
PAŃSTWOWA OPERETKA W LUBLINIE 
Dyrektor Antoni l\'iemczyno" ski 

Kierownik art~styrznr Dnrhorn Kostrzewska 

7(W'ia:ł -I/a.wa.i 
Operetka w trzech aktach 

PREMIERA 

L i s t o p a d 1 9 6 O r . 

LIBRETTO 

A. G r ii n w a l d 

Dr Frietz LOhner-Beda 

Emmerich FOldes 

PRZEKŁAD 

Walery Jastrzębiec 

A. T u r 

T. Z e r o m s k i 

M U Z Y K A 
Paul Abraham 

I 



X::. ia Grey 
Reż.vser operetk i ,. Kw ia t Ilawai" 

Operetka „Kw ia t Hawai" na l ży niewątpliw ie 
do na jbardziej popularnych o;,>eretek okresu mię
dz)".vojennego. Powodzenie swe zawdzięcza w d u 
że · mierze treści libretta , o Iabul wprawdzi 
na iwnej. lecz zręcznej i interesującej , a przede 
1'.rsz.r tkim dotyczącej egzotyki wy3p hawaj kich . 
k tóre \. owych czasach b.vły ni~ł ·chanie modne. 
Cały szereg f ilmów jak „Białe noce", „Poganin·· 

popularyzowało kraj baśniowy, o wspaniałym 
kl im ac i::. cudnym krajobrazie . kraj pięknych ko
biet, pieśn i i miłości. 

Um ieszczenie akcji na Hawajach dało możność 
ins :mizatorom na rozwini~ci e swej pomysłowośc i 
i inwencji w celu olś:1ienia widza wspaniałym i 
ramami przedstawien ia i przepychem dekoracji. 

le cczc·wiście niema prawdziwych Hawai bez 
melodi i i dlatego t ż drugą przyczyną wielkiego 
p:;w:idzc:iia „Kwi, tu Haw '.l i .. j e. t świetna muz.v ·a 
P a ula Abr ahama. 

Kompozyt:i-r ten nie od razu p::święcił s iG 
twórczości operetkowej . Po skończen iu Wyż ·z.e j 
'zkoły Muzycznej w Buda~szcle w latach 
1910-16 próbował sw ·eh s ił w twórczości pow'łż
nej, kcz n ie uzysk ał na tym polu pow::dzen ia. 
Skomponowa e przez niego kwartet~· i koncert~
n ie prz. nio3 ł.v m u an i sławy ani uznania. 
Przerzucił · ię do muzyk i lżejszej i napisał pier w 

szą o;:ieretk ę p. t. „Małżonek panienki". Wysta 
w i n a w r . 19 8 w Budape3zci nie cie.;zyła si~ 
p w odzeniem. J dnakże w dw lata później pre-

miera operetki „Wiktoria i jej huzar", też w Bu
dape3zcie, przynio.3ła mu ogromny sukces. W prze
iągu kilku mie3ięcy imię kompozytora stało się 

głośne we w3zy.;tkich stolicach europejskich. 
ie:llugu potem w ro.<u 1931 W)'.>tawiono „Kwiat 

Ha\\'ai" po raz pierw:;zy w L ipsku. Powodzenie 
było wielkie. Sława Abrahama ugruntowała się 
na stale na międzynarodowym r ynku muzycznym . 

1ic też dziwnego, że jego następną o;:ieretką „Bal 
w Savoyu " za intere.;cwał się o>obiście Max 
Reinhardt i podjął się jej inscenizacj i na scenie 
bcrlil'lskiej. Prapremiera t a w roku 1932 była 
now) m triumfem Abrahama u trwalila jego 
powodzenie. 
Zewsząd zaczynają napływa · zamów ienia na 

muzyk~ do filmów i komedii muzycznych. PJ
wstaje w ten sposób kilkanaście operete'.{ i kilka
dziesiąt filmów, z których kilka zdobyło duży 
rozgłos. Dalsze losy lrnmpozytora nie układają sic: 
zb~·t szczęśliwie . a skutek prześladowań r a i
stow3kich musiał cpuśclć Berlin i iemcy. Rozpo
częła się d!uga tułaczka po różnych krajach -
Budapeszt, Wiedeń, Paryż, a na końcu Nowy Jork. 
\V Stanach Zjednoczonych opuściło Abrahama 
jego dotychczasowe pcwodzenie. Mimo usilnych 
stara1'1 nie mógł się doczekać uznania i sukce3u 
zarówno artystycznego jak i materialnego. To też 
z czasem p pa:ił w długotrwałą chorobę psychicz
ną. Dopiero w roku 1956 wydo;;tal si~ z zakładu 
dla umysłowo chorych i wrócił do Ni.emiPC 
Zmarl w Hamburgu w maju 1960 

P olska prapremiera „Kwi<>' 
m1eJ3Ce w War.>zawskim 
na Bielańskiej w roki· 
Po premierze w r · 
przcehodziła \• 
czyną by!? 
wystawa 
a dos1 

za mit 



niegdyś siedziba królów hawajskich. Pałac ten 
obecnie, jak wyjaśnia zgromadzonym gościom 
gubernator, po anek.>ji wy.sp hawajskich, rostał 
uznany przez Amerykanów Z9. eksterytorialny 
i jest nadal własnością rodz.iny królewskiej. Aby 
jednak nie prowokował: niebezpiecznych konflik
tów, rodzina królewska zo-tała wy.>iedlona z wys
py za grubym odszkodowaniem pieniężnym, zaś 
ootatnia pretendentka do tronu, piękna księ-Lnicz
ka Laya. pędzi beztroski żywot światowej damy 
na Riwierze francuskiej i nie myśli o swym 
rodzinnym kraju. 

Gubernator oznajmia gościam przyjemną no
winę, że zaprosił na dzisiejsze przyjęcie 
księcia hawajskiego Lilo-Taro, którego dotychczas 
uważano za straconego - gdyż dootał się w cza
sie swej podróży w ręce ludożerców, ale cudownie 
ocalał i znajduje się w pełni s.ił i zdrowia. Książę 
Lilo-Taro je.>t dobrze widziany przez Ameryka
nów ze względu na swoje na wskroś trzeźwe 
i nowoczesne poglądy, a pozs tym gubernator ma 
w stosunku do niego pewne plany, Chciałby mia
nowicie wydać za niego za mąż swą siootrzenicę 
piękną i młodą Bessie Worthington, którą z myślą 
o tym sprowadził na Hawaje. 

Sekretarz gubernatora John Buffy oznaJm1a 
zebranym drugą milą niesp;xlziankę, szczególnie 
miłą dla panów, że przybyła na pokładzie luksuso
wego statku Suzanne Provence, słynna gwiaz.da 

r ·skich rewii, w to arzystwie swego partnera 
jazzowego Jima Boya. Zgodnie z zapo

owarzystwie zjawia się książę 
je go dostojny Hawajczyk 

· komunikuje, że księż-
i już znajduje się 

kwitnie cudo
P łacu kró

h będzie 
swoich 

y się 
tko-

tym pozorem Laya ma być ukoronowana na kró
lową Hawai, a następnie poślubić księcia Lilo
Taro. Kapitan Stone ma do tego nie dopuścić, 
obstawił więc już palac wojskiem, lecz musi dzia
łać ostrożnie, bo gdyby rzeczywiście cbod:z;lło 
tylko o królową kwiatów mógłby się łatwo skom
promirować. Książę Lilo-Taro przeżywa wątpli
wośl:, czy Laya odWUljemnia mu jego miłość, gdyż 
zauważył jej zajęcie się kapitanem Stone, 
wbrew woli zaś nie chce jej poślubić i gotów jest 
wyrzec się swej miłości. 

Tymczasem czyni się przygotowania do korona
cji. Frzynoszą tron. są już gotowe wszystkie 
potrzebne akcesoria i przy dźwięku muz.yki i spie
wów chóralnych mistrz ceremonii, Kanako-Hilo, 
przystępuje do koronacji i zaślubin. 

Niespodziewanie zjawia się gubernator w towa
rzystwie admirała i oświa:łcza, że gotów jest złożyć 
życzenia królowej kwiatów o iile Laya podpisze 
dokument, na mocy którego zrezygnuje na zawsze 
z tronu Hawai i natychmiast wyjedzie. Laya nie 
chce tego podpisać. gubernator rozka'Zuje kaoita
nowi Stone are.>ztować ją. Kapitan Stone, którego 
miłość okazała się silniejsza niż poczucie obowiąz
ku, odmawia wykonania rozkaz.u. Grozi mu aresz
towanie l sąd . Laya wzrusz.ona jego miłością 
podpisuje ostatecznie dokument. Książę Lilo-Tar<? 
widząc zwycięstwo rywala i utratę ffi:Uości Lay'~ 
żęgna ją 1 postanawia udać się do kraJu wieczneJ 
wiosny. 

Laya nie cl!cąc dopuścić do samobójstwa księcia 
Lilo-Taro tak bowiem zrozumiała jego postano
wienie, kieruje swoje afekty miłosne ku księciu, 
lecz jest już za póżnD. 

III .akt. 
Przenosimy się do wytwornego baru . w Monte 

Carlo. Tu zgodnie z żelaznym pra~em operet.kl 
mają się stawi(: wszystkie o.>0by biorące udział 
w akcji. aby doprowadzić do szczęśliwego zakoń
czenia. 

Jest więc kaoitan Stone, który, aby zaoomnleć 
nieszczęśliwą miłość, gra hazardowo w kasynie, jest 
książę Lilo-Taro powtórnie ocalony cudownie z fal 
oceanu przez swego rywala. Jest gubern.ator, pI7iC
nie3iony tu służbowo, a z nim sio.>trzenica i sek~e: 
tarz. Przebywa tu również księżniczka Lava i 1eJ 
sobowtór Suzanne Provence ze swym partnerem 
Jim Boyem, ba, nawet tancerka Reri. Wszystko 
zbliża się do pomyślnego końca. 

Kaoitan Stone zapoznał się z Suzanne Provence, 
zakochał się w sobowtórze Lay'i. Księżniczka Laya, 
widząc kaoitana zupełnie wylecronego z nieszczęś
liwej mHości i zajętego inną, niezwłocznie rzuca 
się w ramiona czekającego na to księcia Lilo-Taro. 
Bessie wobec tego że „na placu" został tylko 
Buffy' oddawna w niej zakochany, zgadza się 
zostać jego żoną. 

Jim Boy, zwolniony z wszelkich obowiązków 
wobec Suzanne Provence, może już jako swą żonę 
przedstawić uroczą tancerkę Reri, dziewczynę inte
ligentną I wszechstronnie wykształconą. 

w ten spooób wszystko się kończ.y ku ogólnemu 
zadowoleniu. 

K. B. 
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Irena Brzozowska 
Felicja Jagodzińska 

.Józef Kasperski 
Tytus Wi k i 



PAUL ABRAHAM 1 ~ XI Ą96o 

](wiat -1/awai 
Operetka w trzech aktach 

Osoby: 

SUZANNE PROVENCE { Irena Brzozowska 
KANAKO HILO - { Henryk Łabuński 

nrtystka kabaretowa Maria Mostowska dostojny Hawajczyk Stanisław Kuśmierski 

LAYA -{ Irena Brzozowska -{ Tytus Wilski 
Maria Mostowska JilM BOY 

k.slętn!czka hawajska 
śpiewak jazzowy Zygmunt Zaród 

HARALD STONE -{ Jerzy Molenda 
JOHN BUFFY Paweł Wojtczak kapltan marynark:t Tadeusz Sosnowski sekretarz gubernatora 

LILO-TARO Józef Kasperski 
ksląti; hawajski SUNNY H ILL Ryszard Nowiszewski 

porucznik marynarki 

BESSIE _ { Xenia Grey 
sl05trzen1ca gubernatora Felicja Jagodzińska BOBIE FLIPPS Le<:h Chodz.lakiewicz 

kadet 

REmII _ { Irena Kozerska 
tancerka hawajska Ruta Mięsok KAL UNA • • • 

GUBElR..NATOR HAWAI { Roman ~aranowicz PEROQUET -{ Eugeniusz Bieliński 
Jan Fabian starszy kelner Jan Kwiatkow ki 

Solo baletowe: Ruta Mięsok, Anna Miklasińska. Zbigniew Dobkiewicz, Józef Ignaczak. 

Hawajscy śpiewacy, h awajskie tancerki, kadeci, ofi rowie marynarki, panie i panowie - chór I balet 
P,aństwowej O etki w Lublinie. 

Akt I: przed willą amerykańskiego gubernatora Honolulu, akt II: w pałacu królewskim w Honolulu, 

Kierownik muzyczny: 
Józef Tałarczyk 

D y r y g e n ,e)· 
J. Talarczyk 
A. Kowalczyk 

Przygot0\Van1e chóru : 
A. Kowalczyk 

akt III : w chińskim ba·rze w Mon~ carlo. 

Kierownik literacki: 
K . Bielski 

R e i y s e r : 
Xenia Grey 

Asys tent r!!"Żysera : 

Henryk Łabuński 

K o r e p e t y t o r: 
B. Kołodyński 

C ho r eo gr a f i a : 
Mikołaj Kopiński 

S c e n o g r a f i a: 
Jerzy Kondracki 

Asystent choreografa: 
Józef Ignaczak 



Tadeusz Sos:10wski 

Irena Kozerska 
Paweł Wojtczak 

Roma n Baranowicz 
Stanisław Kuśmierski 



Zespół baletu Państwowej Operetki w Lublinie 



Orkir:dra Pań twow •j Op r tki w Lubli nie 

Zespoi technicrny: 

l(ier wnik t chnic:rny 

Boieslaw M ostowski 

l"ontro la t~kl;tu 

Halina SUwowska 

I nsp il j nt 

.Ian Ktciatkou:sk1 

Bryg-udier ~c~n.v 

FraHc.i.~:;l'k . trzi1±ewsk1 

Kier. pr c. ·t larsl<iej 

A111011 i Bogusz 

KlH. pra..:. krawii:c:· kJ 

Butafor 

Peruki 

• wiat' o 

KI c• 111<• 11 t u11a Ro.· t 1corn ie .~ka 

Mari.an Marzy ·ki 

Scdiinn Wójcik 

Stanisław Wójcik 

I-I en ryk St rz11żewski 

.l11clwiua Tarocl!a 

Zdjęcia do programu wykonała firma \V. Parys 
1: • Lublinie, ul. Kościuszki 2. 



Premiery Operetki Lubelskiej: 

I. Teatr Muzyczny w Lublinie powstał w roku 
l 946 w m-cu listopadzie jako pierwsza scena 
muzyczna w Polsce. W latach 1946-1952 wystawił 
25 premier. 

II. Reaktywowany w roku 1956 i upaństwowio
ny w roku 1957, w drugim okre.;ie swej działal

ności ma na koncie repertuarowym następujące 
prem!ery: 

1. "Swobodny wiatr" I. Dunajewskiego 

2. „Rose Marie" R. Frimla 

3. „Dzi„w:czę z Holandii" E. Kalmana 

4. „Milo~ć cygańska" J. Straussa 

5. „Cnotliwa Zuzanna" J. Gilberta 

6. „Hrabia Luxemburg" Fr. Lehara 

7. „Mistrz 'l'wardowski" J. Talarczyka 

8. „Wesoia wdówka" F . Lehara 

9. „.ŻoŁnierz królowej Madagaskaru" T. Sygie-
tyńskiego 

10. „Wiktoriu. t jej huzar" P. Abrahama 

11. ,,Domek trzech dziewcząt" F. Schuberta 

12. ,,Zaczęlo się w banku" L . Fodora 

13. „Krysia Leś1iiczanka" J. Jarno 

14. „Kariera panny Mary" J. Talarczyka i E. Żyto
mirskiego 

15. „Księżniczka czardasza" E. Kalmana 


