


N 
le brio qberneqkl ani 
komputer6w, czrli elektro
nicznych maszyn matema· 

trcznych, kiedy starożytni iniy· 
nierowie budowali nle.urykłe 

automaty. Jeszcze w pierwszym 
wieku naszej ery sztuczne woły 
„piły" wod,, lalki grałJ na in· 
strumenlach, drzwi „same" si• 
otwierały po złoteniu całopal· 
neJ ofiary, ba, konslrukcje 
twórq tych cudów, Herona z 
Aleksandrii, dały prawdopodo
bnie impuls... biblijnej legen• 
dzle o priemianie wody w wi• 
no. Tak, bo Heron zmajslrował 
włałnie w owych czasach zmyil· 
nq kombinaci• lewarów i na· 
czyń, która umoiliwiała taki 
„cud" dzi•ki geniuszowi tech·· 
nicznemu autora, chot naturał· 
nie w mechaniimie trm wino 
musiało brć odpowiednio wa• 
śniej umieszczone... Sława H• 
rona przetrwała pa nasze cza• 
sy, jednakie i póiniej takich 
„istnych cudów" nie zabrakło. 

Kalif bagdadzki Al Mamun, 
syn sławnego Haruna al Raszy· 
da, słuchał śpiewu metalowych 
ptaszków hułtajqqch si• włród 
11ał•zi drzewa zrobionego ze 
ilota i srebra. KiedJ hiupań
SCJ zdobywcy najechali Meksyk, 
konkwistadoCZJ Korteza zobaczy· 
li w stoliq -państwa Azteków, 
Tenochtitlanie, złote małPJ u· 
miejące prząit I jeU jabłka. 

W 
XVll wieku racjonaliici 
stworzrli nawet calq ideo
logię dla mechaników, 

któriJ usiłowali doicignqć na· 
turę: człowiek wydawał się im 
trlko doskonalszym automatem, 
więc tei mechanicy budowali 
androidy, isloty człekopodobne, 
złoione z tysi"y diwigni, kół 
zębatych, przekladni itp. Grały 

one na trąbkach, pisalr gęsi· 

mi piórami piękne kaligrafo
wane leksty, „człowiek mówiq· 
q" Węgra Kempelena, dzięki 
miechowi zaslępującemu płuca 

„ Vivat Josephus Secundus, Ro
manorum łmperalorl", majqc 
triko trudnokl z wrrainym WJ• 
mawianiem litery „r''ł. A nie 
było wtedr magnelofonów ar 
tei adapterów I 

W XVIII wieku ludzie mieli 
doprawdr latnego fioła na 
punkcie mechanicznrch zaba· 
wek, utucznrch zwlerzql I lu
dzi; najbardziej zasłrnql nimi 
francuslil nemieilnlk Jacques 
Vaucanson. %ebJ ołmieuyt tka· 
ar lloi\sklch, któCZJ chcieli go 
pobić za pr6b• zbudowania 
aulomatu tkackiego, Vaucanson 
skonstruował„. osła pracujące

go pfZJ waraztacle tkackim. Ale 
jeszcze sławniejsza była chrba 
jego kaczka, która kwakała, 
machała aknydłaml, plywała, 
piła wodę, dziobała ziarno I 
robiła nawet„. hm... ku.,.. Do· 
piero w sto lat póiniej wrkry
to, le Vaucanaon okpił obser· 
-tor6w, poniewał kaczka -
co dla nas jest oczywiste, ale 
nie było oczywiste w r. '741 -
nie trawiła połkniętego zioma, 
tylko wrdalała 1 siebie nał• 
trd• zabarwioną papkę z chle
ba, wrclskaną prxez umleuczo· 
nq w mechanlcznrch wnętnno· 
kiach pompk11.„ 
(Z „Księgi wróib prawclzlwrch'! 

S. Bratkowskiego) 
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PRZEDSTAW I AMY 

BOGUSŁAW KLIMCZUK 

Kompozytor · 

J 
eden z najbardziej znanych, najpopularniejszych, najbardziej 
czynnych muzyków polskich średniego pokolenia. Kompozytor, 
dyrygent, aranżer, planista. Ukończył PWSM w Warszawie 

i pierwsze sukcesy - Jeszcze w okresie studiów - odnosił Jako pla
nista jazzowy. 

W r. 1949 jako pianista-solista w orkiestrze na MS „Batory" 
od był podróż do USA, gdzie zetknął się z takim i muzykami, jak 
Count Basie, Duke Ellington, Ch. Ventura , Gillespie, H. James. Gra 
tych wielkich jazzmanów zrobiła na Klimczuku ogromne wrażnle. Za· 
cząl studiować aranżacje jazzowe, nasłuchiwać słynne nagrania I Ja· 
ko pierwszy w Polsce realizował aranżacje be-bopowe. Od 1951 roku 
prowadził wojskowe zespoły pleśni I tańca, pisząc równoczełnle 
pleśni, muzykę baletową, m.ln. dla znanej choreografki Henryki Ko· 
morawskiej. Pełnił funkcje kierownika muzycznego zespołu wojsko
wego w Bydgoszczy, zespołu Marynarki Wojennej a następnie był 
dyrygentem Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 
w Warszawie. Od 1959 roku podjął pracę w Polskim Radia, po
czątkewa jaka planista-solista, później zajął się aranżacją I wreszcie 
kierował własnym zespołem muzycznym. W 1962 raku stworzył Studio 
M-2 do nagrań polskiej muzyki rozrywkowej. Studio to połączyło po 
raz pierwszy w Polsce twórców muzyki poważnej z awangardą muzy
ków jazzowych. Następnie został dyrektorem Big-Bandu Polskiego Ra
dia I TV t szefem Studia S-1, prowadząc m.tn. wlasnq audycję 
„Do Studia S.1 zaprasza Bogusław Klimczuk", nagrywając także 
z własnym zespołem znaną audycję „Piosenki od r11kl". Kompana· 
wal utwory na orkiestrę (np. „Figlarne skrzypki"), balety („Krak", 
„Neptun" itd.) pleśni, kantaty, ponad 250 piosenek, z których wiele 
cieszyło się ogromną popularnością, np. „lazlenkowskle mgły", „Ru· 
dy rydz", Jabłuszko pełne snu", „Andr1uszo", „Jest Woruawa„ -
niektóre rozeszły się na płytach w milionowych nakładach. Koncerto
wał ze swymi zespołami po całej Europie, dyrygował na festiwalach 
w Opolu I Sopocie. Ostatnim . dziełem Klimczuka jest musical „Oh I 
laleczko", 

Zmarł 12 kwietnie 1974 roku w wieku 52 lat. 
w.o. 

AUTORÓW 

JERZY KONDRACKI 
Autor 

A 
utor libretta „Oh I Laleczko.„" zna teatr na wylot. Zaczynał 
jako scenograf, śpiewak, aktor, autor adaptacji librett opere„ 
tek klasycznych (m.ln. „Dzwony z Corneville", „Sztygar") ory-

ginalnych librett do musicali „Do widzenia, sinaor Otellol", „Spocz· 
nij I wolno marzyć" (no zamówienie zespołu wojskowego), twórca 
wielu programów estradowych, piosenek, tekstów satyrycznych ... 

Ale zaczęło się od Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malar
stwa w Warszawie, które przerwała wojna. Studiował też śpiew 

u profesorów tej miary co !liona Bardy-Briesemeister, Wacław Brze
ziński (maestro Jana Kiepury). Umberto Magnez, Stanisław Lestan, 
uczył się gry aktorskiej u Józefa Węgrzyna I Karola Borowskiego. 

Po wojnie, w sierpniu 1944 roku zaangażował się do powstającego 
teatru miejskiego w Białymstoku jako scenograf. W 2 mies iące póź
niej włożył mundur wojskowy, pracując jako scenograf w Teatrze 
Wojska Polskiego i w Domu Żołnierza w Lublinie. Po demobilizacji 
został w lubelskim Teatrze Miejskim. Asystował przy znakomitym 
plastyku prof. Stanisławie Teiseyre przy historycznych, pierwszych w 
Odrodzonej Polsce realizacjach „Wesela" Wyspiańskiego I „Doży
wocia" Fredry. W roku 1947 przeniósł się do lodzi, gdzie był sce
nografem w Teatrze „Osa", w teatrach muzycznych, Teatrze Saty
ryków, „Teatrze 7,15". Jako scenograf współpracował z wieloma 
teatrami dramatycznymi, muzycznymi, estradowymi w Polsce, tworząc 

scenografie do prawie ćwierć tysiąca sztuk. Współpracował też jako 
scenograf-kostiumolog przy kilkunastu filmach fabularnych, tworzył 
scenografie dla teatrów w Czechosłowacji i NRD. W latach 1954-
-1959 wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej 
w lodzi. 

Tak siti złożyl-o, że we Wrocławiu równocześnie mamy sposobność 
oglądać scenografię Jerzego Kondrackiego w wystawianej w Operze 
Wrocławskiej operze Offenbacha „Opowieści Hoffmanna" I w Ope
retce Dolnośląskiej we własnym musicalu Kondrackiego „Oh I La· 
leczko ... '' 

w.o. 



Jerzy Kondracki 

BO TO SIĘ WŁAŚNIE TAK ZACZĘŁO„. 

I lekroć pada hasło - musical, zastanawiamy się mimo woli, co 
· też w tym przypadku kryje się pod tym obcojęzycznym określe

. niem. Już sam fakt, że musieliśmy przyswoić sobie angielski 

wyraz dla nazwania rodzaju muzycznego sztuk granych na scenach 
krajowych, oznacza pewną niemoc filologiczną. 

Ale czy tylko?.„ 

Otóż śmiem twierdzić, że do dziś nie wszyscy nie zawsze wie· 
dzq, dlaczego jakoś sztuka muzyczna otrzymała to właśn ie określenie, 
które ma ją wyróżniać spośród innych. Dlac;zego właśnie musical, 
o nie operetka czy poprostu komedia muzyczna?.„ 

Francuzi mówiq - komedio muzyczna i sq zgodni z angielskim 

„musical comedy". Wpisują też na listę tego typu utworów właściwie 
wszystko to, co na scenie składa się z dialogu, piosenki i muzyki. 
połączonych fabułą . My jednak zwykliśmy pod nazwą - komedia 
muzyczna, rozumieć mniejszą formę sceniczną, o mni ej lub więcej 

zabawnej, lub wręcz zwariowanej treści . Trudno by nam było po
godzić się z takim określeniem w stosunku do pełnych dramatycz
nego napięcia widowisk muzycznych, których treści niosą niejedno
krotnie tragiczne przeżycia bohaterów. Takich choćby jak „West 
Si de Story", „Człowiek z la Manchy" , „Porgy I Bess" ... Celowo 
przytaczam tylko znane u nos tytuły, ole jest tego typu utworów 
w światowym teatrze muzycznym bardzo wiele. No pewno też nie 
figlarna, czy czasem wręcz anachroniczna operetka . Zatem musical I .. . 
Jest to jednak pojęcie dość pojemne, ulegające ewolucji i są właści
wie dwa zasadnicze rodzaje widowisk, które okreś lamy tym mio
nem. Pierwszy - to coś. V! rodzaju zamerykanizowanej operetki ze 
zwartą fabułą, bogato przetykaną piosenką i tańcem, z całkowicie 

jednak odm ienną od europejskiej operetki tematyką libretta, będą

cego często adoptacją znanego już utworu scenicznego lub po
wieściowego. Do tego typu musicali należą znane u nos: „Con
-can", „Kiss me Kate", „Hello Dolly", My Fair Lady" ... Różnią 

się one od starej wiedeńskiej czy francuskiej operetki przede wszyst
kim wagą sw.fch treści, w których zawarte są dość realistycznie po
traktowane przeżycia i konflikty ludzkie. Muzyka tym treściom .to
warzYszy i pomaga je przekazywać, libretto nie stanowi jedynie pre
tekstu dla niej, jak to się przeważnie dzieje w operetce. Ten rodzaj 
musicalu narodził się w Stanach Zjednoczonych, tam też wszystko 
się zaczęło i tam do dziś cieszy się ogromną popularn·ością. Prze
żył jednak musical wielką ewolucję, a jego nowo, obecna epoka 
rozpoczęła się właściwie od wystawienia musicalu „Oklahoma" w ro
ku 1943. Spektakl ten szedł w Nowym Jorku przez 2248 wieczorów, 
a na terenie całych Stanów, obejrzało go około 9 milionów widzów 
na przestrzeni 15 lat. Od tej pory główną osią musicalu stała się 

akcja dramatyczna i wszystkie środki inscenizacyjne służyły do jej 
wyrażenia. Drugim rodzajem widowiska muzycznego jest musical lot 
ostatnich. Teatr całkowicie nowoczesny, myślący, teatr zangażowany, 

porzucajqcy konwencjonalną formę na rzecz nawiązania porozumienia 
z widzem, poprzez poddawanie problemów pod dysk~sję. Wrażliwy na 
zagadnienia społeczno-polityczne współczesnego świata . Teatr muzycz
ny poszukujący nowych sposobów I środków artystycznych, równie 
ambitny i walczący, jak współczesny teatr dramatyczny, korzystający 
w pełni ze wszystkich jego środków wyrazu, wzbogacający jednak je 
o muzykę, piosenkę taniec i pantomimę. Jednym słowem o w,::tyst· 
ko to, co sztuce scenicznej jest dostępne. Teatr ten pragnie zmusić 
widza do· zaangażowania się, wczucia i współuczestnictwo w roz
ważaniu koncepcji myślowych, płynących ze sceny. Teatr infegralny 
w swej formie i jak niektórzy mówią - totalny. Trudno podać ty' 
tufy takich właśnie musicali, ponieważ są one u nas całkowicie 
nieznane. Można jednak z rynku zachodniego przytoczyć 1-l°AIR -
musical rockowy, jest to bowiem jedyna znana . u nas pozycja, wy· 
łącznie zresztą od strony muzyczno-wokalnej. Jest to widowiska skla• 
dające się z dość luźno powiązanych skeczy, piosenek czy czegoś 
w rodzaju protest-songów oraz innych środków wyrazu scenicznego, 
które jednoczy nadrzędna myśl czy koncepcja filozoficzna, lub po· 
prostu artystyczna. 

Nasz musical „Oh I Laleczko.„" narodził się z koncepcji artystycz
nych, stanowiących jakby pomost pomiędzy pierwszą a drugą formą 

widowiska muzycznego. Należałoby może tylko powiedzieć, dlaczego 
po raz któryś z rzędu w libretcie pisanym dla sztuki muzycznej, 
pojawia się temat lalki zrobionej na wzór człowieka? •.. Znamy prze· 
cież wiele takich dziel. Wystarczy choćby wymienić: jedno z opo
wiadań Hoffmanna w operze Offenb'acha - „Opowieści Hoffmanna", 
operetkę - „Lolka" Audron'a, czy balet „Cepelia" Delibes'o. Otóż 

wszystkie . te trzy pozycje oparte sq na tym samym źródle. Są nim 
dwie nowele E. T. A. Hoffmanna. Pierwsza napisana w roku 1814 
p.t. „Die Automat" i druga napisana w rok później p.t. „Der 
Sandmann". Obie powstały niewątpliwie z fascynacji owego czasu -
końca XVIII I poczqtków XIX wieku - możliwością skonstruowa
nia automatycznej lalki, naśladującej człowieka. 

W naszym musicalu nie traktujemy laleczki zbyt dosłownie, sta· 
nowi ona jedynie przenośnię. Ileż to bowiem różnych lalek płci oboj
ga snuje się wokół nas i jakie powoduje komplikacje. A w ogóle -
to niech każc:ly widz sam podstawi sobie własne treści pod saeniczne 
perypetie. Przecież to ma być teatr również do myślenia... Kiedy 
zaproponowałem memu przyjacielowi, nieżyjącemu już niestety, kom
pozytorowi Bogusławowi Klimczukowi, napisanie utworu scenicznego, 
który mógłby stanowić przyczynek do dyskusji o polskim widowisku 
musicalowym, Klimczuk zgodził się natychmiast. Był to bowiem nie 
tylko cudowny człowiek, przyjaciel, z którego stratq trudno się pC)go
dzić, był to przede wszystkim wielki artysta, kompozytor stole poszu
kujący nowego wyrazu artystycznego w swej twórczości, muzyk chłon

ny na wszystko co dzieje się twórczego w sztuce i w świecie. 

„Ohl Laleczko.„" jest niestety jedynym, napisanym przez niego 
musicalem. A .więc w tym przypadku wszystko się skończyło, napo
cząwszy się ledwo„. 

• 



LEON LANGER 
Reżyser 

POZNAJMY LALECZKĘ 

N 
asza laleczka to nie tylko precyzyjny automat, w sposób do· 
skonały imitujący żywą dziewczynę z krwi I kości, genialne 
dzieło nieco zwariowanego mistrza Baltazara Flipsa, ale takie 

jego córka, z krwi i kości dziewczyna, piękna, ponętna, sprytna„. 
Zaraz, zaraz ... i to jeszcze nie wszystko I Jest to równocześnie Klau
dia, współczesna, dzielna, energiczna dziewczyna... Sq to poprostu 
trzy wcielenia miłości głównego bohatera naszego musicalu, Filipa .. . 

A z tym Filipem to też nie prosta sprawa, gdyż jest to równo· 
cześnie młody, współczesny człowiek i.„ kawaler Filip Pierwszy, syn 
Hortensji i Cezarego, wnuk baronowej Klementyny, urodzony w pierw
szych latach ubiegłego wieku... Bo akcja „Oh I Laleczko ... " rozgry
wa się współcześnie i równocześnie w pierwszej ćwiartce XIX wieku. 

Na skutek nieudanego ... a może włośnie bardzo udanego, ale nie
zamierzonego eksperymentu fizyczno-chemicznego, dokonanego przez 
Filipa współczesnego, przeniósł się on razem z przyjacielem, _rodziną, 

ukochaną dziewczyną do czasów Ludwika XVIII, gdzie przebywa 
ku swemu zdziwieniu na dworze swojej wzbog aconej , ole z wielkimi 
fumami - rodziny de Chompignon. Seniorko rodu Chompignon'ów, 

baronowo Klementyna (wzbogacona na świetnie prosperującym inte
resie z gorsetami), dla ustatkowania wnuka, każe mu natychmiast 
się ożen ić. Filip nade wszystko ceni wolność! Aby więc uniknąć 

kajdanów małżeńskich, postanawia wobec srogiej bobki zawrzeć 

związki małżeńskie z ... lalką dziewczyno-podobną. Naturalnie wszyst· 
ko się diabelnie komplikuje, kiedy zepsutą lalkę zastępuje żywa 

i piękna córka budowniczego lalek Baltazara Flipsa, która - co 
za traf - jest podobna, jak dwie krople wody, do ukochanej tamte
go Filipa, z naszych cz9sów.. który przecież równocześnie jest tym
że Filipem Pierwszym z czasów Ludwika XVIII. 

Jak Państwo widzą sytuacja jest zagmatwana i skomplikowana, 
ale - proszę ml wierzyć - autorzy „Oh I Laleczko ..• " rozplątują ją 

w sposób zabawny I muzykalny, pozostawiając równaczełnie duie 
marginesy dla domysłów kaidega widza. A moie ta wszystka śn!la 
się Filipowi .•• A małe to tylko przenośnia I przenosiny w początek 

wieku XIX są tylko teatralną metaforą, a małe ta „laleczka" ta 
także metafora„.ł 

Proszę, proszę - nie krępujcie się: draga do myślenia otwarta I 
Jedno tylko jest pewne: „Laleczka" Jerzego Kondrackiego I Bo· 

guslawa Klimczuka nie ma nic wspólnego z falkami E. T. A. Hoff· 
manna, ani z ich pochodnymi z opery Offenbacha, operetki Audra· 
na, baletu Delibesa i stu Innych tworów literacklch osnutych na tle 
pomysłu niezwykłego autora opowiadania ,,Automat''. Bo dziewczy
na, którą kocha Filip nie jest automatem, choć nie znaczy, że nie 

jest laleczką ... 
Ileż zresztą lalek chodzi po tym najpiękniejszym ze światów ..• 

W i Dz. 



HENRYKA KOMOROWSKA 
choreograf 

ZDZISŁAW KOPAC 
kierownik muzyczny 

KLAUDIO! 
piosenka Filipa 

Dlaczego wielka miłość 

do dziś omijała mnie? 

Do innych trafić umiała 

a "do mnie jakoś nie?„. 

Aż dziś ptak 
upragniony, wyśniony w mych snach, 

niespodziewanie zjawił się, 

przyleciał pod mój dach. 

Ptaku miłości mej -
Schwytać si ę daj I 
Zostać na zawsze chc_iej I 

O Klaudio I O Klaudio I O Klaudio ma I 

Do dzisiaj wielka miłość 
do cudzych pukało wrót 
o mnie nakazał los, abym 

samotnie życie wiódł. .. 
Aż dziś ptak 
mej miłości, wyśniony w mych snach, 
niespodziewanie zjawił s ię, 

przyleciał pod mój dach ... 

Ptaku miłości mej 
Schwytać się daj I 
Zostać na zawsze chciej I 
O Klaudio! O Klaudio! O Klaudio mol 
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Aleksander Jerzy Rowi ński 

CO Z POLSKIM MUSICALEM? 

MuŚical jaka nowy rodza j, gatunek nie operowego teatru mu
zycznego, zrodził się w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko powstał 

w Stanach Zjednoczonych, ale wywodzi się z amerykańskiego jazzu, 
folkloru muzycznego, tam się rozwijał i osiągnął największe sukcesy. 
Ile światowych pozycji musica lowych - nie amerykańskich - można 

tak wymienić jednym tchem? Angielskiego ,;O livera Twista" I może 
· jeszcze ze dwo. I to z trudem. 

To przypomnienie ułatwia zrozumienie sytuacji w po lskim musicalu. 
Przed wojną nikt nawet o 11im nie myślał. Niewielu też tworzyło 

wartościowe operetki. „Żołnierz królowej Madagaskaru" Sygietyńskie

go i Tuwima oraz „Panna Wodna" lawiny-Swiętochowskiego to wła

ściwie jedyne operetki okresu międzywojennego, które się dziś jeszcz 
liczą. Po wyzwoleniu długo trzeba bylo czekać na jakiś względnie 

wartościowy artystycznie utwór tego rodzaju. Przecież nie mogla 
w pełni zadowol ić „Miss Polonia" Sarta I Jurandota, ani zgrabniej
sza już literacko i muzycznie „Loża królewska" Tadeuszq Dobrzań

skiego (z adoptowanym librettem Crawforda przez Fangrata I Skow
roPskiego) . Krokiem naprzód były wówczas p ierwsze operetko-rewie 
Stanisława Renza i Jana Majdrowiczo z p iosenkami Kazimierza Win
klera: „Dziękuję ci , Ewo" i efektowna „Eksportowa fona" oraz 
atrakcyjna „Biała wilczyco" Zygmunta Lipczyńskiego . Te ostatnie 
już właściwie n ic nie m iały wspólnego z operetką. Zap9wiadały 

nadejście polskiego musicalu . Największy kłopot był i jest z libret
tam i. O dobre libre tto w teatrze muzycznym zawsze było trudno, 
o w musicalu musi ono pos i adać jeszcze niezaprzeczone wartbści 

literackie, gdyż - o czym u nas s ię zapomina - musical jest tak 
samo formą aktorskiego teatru dramatycznego jak i muzycznego. A w 
USA grany jest przez specjalne zespoły musicalowe, które niewiele 
mają wspólnego z klasyczną operetką. Więc dobrze, że i u nas, 
obok tea trów operetkowych, musicale są cora z częściej wystawiane 
przez teatry dramatyczne. Lepiej jednak specjalizować się w tym 
kierunku, jak to czyni ą warszawski „Rozmaitości", niż wystawiać 

musicale (dla ra towan ia kasy) sporadycznie . Pierwsze polskie mu
sica le większego formatu nie używaj ą określenia - musical, jakby 
czując , że to je szcze nie to, za co uznaje się powszechnie musical, 
te n według wzoru amerykańskiego . Zwłaszcza ta k „dobrze skrojony", 
jak np. ,. My Fair Lady" . 
„Diabeł n ie śpi" Sielickiego z librettem Marianowicza i Grońskie

go (według Krzywoszewskiego „D i abła i karczmarki") to musical 
fan tastyczny, "Na szkle malowane " Gaertne r i Brylla - to śpiewogro 
(której prapremiera odbyła s ię na scenie Operetki Dolnośląskiej, 

ja ko że utwór ten został napisany no zamówi e nie dyr. Kostrzewskiej) , 
„Pan Zagłoba" Blocha i Maci ejewsk ie j - to, zdaniem kompozytora, 
ra cze j ope ra komiczna , " Czterej pa nce rni i pies" Konowalskiego 
i Przymanowskiego - bardon żołniersk i, „Cień" Małeckiego i Młynar

skiego (wg Schwa rza) - to bo jko muzyczna dla dorosłych, ,.Naga" -
dzieło ki lku kompozytorów, to musical rockowy i właściwie tylko 

11 Machiovell i" Wasowskie go i Marianow iczo.-Grońskiego - to musical 
„ dobrze skrojony", bliski amerykańskim wzorom. Oczyw i ście , tę listę 

można przedłużyć. Choćby o najlepsze komedie muzyczne, bliskie 
n iesłychanie musicalowi , tak że na upa rtgo można by je uważać 

za musicale. Na przykład : „Dama od Maxima" S ielickiego, „Pchła 

w uchu " Słow i ńskiego i „Żółta szlafmyca " Rudzińskiego, „Nie kłam 
kochan ie" Kierskie go, „ Ma dame sans Gene" Kisielewskiego, czy 
„Prawo pierwsze j nocy" Bogdanowicza i Jurandota. 

Je st to ~czywi ści tyl ko część utworów powstałych w ostatnim pięt
nastoleciu godnych wystawienia, podobających się publiczności, za
stępujących z mniejszym lub większym powodze niem d ewizowe sztuki 
zagraniczne, a co najważniejsze - kształtujących w twórczy sposób 
repertuar. Każda nowa sztuka muzyczna jest nowym doświadczeniem. 

A gdy zdarzają się takie dzieła, jak np. „Zagłoba" , „ Cień" czy 
„Czterej pancerni i p ies", „Na szkle malowane", „Machiavelli", to 
po prostu serce rośn i e. 

Twórcy polskich musicali, używając tego ogólnego określenia, mo
gą być dumni z jednego; w zasadzie nie naśladują żadnych wzo
rów, ich utwory w olbrzymiej większości wywodzą się z narodowej 
tradycji polskiego -teatru muzycznego - śpiewogry, bardonu, komedii 
muzycznej itd. .. Niech więc nadal będą różnorodne w swej formie, 
może właśnie w tej różnorodności zawarta jest specyfika polskiego 
musicalu. 

NAUCZYŁAŚ MNIE KOCHAĆ.„ 

piosenka finałowa 

Wiem kto mnie nauczył 
tej wielkiej sztuki -
Ten ktoś, kto dobry przepis znal, 
kto receptę świetną miał, 
Ten ktoś, kto wreszcie wskazał mi 
tę prostą, 

najprostszą z wszystkich dróg, 
bym jak inni kochać mógł. 

Znalem najróżniejsze wzory, 
setki równań i teorii, 
lecz się na nic nie przydały mi, 
ktoś jednakże się potrudził, 
aby serce me pobudzić„. 
Klaudio, Klaudio ma - to byłaś Tyl 
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