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fanUBI Rze&zew111d 
Reżyser Rewii 

W STRON{: REWll 

Dawno, dawno temu, kiedy nie wy
chodziły jeszcze ani „Express" anJ. 
„Karuzela", kiedy nikt nie mieszkał 
w „Adasiu", mało kto słyszał o czymś 
takim Jak grypa azjatycka a krqżqcy 

w przestworzach sputnik był do po
myślenia jedynie w powieści fantasty
cznej - - słowem przed dwoma bezmała 
laty - wystaw!.ł Teatr Muzyczny swojq 
pierwszq rewię, Rewię nr. 1. 

Kręcono powqtpiewajqco głowami. -
Hewia - powiadał !en i ów - to niby 
takie roztańczone i rozśpiewane nic, 
a w gruncie rzeczy jazz i step i girlsy ... 
I gdzie tu, uważacie, miejsce na piosen· 
kę ludowq czy w ogóle na coś pozy
tywnego? Jeżeli już koniecznie chcecie, 
no to róbcie, ale ... 

Zrobili, podobało się - jeżeli sqdzić 
z kompletów na widowni. Skromniutka 
była ta rewia, chwilami nawet nieśmia
la, ale ml.ała przecież jakiś posmak 

nowości i odmienności od tego wszyst· 
kiego, co się na naszych łódzkich sce· 
nach oglqda. 

I oto doczekalismy się rewii następ· 

nej. Jaka będzie, lepsza czy gorsza -
na to pytanie trudno mi oczyw~cie w 
tej chwili .i na tym miejscu odpowie
dzieć. Chyba jednak lepsza, bo jej 
twórcy bogatsi sq o doświadczenie. Ale 
że doświadczenie n'.e koniecznie musi 
iść w parze z pieniędzmi, że jesteśmy 
krajem ubogim i mamy ubogie teatry -
więc i naszej rewii daleko będzie za· 
pewne do owych monumentalnych wi
dowisk, z jakich słynie Paryż i Jakle 
pamiętamy chociażby z amerykańskich 
filmów. 

Ma to zresztą i swoje dobre strony. 
W „Podróży na Zachód" Zygmunta Ka
łużyńskiego (pierwsze wydan:e ukazało 
się na półkach księgarskich w 1953-im 
roku, zostało zresztq natychmiast roz· 
chwytane) znajdujemy nader inleresuJq
cy rozdział poświęcony teatrom parys· 
kim, 

Władysław Rossa 
organizator orkiestry i dyrygent 



a 

Barbara Mlc:hlewlc:1 
1canoqraf 

Wiesław Głowacki 
choreograf 

Józef Marciniak 
choreograf 

„Rodzaj który zmi.enił się najmniej -
pisze tam Kałużyński - to uchodzqca 
za specjalność paryską trywialna rewia; 
poświęcone jej teatry zachowały angiel
skq nazwę music-hallów, która pochodzi 
z czasów pierwszej wojny. (.„) Przed
stawienie takie składa się z cyklu 
obrazów tanecznych i skeczów z udz!a· 
lam nagich figurantek", I dalej. „W Fo
lies-Bergere występuje sławetna „Czar
na Wenus" Józefina Baker, tancerka -
Mulatka, której nazwisko w okresie 
międzywojennym zrosło się dla miesz· 
kańców prowincji z Paryżem tak niemal, 
jak sylwetka w1ezy E!.!fla . Dziś już 
przeszło pięćdziesięcioletnia czarna 
gwiazda produkuje się między innymi 
jako Maria Stuart, udajqca się w żało· 
bi.a na szafot, skazana na śmierć przez 
okrutną Elżbietę, zawistną o jej tron 
i urodę. Ostatnia scena, po straceniu, 
odbywa się już w niebie; Józefina w we
lonie długości piętnastu metrów {taki) 
wstępuje zwolna do raju, podczas gdy 
chóry aniołów ze skrzydłami we wszyst
kich barwach tęczy (rzeczywiściel) śpie
wają „Ave Maria" Schuberta. Jednocze-

Hanna Dobrowolska Janu~z Dui1s:..i 

śnie na suficie i na ścianach galerii. po 
nad głowami widzów, zjawiajq się wy
świetlone z epidiaskopu witraże „w stylu 
katedry w Charles - jak objaśnia pro
gram - „co przekształca salę teatralną 
we wspaniały kościół, wprowadzając 

widzów w nieziemską atmosferę". Zaraz 
potem oglc;'Clamy „Swięto na plantacji w 
Hawanie" przy akompaniamencie dzikie.i 
kukuraczy czy hopabany, wykonanej 
przez nieszczęsne niew41!nice, zbierajqcĘ 

bawełnę nago, ze skromnym zaledwlu 
paskiem na biodrach. 

(„.) Rzadko doprawdy widzi się w Pa
ryżu tylu ludzi na raz pracujqcych ciężko 

i bez przekonania, co w owych monu
mentalnych widowiskach, w których nie· 
zliczone tłumy statystów wloką za sobą 
dziesiątki ton dekoracji .. .''. 
Wybrałem specjalnie ten właśnie cytat 

z dość już starutkiej książki Kałużyńskie· 
go, ponieważ ze zrozum;.ałych przyczyn 
ni.a wypadało po prostu jej autorowi 
wpadać anno domin! 1953 w dziki za
chwyt na widok wszystkiego, co robi się 

w Paryżu. Był tedy w miarę obiektyw
ny, a i ja muszę przyznać, że wizja 
Józefiny Baker wstępujqcej do raju 
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Lech Redo 

Jeny Sldorowlc1 
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Halina Holman 

w welonie długości piętnaslu metrów 
jakoś mnie specjalnie nie urzeka. 

Tak czy siak jednak, a „tłumów siaty· 
stów wlokących za sobą dziesiątk& ton 
dekoracji" w naszej łódzkiej rewii nie 
będzie i - myślę - nie ma znów czego 
tak bardzo żałować. Bardziej wypada· 
loby zazdrościć owej ogromnej sceny, na 
której się te tłumy statystów mi.eszczą -
no cóż, wszyscy doskonale wiemy, że 

na scenie Teatru Muzycznego jest nie· 
stety bardzo, ale to bardzo ciasno. 

Skoro jednak nie stać nas po prostu 
na wystawienie monumentalnych, irnpo· 
nujących a zarazem zapewne i przytla· 
czających swoim p'rzepychem rewii, czy 
znaczy to, iż mamy z niej zupełnie zre· 
zygnować? Rewia ma swoje prawa i swo· 
jo wymagania - to prawda - ale nie 
se;: Io przecież prawa i wymagania n i.e· 
zmienne. Pewne rzeczy trzeba rewii dać, 

z innych można się delikatnie 
mówiąc - wykpić. Nikt oczywiście nie 
zdoła a nawet nie będzie próbował wy· 
stawić rewię w sześć czy osiem osób -
wyjdzie bowiem z tego po prostu kaba
ret bądź variete - ale z drugiej strony 
nikt ni.e zdoła mnie przekonać, że nie do 

Jan Padkow•kl 

J•r1y N•lman 

Xry1tyna Tomaasew1ka 

pomyślenia jest rewia bez, pow iedzmy, 
schodów. 

Cóż, u licha, czy rewia bez schodów 
jest „nieważna"? Oczywiście, w trady
cyjnych rewiach mieliśmy zawsze z tymi 
schodam1 do czynienia (będ~ zresztą i w 
obecnej rewii - o to proszę się nie bać), 
są bardzo wygodne, umożliwiają szereg 
interesujących rozwic;'Zań· insceniza cyjny ch 
czy po prostu choreograficznych , ale nie 
stanowią przec!.sż tego decydującego 

wyznacznika, po którym rozpoznaje się 
gatunek rewiowy. 

Dajmy zresztą spokój nieszczęsnym 
schodom. I zastanówmy się raczej, ja kie 
są Istotne wymagania rewii. Przyszliśmy 
do teatru, usiedli, kurtyna zaraz pójdzie 
do góry. Co zobaczymy, czego s ię spo
dziewamy? 

A w1ęc napewno rewia wymaga orkie
stry i to orkiestry w składzie Jazzowym. 
Będzie ją miała. Chce tancerzy, Śpie
waków a raczej Śpiewaków i aktorów 
w jednej osobie - dostanie i ich. 

Charakterys :yczne dla rewit jest jeJ 
tempo, charakterystyczna skłonność do 
operowania k.:intrastem, do zestawiania 
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Barbara Lelenlewska 

Józef lqnac1ak 

/j 

piosenek czy ogólniej mówiqc „numerów" 
o zabarwieniu lirycznym z „numerami" 
parodystycznymJ., satyrycznymi, „rodza
jowymi'' wreszcie. 

Właśnie w rewii bc;dq chętnie sąsia
dować ze sobą Offenbach I Gershwin, 
Szpilman i Schubert. A jeżeli ktoś zechce 
koniecznie „wkręcić" do rewii kilka
naście taktów z V Symfonii wielkiego 
Ludwika van Beethovena, zrobi i to i ani 
rewia się nie zawali, aru też pamięć 

Beethovena zbeszczeszczona nie będzie. 

Ta ogromna swoboda, ogromna dowol
ność w konstruowaniu rewii stanowi za
razem jej siłę i jej słabość. Wymieszać 

można dosłownie wszystko - rzecz Jed
nak w tym, aby to „wszystko" było po
tem lekkostrawne, pikantne i aromaty
czne. Rzecz w tym, aby widz nie nudzi.I 
się ani przez chwilę, aby raz poddany 
szybki, odrobinę nawet nerwowy rytm 
rewii, był już konsekwentnie zachowany 
l utrzymany do końca. 

Wreszcie wydaje mi się, że przeszcze
piona po raz wtóry (ja o że mieliśmy 
iuż rewię w okresie międzywojennym) na 
polski grunt rewi<r, zaczęła przechodzić 

i nadal będzie przechodzić pewną ewo
lucję. 

Gatunkiem w pewnym sensie paralel
nym, równoległym do rewii fest I.zw. 
składanka, z jaką często spotykaliśmy 

się w Estradzie Satyrycznej, Jeżeli przy-
1Jomnimy sobie kilka ostatnich programów 
Estrady powi.edzmy: „Mamy gości", 
„Uwaga, kręcimy!". „Wio dywaniku", 
to zauważymy, że programy te zmieniały 
powoli swój charakter. Krótko mówiąc: 
montaż wypierał składankę. Co to jest 
montaż, a co składanka? 

O składance (przykład „Mamy gości") 
będziemy mówili wówczas, gdy pan 
bądź pani (czasaml nawet i pan i pani) 
zwany konferansjerem wśród fajerwerków 
dowcipów zapowiada każdy następny 
punkt programu, jest niejako łącznikiem. 

pośrednikiem między scenc; a widownią 
~przy czym ubocznym obowiązkiem kon
feransjera jest zyskać czas, potrzebny 
brygadzie technicznej do zmiany deko· 
racji), 

' 
Okazuje 11,, :i:e fortepian 1łu:i:y nie tylko do qranla.„ 
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CZĘŚĆ 

l. CHCĘ: WCZASÓW W RIO ... muz. M. Radz!k , arr. Wł. Rossa, 
sł. Ż. Po1opowicz 

2. SYGNAŁ - muz. i arr. Wł. Rossa 

3. TANIEC DIABŁA - muz. St. Gerstenkorn, arr. 1Nł. Rossa 

KUŹNIA DŹWIĘ:KÓW - muz. i cm. 'vV. StryJkowski 

5. NASZE PIEKŁO - muz. arr. Wł. Rossa, si. L. Rybicki 

6. NASZE MIASTO ·- muz. i arr. W.ł. Rossa, sł. R. Długosz 

"/. WYZNANIE PIEŚNI muz. W. Behounek, arr. L. Petr 

8. LETNI WIATR - muz. i arr. Al. lindra . si. L. Rybicki 

9. MIŁY - arr. W. Stryjkowski 

IO. AMAPOLA - arr. W. Stryjkowsld, sł. Wł. Rossa 

11. MARA - muz. W. Rozbiewski, arr. M. Radzik 

12. BĄDŹ DLA MNIE MIŁY - muz. Wł. Rossa, arr. J. Abra
towskl, sł. J. Odrowąż 

13 ZAPRASZAM CIĘ DO TAŃCA - muz. i arr. W. Eichenberg 

14. RAPSODIA - muz. H. James , arr. W. Brodziński 

15. GLENDORA - muz. R. Stanley, arr. D. Fiksimmous 

16. TANIEC POLO - muz. Wł. Rossa, arr. Wł. Stryjkowski 
sł. ). Ści wiar ski 

17. ZART PICICCATO - :nuz. i arr. Wł. Rossa 

dufJza. do 
H. Hofman 

Orkiestra 

l. lqnaczak 

Orkiestra 

ZeapÓł 

ZespÓł 

Balet 

J. Paclkowaki 
l K. Tomaasewska 

"f!.· Dobrowolska 

J. Sldorowłcs 
l H. Dobrowol1ka 

Balet 

K. Tomaszewska 
i J. Nejman 

Balet 

W. Brodziński 
I orkiestra 

ZeapÓł 

J. Sidorowicz 

·- Wł. RoHa 

J 

CZĘŚĆ II 

1. DON PEDRO -- muz. i arr ). Blanco 

2. RYBACY - opr. i arr. Wł. Rossa, sł. J. Jurandot 

3. MIŁOŚĆ I DZWONY -·- arr. W. Stryjkowski 

4. SIEDEM CZARNYCH KRÓW muz. i arr. E. Shuman 

5. CONCERTINO IN C-MI -- muz. i arr. E. Krantgartuer 

6. ZEGARYNKA - muz. J. Abratowsk!, arr. W. Stryjkowalci, 
s.ł . ). Odrowąż 

7. LE SOIR - arr. Wł. Rossa, sł. J. Gilowa 

8. OLA-LA·LA - arr. Wł. Rossa 

9. EL PICCADOR - muz. I arr. D. Baker 

10. FELEK SZATANOSZCZAK - Wiech 

11. JOE FA LA SCALA - - muz. i arf. A. Brigade 

12. CE SER RA - arr. Wł. Rossa 

13. SŁOŃ -- muz. i arr. M. Sart 

14. MIŁOŚĆ ZJAWIA SIĘ: JAK SEN muz. I. B011in. arr. St. 
Gerstenkorn, si. ). G;,]owa 

15. PANTOFELKI - m uz. J. Abratow~ ki , arr . W!. Rossa. 
si. ). Odrowąż 

- ·-

Wł. RoHa I balet 

H. Dobrowolska 
I Wł. Rossa. ora1 1eapół 

H. Dobrowolska 
I Wł, Ro&1a, ora1 1eapół 

H. Dobrowolska 
I Wł. Rosaa, ora1 sespół 

A. Brso1owllkl 
I orkiestra 

K. Kowalczyk I L. Redo 

H. Hofman I 1„pÓł 

J. Sidorowicz 
ora1 n1pÓł dixieland 

Balet 

K. Kosaela 
I J. Padkow1kl 

Balet 

K. Tomanewaka 

H. Dobrowolska 

Zespół 

Zespól 

18. BAYO - COCO - opr . : arr. Wł. Rossa. s ł. Ż. Potopowicz - · Cały zeapói 
16. EJ w ARIZONIE muz. i OIT. J. Ma ch<:m, si. j Od rowąż Zeapół 

Orkiestra jazzowa pod dyr. Włady&ława Rossy 

Osob y: 

Kometa - Karol Koaaela 

Naczelnik PiEikieł ·- Jan Padkowski 

Ambasador Niebios - Lech Redo 

Kordek - JanU11z Duński 

Inscenizacja i 1eżyser!.a: Janu&& Rzeasewski 

Choreografia: Wiesław Głowacki I Jósef Marciniak 

Asystent baletmistrza: Jósef lqnacaak 

Korepeiytorzy: St. Geratenkorn i W. Synder 

Efekty Świetlne : Jan Mlaatalewica 

Opracowanie muzyczne: Władysław RoHa 

Dekoracje i kostiumy: Barbara Michlewlc1 

Aranżacja kwintetu wokalnego: St. Ger1tenkOl'n 



Irena J:ichówna 

Zyqmunt Galoch 
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Krystyna Kowalczyk 

Montaż - moim osobistym zdaniem -
jest formq wyższą, niejako doskonalszq. 
Wymaga on akcji, która stanowi coś w 
rodzaju ramy konstrukcyjnej, jakiegoś 

obudowania tych wszystkich piosenek. 
skeczów, monologów etc., jakie będq 
wykonywane na scenie. Montażem było 
„Uwaga, kręci.my!", kiedy na tle akcji 
(przy czym mieliśmy oczywiście kilk u sta
łych bohaterów, kilka postaci zupełnie 
dokładnie określonych - reżysera, ope
ratora itd.) toczqcej się w wytwórni fi.!. 
mowei. demonstrowano nam te wszystkie 
numery, jakie ·teatr miał do pokazania. 

Vvracajqc na grunt rewii wypada przy. 
pomnieć, że już „Rewia nr. l" miała 
swoje; - wprawdzi.e dość wątłq - aneg
dotę, że przez cały program konsekwen
tnie przebiegała ci'9niutka nić akcji. 

(Do teatru przyjeżdza facet z Minister
s twa Kultury i Sztuki, więc uszczęŚli· 

wiony dyrektor rob~ natychmiast general
ną próbę w nadziel, że właśnie jego ze
spół wyślq za granicę. Oczywiści'i wciqż 
pyta wysoko postawionego gościa o zda
nie, płaszczy się nawet przed nim, 
a len - jak si.ę w końcu okaże - jest 
tylko woźnym, który wprawdzie rzeczy-

Halina Holman I Władysław Rosaa w jednym 1 azałowych numerów 

Ciekawe, c:sy qra będ.lie tak pr1y1emncz lczk to 1d19cie 



DaRula Kierul 

Jadwlqa Terlemka 
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.. 
wisc1e przyjechał załatwić zagraniczny 
wyjazd, ale dla swojego kolegi z orkie
stry). 

Otóż tak pomyślana rewia - zależnie 
o-:zywiście od proporcji, od ilości. czasu 
i miejsca poświęconych na prowadzenie 
r1kcji - staje się mniej lub bardziej typo
wym montażem a nawet zaczyna graw;, 
!ować w stronę komedii muzycznej_ 

I te właśnie miałem na myśli, mówiqc 
o ewolucji, jakq rewia - jak sqdzę -
będzie przechodz;f. i którą j uż zresztc;: na 
łódzkiej scenie przechodzi, czego spraw
dzalnym przejawem jest rewia niniejsza. 
(Słowo „ewolucja" wypadałoby zresztą 

opatrzyć solidnym cudzysłowem, mamy 
bowiem stanowczo zbyt mało materiału 
poró,•mawczego - opieram się tu głów
nie na analogii z teatrami estradowymi). 

Im teraz lepszy będzie pomysł stano
wiący punkt wyjścia, im oszczędniejsza 
a zarazem bardziej pomysłowa: będzie 

konstrukcja dramaturgiczna (bo przecież 

wkraczamy już w dziedzinę dr=aturąW 
fm wyrazistsze będą postacie (bo przecież 
kilka postaci być musi), - tym łatw!el. 
sądzę, będzie można wyrównać te wszyst
kie nJedostatki, jakie wynikają z skrom
ności środków materialnych; Sprawa do
brego scenariusza jest - oczywiście -
sprawą nieproste;:, ale stanowi trudność 
do pokonan;a i warto się chyba o to 
kusić. 

Zaszliśmy jednak stanowczo zbyt da
leko. Zaraz zabrzmi. gong i ożywi się 

scena. Rewia nie ma swojej muzy, ani 
swojego protektora na Olimpie - uro
dziła się zbyt późno, wówczas gdy wszys
cy bogowie i bożkowie byli już bardzo 
zaj ęci. Znalazłby się chyba piękny, we
soły bóg, który zagustowałby w tej 
szczypcie szaleństwa, jaką mieć musi 
w sobie każda rewia. Syn Zeusa i tebań
skiej królewny Semele, bóg winnej lato
rośli przebiegający starą Grecję w orsza
ku Bachantek i Satyrów, Dionizos, zwany 
później w Rzymie Bakchusem. Może od
damy rewię pod opiekę temu radosnemu 
bogu? 

Jeny Pana1ewlc1 

nlewladomo, qrać, c1y palrseć!? 



Mam.oo.„ jam.oo... mambo •• , u„. 

.„ ieby 1lę tylko puzony nie poplątały 

Ten a.kord napewno bęcbie właściwy! 

układ tańców: Wieaław Głowacki 

Miłość: zjawia się Jak sen 

Pantofelki 

Arizona 
Taniec Polo 

Słoń 

Bcryo-coco 

Don Pedro 

Siedem czarnych krów 

układ tańców: Jósel Marciniak 

Wyznanie pie ni 

Mara 

Glendora 
Amapola 

Taniec diabła -

Zaprcszam cię do tańca 

Joe Fa La Scala 
1 iły 

układ tańca: Jósel Ignaczak 
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ORKlESTllA JAZZOWA 

Wladyalaw Roua 
Adam Br101owakl 
Edward Rlnq 
Konatanly Wander 
Bronisław Llqt1a 
Alłred Banculak 
Wleaław Brodslńaki 

Antoni C1ołnlk 
Mieayaław Tru11kowskl 
Serqluaz Tomc1ak 
Antoni Synder 
Mirosław Xac1marek 
Wiktor Michalaki 
Jerzy Maclejc1yk 
Stanlaław Zaląc 

Boqu11ław Poqracki 
Waldemar Synder 

dyrygent, skrzypce, sax „B" Tenor 

sax „Es" All, klarnet. skrzypce 

sax „Es" Alt, klarnet 

sax „B" Tenor, skrzypce 

sax „B" Tenor, skrzyp<:e 

sax „Es" Baryton, klarnet 

trąbka 

trąbka 

trąbka 

trąbka 

puzon 

puzon 

puzon 

park us ja 

C. Bas 

gitara 

fortepian 

Ki&rownictwo administracyino - 1echniczr.e 

Antoni Franc 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem: 

Janiny Pletr1ykow11klei I Antonleqo Mozalew11kleqo 

Kierownicy pra~owni: 

Stolarskiej: Ma!arskiej: 

Mlec1ysław Ciesielski Jerzy Maałowakl 

Modelatorskiej : Perukarskie j: 

Edward Wawrzyniak Jan Szorkln 

Tapicerskiej: Szewskiej: 

Alekaander Wllc1yń11ki Aleksander Sqqala 

Ślusarskie): 

Henryk Jasiński 

El;ikty świetlne: 

Jan Ml&1talewlcz 

Brygadier sceny: 

Zyqmunt Wenqelew11ki 

Stroiciel fortepianów: Tadeuu Wk:hlliiakl 
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