
TEATR MUZYCZN 
WlUBLINIE 



!. O. DUNAJEWSKI 

TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 
D y r. A. N I EM C Z Y N O WSK I 

SWOBODNY 
WIATR 

llllP llllllR llllllE ~I 1111111 llE llllllR ~ 
24 MARCA 1956 R. 

_________ _J 



Izaak Dunajewski (1900-1955) to jeden z najbardziej popularnych 

kompozytorów radzieckich, iwórca wielu operetek, filmowych ilustracji mu

zycznych i pieśni. Urodził się w miasteczku lochwica kolo Połtawy na 

Ukrainie. Konserwatorium muzyczne ukończył w Charkowie w roku 1919. 

Na rok przed ukończeniem studiów objął stanowisko dyrygenta teatru char· 

kowskiego i odtąd zaczyna pisać muzykę do wielu komedii muzycznych . 

W dyskusji nad problemem operetki, wyłonionej w owym czasie w Związ · 

ku Radzieckim, staje Dunajewski w obronie operetki dowodząc, że nie jest 

ona tylko produklem upodobań mieszczańskich, że poprzez jej formę 

można wyrazić nowe treści. 

Stanowisko swoje poparł Dunajewski własną twórczością. a przede 

wszystkim operetką „Narzeczeni", która zdobyła sobie wielkie powodzenie 

i uznanie nawet wśród przeciwników operetki . 

Do późniejszych najbardziej popularnych operetek Dunajewskiegó za

liczamy między innymi „Złotą dolinę" oraz „Swobodny wiatr". Muzykę do 

filmów radzieckich tworzy Dunajewski już od roku 1932 i odnosi w tej dzie

dzinie sukces po sukcesie. Przykładem filmy: „Swial się śmieje", „Trzej 

towarzysze", „Koncert Beethovena", „Dzieci kapitana Granta'', „Kubańscy 

kozacy", „Cyrk" i inne. (Pierwsze takiy muzyki „Cyrku" posłużyły jako 

sygnał radiostacji moskiewskiej). Znane są również powszechnie pieśni 

masowe Dunajewskiego: „Marsz sportowy'', „ Wesoły wicher", „Zakwitła 

kalina". 

Za całokształt swojej twórczości odznaczony został Dunajewski dwu

krotnie Nagrodą Stalinowską i otrzymał tytuł artysty narodowego. 

SWOBODNY WIATR 

Operetka przeżywa obecnie znamienne przemiany. Jej treść coraz cz'i
ściej zaczyna kojarzyć się z współczesnością, coraz bardziej pogłębia się 
jej myśl przewodnia. 

Publiczność lubelska miała już sposobność stwierdzenia tych przemi<rn 

na przykładzie operetki radzieckiej: „Niespokojne szczęście" Milutina, granej 

przed kilku laty w naszym teatrze. W widowisku tym pieśń kierowała losami 

bohaterów i ukazał się widzowi nowy obraz tajgi syberyjskiej, zgoła od
mienny od wizji Sybiru carskiego. 

Nowym przejawem uwspółcześnienia treści operetki jest „Swobodny 
wiatr" Dunajewskiego. 

Akcję libretta „Swobodnego wiatru" cechuje prostota, główni jego 

bohaterowie wywodzą się z biedoty portowej i znów jak w „Niespokojnym 

szczęściu" - pieśń kieruje tu losami ludzkimi, wyznacza bohaterom wido

wiska ich cele, budzi w nich uczucia i ożywia wyobraźnię. 

Rzecz dzieje się gdzieś na wybrzeżu Morza Sródziemnego, w mieście 

portowym. Wśród marynarzy, robotników portowych, tragarzy i biedoty 

osiedla portowego panują nastroje buntu przeciwko władzy portowej i han

dlarzom broni. Kieruje tym buntem i „wichrzy" młody marynarz Marco. Na

stępuje konflikt. Sprytny, nie przebierający w środkach kierownik biura por· 

!owego Stan, szantażuje Stelle, narzeczoną „wichrzyciela" i próbuje wydrzeć 

m11 ją. Ona g·otowa jest poświęcić się dla dobra ukochanego i następują 

dramatyczne spii;:cia, ale Marco ma przyjaciół i ci rozprawiają się ze Stanem 

a przewodzi gromadzie aktor-pieśniarz stary Galleaux. On to śpiewa pieś/1 

o „Swobodnym wietrze", który ma zmieść z powierzchni ziemi wrogów ludu. 

Trudno doszukać się w tej akcji oryginalności, wiążą ją uproszczenia w cza

się i przestrzeni, mnóstwo w niej skrótów psychologicznych - ale takie właś

nie środki typowe są dla operetki. Rozpatrywane w układzie samodzielnym 

bez uwzględnienia muzyki nie zadowalają, jednakże w połączeniu z muzyką 

nabierają głębszego sensu, zabarwiają się. Decydują o tym nasycone subte!

nym liryzmem melodie DunajewskiE>go. 

E. G. 
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Kierownik Arlystyctny 
Reżyser 

l' .\WEL BEM 
Reżyser 

01.G J ICIW srnASZY~SKI 
Dyrygent 

.JAN rABIAN 
Choreograf 



JOZEF TALARCZYK 

Dyryient 

HENRYK tABUNSKl 
Asystent reżysera 

ZBIGNIEW KOZŁOWSKI 
Chórmistrz 

JERZY TORONCZYK 
Scenograi 

ZOFIA BRONIKOWSKA
KRAJEWSKA 

OLGA ORLENSl(A 

,\1ARYLA PĄCZYNSKA 



T EA TR MUZYCZNY 

Kier. Artystyczny T. WOŁOWSKI W LUBLINIE 
Kier. Administrac. R. SAB URYN 

KLEMENTYNA MARICHE 
wdowa po marynarzu 

STELLA - jej córka 

PEPITA } 
NORMA Dziewczęta z baru 
IWONA 

REGINA de SAINT - CLOU 

MARCO 

FILIP zwany FlL 

TOMASZ zwany TETE 

Reżyseria - T. W o I o w s k i 
przy współudziale P. B e ma 
Asystent Reż. - H. Łabuński 

• 
I. O. D U N A J E W S K I 

s w o ~R2 RAK~H!DSLY! IAT R 
Tłumaczenie: S. Powołocki. M. Ptech~l i inni. Inscenizacja: T. Wołowski 

{ 
O. Orleńska 
I. Bielska 

GOSPODARZ beru „Siódme Niebo" 

CEZARY GALLOUX- stary aktor 

( 

{ 

{ 

Z. Bronikowska -
Krajew!'ka 

M. Pączyńska 
w. Mika 
H. Szaciłowska 

A. A leńska 

]. H11ł11uie 
P. Leoniec 

H. Łabuński 
A. Szarota 

GEORGE STAN -kier. biura okręt. 
·;gggr 

MIKI STAN 

CHESTERFIELD 

JED~OOKI .. . ....--...... 
KOMISARZ. 

POLICJANT 

Soliści baletu: H. Mr· łasińska, E. Koperski · 

rybaczki, marynarze, podróź , dokerzy, rybacy, policjanci 

Rzecz dzieje się w mieście p .towym Morze Śródziemnego 

P. Wojtczak 

H. Rucki 

A. Sozański 

Cz. Pręgowski 

J. Fabian 

L. Drążewski 

* • • 
* • • 

Kier. Liter. E. Gołębiowski Choreografia - J. Fabian Przygot. muz. { O. Straszyński 
i Dyrygenci J. Talarczyk 

Dekoracje - J. Torończyk Kostiumy E. Fabian Chórmistrz - Zb. Kozłowski 



JEl~ZY i\\OLENDA HENRYK RUCKI PA WEl. WOJTCZAK LEKS~NDER SZAROTA 

„ 

CZESŁAW l'RJ;:GOWSKI PAWEŁ LEONIEC ALEKSANDER SOZANSK! LEONARD DRĄZEWSK! 



HALINA ALENSK,\ 
Adeptka 

• 

HEL EN/\ SZAC!ł.O\VSKA 

WAND,\ MIKA 
Adeptka 

SOL IS CI BALET U: 

EDWARD KOPERSKI 

Asystent baletmistrza 

HANNA J\\LKLASINSKA 

Koryf Pjka balt>!11 

DROZDOWSKA ALICJA 

HOREMBALO ZOFIA 

JACEWICZ REGINA 

NADBEREZNA WANDA 

O ND RA W ANDA 

RADOMSKA TERESA 

ZE SP OL BALETOWY: 

SIDOROWICZ EULALIA 

STASI!llSKA ZOFIA 

STROJNOWSKA JADWIGA 

STROJNOWSKA MARIA 

WINIARCZYK STANISŁAWA 

WOZNIAK BARBARA 

DOBKIEWICZ ZBIGNIEW 

CIESIELSKI MIECZYSŁAW 

POMIANKIEWICZ STANISLAW 

ROGOWSKI ROBERT 
SZVMULSl(I HENRYK 
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ZESPOL ORKIESTRY W CZASIE PROBY 



Cena 2.50 zł. 

Inspicjent: 

MIECZYSŁAW MICHAŁOWSKI 

Kierownictwo techniczne sceny: 

ALEKSANDER ZAŁUSKI 

Kier. prac. stolarskiej: 

FRANCISZEK STRZYZEWSKI 

Kier. prac. malarskiej: 

TADEUSZ OSUCHOWSKI 

Główny elektryk: 

STANISŁAW SAB BO 

Afisz i okładkę programu projektował· 

JAN WIDMANSKI 

Redakcja techniczna programu: 
RYSZARD SABURYN 

Fotografie do programu wykonała 

Pracownia· Fotografii Artystycznej 

CYPRIAN (Lublin) 

Wydawca: Teatr Muzyczny w Lublinie 
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