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Widowi.ko muzyczne z.wane operetką cieszy się od 
dawna w naszym kraju niesłabnącym powodzeniem. Od 
czasu kiedy na sceny polskie wkroczył triumfalnie Offen
bach, operetka miała swoje wzloty i upadki, blaski 
i cienie, zawsze jednak cieszyła się sympatią i uznaniem 
u szerokich rzesz publiczności . 

Ileż t o j uż było krytyk i surowych ocen . Wrogowie 
operetl<i, a wśród nich bywały bardzo poważne osoby. 
twierdzili, że jest to na nasze czasy kompletny anachro
nizm, że ten rodzaj przedstawienia przeżył się i już 
absolutnie myszką trąci. Jako przykład przytaczali ga
lerie nieśmiertelnych arystokratów operetkowych, no 
i oczywiście naiwne libretta. 

Jednak operetka te ataki przetrzymała - a co ciekaw
sze, że wszystkie próby zreformowania tradycyjnego 
;;pektaklu, które często i dość nawet zręcznie były 
w międzyczasie stosowane, wszelkie mariaże z rewią. 
kooperacja z kinem, konkurencja komedii muzycznej -
w niczym nie zmniejszyły stałego 11owodzenia klasycz
nych operetek. 'I'~ llrn. że dziś inaczej się na to wszyst
ko patrzy, no i inaczej wystawia i gra. Już nie na serio 
jak to było dawniej, a z zachowaniem pewnego dystan
su. Jal< to się 1nówi: ,,z przy1nrużenien1 oka' '. 
Swietną passę operetki w Polsce podtrzymywali zna

komici wykonawcy. Polskie gwiazdy w rodzaju Kawec
l<iej czy :uessalówny nie wiele miały w sobie równych 
w najsłynniejszych teatrach Europy, Dzielnie im sełrnn
dowali mężczyźni: ltufin 1\-Jorozowicz, Redo, Szczawiński 
i inni. Te dawne swietne tradycje godnie podtrzymy
wały następne pol,;oJenia, to też inożna śn1iało powie
dzieć, że na scena ch operetki polskiej nigdy nie za
brakło znakoinitych aktorów i aktorek . 

W jednej tylko dziedzinie staliśmy i stoimy na szarym 
1,oncu - to twórczość oryginalna. Nie mieliśmy szczę
scia do kompózytorow w tej branży. Surowiec braliśmy 
z :.<a.granicy. Obróbka, wprawdzie doskonała, była już 
na miejscu własnymi silami. wszelkie próby ożywienia 
i pobudzenia tej twórczosci nie dawały rezultatu. 

Sam nawet wielki Moniuszko próbowal i w tej ma
terii. Wprawdzie jego ciekawą muzykę do „Nowego don 
Kit.hola'', czyli „Sto szaleństw" Fredr:v, 1nożna osta
tecznie uznać za pierwowzór polskiej operetki. 

Inne utwory Lego rodzaju jal< np. ,.Lotena•· były jui 
zupełnie nie udane. :Zresztą :uoniuszko, chociaż dyry
gował operctka1ni Offenbacha, nie 111ial zrozumienia 
i serca do tej muzyki. 

W ogóle początki rodlimej twórczo,ci operetl<0wej 
były tak n1izernc, Ze doprawdy nie n1a nawet o czyni 
pisać. w drugiej poło\\ te ubiegłego stulecia l<0mpono
wała muzyl<ę i pis;_ifa libretta Ludmiła :\Iii-orska. Dwie 
Jej operetki były wystawione w war5zawic, zresztą be1. 
sukcesu. Większym znacznie 11owodzeniem cieszyły się 
utwory Wincentego Rapackiego - 'Yn'l. Pochodził 01t 

ze znakon1itej rodziny teatralnej, znał wybornie s<·enę 
i jcij wszelkie L1jen1nir.e. ponadto obdarzony by ł znacz
ną muzył<alnoScią. On rówuiei. pisał i n.uzykę i libret
to do wszy~tkich s woich utworów. Sl{on1pono\vał w ten 
'posób szereg operetek, l<tóre nawet mu ch~tnie wy
stawi:"tuo . Były to rzeczy bezpretensjonalne o n1uzyce 
płytkiej, eldel<t.vcznej, lecz łatwo wpadajacej w ucho. 

Naton1iast w innej choć pokrewnej dziedzinie możemy 
pod1walić się JJOważnyrni sukcesan1i. Polsl<i \vode\vil 
dziewiętnastowicclny zapisał się dobrze nie tylko w pa-
1ni1,ci współcz('s11ych, ale odświeżony ;. zaktualizowany 
prtez swietnych majstrów literackich, nie zatracając nic 
ze swego stylu i uroczej muzyki bawił i bawi współ
czesną pubłiczno~ć. Krumłowski, Krupiński okazali się 
niclada mistrzau..J i trafili na \\daSciwy ton, a „Królowa 
Przedmieścia". 11 Krowotlrrskie zuchy" i wiele innych 
- stano\.\· ią wdzi~czne pole dla in~cenizatorów i reży
serów i co peVvicn czas '" nO\\'Cj szacie ukazu.ią się na 
..,ct·nach nas1.~ cfi teatrów. J\. „żołni f' rz Królowej l\lada
g.iskaru" wci,\ż aktualny i dający popisowe role najłep 
s1:vm a ktor.oni. 

;\le w twórczo,ci polskiej operetki nie nastąpiła po
prawa. Po pier'"' ..,zej wojnic światOW('J l<.0111ponowal Wa
~law 1 rzdeniech.i, którego operetkę i;JOd tytułen1 „l\łaJor 
l1 łanc."n\·'• z librettc1n Krzewińskiego w:v~tawiły warszaw-



skle „Nowości". Powodzeni Il jednak zawdzięczała aktual
nym tekstom, a nie jaklmś istotnym i trwałym walo
rom. Później nigdy już nie była wznawiana, a o auto
rze słuch zaginął. 

W pierwszych latach po wojnie pewnym zaintereso
waniem cieszyły się utwory Aleksandra Piotrowskiego. 
Kilka jedno i dwuaktowych operetek wystawiły war
szawskie teatrzyki. Jednak żadnych poważnych osiągnięć 
na konto tego kompozytora nie można zapisać. 

W roku 1923 modny i popularny podówczas teatr „Wo· 
elewi!" rozpisał konkurs na operetkę. Dla spodziewa
nych laureatów przt!znaczone były znaczne nagrody, no 
i oczywiście wystawienie tych utworów na scenie teatru. 
reklama, stawa ltd. Nadesłano osiemnaście rękopisów. 
Niestety, nawet w tym ~zczuplym materiale nie znalazł 
się utwór godny nagrody, gorzej, bo nawet nadający 
się do wystawienia. Taki stan rzeczy trwał dość długo . 

Wśród nielicznych polskich kompozytorów operetko· 
wych już w latach przedwojennych wyróżnił się Jerzy 
Lawlna-Swiętochowski. Urodzony 6 grudnia 1916 r. w War
szawie, zamieszl<ał później w Wilnie. Tam też, ten 
świetnie zapowiadający >ię muzyk I kompozytor, rozpo
czyna współpracę z teatrem „Lutnia'', który wystawia 
.iego operetkę pod tytułem „Rajski ptak''. Debiut ten 
spotka! się z dużym powodzeniem. Najlepszym tego do· 
wodem, jest fakt, że nawet Kraków sięga po tę pozycję 
i wystawia ją w teatrze im. Słowackiego . Reżyserował 
to przedstawienie Juliusz Osterwa. Później napisał Swlę
tochcwski komedię muzyczną „Na falach eteru", wy
stawioną w warszawie. 

Dnia 2 sierpnia 1939 r. w Teatrze „8.15" odbyła się uro
czysta premiera „Panny Wodnej" w reżyserii Witolda 
Zdzitowieckiego. żywa i ciekawa muzyka, a również 
treść libretta znajdują serdeczny oddźwięk wśród pu
bliczności. Przecież tematem tej operetki są sprawy 
morza, bez przerwy śpiewa się i mówi o morzu, a już 
wtedy cienmc i groźne chmury zawisły naci naszym wy
bncżem. 

Powodzenie operetki zostało przerwane gwałtownie 
i brutalnie. 5 września bomba hitlerowska zdmuchnęła 
z powierzchni ziemi gmach teatru. I dopiero w roku 1945 
żołnierze polscy po zdobyciu Kołobrzegu zaśpiewali pio
senkę: „Szumią Bałtyku falc" - właśnie z „Panny 
Wodnej". W szeregach zwycięzców znajdowat się autor, 
który brał udział we wszystkich bojach, aż do ostatka„ 
A jednocześnie komponował nowe piosenki. 

Niestety przedwczesna śmierć - 20 sler1mia 1946 r . 
przerwala tę tak świetnie zapowiadającą się twórczość. 

I<lerownictwo Lubelskiej Operetki zawsze odnosiło się 
z wielką życzliwością do polskiej twórczości. Najlep
szym tego dowodem jest to, że na naszej scenie odbyły 
się premiery dwóch polskich operetek. Były one wy'
stawione po raz pierwszy i otrzymały bardzo staranną 
oprawę. Operetkami tymi były: „Pan Twardowski" mu
zyka Józefa Tatarczyka, libretto Eugeniusza Gołębiow
skiego - I „Kariera Panny i\tary" - tegoż Talarczyl<a, 
libretto Eugeniusza żytomirskiego. 

Obecnie znów nawi4zujemy do naszych roclzimych 
tradycji. Na scenę whracza „Panna Wodna" z nowym 
librettem, w ciekawej i pomysłowej reżyserii Beaty 
Artemskiej. Będzie na pewno długo bawić i cieszyć na
szą publiczność. 
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Xenia Grey Felicja Jagod:zisńka 
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Dzięwczęta hawajskie, marynarze, wycii>~zkcwicze z Polonii Am~rykańskiej. 
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Tytus Wilski Paweł Wojtczak 

Danuta Lassota Kryst) na Matejko 

„PANNA WODNA" 

Na dalekich wyspach Hawajskich pięknie się rozwija 
wielka hodowla ananasów. Hodowlą tą oraz hurtowym 
handlen1 wonnymi owocami, zajmują się właściciele 
plantacji państwo Mill i John Old Town. 

W małżeństwie tym oczywistą przewagę ma Mrs. 
Mill . Ona właśnie dzięki bystrej orientacji i niespoży
tej energii wspaniale prowadzi cale przedsiębiorstwo. 
Mąż jej ulega we wszystkim, podziwia i nie może be? 
niej się obejść . 

W najbliższym otoczeniu tej pary jest również ich 
córka Mary, aktualnie zaręczona z Mr. Bobem, mlo
dym czlowieki~m, dla którego wszystko co jest poza 
sferą interesów handlowych, właściwie nie istnieje; 
przyszłe małżeństwo z Mary również uważa za rzec7 
pożyteczną tylko dlatego, że w ten sposób włącza su: 
do świetnie rozwijającego się przedsiębiorstwa. Je't 
jeszcze Miss Hobby - sekretarka oraz służąca. 

Mrs.Old Town, ta fenomenalna kierowniczka wiel
kiego interesu, jest, jak się okazuje, polką z pocho
dzenia - z domu Emilia Kowalska. Urodziła się w War
szawie na Starym Mieście. Przez cale swe życie tęskm
la za krajem i teraz po 40 latach, skoro córka już dc;
rosta i zaręczyła się, zaś firma świetnie prosperuje, po
~tanowiła odwiedzić tak dawno nie widzianą, a wy· 
tęsknioną Warszawę. 

Decyzja jej wywołuje dużą konsternację wśród oto
czenia, a najbardziej jest przerażony jej mąż Mr. John, 
który sobie nie wyobraża, jak będzie gospodarzy! bez 
żony. Namawia ją, by porzuciła swój zamiar i pozo
stała w domu, lecz bezskutecznie. 

O zamiarach mamy Old Town dowiedziała się Mr •. 
Bobulińska agentka impresario i z właściwą sob·e 
energią i pomysłowością zabrała się do dzieła. Zaan
gażowała mianowicie polski statek „Pannę Wodną", 
na którego pokładzie wraz z całą wycieczką Polonii 
Amerykańskiej, pojedzie mama Old Town do Gdyni. 
Okręt zajedzie po nią dosłownie pod sam dom, bo 
do przystani na wyspie jest tylko kilkadziesiąt me
trów. 

Tymczasem mama Old Town szykuje się do wyjaz 
rl u i czyni ostatnie przygotowania. Jest bardzo prze
j<;ta. Sekretarka odczytuje jej codzienną pocztę. Oka
zuje się, że na wieść o przy jeżdzie do Polski znanej 
milionerki, mnóSt\vo krewnych przypomina się i pro
>i o wsparcie, choć jest zdziwiona taką ilością potrze
bujących o~ób i na wet nie bardzo rozumie, skąd si<; 
wzięło tylu, krewnych, popłakuje jednak ze wzrusze
nia i nie skąpi dolarów. 

Statek wre.,zcie przybija do brzegu - załoga wy
siada powitania. Marynarze polscy robią bardzo 
dobre wrażenie, szczególnie na kobietach. Miss Mary 
porównuje przystojnego pierwszego mechanika An
drzeja ze swyin narzeczonym i porównanie to wypa
d.i na korzyść Polaka. On mówi pięknie o miłości, 
a Bob tylko o bussinesie. Zaś radiotelegrafista Ta
deusz poznaje młodą aktoreczkę Molly, która okazuje 
się też Po l ką, Anielcią Gagatek, dzięki różnym życio 
wym perypetiom zabłąkaną na Hawajach, która ma
rzy o powrocie do Polski. Anielcia wpadła Tadeuszo
wi w oko i pragnie jej pomóc. Postanawia więc oszu
kać swojego k:i.pitana i bossmana i przy pomocy ma
rynarzy Janka, Franka i Danka przebiera Anielcię za 
kuchcika, by w tym charakterze odbyła się podróż na 
gelpę z powrotem do Polski. 

Tymczasem :\lary, której piękny Andrzej zawrócił 
na Sęrio \\' ~Iowie, rozmyśla jak się uwolnić od na
rzt'czonego. Proponuje więc mu zakład: jeśli spowo
lluje przyjazd do Gdyni ich obojga i ojca, tak, ~e 
<'a/a rodzina spotka się w polskim porcie, to Hob 
zwraca Jej >Iowo i zwalnia od wszystkich zobowią
zań. Ilob godzi się chętnie, tym bardziej, że realiza
cji: takiego zakładu uważa za niemożliwą jest 
więc pewny wygranej. Tymczasem okręt odjeżdża. 



Dalszy ciąg akcJi rozgrywa się na pelnym oceanie. 
Panna Wodna płynie do Gdyni. Gdy już Jest dość 
daleko od lądu ameryka1isklego następuje niespo· 
dzianka, a mianowicie okręt dogania i woduje obok 
helikopter, który daje znaki, że zbłądził i zabrakło 
mu bt'nzyny ra dalszą podróż. 
Oczywiście załoga udziela pomocy rozbitkom i coz 

się okazuje : niefortunnymi pasażerami są Miss Mary 
:;, narzzeczonym Bobem. Jechali razem na pewną 
wyspę, by podpisać akt u rejenta, lecz Mary, która 
pilotowała, zabłądziła no i wobec braku paliwa dal· 
sza podróż okazała się niemożliwą. Bob wścieka się, 
ŻE' 'Wskutek tego poniesie nieoblic'Zalne straty, a Ma
ry jest zadowolona; widzi ukochanego Andrzeja, 
a okręt zdąża w kierunku Polski. 

Kapitan Kowalski nie Jest zachwycony wizytą tych 
niespodziewanych pasażerów i to w dodatku bez 
paszportów. Zamierza wysadzić ich w najbliższym 
porcie. Jednak w tym momencie mama Old Towu 
prz~jmuje inicjatywę w swoje ręce. W rozmowie 
z kapitanem wyznaje, że jest z domu Kowalska; ka· 
pitan przynosi tablicę ~ drzewem genealogicznym 
rodziny Kowalskich I wspólnie dochodzą do przeko
nania, że są spokrewnieni. Oczywiście już nie ma 
mowy o zbaczaniu z drogi i „Panna Wodna" bierze 
kurs znowu na Gdynię. 

Po pewnym czasie wybucha nowa bomba. Kuchcik 
na okręcie okazuje Się dziewczyną - Anielcią Gaga· 
tek. Maskarada, którą zaarantowali poczeiwi mary· 
narze, została odkryta. Tym razem kapitan jest 
nieubłagany. Pomimo szalejącej burzy rozkazuje za· 
wrócić z drogi, sam zaś schodzi do swojej kabiny 
pisać pamiętnik. 

Wszystko się jednak kończy bardzo dobrze dzięki 
różnym nieoczekiwanym zdarzeniom, Jak to zazwy
czaj bywa w o.peretce. 

Bossman w Aniele! rozpoznaje sw:; od dawna za
gm1ona córkę. Korzystając z nieobecności kapitana 
i gwałtownej burzy, rozkazu nie wykonuje i okręt 
płynie do Gdyni. W porcie polskim niespodziewanie 
"iła ich papa Old Town, który na skutek alarmu· 
Jących depesz Boba przvleclał do Gdyni. Mary wy· 
grywa wlec zakład, jest wolna i nic nie stoi na 
przeszkodzie oddać swa rękę i serce Andrzejowi. 
Drugą parę stanowi radiotelegrafista Tadeusz 2 Mol· 
Jy. a właściwie Anielcią Gagatek. 

Jest I trzecia para. Bobullńska usidliła zażartego 
wroga kobiet bossmana i zamierza z ni:m stanąć na 
ślubnym kobiercu. K. B. 
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W a J tor n ie: 

Henryk Król 
Franciszek Krzemiński 
Stanisław Taracha 

Pu z o n: 

Tadeusz Drabiński 

Perkusja: 

Erwin Szary 

[ 

PAŃSTWOWA OPERETKA W LUBLINIE 

Sala tea.tralna: ul. żwirki i Wigury 6 

Kasa biletowa: ul. Żwirki i Wigury 6, tel. 83-63 

Dyrekcja: ul. Krak. Przedm. 21 

Telefony: Dyrektor 

Org. widowni 

Gł. księg. 

71-25 

29-51 

71-50 

Zamówienia· na bilo:?ty zbiorowe przyjmuje dział 
organizacyjny Teatru przy ul. Krak. Przedm. 21 
w godz. od 9 do 11. Informacje telefoniczne w godz. 
od 9 do 13. Tel. 29-51. 

Kasa biletowa czynna jest codziennie z wy
jątkiem piątków w godz. od 10 do 12 i cd 17 do 
20. Tel. 83-63. 

Wydawca 

PAŃSTWOWA OPERETKA W LUBLINIE 

LDP zam. 17bl ?8.l'f .62 5000 D-7 



Cena zł 3.-


