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FRANCISZEK LEHAR 

TADEUSZ WOŁOWSKI - reżyser 

MUZYKA I SŁOWO W „WESOŁEJ WDOWCE" 

„Wesoła wdówka" Franciszka Lehara (1870-1948) wyru
szyła w r. 1905, po premierze w „Theater an der Wien", na 
podbój świata. Operetka ta zdobyła wkrótce wszystkie sceny 
muzyczne, zadamawiając się na nich, zdaje się, na zawsze. 
Przecież od lat prawie pięćdziesięciu jest ona najczęściej gra
ną operetką i ustanawia coraz to nowe Tekordy frekwencji 
publicZiności, oraz rekordy ilości przedstawień granych en 
suite, dzień po dniu. Muzyka leharnwska należy do wyboro
wego repertuaru rozrywkowego estrad muzycznych i rozgłośni, 
a partie śpiewne z „Wesołej wdówki" są popisowymi nume
ra~i najwybitniejszych wykonawców. Również w postaci filmu 
dźwiękowego ,,Wes~ wdówka" stała się światowym sukcesem 
kompozytora i wykonawców (Jeanette Macdonald i Maurice 
Chevalier). 

Jakie ito zalety czynią, że „Wesoła wdówka" trwa niezmien
nie jako przebój? Dla nas nie ulega chyba wątpliwości, że wy
stawiamy operetki Lehara wyłącZ'nie gwoli muzyce, nasyconej 
niesłychaną melodyjnością i bogactwem pięknych motywów, 
w których rozwinięciu wyczuwamy często koloryt słowiański. 
Przecież Lehar otrzymał swoją podstawową edukację muzycz
ną w Pradze Czeskiej i nie kto inny jak Dworzak był jednym 



z jego pierwszych protektorów. Jakże często wsłuchiwał się 
Lehar (c. k. kapelmistrz wojskowy - nawiasem mówiąc, jak 
jego ojciec) w czeskie, ukraińskie, polskie, serbskie, słowackie, 
słoweńskie, kroackie, węgierskie i włoskie pieśni ludowe, śpie
wane przez mimowolnych żołnierzy wielonarodowego wojska 
Franciszka Józefa I. 

Przepych pod względem melodyjności, wynalazczość mu
zyczna i kunszt narodowej charakteryzacji w rozwinięciu mo
tywu, atrakcyjne partie wokalne i efektowna dramaturgia mu
zyczna, łatwość, z którą każdy przyjmuje - i powtarza -
muzykę Lehara, podniosły tego kompozytora do rangi arcymi
strza muzyki rozrywkowej. 

Produkcja i rozpowszechnienie muzykalnej rozrywki ma 
jednak jeszcze inną stronę, niż samą tylko rozrywkową. Ope
retka, a mówimy o jedności muzyki i libretta, powstafa we 
Francji jako parodia opery, ale osiągnęła tam również jeden 
ze swoich szczytów jako satyra na stcsunki społeczne (Offen
bach). „Nigdzie w tekście „Pięknej Heleny" nie jest powiedziane, 
że tu chodzi o ... dwór francuski, że Jupiter - to Napoleon III. 
Ale publiczność porównując sytuację , zorientowała się natych
miast"*. 

Najwyższy szczyt muzyki rozrywkowej osiągnięt\Y został 
w klasycznej operetce wiedeńskiej, wywodzącej się ze staro
wiedeńskiego wodewilu. Strauss, Millocker, Zeller, Ziehrer 
pisali swoją muzykę dla masowego odbiorcy - ludu wiedeń
skiego. Stąd demokratyzm, czyli „łatwość" klasycmej operetki 
wiedeńskiej, przy jednoczesnym bogactwie i mistrzostwie jej 
muzyki. 

Ale nie tylko o muzykę chodzi. Libretta, teksty operetek, 
odeszły od wodewilu ludowego, który posiadał potężny obraz 
ładunek protestu społecznego. W operetce - a stała się ona 
najbardziej masowym i dochodowym widowiskiem - zjawił 
się nowy .alk.tor, czy ·też impresario: kapitał. Odtąd operetka 
prowadzona była według wymogów gospodarczych i oczy
wiście ideologicznych wielkokapitalistycznego przedsiębiorstwa. 
Ten sam „Theater an der Wien" na przykład, gdzie odbyła 
się prapremiera „Wesołej wdówki", wchodzi w skład koncernu, 
eksploatującego nie tylko widowiska operetkowe, ale również 
prawa autorskie kompozytora i librecisty, eksportując na cały 
świat drukowane partytury operetki wiedeńskiej (i nie tylko 
wiedeńskiej) wraz z prawem reprodukcji na scenie. Milionowy 
interes. 

W itych warunkach społeczne zamówienie, które otrzymy
wali kompozytorzy i libreciści, pochodziło już . od kapitału. 

• E. Geiger. Tłumaczenie w „Muzyce" nr 11, 12/1952 r. 

JÓZEF TALARCZYK 
D yrygent 

KAZIM IERZ SKINDER 
Dyrygent 

BARBARA MICHIEWICZ 
Scenograf 

.TOZEF MATUSZEWSKI 
Chercograf 

ANDRZEJ HUNDZIA K 
Chórmistrz 

STEFAN BIAŁECKI 
Scenograf 



Najbardziej zaciążyło to na rozwoju libretta, na tekstach ope
retek. Trzeci szczyt. osiągnęła operetka już nie jako jedność 
muzyki i tekstu, lecz wyłącznie w mistrzostwie warsztatu mu
zycznego i wynalazczości muzycznej (Lehar, Kalma.n, Strauss 
Oskar, Fall). Libretto służyło, świadomie w jednym wypadku, 
nieświadomie w drugim, dla ogłupienia ludu. Operetka odbi
jała zatem życie nie takim jak ono jest, lecz stała się formą 
ucieczki przed Tzeczywistością, istną fabryką snów - o mu
zyce często gęsto nierealistycznej, bo nader Słodkiej, zbyt 
ckliwej , supersentymentalnej. Oto rozwój, po którym przyjęło 
się w całej Europie powiedzenie: „operetkowe" - dla ozna
czenia czegoś jaskrawie i śmies2'1Ilie nieprawdziwego. 

Lehar odczuwał tę sprzeczność między muzyką, a tekstem 
jako antagonizm zachodzący między swoją własną oryginal
nością muzyczną, swoim niedoścignionym w muzyce rozryw
kowej twórczym mistrzostwem, a szablonem operetkowego 
tekstu, który przenosi te same martwe postacie z operetki do 
operetki. Wyjście znalazł, goniąc za sensacyjnym librettem -
jakim niewątpliwie była w 1905 roku „Wesoła wdówka". 

Czy Lehar wiedział, iż libretto „Wesołej wdówki" spełniło 
zamówienie imperializmu austriackiego, nie jest sprawą obec
nie nas interesującą. My jednak widzimy, że w „Wesołej 
wdówce" nie chodzi o ośmieszanie monarchii i arystokratycz
nej dyplomacji w ogóle, lecz w szczególności o ośmieszenie 
małego księstwa i dyplomacji państewka słowiańskiego - Czar
nogóry - MontenegTO, które uzyskało swą niepodległość 
i znaczenie wbrew Austrii, a dzięki Rosji (na kongresie ber
lińskim 1878 r.). Libretto nie ukrywa wcale swoich zamiarów, 
nazywa Czarnogórze po imieniu i osoby ze sztuki serbskimi 
imionami, np. hrabia Daniło. (Daniło, 1851-1860, był pierw
szym świeckim księciem Czarnogórza). 

Dla kapitalistycznego przemysłu Tozrywkowego z czasów 
filmu bezdźwiękowego, libretto „Wesołej wdówki" posiadało 
jeszcze wszelkie znamiona sensacyjności. Jako ciekawostkę 
należy przytoczyć fakt, iż nakręcono wówczas niemą wersję 
„Wesołej wdówki" - więc wyłącznie gwoli libretta, które dziś 
rozpoznajemy jako zręczną formę propagandy antyserbsJdej . 

Dlatego też wystawiamy „Wesołą wdówkę" tylko dla mi
strzostwa Lehara. jako perłę muzyki rozrywkowej . I dlatego 
też inscenizator usprawiedliwia sceniczny byt libretta pięk
nem muzyki Franciszka Lehara, oraz tym, że wydobywa na 
pie:rwszy plan momenty satyry na arystokratyczną dyplor. ację 
i obyczajowość, lecz nadejdzie czas. kiedy prawdziwy poeta 
stworzy tekst, godniejszy pięknej muzyki „Wesołej wdówki". 

Leopold Beck 

JADWIGA KENDA IWONA BOROWlCKA 

' 
MICHAŁ .<:LASKI 

WANDA BOJARSI<.4 MICHAŁ LASOWY 



FRANCISZEK LEHAR 

WESOŁA WDÓWKA 
operetka w 3-ch aktach 

Li b re tt o : V. Le o n a i L. S te i n a Przekład i adaptacja: J. Rzeckiego 

Br. Mirko Zeta, poseł czarnogórski . 

Walentyna, jego żona 

Inscenizacja : T. Wołowskiego 

O S O B Y: 

{ 
Zygmunt Urbański 

· Leszek Mikułowski 

l Wanda Bojarska 
. Stanisława Piasecka 

Krystyna Nyc-Wronko 

Bogdanowicz, konsul 

Sylwiana, jego żona 

Kromow, radca poselstwa 

{ 
Henryk Łabuński 

· Edmund Szafrański 

Stanisława Piasecka 

f Jerzy Sidorowicz 
) Kazimierz Zieliński 

. . . I Michał Ślaski 
Hr. Damło Damłow1cz, sekretarz poselstwa l 11„. h ~ L 

Olga, jego żona 

Płk. Pryczić 

Maryla Remiszewska 

Eugeniusz Rawski 

Hanna Glawari 

Kamil de Rosillon . 

Vicehrabia Cascada 

Raoul de S:t. Brioche 

~ie ai asowy 

{ 
Jadwiga Kenda 

· Iwona Borowicka 

{ 
Edward Kamiński 

· Jerzy Molenda 

Lech Redo 

Janusz Golc 

Praskowia, jego żona { 
Olga Orleńska 

· Danuta Lubawska 

Negus, kancelista poselstwa { 
Janusz Ściwia.rski 

· Karol Koszela 

Służący Jan Padkowski 

Dama * * * 
Gryzetki, goście poselstwa, cza ogórcy, grajkowie, paryżanie, etc. 

Rzecz dzieje się w Paryżu w 1905 roku. 

Akt I-szy w salonach poselstwa czarnogórskiego, akt II i III w pałacu Hanny. 

W akcie II Colo \ w wykonaniu zespołu 
W akcie III Kankan baletowego: 

Reżyseria: Ta deus: W ot owski 

Opracowanie muzyczne: Józef Ta i arc z y k 

B A L E T: 

Krystyna Cie·ielska, Halina Grochowska, Krystyna Kowalczyk, Ewa Lasocińska, Barbara Leleniewska, Krystyna Mar
kiewicz, Anita Nikitin, Barbara Owsik, Przemysława Piotrowska, Irena Śpiewakowska, Jadwiga Terlecka, Wiesław 

Głowacki. Jerzy Magus, Wiesław Pa~zkowski. Włodzimierz Pawłowski, Tadeusz Sokół, Ryszard Stankiewicz. 

Chereografia: Jó:ef Matus::ewski 
Asystenci reżysera: Leszek Mikułowski i Eugeniusz Rawski 
- Korepetytorzy: Józef 'IBorowicki i Waldemar Synder 

Scenografia: Barbara Michiewicz i Stefan Białecki 

Dyrygenci: Józef Tolarc:yk i Kazimierz Skinder 



KRYSTYNA NYC-WRONKO EDWARD KAMINSKI JANUSZ GOLC JANUSZ SCIWIARSKI 

ZOFIA JAMRY JERZY MOLENDA ' MARYLA REMISZEWSKA ZYGMUNT URBANSKI 

• 

, 

STANISŁAWA PIASECKA LESZEK MIKUŁOWSKI OLGA ORLEANSKA JERZY SIDOROWICZ 



DANUTA LUBOWSKA KAROL KOSZELA 

EDMUND SZAFRAJ(iSKl EUGENIUSZ RAWSKl 
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LECH REDO HENRYK ŁABIJ(iSKI 

CHOR TEATRU MUZYCZNEGO 

CHÓR ŻEŃSKI 

SOPRANY 

Barbara Cypel 
Barbara Kanar 
Maria Karczmarkiewicz 
Iwona Karkowska 
Janina Krywosz 
Olga Skotowska 
Liliana W o lak 

ALTY 

Barbara Cytacka 
Teresa Czerucka 
Halina Ossowska 
Izabella Sikorska 
Jad wiga SobańSka 

CHÓR MĘSKI 

TENORY 

.Józef Kasperski 
Jan Parukratz 
Henryk Szulc 
Paweł Wojtczak 
Władysław W awrzy.niak 

BASY 

Janusz Kunce 
Edward Macke 
Ryszard Ptak 
Jerzy Sobczyński 
Sergiusz Wąsik 

Inspektor chóru: Paweł Wojtczak 



ORKIESTRA TEATRU MUZYCZNEGO 

FLETY 

Dyrygenci: Józef TaLarczyk, Kazimierz Skinder 

1 SKRZYPCE 

Stefan Kuźmiński 
Stanisław Możdzeń 

OBOJE: 

Franciszek Nierychło 
Klemens Banat 

KLARNETY 

Edward Ring 
Antoni Kret 

FAGOTY 

Stanisław Bijak 
Bolesław Jakubiak 

ROGI 

Zygmunt Matecki 
Józef Macioł 
Albin Gajęcki 

TRĄBKI 

Antoni Ozołnik 
Michał Skonieczny 

PUZON 

Wiktor Michalski 

PERKUSJA 

Włodzimierz- Skowera 

FORTEPIAN 

Józef Borowicki 
Waldemar Synder 

7 

Mieczysław Cukrzyński 

Alojzy Nitsche 
Stanisław Dobrowolski 
Janusz Synder 
Konst.anty Wander 
Antoni Chełmiński 

2 SKRZYPCE 

Jan Kudzin 
Daniela Sikorska 
Lucjan Rzetelski 
Romuald Ulatowski 
Tadeusz Andrzejewski 

ALTÓWKI 

Tadeusz Olszewski 
Zenon Sandomierski 
Edward Brożek 

WIOLONCZELE 

Stanisław Szymański 
Antoni Synder 

KONTRABASY 

Henryk Trzciński 
Jan Pach 

Inspektor orkiestry: Zygmunt Matecki 

Z ES POI. TECHNICZNY 

Kierownik Techniczny: Mieczyski.w Ciesielski 

Brygadier sceny: Zygmunt Wengielewski 
Efekty świetlne: Jan Misztalewicz 

Kostiumy: Janina Pietrzykowska i Antoni Mozalewski 

Dekoracje: Mieczyski.w Błażejczyk 

Prace malarskie: Jerzy Masłowski 

Prace tapicerskie: Aleksander Wilczyński 

Prace perukarskie: Jan Sz.orkin 

Prace szewskie: Antoni Siuto 

Prace modelatorskie: Franciszek P.opłoński 

Prace ślusarskie: Henryk Jasiński 
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