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kOSZTOWNY FR.IML 

Nazywał się po niemiecku, urodził się Czechem, i:t zo>tał 
Amerykaninem. Chciał być koncertującym pianistą, ale 

na szczęście los pokierował nti m 1inacze j. Tego rodzaju 

interwencjom przeznaczenia lekka muzyka zaw.dzięcza 
szczególme dużo. Gdyby uległ woli ojca - Jan Strauss 

byłby jnżyn1ierem. Gdyby nie brak sukcesu jego opery 

Kukuszka, może nie wziąłby się do r:jsania oper.etek -

Lehar. Poważnym kompozytorem oper i dyrygentem 

chciał zostać Oskar Straus, a jedynie ciężka choroba 

nakłoniła Emmericha Kalmana do pisania operetek, gdyz 

i on pragnął - tak jak Frim.l - stać się wLrtuozem 
forteiPi anu. 

Rudolf Friml urodził się w Pradze, w roku 1879. Mając 
dwadzieścia jeden lat był już akomp3niatorem sławnego 
skrzypkn, Jana Kubelika, a w roku 1904 przedsięwziął 
samodzielne tournee koncertowe po Stanach Zjednoczo

nych. Należy z tego wnosić, że grai na fortepiani~ 
w siposób n1ieprzeciętny. 

Osiadłszy w roku 1906 w Stanach na dobre, wziął się 
do komponowania najpiea·w pieśni, jesz,cze z czeskimi 

tekstami. Dopiero w kilka lat póżniej1 przerzucił się na 

pisanie operetek, zyskując z mi.ejsca olbrzymJe, światowe 

powodzen'ie - c0 za tyrn idzie (nie wszędzie!) - rna.
i:\tek. 

Dwie spośród operetek Frimla miały sukces zgoła nie

zwykły, mianowicie Rose-Marie Król włóczęgó1.v, 
którego zgrabne liibretto wysnute jest z życia wielkJego 

francuskiego poety z XV wieku, Franciszka Villon. 

- 1 Z przyczyn, o których niżej, operetki te do Polski do-

tarły póżno i dlatego u nas można by sądzić o nfoh, 

że powstały niedawno, gdzieś dopiero w latach 1930-tych. 

W rzeczywistoś'ci są o wiele starsze, bowiem Rose-Marie 

skomponowana została już w roku 1916, a Król włóczęgów 
wkróke po niej. 

Zaintrygowany '.Późnym zjawien·iem się modnych .szt:ik 

w naszym kraju, a nie mogąc znależć rozw!iązania za
gadki g·dzie indziej, zwróciłem sl.ię do niezawodnej studni 

wiedzy o operetce, mianowicie do Ludwika Sempoliń
skiego, który tak wyjaśnił rzecz całą: pisząc swe dzieł
ka, Friml był już obywatelem Stanów Zjednoczonych, 

które nie należały d-0 europejskliej Międzynarodowej Unii 
Teatralnej. Skutkiem tego dla scen europejskich nie 

można było kontraktować sztuk owych drogą umowy 

gwarantującej autorowi tantiemy, ale trzeba było ku

pować je za gotówkę, za grube tysiące dolarów, na co 

żaden z polskich teatrów nie mógł sobie ,pozwolić. ANDRZEJ 

Oto dlaczego kraj nasz poznał Rose-Marie li Króla wló- SZALAWSKI 

(Franciszek ViLlon) 



częgów w Jatach 1930-tych najp:erw z dwóch głośny·2 h 
filmów, z Jeanette 'ą Macdonald i Eddie Nelsonem. Do

pie ro, gdy na bogatszych scenach europejsklich operet

ki wystanzająco zgrano, mogliśmy je tanio kupić. 

W rezultacie Rose-Marie weszła do repertuaru Teatru 

Wielki.ego w Warszawie nie wcześniej, aż w roku 1934, 

w smutnych czasach, gdy <lla rep erowanria kasy czo··• 

łowej sceny narodowej musiano wystawiać na niej 3to

sowne gdzie ,•:ndziej Op<!retki. Krót włóczęgów zaś pierw

szy raz pojawił się w wersji kc mediowej w roku 1936, 

na deskach warszawskiego Teatru L etniego w reżyserii 

i inscenlizacji Janusza Warne . kiego. Rolę Villona wów

czas · grał Dobiesław Damięcki, zaś słynną plieśń włó
częgów śpiewał znakomity baryton, obecnie na emigr,1-

cji w Ameryce - Jerzy Czaplicki. Nowe:go wystawienia 

doczekał s ię w Warszawie Krót włóczęgów do;p:ero w ro

ku 19481 w teatrze przy ul.icy Marszałkowskiej 8. Ni·~ 

pamiętam , jak ta scena - zmieniaj~ca szyld za szyldem 

- nazywała się wtedy.„ Pamiętam natomiast, że sztuke 

reżyserował Zbigniew Sawan, a Villona śpiewał i grał 

Kazimierz Poreda. 

Teraz macie usłyszeć ujrzeć Króla włóczęgów po raz 

trzeci r ealizow;rnego w Warszawie. Bawcije się dobrze 
tą melodyjną operetką 1 

Jerzy vy aldorft 

O „KRÓLU WŁÓCZĘGÓW" 
I JEGO EPOCE 

Jeste~my w średn iowtiecznym l"aryżu, stolicy „słodki e j 

Francji". W owych dnia:h, w których po raz pierwszy 

przcstąp!my próg oberży ,.Pod Szysz!-' ą" - Paryż jest ~uż 

wfolkim m!ast em, obwiedzionym warownym murem z 

wieloma basztami obronnym.i. Paryż ówczesny jest :iuż 

siedzibą władz pa11stwowych i kościelnych , możną han-3-

lową metropolią 1i miastem uniwersyteckim. N;id Pa

ryżem i F1rancją, nad Europą i całym ów;:zesnym świa

tem przewalają się burzliwe lata wieku XV-go. wieku 

J canny d'Arc, tótwy pod Grunwaldem, wynalazku Gu

tenberga, zdobycia Konstantynopola przez Turków i wy

praw Kolumba. Pic;kny i groźny to wiek. Grożny zwłasz

cza dla Francji, wstrząsanej ciężkimi wojnami wewnętcz

nymL Właśnie na tron Walezjuszów wstąpił nowy dyna

sta, Ludwik XI, władca o wyglądzie lisa a sercu wilka. 

Ulubionyll)J metodami jego polityk.i staną się: obłuda, 

przekupstwo i 1intrygi. Współczesna historiografia fran

cuska mal uje nam dość charakterystyczny portret tego 

władcy: .,chętnie kupował to, czego nie mógł zdobyć. Ni~-
ELŻBIETA 

ZAKRZEWSKA 

(Katarzyna de Vauselles) 



zmie.rnie skąr:y dla siebie, um'.al znaleźć 400 OOO dukatów 

na kupienie prowinc~i. Odzna:z2ł się przebiegłością i bra7 

kiem wszelk:ch skrupułów. s;anie niezgody między sąs:a

dam~ gnębienie słabych, płaszczenie się przed potężnymi, 

zd1adzan:e sprzymierze ńców, straszen,i e bezsilnych, zno

szenie upokcrzc ń w cierpliwym oczeki:waniu ich r:orn

szczenia - ni:e były to bynajmniej cnoty rycerskie''. Jakże 

inaczej wyglądał jego główny przeciwnik, rywal do tronu 

Tuancji, ks ' ążę Eurgundii, romantyczny rycen za 2hodni. 

Karol Śmiały. 

W ostatecznym jednak rozrachunku h'storia przyznaje 

słuszność nie diukowi Burgundi~ który był zawsze niie 

obliczalny w swoi~h poczynaniach, ale właśnie Ludwiko

wi XI. Rezultatem jego dalekowzrocznej politykJ by łl 

właśnie walka z feudałami i tylko zwycięstwo nad nimi 

mogło dać rękojmię zjednoczenia i przyszłej potęgl Fran

cji. 

Wojna z Bur·gundią, jej ostateczne pokonanie i wcielen:e 

rio korony francuskiej, stanowią główną treść życia Lutl

wtika XI. śmierć Karola śmiał.ego w bitwie pod Narn:y 

(1477), przypieczętowała triumf jego królew~ki ego wsp61-

zawodnika. 

W takiej to F.ranoji i w takkh okolicznościach wystę

puje w paryskim środowisku uniwersyteckim młody, pe-

len wigoru talentów awanturnik, student - obieży-

świ:at, bakałarz wydziału , Sztuk Wyzwolonych" - Fran

c;oLs Villon. Bohater wielu legend i ballad , uwodziciel, 

„kat na kobiety", sza:ona pała, grasujący po wszystk!'.ch, 

nawet najbardziej zakazanych zaułkach j spe:unkach ów

czesn ego Faryża - urodziwy Francois był przede wszyst

kim poetą, ulubieńcem Erato, i tej Muzie poezji pozostał 

już wierny do końca swego burz~:wego życia. Urodzony 

w roku 1431, w którym splom;ła na stosie Joanna d'Arc, 

F'ranciszek Villon (przypisują mu również nazwiska 

Mont 2orb: er lub de3 Loges) przepada bez wleści po ro

ku 1463. ś1ady jego zuchwałych i romanty..::znych poczy

nal'l zacicra;ą się rychlo w zaułka:h Paryża, ale prześlicz

ne rymy jego ballad r:rzctrwały wieki i doczekały się 

WlSpani ał2go renesansu. Dziś wiemy już, że Villon był 

jednym z twórców kształtującego s.ię wówczas jednoli

tego francuskiego języka literackiego. A przecJeż ten ję

zyk, rozwi nięty w sto lat później przez Ronsarda, stał się 

jednym z głównych dziejowych fundamentów francuski·?

go narodu. 

{ 

JERZY 

ADAMCZEWSKI 

(Franciszek VH!on) 



KAZIMIERZ 

PETECKI 

(Ludw·ik XI, król Francji) 

Sam Villon jednak niezbyt dbał o sw~ literacką sław~. 
Prawdopodobnie o wiele bliższy był mu tytuł „króla, 

włóc~ęgów", na jaki bezwątpienia zasługiwał swym nie

frasobliwym i pełnym przygód życiem. Oto~zony gro

madą podobnych do siebie obieżyświatów, jakich wi·~le 

ściągnęło do Paryża z prowincji i zagranicy - wiódł Fran

~ois żywot włóczęgi, pijąc po szynkach, awantur'ując s1if! 

po ulicach i drogach dzielnicy łacińskiej, m. in. w obcr7.y 

„Pod Szyszką", która istotnie w owych czasach takie imię 

nosiła. „G.ruba Margot", gos.podyni owej oberży, jest rów

nież h(storyczną postacią, jak Thibaut d' Aussiigny czy 

Katarzyna de Vauoelles, z którymi to osobami losy poe

ty-włóczęgi splotły się tak blisko. 

Niewielki jest dorobek ,poetycki Villona: mały roemat 

o charakterze żartobliwym pt. Le!jaty, kilkanaście ballad 

pisanych gwarą złodziejską i najświetniejszy z jego utwo

rów - Wielki testament, zawierający wiele autobiogra

ficznych szczegółów z życia Villona. W 'Prześlicznych 

oktawach, ośmiowierszowych strofach, poeta-włóczęga 

maluje przygody swego romantycznego życia, filozofuje, 

a przede wszystklim kpi; kpi z przyjaciół, wrogów, a naj

częściej z samego siebie. Mimo rozmaite wstawki gwa

rowe (dzisiaj niezrozumiałe nawet dla filologów), mimo 

rubasznych l cynicznych wtrętów -:- te wiaśrufe strof)' 

zapewniły Villonowii nieśmiertelność . Ten bard średnio

wiecznego Paryża obdarzony jest głębokim poczuciem 

krzywdy społecznej, którego silne akordy r'ozbrzmiewają 

nieraz pośród subtelnych a czasem i brutalnych dźwię

ków miłosnej l.iryki. 

Akcenty te dodają nowego uroku jego twórczości poe

tyckiej, pogłębiają ją i zbKżają nam ich autora. Zblihją 

nie tylko jako poetę i romantycznego zawalidrogę, al0 

jako człowieka, pehego współczucia dla ludzkich trosk 

i cieri;ień, kórych tak wiele sam zaznał. 

W Królu włóczęgów nie szukajmy zbyt pilnie historycznej 

śC'isłości. Niech nam wystarczy, że c'ojdzie nas z jego 

scen i obrazów żywy oddech tamtejszych burzliwych dni. 

Niech nam tylko stanie się blisk.i obraz piętnastowieczn'"

go Paryża, tak jak bliskie i żywe stają się nam sprawy 

i ży~ie paryskiego ludUi, właściwego bohatera tego wiido

wiska. Ludu, którego bijącym niespokojnie sercem, ser

cem w każdej chwil~ pełnym gorącego umiłowania wol

ności, sercem dzikim .i nieokiełznanym - był paryski 

bakałarz, waóczęga i poeta - F.ran~ois Villon. 

Aleksander Baumgardten 
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SCENA ZBIOROWA 

Z AKTU PIERWSZEGO 

STANISŁAW 

GAWLIK 

(Tabarin) 



ALINA 

KANIEWSKA 

(Huguette du Hamel, Cyganka) 

SŁAWOMIR 

LINDNER. 

(OLivier, ochmistrz dworu) 



I 

AKT DRUGI 

MARIA 

BIELICKA 

(Margot, oberżystka) 



ADAM 

WYSOCKI 

(Rene) 

ELWIRA 

TURSKA 

(Margot, oberżystka) 



TAŃCE 
układu WITOLDA BORKOWSKIEGO 

W akcie I: 
Taniec cyganek: 
RElNA'I1A BIALOBRZElSKA, WlESLAWA KULESZA, EWA MA
TYSIAfK, MARIETTA RLBACOW, BOŻENA PIĄTKOWSKA, 
BIANKA SKóRiZEWSKA 
HANNA TYCÓWNA, KRYSTYNA LAPIŃSKA, ZUZANNA ;pA
WLlKOWSKlA, LILIANA RZ<EWNIOKA 

W akcie II: 
Tańce Dwor.sd<:ie: 

Taniec Łowiecki z sokołami 
Turniej Rycerzy Myśliwych 
Taniec Błaznów Królewskich 

.Damy Dworu: 
LIDIA SK.RZYPKóWNA, BOŻENA PIĄTKOW1SKA, EWA MA
TYSIAK, RENATA BIALOBRZESKA, MARIETTA RIBACOW, 
LILIANA RZEWNLCKA, BIAN~ SKÓRZEWSKA, WIESLAWA 
KULESZA, KRYSTYINA LAIPINSKA, HANNA TYCóWNA, ZU
ZANNA PAWLIKOWSKA 

Błazny: 
STANISLAW MAJCHRZAK. ZDZISLAW WLEKLIŃSKI, JORDAN 
STĘPNIEWICZ, LESZEK MLCHALSKJ! 

Rycerze: 
RYSZARD SZATKOWSKI, JERZY CZAJKOWSKI 

.O w orz a n ie: 
TADEUSZ ZLAMAL, KAZIMIERZ FELIŃSKI, JORDAN STĘ
PNIEWICZ 

W akcie III : 
Ta ran te 11 a Kar n a w a ł o w a: 
LIDIA SKRZYPKóWNA, LILI.A_""A ~ZEWNICKA, STANLSLA W 
MAJCHRZAK, Z.DZ,r.SLAW WLEKLINSKI, JORDAN STĘPNIE
WICZ, EDWARD WÓJC1iCKI oraz zespól baletowy Operetki War-
szawskiej ' 

Kierownik baletu: 
STAJ'ILSLAW MISZCZYK 

CHÓR 
DANUTA BASIŃSKA, KAz.IMIERZ DLUCHA, DANUTIA JUSZ• 
CZAKOWA, STIAiNISLAW GRAWIRSKI, KRYSTYNA KOSTIRO~ 
ŻYŃSKA, JADWJiGA KOW.ALSKA, CELIINA KOTIOWICZ, 
ElDWA!RID MAROZ~K, MARIA NOWAKOWSKA, KRYSTYNA 
OWCZARZAINKA, WILHELM SIENKJlEWLCZ, DANUTIA SKU
RZYŃSKA, CZElSLAW TURLEJSKI, LUCTA WOLEJSZO, WLO

DZIMJERZ RZEC:ZYOKI 

Cliórmisitrz : 
STEFAN ŻULAWA 

STUDIO . 
MAGDALENA BOJANOWSKA, CZ.ESLAW GOSZO:ZYŃSKI, 

WIESŁAWA LEWIOKA, STEFAIN LEW.LOKI, STEFANIA KU
BICKA, BA.RlBARA REJDERMOZER, MARIA SUTKOWSKA, 
STEFAN •SZLAUZYS, TADEUSZ WALCZAK, BOŻENA WIL
CZYŃSKA 

KI EROWNICY PRACOWNI 

Kirawieckiej dam:skiej: MARTA OSTROWSKA, lkrawiec!ltiej mę· 
sk.iej: FRANCISZEK WOLOSZYŃSKI, stolarskiej: ZYGMUNT 
PIECHURA, modE\latorSkiej: KAZIMIERZ WOJCIECHOWSKI, 
cha;rakteryzator.s:kiej: ANTONI OSTROWSKI, malarskiej: JAN 
KONDRAOKI, tapicerskiej: EDWARD GULA, szewSkiej: MIE
CZYSLAW KRASNOPOLSKI i STIANISLAW PIELASZEJK, ś1u

sarsklej: ANTONI CLEOHANOWICZ, główny elektryk: WLA
DYSLAW ·BARAŃSKI, główny Te'kwizytor: JAN iPOMORSKI, 
brygadier sceny: JÓZEF ROGUSKI, kierownictwo technic:zme: 
scenograf JAN HAWRYLKIEWICZ 

TARANTELLA 



LEOPOLD 
GRZEGORZEWSKI 

(Robin) 

• 

MARIA 

PETECKA 

(Htabianka Maria) 



ROMAN 

KOSIERKIEWICZ 

(Robin) 

HELENA 

ŻMICHOROWSKA 

(Hrabianka Maria) 



KRYSTYNA 

ZBOROWSKA 

(Joanwi, tancerka) 

JERZY 

DUKAY 

(Colin) 



BOŻENA 

WILCZYŃSKA 

(Joanna, tancerka) 

TADEUSZ 

WALCZAK 

(Thibau.t de Vitry) 



ZESPÓŁ ORKIESTRY 

I Skrzypce 
Tadeusz ZACZYŃSKI 

(koncertmistrz) 

Zygmunt KOLASINSKI 
(ilrnncertrrnhstrz) 

Stenia NINOWSKA 
BaPbara IWA!NOWSKA 
Eugeniusz WISNIEWSKI 
Eugeniusz RÓŻYCKI 
Bernaro RAWICZ 
Barbara NAWROCKA 

II Skrzypce 
Jan KRUSZEWSKI 
I.eon KOWALSKI 
Ernest LIPOK 
Bogdan CICHOŃ 
Ludwik KOWALSKI 

Al1:ówki 
Tadeusz JASTRZĘBSKI 
Jerzy IWANOWSKI 
J(>ze1 SZYSZKO 
Bronisław MISZTAL 

W i ·> 1 o n cze 1 e 
Jan SZEWCZYK 
Ada LEBIEDZIŃSKA 
Franciszek TOULA 

Kontirabasy 
Władysław WOPALEŃSKI 

FINAŁ 

Andrzej l{ĘD~IóRA 

Lucjan JELICZ 

Flety 
N'"..ari:in GRECKI 

Wacław LBSICJ<I 
Celina URBAŃSKA 

Oboje 
Klemens BANAT 
Mirosław KAJDA 
Wincenty GRUBA 

Klarnety 
Franciszek WYBRAŃCZYK 
Kazimierz ANDRUSZANIEC 
Zygmunt JEDRZEJCZYK 

Fagoty 
Bogumił CIUPTNSKI 
Bogumil .SARNOWSKI 
Bronislaiw WITKOWSKI 

Waltornie 
Ko.nrad DUBICZYŃSKI 
August ASKA 
Józer SZYPORT 
Jan KAMIŃSKI 
Edwaro DOKUDOWIEC 

Trąbki 

Tadeusz SZOSTAK 
Stefan MOLĘDA 
Eugeni.usz ANIELAK 

Puzony 
Bolefłlaw GRUSZKA 
Wladysław WYSOCKI 
Maria.n NOWICKI 
Mioczysław GRZESIAK 

PerikUJsje 
Mik-Ol.aj GODLEWSKI 
Stanisław WLODARCZYK 
Wojciech SOMMER 

Fortepian 
Jan ZIMIŃSKI 

Harf a 
:za SALA WIL_\ 

Konserwator fortepianów: 

Roman MINKIEWICZ 

Bibliotekarz: 

Mi,kolaj ROGOWCZEHKO 

Inspektor orkiestry: 

Władysław WOPALENSKI 

Inspicjent: 

Wacław KUCHARSKI 

Sufler: 

Joanna GUZICKA 
Teodozja LESZCZYNSK.Ą. 



KR() L WŁOfZĘG()W 

(The Vagabond King) 

Romantyczna operetka w 4 aktach 

Muzylka: RUDOLF FRIML 
Tłum~::zenie: Tadeusz Sygietyóski 

Tekst: BRIAM HOOKER i V. H. POAT 
Piosenki: Julian Tuwim i Adam Marecki 

Franciszek Villon, włó
częga i poeta 

Tabarin 

Rene 
Robin 

Colin 

Jacek Toisom, Cygan . . 
Ludwik XI, krót Francji . 
')tivier, ochmistrz dworu . 
Thibaut de Vitry . . . 
Kapitan straży . . . . 

Kierownictwo muzyczne: 
ADAM CICHOŃ 

OBSAD A: 

ANDRZEJ SZALA WSKI 
JERZY ADAMCZEWSKI 
STANISŁAW GAWLIK 
JERZY DUKAY 
~aAiE-"SOOK!L. . ł ZIOł.0 ~ 
LEOPOLD GRZEGORZEWSKI 
ROMAN KOSIERKIEWICZ 
JERZY DUKAY 
CZESŁAW TURLEJSKI 
CZESŁAW GO~~~~p.Jl~Ul~ 
KAZIMIERZ PETECKI 
SLA WOMIR lJNPNER zezy 
TADEUSZ ~ZA 
KAZIMIElRZ ŁABUDŻ 

V 

,Postowie Duca Burgundii 

K!ltarzyna de VausseHes. 

Huguette du Hamei, Cy
ganka . . 

Margot, oberżystka 

Joanna, tancerka 

Hrabianka Maria 

Noet 

Włóczęgi, dworzanie, damy dworu, dziewczęta, straż. 

Inscenizacja i układ sceniczny: JANUSZ WARNECKI 
Reżyseria: JANUSZ W ARNECKI i ELWIRA TURSKA 

Dyrygenci: ADAM CICHOŃ 
PIOTR WOLLNY 

STEFAN ŻULA WA -

Asy sten t reżysera: JERZY DUKAY 
Asystent scenografa: 
ANNA ZAPORSKA 

Sł.A COSZCZTJt V 
TADEUSZ WALCZAK 
WACŁAW KUCHARSKI "° 
ELŻBIETA ZAKRZEWSKAV 
ALINA WIElCZORKÓWNA 

HELENA MAKOWSKA 
ALINA KANIEWSKA 

ELWIRA TURSKA 
MARIA BIELICKA 

BOŻENA WILCZYŃSKA 
KRYSTYNA ZBOROWSKA 
MARIA PETECKA 
HELENA ZMICHOROWSKA 
STEFAN LEWICKI 

Scenografia: 
INEZ KUSKE 

Choreografia: 
WITOLD BORKOWSKI 

Korepetytorzy so\L<;tów: JANUSZ KAHL 
PIOTR WOLLNY Szenn ierlca sceniczn a : SLAWOMIR LlNDNF.R 
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