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WŚRÓD P R E R I I I GÓR 
Prerie, bezkresne, rozfalowane równiny stepowe w Ameryce Północ

nej, ciągnące się od wielkiej rzeki Missisipi... Góry Skaliste, strojne w tur
nie, śnieg i szmaragdy zieleni, szumiące w wąwozach nieustannym po- ' 
gwarem burzliwYCh potoków ... I gąszcz leśny, a w nim obfitość różnorod-
nej zwierzyny ... 

Kiedyś były tu tereny wolnego życia Indian: łowiska na bizony, mu
stangi, zwierzęta futerkowe; miejsca obrzędów, wśród których „taniec 
słońca" przy świętym palu miał dla wYChowania odważnego wojownika 
wielkie znaczenie; pobojowiska zmagań z białymi kolonizatorami, bez
względnymi w pogoni za zyskiem. 

Zaciekły opór Indian w nierównej walce .::iie mógł powstrzymać gra
bieży i spustoszeń, nie mógł zapobiec klęsce. Bohaterskie szczepy czer
wonych wojowników zamknięto na wydzielonych skrawkach jałowej 
ziemi, w l'ezerwatach. Czekała ich tu nędza i r:horoby. Tereny Indian za
jął biały człowiek, w pierwszym rzędzie: traper - łowca stepcwy, poszu
kiwacz złota i handlarz różnego rodzaju. Okrutni ZwYCięzcy skazali po
tomków dumnych wodzów i wojowników na powolną śmierć •,vymierają
cej rasy. 

Prerie, Indianie, traperzy, poszukiwacze złota. . . Niezwykła egzotyka 
przyrody, zda1-L.eń, typów ludzkich i charakterów, - fascynująca nie tyl
ko młodego czytelnika .. Stają przed oczami, jak żywe, postacie i wyda
rzenia skreślone piórem Coopera i Ferry'ego. 

Echa tej egzotyki, wyrażone słowno - muzycznym kształtem operetki, 
odezv.'ą się w „Ro!>e Marie". 
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A OTO BOHATEROWIE OPERETKI 
Wśród traperów i awanturniczych poszukiwaczy złota w Kanadzie po

znajemy piękną, romantyczną Rose Marie. Brat jej, Emil, to jeden z pra
cowników zimnego i wyrachowanego przedsiębiorcy Havleya. Jest tu 
męski, impulsywny Jim i samochwał, a tchórzem p;:idszyt~, Herman, 

z przezwiskiem „Groźny". Ukaże się też miss Ethel, „dama do towarzy
stwa", o dużych pretensjach, mimo poważnego zaangażowania w latach. 

Traperzy i poszukiwacze złota bawią się często i popijają w traktier
ni sprytnej Jane. Gdy Jane wyjdzie za mąż za Hermana Groźnego, bę
dzie z nim razem robić niezły interes w magazynie mód - na „szmat
kach". 
· Są tu również :·esztki świata indiańskiego: Czarny Orzeł, już nie jako 
wolny myśliwy m stepach, ale właściciel małej działki, - oraz jego żona 
Dixiana, na któcej w ujemny sposób odbiła się „cywilizacja". 

Bieg wydarzen od strony moralnej reguluje oko porządku i sprawie
dliwości na Dzikim Zachodzie, reprezentowane w cperetce przez Malove, 
sierżanta policji. 



PO~i MA~I±: 

Rose Marie i Jir.i pokochali się głęboką, serdeczną miłośr:i'.ł. Piękn() 

tego uczucia i urok ukochanej wpłynął na odmianę charakteru Jima: 
z dzikiego, awanturniczego i. bezwzględnego poszukiwacza złota zaczął się 
on przeistaczać coraz bardziej w inr.ego, lepszego człowieka. 

Na drodze życia tych dwojga stanął Havley. Podobała mu się nie
zv,rykła dziewczyna. Trzeba więc spowodować rozłąkę Rose Marie 
z Jimem i znęcić ją mirażem szczęścia, jaki daje pieniądz. Emil, brat 
Rose Marie, w dobrej wierze i zależny od Havleya, będzie mu w tym 

pomocny. Trzeba jeszcze zlikwidować swój romans l Dixianą. Ale na to 
wystarczy - garść złota. 

Havleyowi nie trudno realizować plan w sytuacji, jaka niespooziewa
nie zaistniała: na Jima pada podejrzenie zabicia Czarnego Orła, męża 
Dixiany. Zrozpaczona Rose Marie chce zmusić Jima do wyjazdu, by w ten 
sposób ratować go przed aresztowaniem. Spiewa więc zew Indian, umó
wiony znak rozłąki. Melodia pieśni doleci do domku Jima ... 

W miejscowości Quebec rozpoczęto przygotowania do ślubu Rose Marie 
z Havleyem. W tym czasie zjawił się tu Jim z Dixianą. Lecz Rose Marie, 
niepewna wierności Jima, zadała kłam swojemu dla niego uczuciu: 
oświadcza mu, że kochała jednego tylko człowieka, - Havleya. 

Jim odszedł, ale pozostała jeszcze Dixiana. Ona nie zgodzi się, ażeby 

Havley ożenił się z inną. Przed samym ślubem wyjawi c:ałą prawdę: nie 
Jim, lecz ona zabiła Czarnego Orła, aby ratować swego kochanka, Havle
ya, który owej nocy był u niej w namiocie. -

Rose Marie odnalazła Jima. Przywołała g0 jej pieśń tęsmoty i nfr 
łości . 



z LEGEND INDIAŃSKICH 
Gdy wielki Manito postanowił stworzyć człowieka, wziął glinę, wyro

bił kształt ludzki i postanowił go wypalić w ogniu. Ale pierwszym ra
zem · przepalił na węgiel, twór jednak zostawił przy życiu i stąd po
wstał czarny Murzyn; drugim razem nie dopiekł i powstał biały czło

wiek; trzeci raz dopiero, nauczony doświadczeniem, umiał zachować mia
rę: nic nie dopiekł, nie przepalił i stąd powstał twór doskonały, prawdzi
wie piękny: czerwcnoskóry. 

(Henryk Sienkiewicz „Listy ~ Ameryki") 

--_-_.;;:,. .... 

Pewien młody wojownik indiański, zakochany w pię~nej dziewczynie, 
szukając sposobu wyznania jej swego uczucia, wszedł na skałę i za
śpiewał pieśń miłości. Echo pobiegło daleko w doliny i przyniosło odpo
wiedź wybranej, znak wzajemnego uczucia. 

I odtąd, kiedy dwoje ludzi chciało się pobrać, młodzieniec wołał z tej 
skały ukochaną, a gdy usłyszał jej odpowiedź, było to dowodem, iż zna
lazł drogę do jei serca. 
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PAŃSTWOWA OPERETKA SLi\SKA W GLIWICACH rozpoczęła 
swoją działalność w dniu 11 października 1952 r. 

W ciągu trzech i pół lat swojej pracy dała Gliwicka Ope!·etka jede
naście premier. I tak wystawiono: w sezonie 1952/53 „Krainę uśmiechu" 
Lehara, „DCJIIllek trzech dziewcząt" Berte z muzyką Schuberta oraz „We
sołą wdówkę" Lehara, - w sezonie 1953/54 „Trembitę" M1lutina, „Księ
żniczkę czardasza" Kalmana i „Orfeusza w piekle" Offenbacha, a w se
zonie 1954/55 „Swobodny wiatr'· Dunajew5kiego i „Zemstę Nietoperza" 
Straussa. Sezon bieżący 1955/56 zapoczątkowano premierą „Cnotliwej 

Zuzanny" Gilberta. Drugą z kolei pozycją repertuarową w tym okresie 
był „Dyrektor teatru" wraz z baletem „Les petits riens" Mozarta, -
wkład Operetki Sląskiej do obchodzonego na całym świecie Roku Mo
zartowskiego. 

Sezon bieżący zamyka premiera „Rose Marie" Frimla. „K!:ól włóczę
gów'' tegoż kompozytora ma rozpocząć nowy sezon, 1956/57, równocześnie 
piąty rok pracy gliwickiego teatru. 

Działalność Państwowej Operetki Sląskiej w Gliwicach wyraża się 
w okresie do końca czerwca br. sumą przeszło tysiąca przedstawień, któ
re oglądało ponad milion widzów. 

Pracując jako teatr objazdowy objęła gliwicka scena zasięgiem 

swoim wszystkie ważniejsze miejscowości województwa stalin0grodzkie
go, a poza terenem tego województwa zrealizowała szereg przedstawień 
w innych miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i na Wy
brzeżu. 

Z końcem maja br. - w ramach wymiany kulturalnej - bawiła 

Państwowa Operetka Sląska na gościnnych występach w Czechosłowacji, 
wystawiając „Cnotliwą Zuzannę" i „Księżniczkę czardasza". 
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NASZ REPERTUAR 
I. Dunajewski: 

„SWOBODNY WIATR' 
R. Friml: 

ROSE MARIE" 
J. Gilbert: 

„CNOTLIWA ZUZANNA" 
E. Kalman: 

„KSIĘZNICZKA CZARDASZA" 
F. Lehar: 

„KRAINA USMIECHU" 
„WESOLA WDÓWKA" 

W. A. Mozart: 
„DYREKTOR TEATRU" 

J. Milutin: 
,,TREMBITA" 

J. Offenbach: 
„ORFEUSZ W PIEKLE" 

F. Schubert: - H. Berte: 
„DOMEK TRZECH DZIEWCZĄT" 

J. Strauss: 
.,ZEMSTA NIETOPERZA" 

W przygotowaniu: 
R. Friml 

„KROL WŁOCZĘGOW" 
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PANSTWOWA OPERETKA ŚLĄSKA W GLIWICACH 
Dyrek/tor: MIECZYSŁAW TELISZEWSKI Kier. artystyczny: WACl.AW SNIADY 

• 

„R O S E M A R I E" 

Rose Marie . 

Emil, jej bra t 
Jim 

operetka w 2 aktach (5 obrazach) 

Muzyka: Rudolf FRIML 
Libretto: Otto HERBACH 
Przekład: Leopold BROD'ZINSKI 

Osoby: 
Maria ARTYKIEWICZ 
Teresa MALCOWA -
Henryk TROJANOWSKi v 
Stanisław PT AK """' 
Edmum.d WAYDA 

Herman Groźny 
Jane 

Aleksander SA WIN . _l , ' 
Jafti&a BIIBĘ!_ "~l~~l.o 
(artystka Teatru im. ~y~piańsktego 
w Stalinogrodzie - występy gościnne) 
Józef ORAWIEC -Czarny Orzeł , Indianin 

Dixiana, jego żona . 
Havlcy 

Malove, sierżant policji . 
Ethel, dama do towarzystwa 
Indianie, cowboye, goście weselni 

Halina BOBROWSKA ....-
Jacelk NIEŻYCHOWSKI v 
Edmum.d WAYDA 
Zygmunt PRONOBTS 
Maria POLAKOW. \. 
chór i balet 

Rzecz dzieje się w Kanadzie, w pierwszych latach bieżącego stulecia 

Obraz 1: traktiernia - Obraz 2 przed namiotem Czarnego Orła 
Obraz 3 i 5: przed hotelem w miejscowości rodzinnej Rose Marie 
Obraz 4: salon mód w Quebec 

Kierownik literacki : 
Jerzy ZARZYCKI 

Inscenizacja i reży~ena: KieroWl!lictwo muzyC2ll1e: Dyrygenci: 
Danuta BADUSZKOWA Zbigniew LIPCZYŃSKI Zblg;niew LJJPCZYNSKI 

Antoni POPIAŁKIEWICZ 

Dekoracje: 
Jerzy KŁOSOWSKI 

Choreografia: 
Ryszard POD'ESZWICK I 

Kostiumy: 
Wojciech DŁUGOSZ 

Chórmistrz: 
Stanisław TOKARSKI 

Korepetytorzy: Henryk BARENBLAT, Krystyna DEMlANCZUK, Alfred GOLA, Stefania PONIECKA- asy
stent reżysera: Krzysztof BOREJ.IJSKI - inspicjent: Halina SZEMLEY - kontrola tekstu: 

Stefania HUDECOWA 

Kierownik techniczny: Kazimierz KOWALCZUK 

Dekoracje i kostiumy wykonały pracownie Państwowej Operetki Sląskiej w Gliwicach 

_Prosa" St·gród, 2780 - 8. 6 , 56 - R-7·7069 - Al ilustr. 80 g - 20.000 . 






