetycznych zlewały się razem two
rząc konglomerat, którego dominującym akcentem by
ło po pierwsze - uwielbienie, po drugie - uwielbie
nie i po trzecie - uwielbienie. W roku 1902 dwaj 
wybitni uczeni proponowali, aby odkrytki pocztowe 
przemianować na quovadistki, na cześć Sienkiewicza 
oczywiście. W tymże samym roku 1902 na warszaw
skim rynku pojawiła się woda stołowa „Ursus" z Oblę
gorka, tudzież papierosy „Zagłoba" („dziesięć sztuk -
6 kopiejek, 5 sztuk - 3 kopiejki"), zaś pewien rze
mieślnik podarował twórcy Trylogii zegar w „stylu 
zakopieńskim'', którego tarczę zdobił widok Oblęgor
ka, dwanaście cyfr zastępowały kolejno litery naz
wiska i pierwsza litera imienia Mistrza, szczyt zaś 

wieńczył artystycznie kolorowany portret ~ienkiewi

cza. Ofiarowywano Sienkiewiczowi złote pióra, w dniu 
jego Jubileuszu jedna z gazet wydala dlań specjalny 
numer drukowany na białym jedwabiu, każda wzmian
ka o jego podróżach, chorobach, o jego planach twór
czych spowita była w kwieciste zdania, w których 
określenie „geniusz" stało się nieomal synonimem naz
wiska. Sam Sienkiewicz, człowiek raczej unikający 

wszelkiej ostentacji i pompy, do ostateczności udrę

czony tymi hołdami napisał kiedyś w liście do szwa
gierki: „Bylem wszędzie przedmiotem czci - nie po
wiem bałwochwalczej, bo dostarczyłbym twemu ję

zyczkowi powodów do złośliwych powiedzeń - ale 
pogańskiej. Wracając do Poznania prosiłem Godlew
skiego, żeby mi powiedział parę słów grubiańskich, 

a to w tym celu, abym doznał ulgi". 

• • • 



l~I 
„Jest rzeczą jasną, że popyt na sceniczne przerób

ki Sienkiewicza byl ściśle uzależniony od jego slawy, 
kolosalnej poczytności i tego oddźwięku, jaki każde 

słowo ubóstwianego pisarza znajdywało w spoleczeń

stwie. Tylko na gruncie tej popularności, popularności 

prawdziwie bez precedensu, mogly wyrosnąć i cieszyć 

się nieslabnącym powodzeniem oparte na jego dzielach 
utwory dramatyczne, których imię - legion. Wystar 
czy powiedzieć, że w latach 1900-1901, a zatem w cią
gu dwóch sezonów, w samej Warszawie odbylo się 

6 premier osnutych na dzielach Sienkiewicza". 

• * • 

„ ... Na ogól jednak przyznać trzeba, że osiągając 

gorsze lub lepsze rezultaty, adaptatorzy obchodzili się 
z Sienkiewiczem mniej bezceremonialnie. A zadanie 
mieli trudne, gdyż teatr, dla którego pisali, był teatrem 
w erystycznym, doslownym. Mimo wszystkich cudów 
swojej dziewiętnastowiecznej techniki, nie umial ope-

. rować skl;'ótem dekoracyjnym, sytuacyjnym, myślowym. 

Zaś publiczność nie przychodziła na Sienkiewicza że

by myśleć, przychodziła, żeby sobie przypominać. I tak 
wiedziała lepiej, znała całego Sienkiewicza na wy
r ywki. Każdy z widzów przynosił do teatru wlasny 
obraz bohaterów, wlasne przeżycia, własne wyobraże

nia''. 

• * • 

„Mimo wszystkie swoje slabości, dramatyzacje Sien
kiewicza zawsze mogły liczyć na przychylność publicz
ności. Jego nazwisko na afiszu bylo magnesem ścią

gającym tłumy -zarówno do cyrku Cinissellich, gdzie 
w roku 1896 pokazywano widowisko pt. „Quo vadis", 
jak i do wytwornych lóż Rozmaitości lub Teatru Wiel
kiego, w którym w roku 1910 odbyla się premiera ope
ry Nougres'a pt. „Quo vadis". Opera ta nie była zresz
tą jedynym utworem muzycznym, z librettem opar
tym na motywach sienkiewiczowskich. 

W roku 1902 wystawioI}o we Lwowie dramat mu
zyczny pt. „Pan Wołodyjowski". Istniała także ope
rowa przeróbka „Krzyżaków" a znany muzyk Nowo
wiejski skomponował kantatę pt . „Quo vadis". 

Fragmenty z „Tradycji sceniczny ch 
adaptacji dzieł Sienkiewicza w P ol
sce" Anny FłZZer 

- Niedługo rozpoczną się zdjęcia do „Potopu" ... 
- O, o tym się nie da powiedzieć w jednym zda-

niu! Już przy „Panu Wołodyjowskim" miałem za
strzeżenia co do ustawienia tej postaci w scenariu
szu - ale· machnąłem . ręką. Po przeczytaniu sceno
pisu „P.otopu", co wcale nie było łatwe, bowiem fil
mowcy niechętnie widzą takie zaglądanie do ich kuch
ni - mam ochotę protestować. Już nie w obronie 
siebie jako aktora, lecz Zagłoby. Pan Zagłoba w tym 
scenopisie pozbawiony został nie.omal wszystkiego, co 
decyduje o charakterze tej arcypostaci. Gdzie forte
le? Gdzie samochwalstwo, gdzie · jędrne anegdotki, 
niepowtarzalny język? Nie możemy przecież zrobić 
z niego bohatera bez skazy i zmazy - bo to nie bę
dzie Zagłoba. 

Film przez dwadzieścia lat nie umiał znaleźć dla 
mnie roli, żadnej poza Zagłobą. W telewizji przecho
dzę od postaci do postaci, specjalnie po Zagłobie z~
grałem w widowisku Antczaka „Epilog norymberski" 
Goeringa, żeby pokazać, iż nie jestem na ekranie ak
torem jednej roli. Ale skoro tymczasem dla filmu je
stem tylko Zagłobą - chcę wymagać, żeby stworzono 
mi pełną możliwość zagrania tej postaci tak, żeby 
była zgoona z intencjami Sienkiewicza. I jeszcze 
jedno - trylogia nieprędko doczeka się następnej 
wersji filmowej, mój Zagłoba na lata będzie w wyo
braźni widzów kinowych konkretyzował tę postać. 
Chciałbym, żeby ta konkretyzacja była możliwie naj
ciekawsza, najbardziej pełna i wielowarstw.owa. 

Z wywiadu z Mieczysławem Pawlikowskim 
(„Zwierciadło") 

Na zdjęciu: Krystyna Królówna 
Mieczysław Pawlikowski 

==========~;n;i. 

- Ten Sienkiewicz już tak pisze, 
że albo wszyscy placzą jak na po
grzebie, albo śmieją się jak na we
selu ... 

(Chłop z Lomżyńskiego 1907) 



Boki zrywano na „sobotach" u Leów, gdy „major" 
Olendzki sięgał pamięcią do wspomnień wojennych. 
ów „major" przylgnął do niego z czasów studenckich 
i tak został. Wydaje się, że Olendzki uwierzył z bie
giem lat, że podczas powstania był majorem. Opo
wiadał o powstaniu, a Sienkiewicz nieraz pociągal go 
za język. Warto było słuchać, patrzeć na Olendzkiego, 
gdy wpadł w ferwor lgarstwa. Pysk miał major oso
bliwy - marsowy, z olbrzymimi wąsiskami, ale do
broduszny przy tym i pogodny; w oczach zaczepne 
błyski i wesolość jednocześnie. l..gal zwykle na słodko. 
Ostatnio uraczył gości Leów historyjką, którą przery
wano mu wybuchami śmiechu. 

- Więc jak to było? - dopytywał się Sienkiewicz. 
- W jechałeś, major, do lasu. .. I co dalej? 

Olendzki skinął głową. 
- W jechalem do lasu - podjął. - Bylem sam jak 

palec. Szwadron mój o dobre cztery wiorsty. Mam, uwa
żacie państwo, pilne rozkazy. Jadę dobrym kłusem, to 
znów galopem, na przemian. Zimno, bo to początek 
marca. Otóż wyjeżdżam na skraj lasu i naraz wi
dzę ... 

- Co pan zobaczyl? - wtrącila niecierpliwie pani 
Leo. -

- Sotnię kozaków - wyjaśnił Olendzki ze spoko
jem. - Cala sotnia zastąpiła mi drogę. 

- I cóżeś, major, zrobił?! - wykrzyknął Sienkie
wicz. 

Major uśmiechnąl się skromnie. 
- Wyciągnąłem szablę i ruszyłem naprzód - od

powiedzial. 
- - A Kozacy? 

Niedbałym gestem ręki Olendzki dal do zrozumienia, 
że jeżeli nie legli pokotem, to pierzchli z placu boju. 

Olendzki mial fantazję. Może dlatego należal do 
niewielu „dowiarków" , darzących zaufaniem pana Sien
kiewicza w TtOWej jego roli - autora powieści histo
rycznej. Olendzki zademonstrował, w jaki sposób Za
głoba mógl się uwolnić, gdy związano go w kij do 
wlasnej szabli. Olendzki zasłużył się, bo wymyślił no
wy tytul dla „Wilczego gniazda": „Ogniem i mieczem" . 

Stefan Majchrowski 
„Pan Sienkiewicz" 

I 
I 

• 

I 

„ 

..•.••.••• „ ...••.•.• 

Czyż „Ogniem i Mieczem" mo
głoby być czytane w salonie, 
choćby tylko między mężczyzna-

• mi, którzy uszy swoje szanują? 
(Z. Kaczkowski 1884) 

* * * 

1Jowieść ta piękną jest 

wszędzie, nigdy lrywiafnq. 
(A. Potocki 1903) 

* * * 
T"fllogia ,,zbłądziła pod strzechy". 

Zaden inny utwór nie odegrał tak 
wieUcłej roli w procesie ultoiadamia-
nia narodowego. 

(.J. ChrzanOWllkl) 

* * * 
Co roku z konieeznośei i • en

tuzjazmu biorę te tomy do ręki. I pro
szę: końc:zy się na tym, że m6w o;y
tam od deski do deski. 

(Naucąclel z Leszna 1959) 

* * * 
Czego ta psiamia chce ode mnie -

to, żem porządną powieść napisal? 
(H. Sienkiewicz 1889) 

* * * 
Gdyby Sienkiewicz wziął za temat 

nie tylko wojnę kozacką, ale nawet 
kawałek cegły - jeszcze wywołałby 
wrażenie i był rozchwytywany„. 

(B. Prus 188ł) 

* 

i 
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POCZĄTEK 
połowa całości 

- Danuta Baduszkowa 
OSOBY: - Wanda Maciejewska 

(na zdjęciu) 

(Pokój w mieszkaniu pani dyrektor. Noc. Przyćmione 
światlo lampy i migoczący płomyk monstrualnej świe
cy. Na stoliku książki, szklanki i stos niedopałków. 

BADUSZKOWA: Jeszcze jedna herbata, pani Wando? 
MACIEJEWSKA: Chyba już nie. Gdzie ja mam za
pałki? 
B. : Proszę odpalić od płomyka świecy. To podobno 

rozjaśnia myśli... 
M.: Oby ... 
B.: Pomoglo? Decyduje się pani? 
M.: Trzeba się zastanowić. To karkolomna decyzja. 
B.: Czy nie dość długo się zastanawiamy? 
M.: No, ja dopiero od dziesięciu godzin, pani Danusiu. 
B.: Ale ja od dziesięciu lat. 
M.: Niemożliwe! Jak to? 
B.: Czy mamy zawsze tylko wystawiać Falstaffa? Zu

pełnie jakbyśmy nie mieli równie barwnego, a wła
snego bohatera. Potrafili Włosi unieśmiertelnić 
w muzycznym teatrze szekspirowskiego Falstaffa. 
Spróbujmy pokazać naszego Zaglobę. Trzeba zresz
tą przyznać, że do wątków sienkiewiczowskiej 
Trylogii, równie wielkiej jak popularnej, nieraz 
już teatr siągał. 

M.: Teatr muzyczny? 
B.: Były i takie próby, zresztą nie tylko u nas. Ale 

ich dawne, werystyczne formy dziś byłyby nie do 
strawienia. Ja myślę o musicalu. 

M.: Obcy wynalazek! . 
B. : Przyjął się u nas jednak i coraz szerzej zdobywa 

nasze sceny. 
M.: A historyczna fabula? 
B.: O, na Zachodzie powstają bardzo liczne musicale 

z fabułą historyczną! Musical to forma niesłycha
nie elastyczna, pozwalająca na wszelkie dowol
ności tematyczne i ~ompozycyjne. Więc? 

M.: Oni um1eJą to przyprawiać! 
B.: Więc mamy czekać spokojnie aż pojawi się u nas 

w przepięknym opakowaniu Zagłoba z importu 
i wtedy dopiero... poszukamy tłumacza... · 

M.: Nie!!! To nasz imć pan Zagłoba! ! 
B.: Nareszcie! - Może teraz herbaty? 
M.: Chwileczkę! To dlaczego pani dziesięć lat z tym 

zwleka? 
B.: Długo wahałam się, czy mój teatr sprosta. Teraz 

wiem, że nadszedł odpowiedni moment. Zespól do
rósł już do tego. Mamy przy tym najcharaktery
styczniejsze postaci. Mamy w tej chwili Podbi
piętę, Bohuna, no i Zagłobę! Wszystko gra - tyl· 
ko grać! Więc, jak? 

M.: Tym razem nie powiem - nie! 
B.: Wreszcie! No, to za dwa lata premiera! 
M.: Ależ ja mówię o herbacie! Aż wstyd - piąta 

szklanka ... 
B.: Bo to i piąta nad ranem ... 
M.: Zmarnowana noc, jeśli nic z tego nie wyjdzie. 
B. : Nie zmarnowana, bo wyjdzie! Proszę, toaścik her-

batą pod Zagłobę! I nie ma co dłużej rozważać 
„czy" tylko z punktu myśleć „jak". Bo ja to i tak 
wystawię!!! 

M.: Co za kobieta!!! Ale dlaczego pani agituje wła-
śnie mnie?! 

B.: Pani adaptowała 'przecież Trylogię na scenę. 

M.: Dla teatrów dramatycznych. 
B.: Ale ma pani na sumieniu także komedię mu

zyczną. 

M. : We współczesnej szacie. 
B.: Pisał pani jednak piosenki do sztuk Machiavella 

i Rostanda. Takie podstylizowane starocie, tak? 
M.: Ale w przypadku Zagłoby rzecz jest niesłychanie 

skomplikowana. Proszę tylko pomyśleć: bohatero
wie żYją w XVI! wieku, autor opisuje ich w XIX
tym, a librecista ma ich ożywić na scenie w wie
ku XX-tym, dla współczesnego odbiorcy. Więc jak 
to zrobić, j a k? 

B.: Nareszcie - „jak"! To już coś! 
M.: Trzeba przyznać, propozycja jest kusząca, ale ... 
B.: O wszelkich „ale" to już ja będę myśleć. Pani 

rzecz dostarczyć nam tekst, pamiętając, żeby ... · 
M.: ... żeby był wierny wrażeniom wyniesionym przez 

czytelników z powieści, ale teatralnie zmontowa
ny, żeby był podstylizowany, ale strawny dla dzi
siejszego widza ... Bagatela! 

B.: ... żeby dawał przeżycie artystyczne, rozrywkę 
i odprężenie ... 

M.: ... spełniając zarazem tę rolę, co sienkiewiczowski 
pierwowzór ... Chociaż - być może - „pokrzepia
nie serc" nie jest już dziś aż tak potrzebne ... 

B.: To potrzebne jest zawsze! 
M.: A więc, jak mawiał ·pan Zagłoba: „Nie traćmyż 

ducha!" - ? 
B.: Właśnie! Kiedy pani zaczyna? 
M.: Choćby jutro. 
B.: Czyli - dziś. Proszę spojrzeć: za oknem świta. 

Mamy nowy dzień! 
M.: Ale nie mamy kompozytora! Z tym bieda. 
B.: Zaraz ... zaraz ... Musi to być kto o bogatej inwen

cji, a zarazem o dużej swobodzie stylizacyjnej ... 
Ktoś uprawiający muzykę ambitną, ale i dostęp
ną ... No i znający teatr ... 

M.: Augustyn Bloch!!! 
B.: Oczywiście! żeby tylko zechciał! 

Adnotacja do tekstu: - Bloch zechciał!!! 

(Rozmowę podsłuchał i zanotował: W.M.) 



AUGUSTYN BLOCH 
- urodzony w 1929 r. w Grudziądzu, uczęsz
czał w latach 1946-1949 do Państwowej 

Sredniej Szkoły Muzycznej w Gdańsku (kla
sa organów prof. Tadeusza Tylewskiego oraz 
klasa fortepia'D.u prof. Józefiny Żarneckiej). 

Następnie studiował w Państwowej Wyż

szej Szkole Muzycznej w Warszawie - kom
pozycję pod kierunkiem Tadeusza Szeligo
wskiego or.az grę na organach w klasie Fe
liksa Rączkowskiego. Jest laureatem nagro
dy Polskiego Radia za twórczość dla dzieci 
(1960) oraz laureatem międzynarodowych 
konkursów kompozytorskich w Vercelli (1953, 
za wariacje fortepianowe) i w Monaco (1961, 
za MEDYTACJE i 1963 za balet OCZEKI
WANIE). W 1969 uzyskał nagrodę na Tribu
ne Internationale des Compositeurs UNESCO 
w Paryżu. W 1971 r. otrzymał Nagrodę Mi
nistra Kultury i Sztuki. Od 1954 roku pra
cuje jako konsultant muzyczny w Teatrze 
P·olskiego Radia w Warszawie. 

Ważniejsze kompozycje: Wariacje fortepia
nowe (1953), Sonata Organowa (1954), Con
certino na skrzypce solo, orkiestrę smyczko
wą, fortepian i perkusję (1958), Imressioni 
Poetiche na chór męski i orkiestrę do tek
stu Jana Kasprowicza (1959), Espressioni per 
soprano ed orchestra do tekstu Jarosława 

Iwaszkiewicza (1959). Medytacje na so~ran, 
organy i perkusję do tekstów biblijnych 
(1961), Dialogi per violino ed orchestra (1964), 
balety: Voci (1962), Oczekiwanie (1963), Byk 
(1965), Gilgamesz (1968), jednoaktowa opera
-misterium Ajelet, córka Jeftego do libretta 
Jarosława Iwaszkiewicza (1967), Psalm ra
dosny na sopran i kwintet instrumentów dę
tych (1970). 

O 11ttLJiealaelt · 
Musical to forma sceniczno-muzyczna, wydoskona

lona w naszym stuleciu i dla niego charakterystyczna. 
Synteza operetki, rewii, komedii muzycznej z ele
mentami opery i baletu, wyposażona w cale boga
ctwo wspókzesnej orkiestry i wokalistyki, przepych 
scenografii i maestrię nowoczesnych technik insceni
zacyjnych - oto slucho- i wido- wisko, jakie kró
luje dziś w teatrach rozrywkowych nowojorskiego 
Brodway'u, idąc częstokroć na scenie przez dlugie 
lata bez przerwy, jak slynne „My Fair Lady" Loewe
go, „West Side Story" Bernsteina czy „Kiss me Kate" 
Cole Portera. Nawet filmowe wersje tych utworów nie 
mogą się mierzyć ze scenicznymi oryginałami, tyle 
jest w owych przedstawieniach rozmachu muzyczno
-widowiskowego, tyle precyzji inscenizacyjnej, finezji 
i wdzięku . Nic dziwnego: do nowojorskich musicali 
biorą się muzycy najwyższej klasy. Upada tu prze
groda między twórczością „lekką" a „poważną", wszak 
twórca „West Side Story" Leonard Bernstein to świa
towej sławy dyrygent symfoniczny, a slynny musical 
„My Fair Lady" oparty jest na komedii Shawa 
„Pigmalion". 

Musical tworzy! się stopniowo przez dziesięciolecia, 
wchłaniając w siebie różne elementy, z jednej strony 
operetkowo-taneczne, z drugiej dramatyczno-teatralne, 
aby przez ciągle wzbogacanie i doskonalenie swego ga
tunku doprowadzić wreszcie do dzisiejszej triumfu
jącej syntezy. 

... Napisać udany, „przebojowy" musical nie jest łat
wo, zwłaszcza trudności nastręcza libretto. Musi ono 
dawać okazję dla scen tanecznych i śpiewanych, dla 
rozwinięcia wszel)tich możliwości różnorodnego zespo
łu, zarazem zaś posiadać winno zwarty węzel akcji 
dramatycznej lub komediowej. Toteż autorzy mu
sicali sięgają częstokroć po przeróbki czy transkrypcje 
sławnych światowych utworów ... 

„Wszystkie chwyty dozwolone", wszelkie przeróbki, 
parafrazy, wtręty i dygresje, świadome anachronizmy 
mile są widziane, aby osiągnąć ów 'specyficzny typ 
muzycznego widowiska, kojarzącego rozśpiewanie i roz
tańczenie z wartką, zaciekawiającą i porywającą akcją 
dramatyczną lub komediową, dającą okazję do bły
śnięcia nowoczesnymi możliwościami inscenizacji 
i scenografii, a także aluzjami do otaczającego nas 
życia. 

Slowem synteza sztuk jak w dramacie wagnerow
skim, ale utrzymana w konwencji rozrywkowej. Oto 
problem nie lada: .. 

(Stefan Kisielewski) 

--~-



PRZEDSTAWIAMY AKTORÓW 

I 

- w dzisiejszej premierze kniahini 
Kurcewiczowa. Jest to niewątpliwie po
stać z charakterem, pelna temperamen
tu! A Jana Heine wlaśnie w tej roli 
będzie po raz w życiu - umierala -
oczywiście na scenie. 

Ale mówiąc poważnie, ta zaslużona 

dla naszej sceny artystka, należy do 
grupy aktorów-gallowców, którzy w 
trudnym, powojennym okresie zaczy
nali na Wybrzeżu tworzyć teatr. Zna 
więc teatr gdański znakomicie i od 
podszewki, występowala zarówno w tea
trach dramatycznych („Wybrzeże" i 
Teatr Ziemi Gdańskiej), w Teatrze Rap
sodycznym, jak i w Estradzie. 
Z nutą sentymentu wspomina czasy, gdy 
wlaśnie z W AIA jeździło się często cię
żarówką w tzw. teren „robić" teatr! 

Jana Heine ma na swoim koncie ro
le różnorodne i tę rozmaitość bardzo 
sobie ceni, nawet jeżeli jest to czasem 
granie przeciw sobie, przeciw wlasnej 
osobowości. Grala więc w „My fair 
Lady", w „Cygańskiej miłości", w „Pa
nach z ogłoszenia" 'i „Karuzeli", a ostat-· 
nio w roli hrabiny Przelęskiej w. 
„Karierze Nikodema Dyzmy". 

tancerz, choreograf, solista baletu 
próbujący również parać się reżyserią. 

W „Zagłobie" występuje nie tylko w 
charakterze choreografa, ale jest także 
obecny na scenie w czasie każdego 

przedstawienia odtwarza bowiem 
charakterystyczną postać Eliaszenki. 

Nie pierwszy zresztą raz prezentuje 
Charczenko swoją pracę na naszej sce
nie. Jego bowiem dziełem 3est uklarl 
choreograficzny do wystawionego w 
Wielkim Refektarźu Muzeum Pomor
skiego baletu F. A. Villiers'a - „Ko
chankowie z Tolf!do", a w bydgoskiej 
Operze i Operetce Charczenko pokazał 
balet Prokofiewa „Kamienny kwiat" i 
L. van Beethovena - „II część Trze
ciej Symfonii". 

Pracuje i mieszka Charczenko w Pol
sce, ale po skończeniu Szkoły Baleto
wej przy Teatrze Wielkim w Moskwie 
taiiczyl w balecie tego teatru, a także· 
ukończyl Wydzial Choreografii w In
stytucie Sztuk Teatralnych im. Luna
czarskiego w Moskwie. Obecnie jest 
pedagogiem zespolu baletowego nasze
go teatru. 



- publiczność wybrzeżowa miala oka
zję poznać Mariana Josicza zaledwie 
kilka miesięcy temu. Pierwszą bowiem 
jego rolą w naszym teatrze był Stach -
przywódca „Ferajny z Powiśla". Ale 
przedtem Marian Josicz śpiewał w 
Operze Warszawskiej, Teatrze Muzycz
nym w Lublinie, we Wrocławiu, kon
certował w Związku Radzieckim i na 
Węgrzech. Występował w wielu, bar
dzo wielu operetkach, musicalach, ope
rach i komediach muzycznych. 

Do najbardziej udanych zaliczyć wy
pada jego występy w „Ptaszniku z Ty
rolu", w „Diabeł nie śpi", w „Orfeuszu 
w piekle" czy „Wesołej wdówce" . Sam 
- z wielu przyczyn - ceni wysoko 
postać Morgala z „Krakowiaków i gó
rali". Grał go i śpiewał w Teatrze im. 
Słowackiego w Krakowie, a także we 
wroclawskim Teatrze Muzycznym. 

I 

1Jiosenka CfeeLeny 

Ach, panieńskie me kosy 

ścięte jak kosą klasy ... 

Żal okrutny mni e ściska i nęka. 

Jakże bez włosów stanę 

Przed kochanym mym Janem ..• 

Już najmi lsza nie dotknie i ch ręka! 

Refren: Czarne dniem, lśniące nocą, 

Jeszcze ścięte migocą, 

Jakby l za świecą rosą ich fale ... 

Długie lata i wiosny 

Rosły cicho i rosły. 

- Jakże teraz nie wspomnieć ich 

Od koniuszków do głowy 

Czesał je wiatr stepowy, 

z żalem„ . 

I z poszumem pasemka rozwiewał ... 

Teraz leżą. splątane, 

Jakby struny stargane, 

Już w ich splotach nie będzie wiatr 
śpiewał ... 

Refren: Czarne dniem, lśniące nocą ... 

itd. 



1Jiosenka ::Zagłoby 

Kto w ciężkiej potrzebie 

Choć raz zwątpi w siebie, 

- Już może się żegnać ze światem. 

Kto zwątpi w ratunek, 

Gdy przyjdzie frasunek, 

- Nie bratem jest sobie, a katem. 

Kto ducha postrada, 

O, biada mu, biada, 

Bo ledwie się myśl w nim kolebie. 

A póki czlek żyje, 

I serce w nim bije 

- Za wcześnie jest myśleć o niebie! 

Czy lepiej, czy gorzej, 

Nim glowę nadłożę, 

W fortelach odnajdę rynsztunek. 

Kostucha mi za nic, 

Gdy kocham bez granic, 

I sloń.:e, i życie, i trunek! 

.f.i~t z 2.od.zi 
Pani Barbaro! 

Latwo było powiedzieć, że my - kierownicy lite
raccy - zaczniemy wymieniać listy pełne nowinek 
z naszych zaprzyjaźnionych teatrów, trudniej zacząć. 
Tadeusz Breza pisał kiedyś roztropnie, iż „ ... kierownik 
literacki przy dyrektorze pełni funkcje mniej więcej 
takie, jak przy królu spowiednik. Jest od tego, żeby 
się dyrektor miał przed kim kajać i obiecywać po
prawę, i szczerze wzdychać, że on sam też chciałby 
czyściej i lepiej". 
Owóż „tajemnic spowiedzi" - publicznie zwłaszcza 

- z pewnością zdradzać się nie godzi, bo choć mamy 
nad sobą monarchów światłych i postępowych, . to 
przecież - zgodnie z ludzką naturą - omylnych ... I to 
dobrze, ba, znakomicie! Siedząc od dawna z najszczer
szym zainteresoVl{aniem ambitne drogi gdyńskiego 
teatru, nie mogę oprzeć się wrażeniu, iż jego bez
sporne sukcesy, rodzą się między innymi właśnie 
z odwagi popełnienia błędu i zapłacenia tej pomyłki. 

To zrozumiale: wyrąbując ścieżkę dla polskiej dra
maturgii muzycznej, inspirując twórców i realizując 
wciąż nowe prapremiery, Wasz teatr musiał być po 
prostu przygotowany na pewien „odsiew", na pewien 
procent pozycji słabszych, mniej udanych. To ziar
no, które wykiełkowało dorodnie, z nawiązką rekom
pensuje jednak poniesione straty - pilnie przepa
trując wszelkie nowości literatury muzycznej, właśnie 
w Gdyni znajdujemy pozycje najciekawsze, warte po
wtórzenia. Znajdujemy i wprowadzamy do naszego 
repertuat:u. 
Zdawać się to może, przyznaję, nie dość ambitne, 

jednak lat temu - powiedzmy - pięć, znajdowaliśmy 
się w najzupełniej różnych sytuacjach. 

Niewielki - myślę tu bardziej o pojemności wi
downi niż sceny - teatr w Gdyni, przypominał szyb
ki, zwrotny stateczek, którym śmiało można wybrać 
się na penetrację nieznanych archipelagów, przemykać 
między rafami, zawijać do dziewiczych zatok... Pięk
ny na pozór łódzki Teatr Muzyczny był z kolei nie
sterownym kolosem o widowni na 1140 miejsc i za
pleczu tak ciasnym, że nic właściwie nie mogło się 
tam pomieścić. 

W rezultacie każda wprowadzana na afisz pozycja, 
musiała być grana „ciurkiem i do oporu" przez dwa, 
trzy, cztery miesiące, aby potem ustąpić miejsca in
nej, znajdującej się właśnie w przygotowaniu. Jeden 
„niewypał", jeden jedyny tytuł, który nie znalazłby 
uznania widowni - a teatr nie miałby po prostu 
czego grać ... 
Trochę więcej niż przed rokiem udało się jednak 

zepchnąć wreszcie naszą barkę z mielizny. Dobudo
wana do teatru „kieszeń" może pomieścić dekoracje 
do trzech, z biedą czterech sztuk, a choć nie jest to 
z pewnością wiele, pozwala przecież na wprowadzenie 
zmiennego repertuaru. 

Natychmiast dokonaliśmy zwrotu w stronę współ
czesności, realizując „Nicole" M. Jary'ego (kompozytor 
szwajcarski polskiego pochodzenia), która pokaźnie 
przekroczyła sto przedstawień przy doskonałej frek
wencji. Potem poszła wprawdzie operetka klasyczna -
„Bal w Operze" Heubergera - ale kolejnymi premie
rami bieżącego sezonu były musicale współczesnych 
kompozytorów polskich znane już publiczności Wy
brzeża: „Kaper królewski" i „Diabeł nie śpi". Oba 
w nowej, dostosowanej do dużej sceny inscenizacji. 
Oczywiście i my - to zrozumiale - mamy swoje 

„prapremierowe ambicje", które zaczniemy realizować 
już w nadchodzącym sezonie. Wprowadzając teatr na 
kurs wiodący w stronę współczesności, chcielibyśmy 
jednak, aby zespół zdobywał doświadczenia na po
zycjach możliwie dojrzałych, a łódzka publiczność za
poznała się z tym, co w polskiej dramaturgii muzycz
nej mamy najlepszego. 

Przyjemnie jest móc powiedzieć, że wszystko to 
znaleźliśmy w Gdyni właśnie! 

Jerzy Panasewicz 



„Kariera Nikodema 

SIEDZIBA W GDYNI 

DIABEI. NIE SPI 
- musical -
muzyka: Ryszard Sielicki 
libretto: (wg sztuki Stefana Krzywoszewskiego) Anto

ni Marianowicz i Ryszard Marek groński 

:kRAINA UŚMIECHU 
- operetka - (Das Land des Lachalns) 

muzyka: Franciszek Lehar 
libretto: L. Herzer i F. Lohner 
adaptacja i teksty piosenek: Danuta Baduszkowa, Ry

szard Marek groński i Antoni Marianowicz 
Instrumentacja numerów baletowych oraz finału I i II: 

Stefan Rudko 

CORKA! MADAMB ANGOT 
- opera komiczna -
(La fille de madame Angot) 
muzyka: Charles Lecocq 
tekst: Clairville, P. Giraudin, V. Koning 
Adaptacja i piosenki: Antoni Marianowicz 

Minkiewicz 

,...__- -

Janusz 

KAllll!RA NIKODEMA DYZMY 
- musical -
muzyka: Andrzej Hundziak 
libretto: (wg powieści T. Dołęgi-Mostowicza) Stanisław 

Powołocki 

teksty piosenek: Janusz Słowikowski 

- wodewil -
libretto: Teodor Mierzeja 
muzyka : Piosenki starej Warszawy różnych kompozy

torów 
opracowanie muzyczne: Stefan Rudko 

BIAŁĄ' SALA RATUSZA 

GŁÓWNOMIEJSKIEGO ·w GDAŃSKU 

CHW A ULOTNA 

- teatrada muzyczna -
wg książki Dominika Vivanta de Non (przekład: Joan

na Guze) 
Opracowanie dramaturgiczne i adaptacja: Kazimierz 

Łastawiecki 

Muzyka: W. A. Mozart, Paul de Bernard, Gaston La
maire, J . B. Vecerlin 

Opracowanie muzyczne: Janusz Banaszek 

* ... * 
REFEKTARZ 

MUZEUM POMORSKIEGO - GDAŃSK . 
~ ~~ 

J'KOCHANKOWIE Z .'TOLl!DO . . 
- balet -
wg książki F. A. Villiers'a (przekład Władysława Ro-

gowskiego) 
opracowanie dramaturgiczne: Kazimierz Łastawiecki 
choreografia: Wiktor Charczenko 
muzyka: dobrała i opracowała Wanda Obniska 



MAJCHER LADY 
(musical w dwóch ak:tach) 

Eibrełło: 

An:toni Marianowicz 
i 

Ryszard Marek groński 

01luzyka: 

Jerzy Derfel 

adaptacja komedii Henequina: 

ANDRZEJ JARECKI 

Muzyka: 

TADEUSZ KIERSKI 

Longina Kozikowska w „Córce M adame Angot" 



Zenon Hester t Józef Korzentows1d 
w „Kcirterze Nlkodem.11 Di/ZMSI" 

ZESPÓL ARTYSTYCZNY 

TEATRU MUZYCZNEGO 

Kierownictwo 

Danuta BIJduszkowa 
Barbara Kanold 
Roman Bubtec 
Andrzej Bachleda 
Zdztslaw Bytnar 
Włulaw Suchoples 
zotta 

Janukowtcz-Poblocka 
Stefan Rudko 
KryltJina 

Gruszkówna 
Wtktor Charczenko 
Zdziszaw Kramskł 
BUbłeta S!iwowska 
Sjanłslaw Królikowski 
Jłclw11rd Kunze 

Jadwtga Kowalczyk 
Barbara Tomkłewtcz 

Soliści 

Zenon Hester-Falkowski 
I.lłdmtza Brodzłmka 
Irena Doruchowska 

/ Eltbieta Drzewtecka 
Janusz Golc 
Jana Heine 
Martan Josicz 
Józef Korzeniowskł 
Longtna Koztkowska 
Jacek Labuda 
Zygmunt Lel>łca 
Stanislaw Maslowski 
Izabela Markowicz 

Zespół wokalny 
Krystyna Akseńczuk 
Mtroslaw Antczak 
Haltna Bubella 
Irena Leniewtcz 
Cecylia Leszczymka 
Miroslawa Maltcka 
Wieslaw Kocko 

Adepci „Studio" 
Maria cterocka 
Anna Dauksza 
Danuta Gaura 
Zbigniew Hass 
Kazimierz nukiewicz 
Zdztszaw Jankowski 
Edward Malinowskł 
Lucyna Kolaszewska 
Zdzislaw Ksiątek 
Roman Mazurkiewicz 
Marek Marzeckł 
Barbara Osiewacz 

- Kierownik artystrczns)' 
- Kierownik literaflll. 
- scenograf 
- Dyrygent 
- Dyrygent 
- DJ'l'Y&ent 

- Wokalista pedaao1 
- Kierownik chóru 

- Kierownik baletu 
- Pedagog baletu 
- Korepetytor 
- Korepetytor 
- Korepetytor 
- Koordynator pracy 

artystycznej 
- Inspicjent 
- Su:fier 

Wiesław Kocko 
Józef Muszyńskł 
Urszula Polanowska 
Genowefa Proniewtcr 
Martan Rajski 
Marian Rajzer 
Elt.Qira Remfeld 
Jadwiga Rossa 
Marłan Rotek 
Marła Trzcłńska 
Krystyna Wodzyńska 
Jan Wodzyński 
Zbigniew Zemlo 

Henryk Rose 
Llzztana Podczaska 
Jultan Rygielski 
Grzegorz Stefaniak 
Ewa Szewczyk 
Stanislawa Urban 

Adam Ptaszyński 
Danuta Pronczew 
Gratyna szymaszktewlcz 
Krzysztof Stastero101kł 
Anna 

Swietlicka-Tucha.nowska 
Ireneusz Tuchano1011ri 
Krystyna wawrzvnłak 

- absolwentka „Studto" 
Julian Ziaja 
Zdzislaw Tygielski 
Adrłan Wabisz 



Balet 
Stefanta Derkowska 
Waldemar Gajewskł 
Stefan Gajewskł 
Danuta Grzegorowska 
Leszek Kłertnowskł 
Joanna Kolo 
Ewa Kowalska 
Renata Machola 
Irena Nowak 
Tadeusz Polak 
Sylwła Stenłcka 
Jadwtga Sulecka 

Orkiestra 
Skrzypce 

Andrzej Petsert 
koncertmistrz 

Jerzy Slodkowskł 
Wojciech Skowrol\skł 
Marian Juzol\ 
Krystyna Górska 
Sylwester Sztukowski 
Marian Staszak 
Danuta Grobelna 
Teresa Kasiewicz 
Irena Gladka 
Marła Kowalska 
Jan Grusznts 
Kaztmterz Stein 
Tadeusz Andrzejewski 

Altówki 
Zygmunt Otto 
Edmund Radzłan 
Krystyna Geron 

K o n t r a b a s y 1 k o n
t rab as elektryczny 

Zdztslaw Płotrowtcz 
Stantslaw Zubel 
Stanlslaw Rostek• 

Flety 

llona Pohoska 
Botena Wróblewska 

Oboje 
Janusz Banaszek 
Mteczyslaw wastlewskł 

Klarnety 
czeslaw Kuczymkł 
Marek Schłller 

Zespół techniczny 
Kierownik techniczny 
p.o. Główny elektryk 
Kierownik pe"'1karn1 
Kierownik pracowni 

malarskiej 1 modelarskiej 
Kierownik pracowni 

krawieckiej damskiej 
Kierownik pracowni 

krawieckiej męskiej 
Rekwizytor 
Kierownik pracowni 

stolarskiej 
Brygadier sceny 

Danuta Stokowy-Gumłlbka 
Gratyna Waslowska 
Edward Sledzlanowskł 
Marta 

Swłerkosz-Falk01011c4 
Kazłmłerz Swłrskł 
Jerzy waslowskt 
Jerzy Weber 
Lłdła Wetta 
Leokadta Włktorowska 
Andrzej Wlktor010skł 
Janusz Hoderny 

Fagot 

Wlodzłmłerz Targal\skł 
Boguslaw Kotelnłkow 

Waltornie 

Józef Słebert 
Eugenłusz Woronłn 
Aleksander Suchoples 

Puzony 

Jan Suchecki 
Marian Skorek 

Harf a 

Olga Morze 

Perkusja 

Kaztmterz Golnłewłcz 
Edward Malłckł 

Gitara 

Jerzy l.abu<! 

Trąbki 

Zbigniew Klaczyl\skł 
Felłks Blzewskt 
Ryszard Ratajczak 

Wiolonczele 

Felłks Bruckł 
Jerzy Kltmek 
Franciszek Pokornlckt 
Gratyna Ostl\ska 

INSPEKTOR ORKIESTRY 

Zygmunt Otto 

- Józef Spychalski 
- Zygmunt Kodclelny 
- Joanna Nowakowska 

- Halina Bukowska 

-Jakub Smug 
- Henryk Stobiński 

- Klemens Kleina 
- Marian Ratajczyk 

Redaktor programu : Barbara Kanold 
Opracowanie graficzne 1 redakcja techniczna Eustachy Lech 
Karl owski 
Zdjęcia w programie: Gratyna Wyszomirska, Tadeusz Link, 
Zygmunt Januszewski, Franciszek Myszkowski, Andrzej Zbor
skl 

Cena 7 zł 

-----U W AG A-----. 

W sprawie zakupu biletów 
przedstawienia n as ze go 

na 
teatru 

prosimy porozumiewać się 

z działem organizacji widowni 

Kierownik: Irena Wilczyńska 
Tel. 21-59-56, 21-59-57 
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MUSICA,L 

Libretto: Wanda MACIEJEWSKA 

Muzyka: Augustyn BLOCH 

REALIZATORZY: 
Inscenizacja 

DANUTA BADUSZKOWA 
BARBARA JANKOWSKA 

Kierownictwo muzyczne 
WIESŁAW SUCHOPLES 

Scenografia 
BARBARA JANKOWSKA 

Asystent dyrygenta 
STEF AN RUDKO 

Reżyseria 

DANUTA BADUSZKOWA 

Choreografia 
WIKTOR CHARCZENKO 

Asystent reżysera 
MARIAN RAJSKI 

Asystent scenografa 
STANISŁAW DUŚKO 

Fechtunek i układy walki 
WALDEMAR WILHELM 

PRAPREMIERA 7 MAJA 1972 r. 

o B s A D A 

I
. ZAGŁOBA - Józef KORZENIOWSKI 

SKRZETUSKI - Roman MAZURKIEWICZ (Studio) 
BOHUN - Zenon BESTER 
WOŁODYJOWSKI - Jan WODZYŃSKI 

il PODBIPIĘTA - Marian ROŻEK mt RZĘDZIAN - Jacek LABUDA 
~ HELENA - Urszula POLANOWSKA 

I KNIAHINI - Jana HEINE 
• WASYL (ślepy syn Kniahini) - Zdzisław TYGIELSKI (Studio) 
. MIKOŁAJ (synowie) - Wiesław KOCKO (Studio) • m SYMEON (Kniahini) - Krzysztof STASIEROWSKI (Studio) 

$1 ZAĆWILICHOWSKI - Janusz GOLC 
11M. WACHMISTRZ - Józef MUSZYŃSKI 
~ PANI WITASKA - Izatela MARKOWICZ • 

I
~. . HORPYNA - Krystyna WESTFAL ~ 

CZEREMIS - Julian ZIAJA( (Studio) ~ 
ELIASZENKO - Wiktor CHARCZENKO ~ 

Ił - Marian RAJSKI m 
m KOWAL - Zygmunt LEBICA mt 
~ DZIAD - Zbigniew ZEMŁŁO ~'i'!': m PANNA MŁODA - Elżbieta DRZEWIECKA ~ I PAN MŁODY - Zdzisław KSIĄŻEK (Studio) m„,: 

~ MATKA PANNY MŁODEJ · - Irena WIZNER (Studio) ~ 

I ARENDARZ I - Zbigniew ZEMŁŁO ~ 
' ARENDARZ II - Kazimierz ILLUKIEWICZ (Studio) ~ 

m m m szLACHTA _CHŁOPI KOZACY_ DRUHNY-DRuznowrn m m GOSCIE - WESELNI ~ 
m SCENY ZBIOROWE, BITWA I TAŃCE -W WYKONANIU ZESPOŁU BALETO- m I WEGO, SOLISTÓW ORAZ ZESPOŁU WOKALNEGO I ADEPTÓW I 
~m~mm~~~~m~ m-~im~~-~:w~~ 
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