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»KW I AT HAWAI« 
(Die Blume von Hawaii) 

Operetka w 3 aktach. Muzyka: PAUL ABRAHAM 

Osob y 

Laya - księżniczka hawajska . . . . . . . . . 
WANDA BOJARSKA 
KRYS~YNA NYC-WRONKO 
WANDA SZCZA WIŃSKA 

Bessie Worthington - siostrzenica gubernatora . ANNA BIELANKA 
HANNA DOBROWOLSKA 

Lilo-Ta ro - książę hawajski . . . . 

Kanako-Hilo - dostojny hawajczyk 

Reri - młoda hawajka . . . . . 

Harald Stone - kapitan amer. marynarki . 

Lloyd Harrison - amer . Gubernator Hawai . 

John Buffy - sekretarz gubernatora . . . . 

HENRYK HERDZIN 
EDWARD KAMIŃSKI 

J AN PADKOWSKI 

ANNA GĘBICKA 
ANIT A NIKITIN 

EDWARD ADLER 

MICHAŁ LASOWY 
CZESŁAW PRĘGOWSKI 

JERZY SIDOROWICZ 
JAN WOD~SKI 

Jim-Boy - amer. śpiewak jazzo 

Peroquet - starszy kelner . . . 

Sunny Hill . . 
Bobbie Flipps poruczmcy amer. m arynarki . 

Chun-Chun - chińczyk 

Lilian - mloda dama . 

Trzy mJode amerykanki . 

Kadeci, panie, śpiewacy, tancerki, girlsy, kelnerzy, boye 

B ALET 

Tani.ee z dzidami: JERZY MAGUS, RYSZARD STANKIEWICZ 

JANUSZ DUŃSKI 
JERZY NEJMAN 

EDMUND SZAFRANSKI 

SYLWESTER SEMOTIUK 
JANUSZ JÓŻWIAK 

JAN P ANKRATZ 

MARIA BĄBIŃSKA 

BARBARA CYPEL 
IRENA HARASIM 
ROMUALDA WOJCIECHOWSKA 

Duet : „Perła" IRENA J ACHÓWNA RYSZARD STANKIEWICZ 
BEATA DŁUŻNIEWSKA WITOLD O AF 

Taniec z dzwonkami: IRENA SPIEWAKOWSKA~ IRENA JACHÓWNA 
Step : MET! ADLER, IRENA ŚPIEWAKOWSKA 

Hawajczycy z bębnami: WITOLD ORNAF, WLODZIMIERZ PAWŁOWSKI, BOGUSŁAW SZCZECHURA 
Bolero: IRENA ŚPIEWAKOWSKA, J ADWIGA TERLECKA, JERZY MAGUS, 

RYSZARD STANKIEWICZ 

Tancerki hawajsl<le: METI ADLER, BEATA DLUZNIEWSKA, HALINA GROCHOWSKA, TERESA CHUCHROWSKA, IRENA J ACHÓWNA, ZOFIA JERZAK, KRYSTYNA 
KOWALCZYK, PRZEMYSŁAWA PIOTROWSKA, IRENA ŚPIEWAKOWSKA, J ADWIGA TERLECKA, BARBARA WIŚNIK, HALINA WAWRZYNIAK 

Girlsy : TERESA CHUCHROWSKA, BEATA DŁUŻNIEWSKA, WANDA GRZELK A, IRENA HARASIM, ZOFIA JERZAK, PRZEMYSLAWA P IOTROWSKA, BARBARA WIŚNIK, 
HALINA WAWRZYNIAK, ROMUALDA WOJCIECHOWSKA 

ADEPCI 

Akt I - przed willą amerykańskiego gubernatora w Hon Julu. 

Kierownictwo muzyczne : MIECZYSŁAW KRZYŃSKI 
Przygotowanie chóru :_ KAZIMIERZ S~INDER . l 
Dyrygują : M. KRZYNSK.I, K. URBANSKI, T. SZYMANSKI 
Korepetytorzy: K. CIESIOLKIEWICZ, W. SYNDER 

oraz O RK I ES T RA 

Akt II - w królewskim ogrodzie w Honolulu. Akt III - w coctail-bar ze w Monte Carlo. 

Inscenizacja i reżyseria: ZOFIA WEISSó WNA 
Asystent reżysera: MARTA JANIC 
Inspicjent: JAN P ANKRATZ 
Kontrola tekstu: L. DĄBROWSKA 

Choreografia : MIKOLAJ KOPIŃSKI 
Scenografia: BOLESLA W KAMYKOWSKI 
Kier. ba letu: MARIA ŁAPINSKA-PARNELL 
Asystent scenografa: BARBARA MICHIEWICZ-SZRAJBER 



Paweł Abraham 

Paweł Abraham napisał trzy operetki, które od mo
mentu ich prapremier są wszędzie grane. Teatr Mu
zyczny w Lodzi wystawia w bieżącym sezonie - po 
„Wiktorii i jej huzarze" i „Balu w Sawoyu" - trzecią 
przebojową sztukę tego kompozytora: „Kwiat Hawai". 
Tym samym łódzka publiczność pozna całość twór
czości Abrahama (bo poważna m uzyka z czasów mło
dości oraz jego pierwsza operetka są już dziś całko
wicie zapomniane). 

Sukcesy Abrahama na scenach Europy dają się po
równać, jeśli chodzi o współczesnych mu autorów 
muzycznych, tylko z triumfami Lehara i Kalmana. 
Trzy wymienione operetki Abrahama zawierają w ielki 
zasób bardzo komunikatywnej muzyki, wpadającej 
jak zwykliśmy to określać, łatwo w ucho, n ie wy
magającej od audytorium żadnego przygotowania, 
a tylko chęci słuchania. 

Abraham jest muzycznym „kosmopolitą". Nawiązał 
do motywów, które w mni maniu szerokich rzesz 
publiczności uchodzą za charakterystyczne dla naro
dów, reprezentowanych przez poszczególne postacie 
abrahamowskiej operetk i, jak Turek Mustafa Bey, 
hawajska księżniczka Laya, Argentynka Tangolitta, 
Japonka O Lia San, Francuz Aristide, węgierski hu
zar Koltay, lub przedstawicielka amerykańskiego jazzu 
Daisy. Od wiedeń kiej ckliwości do szalonego czar
dasza, od tamtadrata berlińskiego schlagierów do niby 
zawodzenia muezzinów, od cesarsko-królewskiego li
ryzmu do pieśni hawajskich i jazzu pana Pasodoble -
oto Abraham, jakiego znamy z jego światowych suk
cesów , które nastąpily w trzech kolejnych latach: 
1930 r . („Wiktoria i je j huzar"), 1931 („Kwiat Haw ai"), 
1932 („Bal w Savoyu"). Są to operetki widowiskowo
rewiowe, rodzaj więc, w którym stosuje się ciągłą 
zmianę scen, kalejdoskopową dramaturgię, podpartą 
pyszną wystawą, przebojami muzycznyrnl i tańcem -
nie tylko baletu, lecz wszystkich zjawiających się na 
scenie. Jeśli w operetce w ogóle forma jest waż
niejsza niż treść, czyli wykonawstwo ważniejsze niż 
„idea", to abrahamowskie libretta (pisane pr zez t zw. 
„tekściarzy" - Grunwald, Loehner-Beda, Foeldes) sta
wiają wszystko na popis, pr zebój, są pisane „pod nu
mery", pod wystawę, pod taniec - czyli w sumie 
„pod publiczność". A publiczność, która szuka w ope
retce tylko rozrywki, była i jest za to wdzięczna -
również w Lodzi, gdzie „Wiktoria" i „Savoy" wyka
zały największą frekwencję ze w szystkich tu granych 
pozycji. 
Zdawałoby się, że kompozytor, uganiający się za 

sukcesem i odnoszący go w ciągu trzech lat aż trzy
krotnie i to na światową skalę, miał lekkie jak postać 
z operetki życie. Tymczasem Abraham, który umarł 
2 lata temu, przeszedł dzieje wyjątkowo tragiczne. 
Zaczął (po wyższych studiach muzycznych w Buda-

peszcie, które ukończył w 1916) komponować muzykę 
poważną, ale świat poznał go aopiero w 1930 po w ie
deńskiej prapremierze „Wiktorii". Lata 1930-1932 
były szczytem jego kariery (doszły premiery „Kwiatu 
Hawai" w Lipsku i „Balu w Savoyu" w Berlinie). 
Po objęciu władzy przez Hitlera Abraham był zmu
szony emigrować z Niemiec, gdyż jako Żyd uległ by 
zagładzie. Fakt ten zachodnio-niemiecka leksykografia 
muzyczna konsekwentnie przemilcza. 
Paweł Abraham znalazł się w Paryżu, później uciekł 

przed hitlerowcami do Hawany, wreszcie osiedlił się 
w Nowym-Jorku. W obcym otoczeniu, pozbawiony 
majątku, wpadł w melancholię, a pewnego dnia. .. 
Było to na Brodwayu 1946 roku. Pewien mężczyzna 

wsłuchiwał się w chaos ulicznych dźwięków. Już 
rozróżniał poszczególne głosy tej olbrzymiej orkiestry. 
Podniósł ręce, by wprowadzić w tym chaosie ład -
zaczął dyrygować ... 

Abrahama umieszczono w szpitalu dla umysłowo
chorych. W kilka lat później wysłano go do Niemiec, 
do szpitala koło Hamburga, gdzie zmarł. 

Co świat stracił? Autora muzycznej rozrywki, ale 
i arcymuzyka. Zachodnio-niemieckie podręczniki, z któ
rych (tak samo jak Offenbach , Oskar Straus, Kalman 
i inni) był w latach 1933-1945 skreślony, otwierają 
dziś spis wielkich kompozytorów operetkowych naz
wiskiem Abraham. 

LEOPOLD BECK 
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