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HENRYK SZWAJCER

urodził się 25. 07. 1916 r. w Łodzi. Pracę teatralną rozpoczął

w Teatrach Popularnych pod dyrekcją J. Pilarskiego. Wszystkich
aktorów, którzy tu rozpoczynali pracę, nazywano „Pilarszczyka-
mi”. W tym także okresie współpracował z teatrami rewiowymi,
do których pisał także teksty piosenek, monologów i skeczów.
Rok 1939 —— kampania wrześniowa -—- znalazł się w szeregach
walczących.
Po powrocie z wojny przedostał się do Warszawy. W 1944 r.
wstąpił do I_ Armii WP i został pierwszym kierownikiem artysty-
cznym Centr. Domu Żołnierza —- Teatru Małych Form W Lubli-
nie. Był współtwórcą pierwszych programów estradowych W 1945

r. przyjechał z całym lubelskim zespołem do Łodzi. W 1946 r. po
zdemobilizowaniu — rozpoczął pracę w teatrze „Gong” w Łodzi

jako aktor, pełniąc jednocześnie funkcję wice-dyrektora tego
teatru. _

-

Był jednym ze współzałożycieli i dyrektorów teatru „Osa” i jako
aktor występował we wszystkich premierach tego teatru.
„Osa” wystawiała wiele programów o charakterze kabaretowo-
estradowym i tu sprawdził się jako autor wielu skeczów, monolo-
gów i piosenek. Po tym okresie występował w połączonych te-
atrach „Osa” i „Lutnia”, a następnie został zaproszony przez
dyrektora Zbigniewa Szczerbowskiego do Poznania.
Okres ten zalicza do najmilszych wspomnień artystycznych:
Feliks w „ROZKOSZNEJ DZIEWCZYNIE”, Floridor w „PANNIE
NITOUCHE”.Prawdziwą popularność osiągnął jako Strzyga Strzy-
cki w „PORWANIUSABINEK”,grając tę rolę po wielkim mistrzu



J. Węgrzynie. W „Poznańskiej Komedii Muzycznej” grał, reżyse-
rował, pisał wiele tekstów i całych scenariuszy do przedstawień
składanych i okolicznościowych.
Po trzech latach wrócił do Łodzi i rozpoczął pracę w Teatrze
Satyryków.
Po rozwiązaniu tegoż teatru zorganizował kabaret „Łódzka Kata-
rynka” i przez dziesięć lat był jego kierownikiem artystycznym,
_rezyserem i autorem tekstów. Tylko z jednym kompozytorem
Z. Puckiem napisał w tym czasie 270 utworów muzycznych.
Z „Katarynką” występował poza granicami kraju, a więc w NRD.
Czechosłowacji, Kanadzie i USA.

.

W ostatnich latach —— pracując w jednym z zespołów estradowych
— zetknął się z aktorem Państwowej Operetki Wrocławskiej —
K. Tysnarzewskim, który skontaktował go z dyrektorem L. Lan-
gerem. Napisał dla tejże Operetki narrację tekstową do bajki
baletowejta następnie komedię muzyczną według Arnolda i Bacha
„HISZPANSKA MUCHA —— czyli amoroso po angielsku”.

HENRYK SZWAJCER

.
latach międzywojennych „HISZPANSKA MU-

CHA” — wtedy popularna farsa — była przedstawieniem, które
niejednokrotnie ratowało budżet parających się z trudnościami
finansowymi teatrów. Materiał dostarczony przez autorów tej
farsy _ Arnolda i Bacha —- jest bardzo wdzięczny. Perypetie,
nieporozumienia i humor sytuacyjny _- to główne akcenty farso-
we, składające się na całość tej zabawnej historii. Z ogromną
W1ęc przyjemnością zabrałem się do opracowania tej sztuki, wpro-
wadzając własne pomysły i piosenki, by w rezultacie otrzymać
coś zupełnie nowego. Zachowałem jednakże samą lokalizację farsy
i nazwiska osób w niej występujących. Aby przybliżyć ją do
widza polskiego, wprowadziłem wartkie tempo akcji, nie pozba-

. wiając jej specyficznych dla farsy spięć sytuacyjnych, by .—

tsłuchając dziś tej komedii muzycznej — traktować ją jak rodzimą

,

twórczość. Rzecz wprawdzie dzieje się w Anglii, ale treścią
i pointą przypomina wiele podobnych historii, które mogły mieć
miejsce w naszych miastach i miasteczkach w okresie między-
wojennym.
O humorze W komedii decyduje nie tylko tekst, ale również
i sytuacja i znakomite wykonanie.
Wszędzie znajdą się ludzie, którzy wszystko biorą na serio,
którzy nie potrafią żartować i -— co gorsze —— żartów zrozumieć.
I właśnie komedia jest jak gdyby przeciwstawieniem takiego
usposobienia, jest źródłem prawdziwej wesołości, żartu i dowcipu.
Jeśli jeszcze przemówi do Widza wątek uczuciowy, podbudoWany
muzyką i piosenką, poczuje się on wprowadzony w nastrój praw-
dziwie radosny. Codzienne życie nastręcza nam sporo trudności
_i kłopotów, więc uśmiech i pogoda ducha są nam bardzo po—

trz'ebne.
Ta właśnie komedia, nie mająca pretensji do wielkiego repertu-
aru, ma zadanie bawić i przybliżać publiczności dobrą muzykę
i zręczne teksty. To właśnie w komedii muzycznej występują -—

wiążąc ją w całość —— współczynniki artystyczne właściwe dla
operetki: gra aktorów, walory głosowe i wreszcie ten, od którego
zależy zharmonizowanie wszystkich elementów —— reżyser. Dobrze
się stało, że tę odpowiedzialną rolę dyrektor Leon Langer zatrzy-
mał dla siebie. Nie bez znaczenia jest tutaj muzyka. Kompozytor
—— rozumiejąc jej wagę w tego rodzaju komedii -— starał się za-
chować klimat muzyki angielskiej tamtego czasu.
Na jej tle słuchamy rozmów i dyskusji, które są jak gdyby dalszą
treścią akcji. Linia kompozycyjna wątku tej „Bzdurki” jest w is-
tocie prosta i troszkę rozfantazjowana, ale właśnie dzięki, temu
do typowych komedii, których obecnie jest tak niewiele. A z pew-
nością jest na nie ogromne zapotrzebowanie. Widz chce się śmiać,
chce dobrej, melodyjnej, łatwo wpadającej w ucho muzyki. Nie—

potrzebne okażą się namowy, przekonywania i perswazje — kur-
tyna pójdzie w górę i.. .zobaczymy.
Jeśli widownia będzie się dobrze bawić, będzie to największy
sukces teatru, aktorów, reżysera, a pośrednio i mój. Reszta w rę-
kach recenzentów...

HENRYK SZWAJCER



AKT I
'

- Rzecz dzieje się W Anglii, W domu Klapsonów. Żona Klapsona
—— Edyta — wykrywa flirt córki Poli z adwokatem Fredem Ger-
landem". Kuzynka Poli — Willy —— jest córką Butrwiga, brata
Edyty. Burwig jest prezesem „Stowarzyszenia Moralności”. Fred
stara się o stanowisko radcy prawnego tego stowarzyszenia.
Szwagier Edyty -— Wenden — przynosi wiadomość, że Fred jest
notorycznym uwodzicielem. Edyta jest załamana, ale pociesza ja
myśl, że uda się przepędzić Freda, gdyż ma już innego kandydata
na męża dla córki. Klapson jest właścicielem fabryki musztardy
i procesuje się z firmą Boks i Synowie o dostarczenie niepełno-
wartościoWych produktów.
Sprawę tę z ramienia firmy Boks prowadzi przeciwko Klapsonowi
właśnie Fred Gerland, toteż Klapson załamuje się zupełnie, gdy
żona opowiada mu o flircie Poli z Fredem. Klapsonów odwiedza
zaprzyjaźniony emeryt Fajd. Klapson powierza mu wielką tajem-
nicę o swym dawnym flircie z pewną tancerką zwaną „Hisz—

pańską Muchą”, której od 24 lat płaci alimenty na dziecko
(CHŁOPCA) za pośrednictwem adwokata. Po śmierci adwokata
wszystkie akta przejął notariusz Krajbig, daleki krewny Edyty.
W tej sytuacji Klapson odbiera mu akta i oddaje je na przecho—
wanie Fajdowi. Ten z kolei przekazuje teczkę z aktami Gerlando-
wi. Nagle zjawia się umówiony przez Edytę kandydat na męża
Poli — Henryk Mazgaj. Pola prosi Willy, aby poro-zmawiała- z nim
i wybiła mu z głowy amory.
Henryk po rozmowie z Willy zamierza zatrzymać się W hotelu
i idzie na dworzec po walizki. Willy uspokaja Polę. W trakcie tej
rozmowy przychodzi Fred i powiadamia. Polę, że poprosi ojca
o jej rękę. W trakcie romowy Fred daje Klapsonowi do zrozu-
mienia, że wie wszystko o jego dawnych grzeszkach. Po wyjściu
Freda zjawia się Fajd i W trakcie rozmowy ujawnia, że teczkę
z aktami oddał na przechowanie Fredowi.

AKT 11

Pola rozmawia z Willy, kiedy nagle zjawia się Fred. Dziewczęta
są przerażone, ale Ered zapewnia Polę, że ojciec zgodzi się na
ich ślub. Pokojówka anonsuje przybycie Mazgaja. Fred prosi
panie, aby zostawiły go sam na sam z rywalem. Willy jest tym
zgorszona. Panowie dyskutują o sposobie postępowania z kobie-
tami. Mazgaj zaczyna rozumieć, że Pola i Fred —— to para.
Wchodzi Willy, a Henryk —— W myśl zaleceń Freda —- całuje ją
namiętnie, wyznaje miłość i zapewnia, że jeszcze dziś poprosi
ojca o jej rękę. Wchodzi Ered i Henryk prosi go o radę, w jaki
sposób ma rozmawiać z Klapsonem o swych zamiarach. Nadchodzi

!

Klapson, Fred prowadzi z nim dość ostry dialog i daje mu do
zrozumienia, że w razie niewyrażenia zgody na małżeńśtwo z Pola
gotów jest posunąć się do szantażu. Nadchodząca Edyta komuni-
kuje mężowi, że rozpoczęła poszukiwania wrednego i rozpustnego
ojca pewnego dziecka, którego fotografię pokazał jej Ge-rland.

Klapson przerażony sytuacją. odwodzi ją od tego zamiaru. Po wyj-
ściu Edyty przychodzi Wenden i przyznaje się Klapsonowi, że to
on jest ojcem dziecka, dziś dwudziestoczteroletniego chłopaka. Opo-
wiada o przygodzie z tancerką „Hiszpańską Muchą”. Dochodzą
z Klapsonem do wniosku, że obaj zostali nabrani. Zjawia się

Henryk, którego Klapson bierze za syna. Za chwilę podobną sy—

tuację przeżyje Wenden. Piętrzą się nieporozumienia. Przychodzi
Edyta z wiadomością, że otrzymała informację, iż ojcem dziecka
jest Fajd.

AKT III

Pola i Willy rozmawiają o Henryku, który został wyrzucony
Z domu Klapsona i Wendena. Willy przyznaje się że jest zakocha—

na w Henryku, który w ”tej chwili zjawia się z zamiarem pożeg—

nania się na zawsze. Klapson wchodząc zauważa całujących się
i w zdenerwowaniu zamyka Henryka na klucz W przyległym po-
koju. Henryk wali pięściami w drzwi., a nadchodząca Edyta
otwiera je. Teraz dowiaduje się, że Henryk jest synem jej kole—

żanki Matyldy, który miał poślubić Polę. Przeprasza go, nie
wiedząc nic o flircie z Willy. Przyjeżdża matka Henryka -— Ma-
tylda, którą Klapson bierze za „Hiszpańską Muchę”. Matylda
ucieka z domu Klapsonów nie rozumiejąc o co chodzi. Pojawia
się też ojciec Henryka —— Mazgaj. Dopiero Burwig wyjaśnia całą
sytuację. Kiedy _na koniec zjawia się Fred, nie ma już żadnych
przeszkód, by poprosić Klapsonów o rękę Poli.
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