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O Cole Porterze opowiadają, że lubi! przedstawiać się 1ako amator w swyn 

zawodzie, światowiec, który nie1ako lewą tylko ręką i wylącmie dla własnej ro? 

rywki pisuje songi i wystawia sztuki teatralne Jeśli tak byto, to ra ową kokietery1-

ną soi disant postawą kryła się aż nazbyt wyraźnie duma z poważnych i bogatyct 

osiągnięć życiowych. Z jego dwudziestu pięci spektakli dla Broadwayu więcej 

niż potowa odniosla sukcesy, a kilkadziesiąt jego piosenek rozbrzmiewa na całym 

świecie od wielu już lat jako evergreens. Ich bogate w szerokich łukach biegnące 

melodie urzekają drażniącymi funkcjami dur-mol i nieustępliwi~ wybijanym ryt

mem, na których się wspiera1ą; ich zgrabne teksty obejmują liryczną skalę od 

sofistyki po sentyment, od ezoteryki po wyuzdanie. 

Zdolny do głębokich uczuć i obdarzony ciętym dowcipem, jest Cole Porter 

czołową postacią współczesnego teatru - Gilbertem i Sullivanem w jednej osobie. 

Urodził się 9 czerw~a 1893 ro~ w Peru, w stanie Indiana. Pochodził z osiadłej 
qawno rodziny. Wnuk jednego z ajbogatszych amerykańskich magnatów wę 

glowych. W matce, która interesowała się sztuką, malazl wczesne oparcie dla 

r zwoju swoich talentów. Mając lat dziesięć, graf już na skrzypcach i fortepianie. 

.,------ rok później wydano drukiem jego pierwsze walce. Na życze tie dziadka zac7ljf 

studia na wydziale prawa w Uniwersytecie Harwardzkim po ro u jednak zwrócił 

się ku muzyce i w 1916 zadebiutował na Broadwayu krót im show See America 

First. Wojnę światową przeżył jako ochotnik w armii franauskiej. Odznaczony zo

stał Croix de Guerre i po zawarciu pokoju osiadł w Paryżu, gdzie ożenił się z piękną 

i zamożną Lindą Lee rfhomas. Lata dwudzieste poświęcił częściowo na studiowa

nie teorii muzyki pod kierunkiem Vincenta d'lndy'ego w sławnej z dawna Schola 

Cantorum, lecz w ll\acznie większej części na luksusowe życie towarzyskie, któte 

rozsławiło jego nazwisko w całej Europie i Ameryce. Jego efom przy rue Monsie~ r. 

willa na Riwierze i Palazzo Rezzonico w Wenecji, gdzie a przemian mieszka!, 

awały się ośrodkami high life'u, a wspaniałe, wydaw ne przezeń przyjęcia 

stnymi sensacja · lumnie złożonej z trzydziestu mochodów przewiózi 

sto dwadzieścia zaproszonych osób z Paryża do Monte Carlo - na maskaradę z 

linoskoczkami i sztucznymi ogniami - to na przyjęcie w We ecji zaangażował cały 

Ball erzy, agenci prasowi, prywa ni 

sekretarze i kucharze o międzynarodowej sławie dbali, wraz z całym sztabem 

innej służby, o utrzymanie owego menage, któ e prócz mieszkań w Europie objęto 

wkrótce również apartament na 41. piętrze H elu Waldorf w Nowym Jorku, po

siadłość w Williamstown w Massachusetts raz letnią rezydencję w Brenwood 

w Kalifornii· 

Przez cały ten czas pisał Cole Porter sw błyskotliwe piosenki, starannie cyze

lując ich harmonie i rytmy - po czym od adat je pieczołowicie do teczki. Jedynie 

przy calkiem specjalnych okazjach pr entował je - na deser - swoim gościom. 

Dopiero gdy miał trzyd1ieści pi lat zaczęta się jego meteoryczna kariera kom-

pozytora teatralnego. Paris 8) i Fiifty milion Frenchmen 11929) stanowiły we 

solą mieszaninę rewii, wodewilu i extravaganzy, zaskakując numerami takimi, jak Let's do it, Let's m1sbehave i You 

gat that thing. Wake up and dream ( 1930) oraz The New York ( 1930) zawierały Love for sale i Wats is this thing, called 

love?, w The Gay divorce ( 1932) śpiewał Fred Astaire Night and Say. Anything goes (1943), satyrycznie przejaskra

wiona historia podróży przez ocean, szla w Nowym Jorku 420 razy, a 261 razy w Londynie. W Jubilee (1935) usłysza

no po raz pierwszy Begin the Beguine, w Red, Hot and Blue - lt's de-lovely. Leave is to me (1938) byto znakomitą 

parodią dyplomatów amerykańskich w Związku Radzieckim, a przyniosło piosenkę My heart belongs to Daddy, Ou

barry was a Lady ( 1939), komediowy sen, w którym pomocnik z nowojorskiej pralni, Louis Blore, widzi się królem 

Ludwikiem XIV, a ukocbaną tancerkę May Daly jako madame Dubarry. Panama Hattie ( 1940) i Let's face it ( 1941) 

grane były grubo ponad tysiąc razy, czyniąc z Betty Hutton i Dany'ego Kaye gwiazdy Broadwayu. Something for the 

boys ( 1943) i Mexican liayrode ( 1944) odniosły sukcesy, natomiast The seven lively arts ( 1944) i Around the World 

( 1946) z O. Wellesem jako autorem, reżyserem i głównym wykonawcą, o azaly się niewypałami. 

Potem pojawiło się Kiss me, Kate ( 1948), jeden z najcenniejszych i - z 1 77 przedstawieniami - jeden z najpopular

niejszych produktów Bropwayu. Punkt wyjściowy akcji stanowi próba owej inscenizacji Poskromienia ziośnicy 

Szekspira w Baltimore. Fred Graham gra Petrucchia, a rozwiedziona z nim zana Lilli Vanesi - Katarzynę. Z wirtuozow

ską zręcznością i mnóstwem humoru pomieszane zostają postaci Szekspir i Cole Portera, scena przekształca się w 

rzeczywistość, rzeczywistość w teatr, a Fred i Lilli wreszcie się ze sobą godzą. Partytura jest pełna inwencji i wyjątko

wo jednolita stylistycmie. We współczesnej swej części zawiera mnóstwo głęboko emocjonalnych melodii, jak So in 

love i Where thine that special face, ironicznie - dowcipnych piosenek, jak B ush up your Shakespeare i Tao dam hot. 

W muzyce do Poskromienią złośnicy udały się Porterowi wspaniałe, wtopione w akcję numery, jak We open in 

Venice, Tom, Dick czy Bianca - niezrównane w charakterystycznej sile wyraz i niezawodnie efektowne. Kiss me, Kate 

należy w całej historii operetk do kilkunastu najlepszych utworów tego gatunku - a w życiowym dorobku Cole Portera 

stanowi niewątpliwie punkt kulminacyjny. 

Że źródło jego inspiracji bynajmniej nie wygasło, dowiódł Porter w Can - Can (1953) i Silk stockings (1955). W Can 

- Can powraca do swej pierwszej miłości, czyli Paryża, nadsekwańskiej stolicy z lat dziewięćdziesiątych, do kawiarni 

na Montmartrze i Moulin Rouge. 

W Silk stockings, operetkowym opracowaniu starego filmu Ninoczka z Gretą Garbo, raz jeszcze dal upust całej 

swej elegancji, ironii i spontanic;znemu dowcipowi. Nagrodą za owe trudy byto 1370 przedstawień na Broadwayu 

oraz niezmierna popularność ł love Paris, C'est magnifique, All of you i Paris loves lovers. 

Latem 1937, w okresie gdy pracowal nad Leave it to me spadł Cole Porter podczas porannej przejażdżki na Long 

Island tak nieszczęśliwie z konia, że złamał obie nogi. W ciągu następnych siedmiu lat trzeba było trzydziestu jeden 

zabiegów operacyjnych i dwudziestu czterech miesięcy przebywania w szpitBlu, by utrzymać go przy życiu. W 1958 

roku musiano mu amputować prawą nogę. Znosił bóle i kalectwo z godnym podziwu heroizmem, zawsze zajęty 

pracą, zaabsorbowany nowymi pro.ektami, uroczy, w pelni afirmujący życie - i zawsze ze znużonym uśmiechem. 

W odróżnieniu od Richarda Rodgersa, któremu jako jedyny spośród wszystkich kompozytorów Broadwayu do

równywał w sukcesach, Cole Porter nigdy nie szukał nowych dróg muzyczn~j dramaturgii. Z wrodzonej skłonności i 

r~==~~p;:;;o;;:c:;;-,cia wewnętrznej przynależności do teatru kultywował, modernizował i wzbogacał potężną swoją indywidualno

ścią tradycyjne formy. Jeśli zaś nazywał siebie amatorem w zawodzie, to ocena taka może się w końcu okazać 

bardziej godna zaufania, slusmiejsza i może nawet pochlebniejsza, niż się to na pierwszy rzut oka wydaje. 

Bernard Grun 
Dzieje operetki, PWM 197 4 



Kiedy widzt twój blask 

O, najmilsze z miast, 

Czy to noc, czy dniem, jasnym dniem, 

Czy południe, czy zmrok • 

Niezmiennie przez cały rok ... 

Jedno wiem, tylko jedno wiem: 

Kocham Paryż w niepogodę 

Kocham Paryż w letni skwar 

Kocham Paryż, gdy się mienią wiosną drzewa 

Kocham Paryż, gdy jesienią jest ulewa. 

Kocham Paryż wciąż na nowo, 

Choć go tyle lat już znam. 

Kocham Paryż, 

A dlatego kocham Paryż. 

Bo wiem, że mieszkasz tam ... 

Na poc 

JANE. 
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Czaru·ąca jest legenda Montmartre'u pełna dziewczątek napastowanych przez księżycowych pierrotów, skwapliwie 

ir-~~-za""':'"'biegających, by nic sobie nie robiły z ludzkiego gadania, pełna owych poetów · głodomorów deklamujących swe 

wiersze w „Lapin . Agile" za kawałek pasztetu i szklankę wina, pijanych nadzieją malarzy w nieogrzewanych pracow

niach, wrażliwych muzyków, składających melancholijne nuty, w których pobrzmiewa wspomnienie omdlewających 

walców i śpiewnych odgłosów ulicy.„ 

W pogodne dni gingiety, to jest w istocie zwykłe bistra z ogródkami, kusiły altanami, wymarzonym miejscem na 

miłosne schadzki. Niektórzy goście byli jednak wrażliwi na wzruszający widok Paryża, którego dachy podobne do 

rybich lusek, wynurzały się z niebieskiej mgły jakby morskiego horyzontu. 

W życiu podlotków i podrostków szczególną rolę odgrywały młyny: w gorące dni czerwcowe cały ten rozgorącz

kowany światek tam się odnajdywał, aby uczyć się rzeczy, które nie miały nic wspólnego z rolnictwem ... 

Terenem prawdziwej zabawy było nie y.ngórze, ale położone u ie9'l podnóża bulwar Rochechouart, bulwar Clichy, 

plac Pigalle. Tam na przestrzeni kilkuset metrów ciągnęły się jeden za drugim bary, piwiarnie, kabarety, sale tańca, 

i cyrk „Medrano". Na fasadach przy ytków uciech, które miewały już elektryczne szyldy, lśniły nazwy: „Taba_rin_"~· ---' 

„Monico", „Mirliton", „M · - ouge" - lokale uwiecznione przez Lautreca. Wsp !zawodniczki sławnej La Goulue, od 

dawna już staczającej się ku pijaństwu i zupce dla ubogich, wyrzucały w górę nogi w wirze batystu i k~ronek. 

W !okala tych tłoczyły się co ieczór napływające tłumnie z Paryża hulaki: Montmartre był wówczas głownym 
odpustem Paryża . To urzeczenie nie było niczym nowym: już z Ludwika XVI paryżapie ciągnęli na birbantkę do 

licznych szynków.znajdujących się poza granicą władzy dzierżaw ów generalnych. 

Między dołem i górą Montmi;irtre'u znajdowało się kilka „gorących" ulic, które prqyciągały klientelę z obu sekto· 

rów. I nie tylko klientelę męską.„ 

Ulice Coustou i Steinkerque słynęły z hoteli na godziny i z domów schadz - za 3 franki „chwila". Kobiety 

w obcisłych jaskrawych strojach, stojące w grupacn przed bramą z wielkimi riumerami, zapraszały przechodniów, 

wymieniając dla oszczędności czasu cenę. „ 

Jest na Montmartre -

Montmartre, Montmartre. 

Nęci cię, kusi cię i mami 

Montmartre, Montmartre ... 

Łechce cię, drażni cię światłami 

Montmartre, Montmartre ... 

Dręczy cię, męczy cię rankami, 

Lecz u schyłku dnia 

Będziesz stęskniony znów za 

Montmartre, Montmartre ..... 

(final aktu) 

1892 

Życie artystów bardzo się różniło od życia innych mieszkańców Montmartre'u. Nie wszyscy pochodzili z tego samego 

środowiska społecznego, w różnym też stopniu odczuwali niedostatek; zdarzali się nawet bogacze! Niektórzy, jak Girieud, byli 

w stanie zapraszać na kolacje 1 stawiać wielkopańskie kolejki gromadom nierobów. Niekiedy wieczorem malarz ten sprowa

dza! z dołu, z ulicy Abbesses, fiakry i zabierał wszystkich na plac Pigalle ... , co wskazywalo, ze nie było gdzie zabawić się na 

Wzgórzu, gdyż brakowalo miejsc rozpusty. Przypadek Girieuda był wyjątkowy, większości artystów żyło się ciężko. Niektórzy 

cierpieli nędzę i nie co dzień rozprządzali dzewięćdziesięcioma centymami, potrzebnymi na sztukę mięsa w rosole. 

„Wszystkim nam źle się żyło • pisze Andre Salman w swych Wspomnieniach bez końca · Cudowne było to, że się jednak żyło. 

wg Jean - Paul Crespelle 

Montmartre w czasach Picassa 1900-1919 

Tłum. M. Bibrowski, PIW 1987 



a on u 
Jak mówili wszyscy, była to stara ob kurna sala tanca, tania, głośna i wesoła. Podobnie jak studnia na placu 
Pigalle, przy której gromadziły się modelki, albo jak opuszczone wiatraki nadal rozpościerające swe nieruchome 
SłffiMH:a.,,..st<łnowita zabytek dawnych czasów, kiedy Montmartre byt nie tylko odległą \Nioską, ale takze przystanią 
rzezimieszków, łotrzyków i prostytutek stołecznych, którzy cenili sobie jego oc\)udność 1 całkowity brak policji. 

Całe pokolenia gryzetek z Montmartru przychodziły tu potai'lczyć, tracić cnotę 1 pić vin chaud, grzane, słodkie 
wino, które podawali w wyszczerbionych kubkach spacerujący bez kurtek garson1. P umiane echo śmiechów 
owych gryzetek i szelest spódnic z turniurami zdawały się brzmieć jeszcze pod starym belkami sklepienia. 

Młode praczki, szwaczuchny, modelki 1 midinetki bvwaty w tym zakładzie . Było to nie tylko miejsce rozrywki, to 
zaczarowany przybytek muzyki i romantycznych przygód, gdzie za kilka su mogły zapomnieć o szarzYźnie zycia i 
szukać w tańcu ukojenia serdecznych ęsknot 

- Te dziewki z Montmartru, pod względem moralności nie le sze są niż koty we marcu! Dlatego, że ich matki i 
babki przychodziły tu i swawoliły pod stołem, myślą, ze wszystko im wolno i że mogą tobić, co im się podoba. 
Włosy dęba stają, jak się widzi, co się dzieje po kątach 1 w toaletach! Z kazdym dniem gorzeil Od czasu jak ta 
świnia Dufour, skomponował swego wstrętnego kankana, to przechodzi juz wszelkie granice. Dziewczyny do
stają bzika, jak u tę muzykę . Wymykają się do toalety i zdejmu1ą majtki! Słyszane to rzeczy?! Więc jak 
zadrą nogę - a niektóre z nich potrafią fikać - widać im wsąistko! To okropne! 
Owe praczki z Montmartru, które po dziesięciogodzinnym s aniu przy balii ze zgiętym krzyżem, wydawały ciężko 

zarobione grosze i przez kilka dodatkowych godzin brykały, skakały, kręciły się w kółko po to, aby na zakończenie 
wieczoru zatańczyć kankana, na1piek1e1n· · , najbardziej wyczerpu1ący taniec, jaki istniał kiedykolwiek. 

Mężczyźni - przeważnie młodzi apasze, złodzieje kieszonkowi, początkujący sutenerzy - tańczyli sztywno i obo
jętnie, jak nakazywała ówczesna moda, trzymając w zaciśniętych wargach sterczącego skośnie pap1eri0sa, dumm 
ze ich koszulek trykotowych, z wy uniętych na czoło zakręconych mobów, z czapek wciśnię eh na bakier na 
silne wypomadowane włosy. Dziewczęta za to tuh y się do sW'oich tancerzy, obejmowały ich ramieniem, oczy miały 
zamknięte, wargi rozchylone, całe oddane rozkoszy kołyszącego uścisku. 

Z wybiciem godziny dwunastej orkiestra uderzała w cymbały, po czym rozlegało się przeciągłe bicie w bębny. 
Był to sygnał rozpoczęcia kankana. 

W mgnieniu oka publiczność zrywała się od stołów, dopadała parkietu, otaczając zwartym kołem tańczące pary. 
Stali naprzeciw siebie z zapartym oddechem, mierząc się wzrokiem: dziewczyny chwytały w garść spódnice, męż
czyźni podnosili ręce w górę, gotowi w każde1 chwili zacząć klaskać w dianie. Orkiestra grała szaloną galopadę i 
momentalnie, jak nakręcone zabawki puszczali się w ruch tancerze. Dziewczyny skakały, fikały nogami, szeleściły 
falbankami i podnosiły wysoko spódnice, podczas gdy mężczyźni posuwali się naprzód lub cofali, klaskali w dłonie, 
bili po udach, przykucali, wstawali, wykonywali kontorsje przybierając sprośne lub ekscentryczne pozy i pobudzali 
swoje tancerki zachęcającymi krzykami. 

La Goulue - nie miała sobie równej - wirowała jak ~klon oczy JeJ ciskały płomienie, włosy rozsypywały 
się w nieładzie: spódnice fruwały nad Q wą, wyrzucała wysoko nogi w czarnych pończochach i wykręcała tors, jak 
gdyby chciała zrzucić z siebie bluzkę. Pot spływał jej z twarzy, piersi sterczały wyzywająco poprzez obcisłą bluzkę, 
na białych udach wystąpiły gru ię ni. A na estradzie zdobnej w perkalowe draperie Dufour konwulsyjnie pod-
niecał członków orki , y grali coraz głośniej 1 w coraz szybszym tempie. Zbioro obłęd ogarniał tancerzy, 
muzykantów i publiczność! Tancerze k(ęcili się w kółko coraz szybciej, robili piruety, stawali się skaczącymi i 
wirują i symbolami rozpętapego ruchu 1 rozwiązłości. Mężczyźni bili się łokciami o bokach, tłukli kolanem o 
kolano, rozchylali i zamykali uda ruchem podobnym do harmonii, podczas gdy dziewc ny rozhisteryzowane, potar
gane, z wykrzywionymi ustam i oczami zamkniętymi lub wywróconymi w orbitach 1by szklane gałki, skakały na 
jednej nodz ając drugą za kostkę w pionowym rozkroku, odsłaniającym najw tydliwsze tajniki ich ciała, na 
to, ab wreszcie, przy ostatnim wybuchu cymbat9w, paść na ziemię, jakby prze ęte nożem, z nogami szeroko 
rozpostartymi na parkiecie, zgiętym torsem, głową opadającą na ramię - niby poła ane marionetki. Trudno wyrazić 
to słowami. 

Pierre La Mure 
MOULIN ROUGE 

Tlum. Z angielskiego 
Jadwiga Dmochowska, 1957 



Inscenizacja i reżyseria 

ANDRZEJ KNAP 
Kierownictwo muzyezne 

JANINA NIESOBSKA 
Choreografia i ruch sceniczny 

BOGUSŁAW CICHOCKI 
Dekoracje 

BOBR W 
Kostiumy 

ROMAN PANIUTA 
Przygotowanie chóru 

WALDEMAR OROZD 
MAREK JASINSKI 
asystenci reżysera 

ŁUKASZ WOJAKOWSKI 
współpraca muzyczna 

EWA POSMYK 
asystentka scenografa 

MARZENA MARJA!!.!Ń~S ~'!""'" 
asystentka choreogra 

Aleksandra Jędraszczyk 
Magda Brzezińska 
pianistki kQrepetytorki solist 'w 

Cezary Napora 
akompaniator baletu 

Anna Borzyszkowska 
suflerka 

Józef Goszczyński 
inspicjeht 

Unikatowe ornaty do sce y „Bal sztuk pięknych" wykonała 
ZOFIA R CHNIC-KA 

J Pistache 
Aristide Forestier 
Mustafa 
Hilary Jussac 
Klaudyna 
Gabriela 
Celestyna 
Maria 
Dziewczyny 
Rene 
Stefan 
Teofil 
Prokurator 
Paul Barriere 
Przewodniczący 

Mimi 
Strażniczka 

Amerykanin 
Amerykanka 
Kelner 
Modelka 

obsada 

ANNA DZIONEK, ANNA WALCZAK 
MIECZVSŁAW BŁASZCZVK, ANDRZ~J f OSTRZEWSKI 
JACEK TRZNADEL, WOJCIECH WROBLEWSKI 
ANDRZEJ ORECHWO 
AGNIESZKA GREINERT, SYLWIA NOWICKA 
AGNIESZKA GABRYSIAK 
ALEKSANDRA ZIELIŃSKA, PATRYCJA POLUCHOWICZ 
MAŁGORZATA KULIŃSKA 
BEATA NAPIERALSKA, IWONA PIETRUSZVŃSKA 
BOGDAN SOKOŁOWSKI 
MACIEJ MARKOWSKI, MAREK NIEWIADOMSKI 
KRZVSZTOF LESZCZVŃSKI, DARIUSZ TARASZKIEWICZ 
BARTOSZ GAJDA, ZIEMOWIT WOJTCZAK 
ADAM KOZIOŁEK 
MIECZVSŁAW GAJDA 
KATARZVNA WÓJCIK 
JOLANTA GZELLA, ELZBIETA WALASZC"!YK 
ANDRZEJ FOGIEL, ZIEMOWIT WOJTCZĄK 
JOLANTA GZELLA, ELŻBIETA WALASZCl:rK 
TADEUSZ LEWANDOWSKI, IRENEUSZ PIETRAS 
MARZENA MARJAŃSKA 

Soliści baletu TOMASZ ANTOSZCZVK, JAKUB SPOCIŃ Kl 
oraz w rolach epizodycznych artyści chóru i baletu. 

CHÓR BALET ORKIESTRA 
Dyrygent ANDRZEJ KNAP 

ŁUKASZ WOJAKOWSKI 



JANINA 

ent 
Akademię Muzycz ą w Warsz.aw1e ukończył na Wydziale lnstru entalnym w roku 1975, a w 
1978 w klasie dy entury wybitnego polskiego dyrygenta prof. ohdana Wodiczki koncertem 
dyplomowym w F harmonu Narodowe] w Warszawie. Jak dyry ant debiutował 1978 roku 
w Teatrze Wielki w lodzi operą Tr~v1ata. Na teJ samej sce 1e dy ował spektakla i1: Cygane
ria, Otello, Don Ca os, Wolny strzelec, Straszny dwór Jako ef arty czny pracow kolejno w: 
Operetce Warsza skiej i Operze Nova w Bydgosz.czy. W la eh 19 -83 przebywał na kontrak
cie w Columbii, 1986-88 w operze w Izmirze (Turcja) Po powrocie do kraju był szefem 
artystycznym Op ry i Operetki w Szczecinie 1 ponownie Op retk1 Warsz.awskiej. 1995 roku 
objął stanowisko yi'ektora artystycz ego Opery Bałtyckiej, dzle przygotował muzyeznie m. in.: 
Straszny dwór, Z mstę Nietoperza, Toscę, Wesołą wdówkę, 1deho, Cyrulika sewilsk go Ma na 
swoim koncie 83i przedstawienia oper peretkowe i s1cali Obecnie iest pyrektorem 
Teatru Muzyczn o w lodzi. 

Edukację teatralną roą:ioczął w Studio W~alno-Aktors im rzy Teatrze Muzycznym w Gdyni, 
pod kieru mitego pedagoga, rełvsera 1 dyrek or teatru Danuty Badus owej. Na-
s ępnie przez iele lat pracował jako akt . W 1980 ro~ ończył Wydział ijezyserii Teatrów 
l'Tll"l.,..,..._"'"""'llfl Państwo onserwator urn w Sankt-P burgu. Rezysero al w wielu teat-
rach, głównie muzycznych, realizując pozi,tie zarowno z ldasyk1 operowej, 1ak I operetki, kome
d e muzyczne, mus cale, ale także dramatyczne, w których wazną rolę odgrywała muzyka. 
W latach 1983-86 prowadził Estradę Kam ralną Filharmom· Narodowej w Warszawie, przygoto
wując wiele koncertów i inscenizowanych estradowych wykonań operowy . Wiele lat byl 
wykładowcą akademii muzycznych - głó nie w Bydgoszczy. Prowadził Studio Wokalno · Aktor
skie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, a w 1991 utworzył Studium Aktorskie przy Teatrze Dra
matycznym w Olsztynie, którym kieruj do dziś. Od 1990 roku jest dyrektorem naczelnym 
i artystycznym Teatru im. St. Jaracza w Olsztynie. 

Od początku sw j ariery artystyczn związana z Łodzią; przęz wiele lat sol is a baletu Teatru 
dzi, tWórc 1erwszej bal · · rozrywknw.---ł 

i współczesnego LE SOLEI, wieloletni wykładowca (reżyseria ruchu i ruch sceniczny} w Pań
stwowej Wyższej Szkole Teatralnej, Telewi jnej i Filmowej w lodzi. Jest współrealizatorem 
kilkudziesięc'u rozrywkowych widowisk wt ewizji, m. in.: cykle „Dobry wieczór tu Łódź" 1 „Pio
senki filmu. " a ta~że spektakli teatru tele izji. Jako tancerka i horeograf współpracowała 

wieloma bitnymi choreografami, m m.: z Kurtem Joossem, Eri em Walterem 1 Bonsem Ejf-
manem. Ja chore graf ma na swoim konci kilkadziesiąt realizac w teatrach operowych 1 mu
zycznych rszawy. lodzi, Kra~wa. Wrocl wia, Bydgoszczy, wie i Chorzowa (m.in. opery: 
Carmen, Fa st, Holender tułacz, I masko Aida, Król Ubu, O wieści Hoffmana, Czarodziejski 
flet; balety: ezioro łabędzie, Pan wardowski operetki: Zemsta ietoperza, Gala Strauss, Orfeusz 
w piekle, B I u Straussa; musicale: Czi wiek La Manchy, 1 O dalmatyńczyków, Czarodziej z Oz), 
a także w atrach drąmatycznyc lodzi i Wa szawy (m.in.. en nocy letniej, Woyzzek, Opowieść 
limowa). oje prace\ realizowała takze na s enach Fra 1 Niemiec. 

Jest absolwentem Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1983) 
oraz Podyplomowego Studium Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom z wy
różniemem 1986 - „Balkon" Geneta pod kierunkiem Lidii i Jerzego Skarżyńskich}. Debiutował 
w 1986 roku scenografią do spektaklu dyplomowego krakowskiej PWST - „Bal w Operze" wg. 
J. Tuwima w rezyserii Marty Stebnickiej. Do tej pory stworzył blisko pięćdziesiąt scenografii 
teatralnych, filmowych i telewizyjnych (m.in.: Upadłe Anioły, Ocean Niespokojny, Cabaret, Sen 
nocy letniej, Msza za miasto Arras, Operetka, Czarownice z Salem, Skąpiec, Makbet). Poza 
scenografią zajmuje się także projektowaniem graficznym - liczne plakaty i programy teatralne -
oraz pracą pedagogiczną. Obecnie wykłada scenografię w Studium Techniki Teatralnej przy Aka
demii Teatralnej w Warszawie. 

AN A BO ROWSKA-EKIERT gra 
Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi - dyplom na Wydzia
le Ubioru w 1968 roku (pracownia malarstwa Stefana Wagnera i Lecha Kunki, pracownia projek
towania ubioru u prof. Wandy Borowskiej) . W latach 1968-72, jako asystentka scenografa 
w Teatrze im. St. Jaracza w lodzi, współpracowała m.m. z Władysławem Daszewskim, Henri 
Poulain'em, Danielem Mrozem, Jerzym Grzegorzewskim asystując przy realizacjach ok. 50. pre
mier; tu także opracowała swoią pierwszą scenograf ę (Noc dwudziesta). W latach 1972-75 
współpracowała także z innymi teatrami łódzkimi i Estradą Łódzką, a od września 1975 roku jest 
głównYfll scenografem w Teatrze Muzycznym w Łodzi, gdzie przy jej udziale zrealizowano ponad 
40 premier. Współpracuje także ze scenami muzycznymi i dramatycznymi Warsz.awy, Poznania, 
Wrocławia, Bydgoszczy, Lublina; na swoim koncie ma także realizacje w Teatrze Wielkim 
w Łodzi (m.in. Ks1ęzniczka czardasza, Czarodziejski flet) Od 1982 roku współpracuje z Telewizją 
Łódź - realizując scenografie do wielu spektakli teatru lV, programów muzycznych, teledysków 
i cyklicznych programów artystycznych (m.m. Na wielkie scenie). Spektakle ze scenografią Anny 
Bobrowskiej-Ekiert (m.in. Musical classics, Baron cygański, Gala-night, Zemsta Nietoperza) pre
zentowane były przez zespól Teatru Muzycznego w Niemczech, Danii, Holandii, Francji, Luksem
burgu, Szwajcarii i Hiszpanii. 

ROMAN PA UTA kierownic o c óru 
Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi ze specjalizacją „akompa
mament" w klasie prof. Rajmunda Ambroziaka. W latach 1972-73 współpracował z chórem 
Uniwersytetu Łódzkiego, a w latach 1973-78 z Teatrem Nowym w Łodzi (m.in.: Kubuś Fatalista, 
Apetyt na czereśnie, Wesołego powszechnego dnia, Operetka, Cień, Dialogus de Passione„.). 
Od 1974 współpracuje z Teatrem Muzycznym w Łodzi, a od 1978 roku jest kierownikiem chóru. 
W tym czasie był współrealizatorem (asystent kierowni ,a muzycznego) spektakli: My fair Lady, 
Me and My Girl, Skrzypek na dachu, Porwame Sabinek, Sp1ąca Królewna, Królowa śniegu. Spra
wował samodzielne kierownictwo muzyczne przedstawień: Gigi, Siostrunie, Przeboje musicalu, 
Skrzypek na dachu. W latach 1992-94 sprawował kierownictwo muzyczne i dyrygowal ponad 
250. przedstawieniami Musical Classics i Webber Gala podczas turnee po Europie (nagranie 
płyty „live" Weber Gala}. Jest także szefem muzycznym musicalu Siostrunie w Teatrze Muzycz
nym w Poznaniu. 



Akt pierwszy 
W parysl<1m sądzie odbywa się rozprawa przeciw młodym praczkom, które na 
Montmartrze, w lokalu „Pod Rajskim Drzewkiem", tańc ą w sposób „wyuzdany 
i lubieżny". Dziewczęta: Klaudyna, Celestyna, Gabriela i Mari , nie przyznają się 
do winy i zostają uniewinr)ione z braku dowodów, ale sędzia, Aristide Forestier, 
postanawia osobiście sprawdzić stopień lubieżności owego tańca i wybiera się 
„Pod Rajskie Drzewko", gdzie wieczoram· kają się łode dziewczęta i mło
dzi artyści. Klaudyna ma tam nawet aż dwu adoratorów: jednym jest turecki 
rzeźbiarz, goły „ja święty turecki", Mustafa, drugim - znany krytyk sztu i Hilary 
Jussac. 

Lokal prowadzi Pistache; niegdyś praczka - jak większość jej obecnych klien
tek - dorobiła się wtasnej knajpki, wyznając zasadę: „Nigdy nie dawaj z góry nic 
a nic - ryzyka się strzeż" . 

rzychodzi A istt<:tę. ziewczęta przedzają Pistach , że jest to sędzia, że pra
gnie przyłapać je na tańcu kankana i wtrącić do więzienia. Pistache wierzy jed
nak w swój czar osobisty; prowadzi Aristide do zacisznego kantor a usiłując 
najpierw przekupić go, a potem uwieść. Tłumaczy mu potęgę miłości (C'est 
magnifique) i kiedy Aristide wydaje jej się całkowicie podbity, pozwala mu popa
trzeć na kankana. Wtedy jednak w Aristidzie budzi się s użbista; każe policjanto
wi zrobić zdjęcia, zbiera dowody dla sądu . 

Dziewczęta dostają wezwanie na rozpr razi im więzienie, co dla Pista-
che byłoby przykrą komplik cją: jeśli odbiorą jej licencję, nie będzie mogła gościć 
dorocznego Balu Sztuk ęknych, ' Właśnie lu, ganizowa 
Hillary Jussac. Hilary robi to dla Klaudyny. Jest w niej zakochany, Klaudyna zaś 
czyni mu pewne awa se, imponuje jej bawi m pozycja i elegancja Hilarego, a 
poza tym pros' ją o to Mustafa, licząc, że Klau yna namówi krytyka do obejrzenia 
jego atelier i napisania pochlebnej rSicenzji. 

Obawy dziewcząt o azały się słuszne . Dos ają po dziesięć dni aresztu, a Pista
che na pół roku traci I cencję , Gdy skończył się areszt, ristide wzywa Pistache 
na rozmowę, która kończy się namiętnym pocałunki . Aristide po raz pierwszy 

w życiu zakochał się, ale uczucie walczy w nim z przesadną obowiązkowością: 
nie chce przywrócić Pistache licencji, choć ona usilnie go o to prosi. Tymczasem 
do pracowni artystów Klaudyna przyprowadza wreszcie Hilarego. Krytyk ogląda 
rzeźby Mustafy, uważa całą twórczość Turka za bezwartościowy śmieć, nie
mniej - nie zdradza tego sądu i przyrzeka napisać artykuł. Na razie - wieczorem 
wszyscy spotykają się „Pod Rajskim Drzewkiem" na Balu Sztuk Pięknych. Jest 
również Aristide. Uprzedza Pistache, że nie mając zezwolenia na otwarcie lokalu, 
bardzo sobie tym balem zaszkodzi; na koniec - zatroskany o nią i podniecony 
sytuacją i atmosferą zabawy - całuje Pistache na oczach wszystkich i przed 
obiektywem aparatu fotograficznego. Wyznaje jej miłość, lecz ona nie traktuje 
jego słów poważnie - każe mu odejść, a sama wtącza się w ogólna zabawę. 

Akt drugi 
Nazajutrz po balu, w atelier artystów, Mustafa i jego przyjaciele oglądają „Paris 
Journal", gdzie na pierwszej stronie zamieszczono wielkie zdjęcie Aristide całują
cego Pistache, w dodatku z komentarzem, iż sędzia Forestier ujawnił się jako. „ 
król paryskiego nocnego życia. Aristide jest zresztą w pracowni; przyniesiono go 
prosto z balu, na którym upił się do nieprzytomności, po czym dostał od kogoś 
butelką po głowie. Sędzia jest załamany: jego kariera została przekreślona„. 

Malarze szybko przestaja zajmować się Aristide' em, na dalszej stronie gazety 
znajduje się bowiem artykuł Hilarego z miażdżącą oceną rzeźb Mustafy. Artyści 
uznają tekst za zniewagę i radzą Mustafie, aby wyzwał krytyka na pojedynek. 

Pistache natychmiast po balu utraciła licencję już na zawsze. Zamierza więc 
otworzyć nowy lokal: pranie. Oczywiście pralnia byłaby tam tylko w dzień, nato
miast w nocy - dancing z najdzikszym kankanem, z apaszami, z nastrojem spe
cjalnie dla turystów. Aristide wiedząc, że na razie nie ma czego szukać w sądow

ie, postanawia przystąpić do spółki. Ma nawet pewien plan: otóż lokal, 
jako niezbyt legalny, policja zapewne wkrótce zamknie, a on - wspólnik, stanie 
przed sądem i wtedy będzie mógł wygłosić płomienna mowę obrończą swej 
osoby, obalając wszelkie oszczerstwa. Pistache nie jest w ten plan wtajemnicza-



na, sądzi, że spółka jest całkowicie uczciwa, na serio, że idzie jedynie o zyski. Lokal 
cieszy się dużym wzięciem; tutaj przenieśli się także bywalcy „Rajskiego Drzew
ka"· ttttai, na tarasie ma odbyć się pojedynek Hilarego z wystraszonym Mustafą. 

Ten taras - to najpiękniejsze iejsce, Paryż ma się u stóp. Pistache, obserwując 
stąd miasto, wyśpiewuje swą miłość - do Paryża i do.„ Aris ide'a (I love Paris). 

Aristide również wyznaje jej, raz jeszcze, swe uczucie i jednocześnie zwierza 
się z zamiarów zadenuncjowania lokalu, by w sądzie bronić już nie tylko siebie 
ile.„ Montmartre'u, jego dziewcząt, jego kankana[ 

Pistache nie rozumie tych zamiarów, czuje tylko, że znów utraci dobrze pro
sperujący lokal. Aristide, odstępuje jej prawa do swej części wkładu i wychodzi. 
A na tarasie zaczyna się pojedynek. Właściwie nie zaczyna się, bo Mustaf mdleje 
na sam widok szabli. Klaudyna, w przekonaniu, iż Hilary go zabił, opłakuje Musta
fę tak szczerze i gorąco, że g przerażony Turek trzeźwieje, Hilary przyrzeka 
napisać nową entuzjastyczną ocenę jego prac.„ Przychodzi również Aristide: 

a do Pistac--A , rezygnował la niej ze swych planów, lecz nim zdążył jej 
cokolwiek powiedzieć, wkracza policja i aresztuje wszystkich. 

I znów rozprawa w sądzie. Siedzą za to, za co życzył sobie Aristide, chociaż on 
nie złożył ostatecznie żadnego donosu. Nie chce już także wygłaszać żadnej „pło
miennej obrony", musiałby bowiem wplątać w to wszystko ukochaną Pistache. 
Zaś Pistache - sama broni się najlepiej: jej dziewczęta tańczyły w pralni tylko dla 
rozrywki i tylko dla rozrywki patrzyli na nie klienci. A jak tańczyły? Demonstruje to 
sędziemu osobiście na sali, a wkrótce - porwani kankanowym rytmem - dołą

czają do niej panowie urzęd 1cy, strażnicy, a nawet - tańczy kankana sam proku-
rator. Nie trudno się do śhć jaki ·est wynik rozP.ra ! 

ucjan Kydryński 
Przewodnik peretkowy, PWM 1994. 
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główny księgowy - Jadwiga Do iniak 

kierownik techni ny - Andrzej Repetowski 

kierownik literac i - Tomasz Graczyk 

kierownik baletu - Marzena Marj ' a 

nik Biura intera 

koordynator pracy artystycznej Jacek Zyliński 

kierownik kadr - Mariola Cypel 

sekretariat - Mariola Werbolewska 

kierujący pracowniami: 

krawiecka damska - Wanda Pasikowska 

krawiecka męska - Ryszard Ostr ski 

fryzjersko-perukarska - Małgorz a Strzelczyk 

szewska - Jan Fidos 

stolarska - Władys aw iekarski 

ślusarska - Włodzimierz Ratakowski 

tapicerska - Krzysztof Kubus 

malarska - Aleksander Bi drań 

nakrycia głowy - Grażyn 

brygadierzy zespołów: 

elektrycznego - Ryszard czyń · 

montażu deko cji - Sła ir Rześny 

garderobia h - Karol bobraszc ~ 

Zakłady Chemi~e ORGANIKA 
rgoff@organiląi.com.pl 

SPEOIMEX 
spedimex@spEJJimex.com.pl 

Zakłady Przemysłu Odzieżowego 
OLIMPIA S.A. 
info@olimpia.c m.pl 

POLONIA S.A. 
Zakład Ubezpieczeń i Asekuracji 
Przedstawicielstwo w Łodzi 
90-553 Łódź, Kopernika 60 
tel. (0-42) 636-65-13 

BANK HANDLOWY w Warszawie 
Oddział w Łodzi 
www.handlowy.com.pl 

Zakłady Farmaceutyczne 
POLFA - Łódź 
· polfa-lodz.com.pl 

Fabryka Kosmetyków 
POLL . 
www.pollenaewa.co pl 

TELEWIZJA POLSKA .A. 
Oddział terenowy w Ł dzi 
Sekretariat@lda.tvp. m.pl 

QRBłS S.A. 
~otel Grand w Ło 
www.orbis.pl 

tu Odzieżowego 

ARIADNA 
Widzewska Fabryka Nici S.A. 
2-208 Łódź, ul. Niciamiana 2/6 

Łodzi ŁÓDŹ-WIDZEW 
ul. Rokicińska 190 

tel. 677 OO OO 

FA BRYKA NICI 

® 
S.A. 






