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„OD OFFENBACHA DO SŁODKIE] IRMY"

peretka paryska narodziła się w okresie Drugiego Ce-
sarstwa i osiągnęła swój szczyt w latach 1858—1867.
Wtedy powstały arcydzieła Offenbacha: „Orfeusz w piekle",
„Piękna Helena" , „Życie Paryskie" i „Wielka Księżna
Gerolstein” . z niezrównanymi librettami Halevy'ego
i Meilhaka. Bezczelnie aluzyjna i frywolnie podkasana

operetka stanowiła okno wystawowe ówczesnej Francji. „Offenba-
chiada — pisał Arnold Hausner w swej „Społecznej historii sztuki i li-
teratury" — jednoczyła Zachód w radości życia i swawoli. „Wielka
księżna Gerolstein" stała się największą i najtrwalszą atrakcją wystawy
światowej 1867 roku; liczni władcy i książęta, odwiedzający Paryż, byli
zachwyceni tą sztuką i urzekającą Hortense Schneider w roli tytuło-
wej... Car rosyjski już w trzy godziny po przyjeździe do Paryża siedział
w loży Varićtćs, a Bismarck... był tak samo zachwycony, jak koronowane
głowy. Rossini nazwał Offenbacha Mozartem Champs Elysćes, a Wagner
potwierdził to zdanie..."

Niewątpliwie. owe „Heleny" i „Orfeusze” b ły czymś więcej niż ulu-
bioną mieszczańską rozrkaą która sama w sobie
stanowiła dziejowa operetkę. Tu —

retkowe spektakle stanowiły kla-
wanego reżimu. Publiczność śm
śmiechu pobrzmiewało zadowole
nych przywar. Nic zatem dziwnego
ucieleśnieniem całego okresu histor
powierzchownym, bo przecież żołnierze
klęsce sedańskiej, nie wyrzucali nóg w rytmi--
Do świetności paryskiej operetki przyczynili się. 0-0 mesmiertelnego

Offenbacha, tacy znakomici kompozytorzy jak Hervć („Mam Zelle
Nitouche"). Lecocq („Córka pani Angot"), Planquette („Dzwony Kor-
newilskie"), Audran (,.Lalka") i wielu innych. których twórczość roz-
sławiła francuski teatr muzyczny II połowy XIX wieku.
Trudno się dziwić, że sława tej twórczości przybladła pod koniec

stulecia, zaś wiek XX przyniósł zupełny uwiąd paryskiej operetki. Ra-
.

dość, którą czerpały z niej póżniejsze pokolenia, nie dotyczyła już ope-
retki jako żywego, spontanicznego i bezpośredniego wyrazu teraźniej-
szości, lecz dobrych, starych czasów, których z żadnym gatunkiem
sztuki nie wiązano tak bezpośrednio, jak z tym właśnie (Hauser). Zmiana
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stosunków społecznych uczyniła więc z dzieła Offenbacha i współczes-
nych mu mistrzów lekkiej Muzyxuroczy zabytek. Zwietrzały polityczne
aluzje, ulotnił się aromat aktualności. Operetkę jako formę żywą za-
stąpiły nowocześniejsze gatunki sztuki, takie jak kabaret, czy recital
piosenkarski. Nie znaczy to wcale, ażeby teatry nie sięgały — również
i u nas — po operetkową klasykę. Ale wystawiając np. „Piękną Helenę"
nie posługujemy się już wiernym przekładem, lecz uwspółcześnionymi
adaptacjami, takimi, jak znakomity tekst Janusza Minkiewicza.
„The Complete Book of Light Opera" Marka Lubbocka przynosi

streszczenie aż 33 francuskich operetek, które powstały w XIX wieku.
Listę tę uzupełniają zaledwie trzy pozycje XX-wieczne: „Phi-Phi" Chris-
tinć'go. ,.Ciboulette Hahna" i „lrma — la-Douce” Monnot.
Ta ostatnia powstała w 1956 r. i podbiła stolice zachodniego świata,

prapremiera tej komedii muzycznej w świecie socjalistycznym odbywa
się w szczecińskim Teatrze Muzycznym.

Kompozytorka „lrmy", Margueritte Monnot (1903—1961) była jedną
z najwybitniejszych twórczyń francuskiej piosenki. Za młodu kształciła
się u Cortota i Nadii"| Boulanger i osiągałasuk - ~ ianistka. Póżniej
poświęciła się piosence, tworząc sz " h przebojów
dla swojej serdecznej przyjaciółkiEdi Lćgionnaire",
„Hymne a l'amour"„,Les amants « szy ze wszyst-
kich „Milord".
Librecista Alexander Breffn

zwłaszcza ze swych utworó
i sztuk teatralnych, m. in.
nagrodę im. Alphonse Allais,

arzem, znanym
.. ał szereg powieści
. Otrzymał cenioną

demii Humoru.
Po swej paryskiej premierze, usmetmonej kreacją Colette Renard,

„Irma" wystawiona została w roku 1958 w Londynie 2 Elizabeth Seal
w roli tytułowej. Reży$erem spektaklu był Peter Brook, którego nigdy nie
podejrzewalibyśmy o tak mało krwawe inkli'nacje. Miarą sukcesu może
być fakt, iż w dwa lata później odbyła się nowojorska premiera .,lrmy"
w londyńskiej obsadzie, również w reżyserii Brocka. Bilans przeszło
tysiąca przedstawień w Paryżu, przeszło półtora tysiąca w Londynie
i przeszło pięciuset w Nowym Jorku nie byłby pełny, gdybyśmy nie
wspomnieli jeszcze o międzynarodowym sukcesie komedii filmowej
Wildera, w której rolę lrmy zagrała Shirley Mac Laine a rolę Nestora —
Oskara —- jack Lemmon.
Czemu zawdzięcza ta niezbyt prawdopodobna i dość ryzykowna

historyjka swoje powodzenie? Myślę, że elementom, które są niejako
paryską Specialite de la maison: apaszowskiemu romantyzmowi i wdzię-
kowi. jeżeli do tych walorów dodamy dowcip dialogów i maestorię
arcyparyskich piosenek takich jak „Valse milieu", ,.Dis-donc” czy „lr-
ma —— la-Douce" otrzymujemy utwór pełen niezwykłego uroku.



l któż z oczaroWanych widzów zastanawiałby się nad tym, czy to, *

co-dzieje się na scenie jest możliwe, skoro dowcipny pan Breffort mruga
l

do nas okiem-w sposób, nie pozostawiający ani cienia wątpliwości co do !

jego z gruntu niepoważnych intencji?
„Słodka Irma" ma w sobie coś...Elizabeth Seal próbowała'to zdefinio-

wać, móWiąc: „Historie upadłych dziewcząt o złotym Sercu przedstawiano l

już setki razy, ale nie tak”. A krytyk „Variety” stwierdził: „To było nie-
podobne do niczego. co wystawiano na Broadwayu za mojej pamięci". ;

jak nazwać owo „coś", co każe śmiać się a jednocześnie chwyta za serce? |
. . . .

Może widzowiepotrafią znaleźć odpowiedź na to pytanie? ; MARGUERITTE MONNOT
Życzymy przyjemnej zabawy w dobrym, paryskim stylu... l

'

ANTONI MARIANOWICZ „SŁOD KA lRMA"
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Libretto: ALEXANDER BREFFORTĄ

Przekład: ANNA FRĄCKIEWICZ
Teksly piosenek: JANUSZ MINKIEWICZ

Bawi; mwwa. .

Realizaiorzy:

Reżyseria i scenografia — CZESŁAW SZPAKOWICZ
Choreografia — JAKUB CHRZANOWSKI
Kierownictwo muzyczne — EDMUND BOROWSKI
Asystent reżysera

'
-— MARIAN KOBIELSKI



BOB — Przyjemniak
KUBA —- Poborca podatkowy -— Klient I

HIPEK —— Flak. . .
ZYGUŚ —— Szkiełko
FELEK — Rączka .
HENIEK — Zotza .

Policjant I, Strażnik I .
LANDRYNA ——- „Klient II

PIETRUSZKA —— Klient III

DELIKATNIŚ — Klient IV .
PANI DURAND '. KRYSTYNA BROSZNIOWSKA
WOZAK . . . ADAM JELEN
KWIACIARKA . MARIA PAWŁOWSKA
KOMISARZ -— Klient V —Samolub KONRAD STRYCHARCZYK
SĘDZIA —— Klient VI . .' STANISŁAW MASŁOWSKI
PROKURATOR — Klient VII ZYGMUNT ŁUCZAK
OBRONCA MONIKA MYSZKOWSKA
IRMA ALEKSANDRA CIECHOLEWSKA

„ELZBIETA—BW
NESTOR —— Grzyb . KRZYSZTOF TYSNARZEWSKI

„ANDRZEJ—WASIEEEJNSKI'
ARCHIBALD WŁADYSŁAW ŻYDLIK,ABAM'1IEI:EH—
KLIENT VIII WŁADYSŁAW ŻYDLIK
KLIENT IX . . STANISŁAW MASŁOWSKI
Klient X oraz Policjant Il, Strażnik II, Policjant III i Policjant IV

Durugum:
EDMUND BOROWSKI,—*NT9NI—-P9PIAŁKIEMCZ"

Soliści baletu: Halina Bukowsko, Ruta Gorczyńska, Barbara Włodarska—Hani, Elżbieta Trzcińska-Miil—

OBSADA:
SERGIUSZ WĄSOWICZ
BOHDAN RZESZOWSKI -

ZBIGNIEW FRYZE
WIESŁAW ŁĄGIEWKA
EDMUND PIOTROWSKI
ZYGMUNT GORCZYNSKI
LECH SMERECZYNSKI
BERNARD ZGORZELSKI
HENRYK WOLNIK
HENRYK TRYBUŚ

'ler, Teresa Zarzycka, Piotr HanI, Ireneusz Maciejev ki. Henryk Walentynowicz.

Akcja rozgrywa się współcześnie na Monmartrze i'w Gujanie Francuskiej.

Przygootwanie muzyczne:
Solistów: IWO DUDARENKO

lDZl lZYDOREK
lnsplicjent:
CZESŁAW TWAROWSKI

Przygotowanie baletu:
JERZY STERNALSKI
ANNA GOŁAŚ
Kontrola tekstu:

,
ELŻBIETA ALAMA



„maść „SŁODKIE] l

;ŚĘcią Nesćbra
' fe. Gdyby zami

lko jednego?

Neśiżor aś '
'

gdy [miarwraca
ro

' :dochodó
'

ragają niezmiennie
zczoną, no a żyć z

«prze eż: „
je upokorzenie; fro

chodzi do tego, że Nestor
: jest Nestorem,wścieka się,

carem, choć nie wie, że to też jest on. Gdy jest Oscarem, drażni go myśl,
że prostoz jego ramion lrma powróci dodom'u, do Nestora... W do-
datku Irmie coraz bardziej Oscar się podoba; gdy namawia ją, aby zer-
wała z tym zazdrośnikiem Nestorem — zgadza się. Tojednak powoduje
pewien kłopot: stufrankowy banknot przerwał swą cyrkulację, a że
Oscar nie przyznajesię do swej upokarzającej pracy, nie mają z czego Żyć.

-- 'ebie?Pewnego dnia lrma spotyka na ulicy Nestora. Czy -

Słysząc, że gorzej im się powodzi, Nesto
Irma chce wrócić do swej pracy, to on

'

będzie płacił po 100 franków jak Osca
tylko odwrotnie. Stufarnkówka zm
zazdrości Nestora to nie zmniejszyło
wreszcie zlikidować Oscara całkowici
bez śladu. lrma zmartwiła się ogro
Kto go wykończył? Policja co do t -

zarzutem zabójstwa aresztują... Nesto

część ||
Proces ustalił wprawdzie, iż Nestor żył z pieniędzy, jakie Oscar płacił

Irmie, byłoby więc nonsensem, aby zabił człowieka, który go — pośred-
nio, lecz jednak — utrzymywał. Ale ustalił też chorobliwą zazdrość
Nestora, jaka mogła go popchnąć nawet do tak nielogicznego czynu.
Rezultat: skazanie na ciężkie roboty: I to właśnie teraz, gdy Irma oczekuje
dziecka! -~

. pliwości. Pod

„Będę na Ciebie czekała"' — krzyczy Irma. zapominając, że wyrok
skazuje Nestora na roboty dożywotnie. W Gujanie Nestor nie zadaje
się z kolegami — bandzorami. Studiuje codziennie kalendarz, obliczając
daty, interesuje się bardziej dziećmi niż dorosłymi, sprawia wrażenie
człowieka, któremu ciężkie roboty raczej nie służą, co noc ucieka myślą
z Gujany — na Montmartre, do swego mieszkania, do hotelu ,.Rapid",
do baru...
A w pokoiku na Montmartrze co wieczór myśli o nim Irma.
Nestor ucieka i przyjeżdża do Paryża. Nie może jednak wracać do

siebie; jest poszukiwany, ścigany listami gończymi, powraca więc do
swego drugiego Wcielenia, do przebrania Oscara i tak przychodzi do
Irmy. Wyjaśnia, że był za granicą, nie wiedział, jakoby uznano go za za-
bitego i zaraz zajmuje się wyświetleniem tej sprawy, aby uwolnić nie-
winnie więzionego człowieka.

Niestety, nie idzie to łatwo. Oscar od wszystkich drzwi odchodzi nie
wysłuchany, jeśli kogoś raz uznają za zwłoki trudno wytłumaczyć, że
się nimi nie jest. A czas nagli: Irma niedługo będzie rodzić, dziecko musi
mieć ojca!
Aż pewnego dnia doszukał się go... poborca podatkowy. W sprawie



. zaległego podatku od dochodu z froterowania podłóg plus odsetki za
A

: Z e 5 P ół o r k ' & s t ry:
_zwłokę, razem blisko 400 franków! Oscar wymawia się: nie zapłaci, bo 3
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już dawno nie żyje, przynajmniej oficjalnie. Z poborca jednak nie ma -
s! rzypce. cje.

takich sztuczek: przyprowadza świadka, Pana Bougne, u którego Oscar : Tadeusz Mocek (koncertmistrz) Stanisław Hackiewicz
froterował i zarabiał. Czy Pan Bougne go pamięta: ba! nie ma drugiego Roman WO” (koncertmistrz) Rajmund Brążkiewicz
takiego frotera w Paryżu z takim drygiem w nogach! Natychmiast przyj- Henryk Widera

. muje go do pracy, a na razie — pożycza pieniądze na spłacenie podatku. : Romuald Kazimierczak ~ Klarnety:
Oscar płaci i dostaje na to kwitek. A jak ma kwitek, to znaczy, że żyje! Bolesław Kalisz

Dymitrios Ikonomu
! tak, dzięki podatkom, powraca Oscar do życia. To automatycznie

Stanisław PBFObCZY
Leopold Kaźmierski

!

rehabilituje Nestora, może wracać do domu, nic mu już nie grozi. Oscar J
Alicja Betz

jam Bajon
natomiast żegna się z Irmą, jutro wyjeżdża do Ameryki. Na zawsze. [ " k 2 ce-Nazajutrz przychodzi Nestor. Okazuje się, iż przychodzi trochę późno, '

5 r YP '
Fagoty:bo właśnie w nocy... Irma... urodziła?

! Emil Martyniuk
— Syna? ' ł Grażyna Karpowicz Jadwiga Strzelbicka
— Nie!

_

? Mieczysław Kien Janusz Manthey
"— Córkę? ; Antoni Szewczyk Waldemar Ogonowski
— Nie! l Aniela Żelichowska
— No więc co?

l

Piotr Kozik Rogi:
— Dwóch synów!

. R . d .

Nazwali ich Nestorem i Oscarem.
_ ;

Altówki: jóęgucvieggęgzwsm
' , * Renata Billert , Wiktor TroszyńskiLUCJAN KYDRYNSK'

; FranciszekśMalik"
. Stanisław Iusarek

'

' T bk"
,! Kurt Gruenbaum rą '

jan Lubkowski Kazimierz Zieliński
' Stanisław Zienkowski

Wiolonczęle: Franciszek Rymaszewski
Andrzej Majchrowicz

_

Zbigniew Marszałek ' Puzony.
Grażyna Zalewska Ryszard Kujawiński
Ryszard Kucharski Franciszek Michalski

Kontrabasy: Perkusja:
Bolesław Zagórski T d M h '
Antoni „Kotwiński a eusz ac ynia

juliusz Broszniowski
Zbigniew Dziubak juliaanopa .

Flety: Harfa:

Zbigniew Miński Teresa Wrońska
Tadeusz Wesołowski jolanta Wołkońska

lnspektor orkiestry:
ROMAN WOLF



Balet
' Kierownik Baletu:

ELŻBIETA TRZCINSKA-MULLER

Pedagog baletu:
. „

j

REWAZ CUŁUKIDZE (ZSRR)

Zespół baletu:

S 0 I i ś c i :

Ruta Gorczyńska
Barbara Włodarska-Hanl
Teresa Zarzycka
Piotr Hanl
Ireneusz Maciejewski
Hen-ryk Walentynowicz

_-„.

-_

K 0 r y f e ] e :

Elżbieta Rutowska
Andrzej Cybulski
Midosław Ossowski

Z e 5 p ół :

Małgorzata Choroszyńska
Genowefa Cybulska

, Anna Gościniak
Ewa Malik
Jolanta Mazur
Renata Rzepecka
Izabella Łysak-Szajko
Waldemar Abramowski
Andrzej Pęczak

lnspektor baletu:
HENRYK WALENTYNOWICZ

Kierownik Techniczny:
Mgr inż. MIECZYSŁAW SCHEIBE
Dział Elektryczny i Elektroniczny:

BOLESŁAW TROJANOWSKI
Główny Brygadier Sceny:
BOHDAN WŁODARSKI

Kierownicy pracowni:
Krawieckiej damskiej
Krawieckie] mę'skiej
Kapeluszniczej
Fryzjersko-perukarskiej

— IRENA WURCH
— WALENTY ZACHAREWICZ
— URSZULA ROMANOWSKA
— MARIA SZYSZKOWSKA

›

Szewskiej — WŁADYSŁAW TROJANOWSKI
Plastycznej — WACŁAW WYSZNACKI
Stolarskie] — ANTONI ROBASZKIEWICZ
Tapicerskie] -- ZYGMUNT RZYMKOWSKI
Rekwizytornia — DANUTA KOWALSKA



W przygołowoniu:

OTTO NICOLAI —— „Wesołe kumoszki : Windsoru"
(opera komiczna)

W reperłudrze:

„KULIG" wg LEONA SCHILLERA

RUDOLF FRIML -— „Rose Marie”

FRANCISZEK LEHAR '—' „Wesoła wdówka"
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Zam. nr 969/I/Ad 6000+25 A3-592

Cena zł 12


