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MGR CZESt.A W SIKORSKI 

FRANCISZEK LEHAR 
rivóRCA „JVESOŁEJ fVDÓfVK/" 

.,Dzieckiem pułku" nazwać moglibyśmy twórcę „Wesołej Wdówki", który 

jako syn kapelmistrza orkiestry wojskowej spędził większlł część swej 

młodości w koszarach, przysłuchując się z zainteresowaniem próbom i wy

stępom orkiestry prowadzonej przez swego ojca. Urodzony na Węgrzech 

w r. 1870, już w latach młodzieńczych zdążył zwiedzić niemal całą Austrię, 

towarzysząc ojcu, przerzucanemu wraz z pułkiem z garnizonu do garni

zonu. Bliskie zżycie się z orkiestrą wojskową w okresie dzieciństwa i wczes

nej młodości zadecydowało o tym, że Franciszek Lehar po ukończeniu stu

diów muzycznych, podobnie jak ojciec, rozpoczął karierę zawodową jako 

kapelmistrz jednej z wiedeńskich orkiestr wojskowych. Inną pasją jego 

życia, dzięki której miał on się w przyszłości stać jednym z najsławniej

~zych ludzi świata, była twórczość kompozytorska. 

Już pierwsze jego operetki zyskały mu duże uznanie publiczności, lecz 

8wiatową sławę, która blaskiem swym przyćmiła w części nazwisko „kró

la" operetki wiedeńskiej - Jana Straussa, przyniosła mu dopiero „We

soła Wdówka". 

Wystawiona po raz pierwszy w r. 1905, w wytwornym teatrze „An der 

Wien" „Wesoła Wdówka" przyjęta została przez elitę towarzyską Wiednia 

bardzo przychylnie, jednak bez większego entuzjazmu. Podkreślano wtedy 

dowcipną treść libretta odpowiadającego ówczesnym gustom mieszczań

skim, podziwiano grę aktorów, lecz milczano o muzyce, uznając ją jako 

zbyt łatwą i prostą. Dopiero z chwilą kiedy przedstawienia „Wdówki" 

przeniesiono do Opery Ludowej, uczęszczanej przez najszersze rzesze wie

deńczyków, entuzjazm słuchaczy wzbudziła właśnie muzyka Lehai·a. 

W krótkim czasie melodie z „Wesołej Wdówki" śpiewał już cały Wiedeń, 

a w trzy lata po prapremierze wiedeńskiej nie było na kuli ziemskiej 

większego miasta, w którym nie znano by uroczej operetki Lehara. W jed

nym tylko roku 1910 odbyło się 18.000 przedstawień „Wesołej Wdówki", 

przetłumaczonej już wtedy na 10 różnych języków. W tym samym roku 

pewien badacz strefy podzwrotnikowej, przebywający w głębi Afryki nad 

brzegiem rzeki Zambezi, spotkał tam objazdowy zespół aktorski, który 

zawędrował w głąb „czarnego lądu" z „Wesołą Wdówką". 



W czym tkwi wielkość talentu kompozytorskiego Lehara? 

Tak jak bardzo złożony był skład starej monarchii austro-węgierskiej 

w epoce, w której żył Lehar, tak też z szeregu różnych elementów złożona 

była osobowość twórcza tego kompozytora. 

Po ojcu odziedziczył on wybitny talent muzyczny. Matka obdarowała 

go silną i nieugiętą wolą, pomagającą mu w realizowaniu ambitnych, co

raz wyższych zamierzeń twórczych. Z muzyki węgierskiej, z którą zżył 

się w młodości, przejął on temperament i gorący koloryt muzyki południa, 

a dzięki pobytowi we Wiedniu muzyka jego stała się bardzo płynna i urze

kająca swą lekkością. Lehar był też jednym z nielicznych kompozytorów 

operetek, który usiłował wzbogacić tę formę elementami zaczerpniętymi 

z opery. 

W pierwszym rzędzie zwrócił on uwagę na orkiestrę. Zżyty z nią od 

dzieciństwa, poznał on wszystkie jej tajniki, a wykorzystując zdobycze 

takich mistrzów instrumentacji jak Berlioz, Wagner, Puccini i innych, 

stał się kompozytorem o wyższym polocie twórczym, który swą pięknie 

instrumentowaną muzyką odbiega od szablonowych operetek okresu po

strnussowskiego. 

Wszystkie zalety tego kompozytora znalazły swój wyraz w „Wesołej 

Wdówce". Urzekająca melodyjność partii solowych, urocze duety i dobrze 

brzmiące sceny zespołowo, lekkość z jaką płynie muzyka nieskrępowana 

w inwencji twórczej, czar walca wiążącego poszczególne sceny i akty 

w jedną całość - wszystko to nadaje tej operetce typowo wiedeński cha

rakter. Jeżeli dodamy do tego świetną i frapującą słuchacza instrumenta_ 

cję orkiestrową, wtedy będziemy już mieli obraz dzieła, które dzięki nie

zaprz.eczalnym wartościom artystycznym weszło do żelaznego repertuaru 

każdego niemal teatru operetkowego. 

Z długiego szeregu operetek Lehara (napisał ich 34) kilka zaledwie 

przetrwało próbę czasu. Lecz sam fakt, że przy słabych pod wzglęqem 

artystycznym librettach, utwory te przetrwały ciężką próbę. świadczy naj

lepiej o talencie muzycznym ich twórcy - Franciszku Leharze. 
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Scenogra[ 
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WESOŁA WDÓWKA 
(TRESć OPERETKI) 

Akt I 

Paryż rok 1906. - Poseł królestwa Czarnogórskiego w Paryżu baron 
Mirko Zeta, urządza w swioch salonach przyjęcie z okazji urodzin króla 
Nenufara XV. Wśród zaproszonych gości widzimy wicehrabiego Cascada, 
oraz hr. de St. Brioche, młodych zrujnowanych arystokratów francuskich. 
Cascada flirtuje z żoną konsula Bogdanowicza, a St. Brioche z żoną radcy 
Kromowa, Olgą. Trzecią flirtującą parę tworzą: Kamil de Rosillon, młody 
oficer francuski, zabiegający o względy żony barona- Walentyny. Te trzy 
trójkąty małżeńskie ukazują nam wyraźnie obyczajowość ówczesnego tzw. 
„Towarzystwa" paryskiego. 

Do bliższych przyjaciół barona należy obecny na przyjęciu stary pułkow
nik Priczicz oraz jego żona Praskowia, Przybywa spóźniony gość. Jest 
nim zaproszona przez barona Zeta młoda wdowa po nadwornym bankierze 
króla - Hanna Glavari. Młoda wdówka prócz urody posiada piękny ma
jątek, wynoszący 20 milionów franków. Uroda a przede wszystkim mają
tek zwabiają konkurentów, wśród nich najbardziej zabiegają o rękę Hanny 
Cascada i St. Brioche. Jest trzeci konkurent Kamil de Rosillon, którego 
podsuwa sprytna Walentyna, chcąc w ten sposób wypróbować miłość mło
dzieńca i odsunąć od siebie ewentualne podejrzenia męża, zwłaszcza że 
Kamil na jej wachlarzu napisał, że ją kocha, a wachlarz wpadł przypad
kiem w ręce barona. Hanna rozbawiona adoracją wszystkich panów za
prasza obecnych na zabawę ludową do siebie, którą urządza w następnym 
dniu. Wszyscy z zachwytem przyjmują zaproszenie, każdy łudzi się, że 
uda mu się zdobyć miliony młodej, wesołej i pełnej temperamentu wdówki. 

Baron Zeta uważając za swój obowiązek dyplomatyczny nie dopuścić 
aby miliony pani Glavari opuściły kraj i zubożyły tym samym biedną 
monarchię Czarnogórską, postanawia ożenić z nią sekretarza poselstwa 
hrabiego Daniłę. Przy pomocy kancelisty poselstwa Negusa sprowadza 
Daniłę, który już czwartą noc hula w kabarecie u „Maxima". Dochodzi 
do spotkania Hanny i Daniła. Łączyła ich przed małżeństwem Hanny 
miłość. Daniło chciał się ożenić z Hanną, lecz jego bogaty wujaszek nie 
pozwolił aby jego siostrzeniec poślubił córkę biednego dzierżawcy. 

Daniło posłuchał bogatego wujaszka, a Hanna, aby pomóc biednemu 
ojcu wyszła za mąż za starego bogatego bankiera. 

Obopólna sympatia jednak nie wygasła. Bogata obecnie Hanna nie może 
sobie odmówić satysfakcji i w rozmowie z Daniłą posądza go o chęć zdo· 
bycia majątku przez małżeństwo. Dotknięty ambicjonalnie Daniło odpo. 
wiada kategorycznie, że właśnie dlatego nie powie jej nigdy „kocham Cię". 
Obydwie strony wypowiadają sobie wojnę. Krzyżuje to plany barona Zeta. 
Przemawia on do monarchicznych uczuć Daniła, który chcąc dokuczye 
Hannie obiecuje baronowi pomóc i usunąć wszystkich niewygodnych kon
kurentów, aby w ten sposób pieniądze wdówki pozostały w kraju. Pod
czas balu, gdy panie wybierają i rój wielbicieli otacza Hannę, ona jednak 
wyb i er a jego. Daniło proponuje odstąpić taniec z Hanną temu, który 
złoży 10.000 franków na „dobroczynny cel". Wielbiciele rezygnują, jedyny 
Kamil deklaruje gotowość oddania tej sumy, chce ratować honor męż
czyzn i zaimponować Walentynie. Ta w obawie, że on kocha wdówkę od
wodzi go od powziętej decyzji. Hanna pozostaje sama z Daniłą. Kocha 
tego birbanta, który całe wieczory hula w kabaretach a jednak ma tyle 
wdzięku. Godzi się na taniec z nim, może usłyszy upragnione „kocham cię'". 



Akt Il 

W ogrodach pałacu Hanny Glavari na zabawie ludowej, którą urządziła, 
bawią się wszyscy nasi znajomi, poznani na przyjęciu u barona Zeta. 
Oglądają narodowy taniec czarnogórski „koło", a piękna gospodyni śpiewa 
dla nich pieśń o rusałce Wilii, którą kochał strzelec. 

Brak jedynie hrabiego Daniły_ Atrakcją wieczoru ma być urządzony 
w pałacu kabaret. Aby zwabić Daniłę, Hanna przy pomocy Negusa spro
wadza słynne paryskie gryzetki. Daniło zjawia się jednak wcześniej. 
Spotyka w ogrodzie barona, który do tej pory nie znalazł właścicielki 
wachlarza na którym Kamil napisał „kocham cię". Powierza wachlarz 
i wyjaśnienie tej sprawy Danile. Ciekawość barona rośnie, gdy dowiaduje 
się od Negusa iż wachlarz jest własnością pewnej mężatki. Za ·wszelką 
cenę pragnie odnaleźć właścicielkę, aby skompromitować Kamila przed 
Hanną. 

Okazja do wy1uycia „wła~ckielki wachlarza" sprzyja mu. Kolejno do
wiaduje się o fli rtnch panów Cascada i St. Briocha z Sylwiana i Olgą, co 
umożliwi mu u su ni ęcie ich przez sprytną intrygę od Hanny. Fortel udaje 
się i dwaj podu p~dli arty,<tokraci, pragnący podreperować swoje fortuny, 
opuszczają w popłochu pałac pani Glavari. Niestety sam staje się objek
tem miłosnych westchnień podstarzałej żony pułkownika Priczicza, Pras
kowii. 

W czasie zabawy spot~,l · a !' ię Danilo sam na sam z Hanną. Rozmowa 
którą sprytnie prowadzi Hanna je. zcze bardziej zbliża go do niej. Kocha 
ją, ale mimo W!'zystko u parcie nie chce jej tego wyznać. Baron Zeta 
otrzymuje od króla nagląca de pc~zę w . prawie milionów Hanny, naznacza 
więc spotkanie z Danila i Ne•_ u~em na g-odzinę 8-mą, celem zredagowania 
odpowiedzi. W tym czasie Kamil i Walentyna, która wreszcie odnalazła 
porzucony przez Daniłę wachlarz, na którym odpisuje przekomarzając się 
z Kamilem 

„.Ja wi„rn ą mcżowi chcę być, 

Uczciwie, cnotliwie chcę żyć" 

udaje się do altanki. świadki! '11 miło~nych wynurzeń Kamila i Walen
tyny oraz irh rentiez-vom1 w alt:ince jc~t Negus. Gdy zjawia się baron 
o umówionej godzinie, prze ··n żcny zdradza mu, że w altance jest Kamil 
z „jakąś" kobietą. Zaintrygowany baron pragnie sam zobaczyć ową damę. 
Razem z Daniłą poclsłuchują wynurzenia Kamila. Pi·zez dziurkę od klu
cza baron poznaje, że ową tajemniczą damą jest jego żona. Gdy prze
rażony zastanawia się co robić, sprytny Ne1?us sprowadza Hannc, która 
zostaje z Kamilem w altance, a tylnym wejściem wyprowadza 'Valentyn . 
Baron ochłonał, wiiciekly żąda otwarcia altanki. Jakież jest zdumienie 
Barona i Daniły, gdy ukazują się Kamil i Hanna. Hanna oznajmia wszyst
kim o zaręczynach swoich z Kamilem. Zazdrosny Daniło ostrzoga ją przed 
mał:i:eństwem z nim 

„Kochaj się często - zar~czaj rzaclko 
Lecz nigdy nie żeń się" 

Hanna widząc, że Daniło, powodowany jest zazdrością chce mu doku_ 
czyć, zachwala małżeństwo na „paryski wzór", w którym mąż i żona za
pewniają sobie swobode postępowania. Oburzony i dotkniety Daniło 
w rewanżu opowiada bajkę o subtelnym, rozkochanym królewiczu (my~li 
o sobie) i niedobrej królewnie - kokietce (to właśnie Hanna), którą króle
lewicz przejrzał i opuścił. 

JÓZEF CIESIELSKI 
Choreograf 

ROMAN JANKOWIAK 
Dyrygent 

Kie. 011 nik chóru 



FRANCISZEK LEHAR 

Librett o: Wiktor Leon Leon Strin 

BARON MIRKO ZETA, poseł czarno- ANTONI KACZOROWSKI V 
górski w Paryżu ADAM RACZKOWSKI 

~ALENTYNA, jego żłl:łrYN/\ SKAŁ~ SZWABOWICZ 
!IW'"" ERIKA WOSIŃSKA 

HRABIA DANIŁO DANlLOWICZ, se- JANUSZ GOLC / 
kretarz poselstwa JERZY GOLFERT V 

HANNA GLAVARI 

CAMIL DE ROSILLON 

WICEHRABIA CASCADA 

RAOUL DE ST. BRIOCHE 

WANDA JAKUBOWSKA V 
IRENA SZULC-KRUK 
LUCYNA SKAŁBANIA 

ZDZISŁAW KACZKOWSKI 
ANDRZEJ WIZA ../ 
ALFRED RODI 

'.\1ARIAN POKRZYCKT V 
RYSZARD SŁOWIŃSK/ 

JERZY ŁODZIŃSKI 
TADEUSZ DOBROWOLSKI 

Operetka w 3 aktach 

os oby: 

Przekład poi>< ki: .Jnna J{zl'•·ki•·g-o 

BOGDANOWICZ, konsul czarnogór~ki 

SYLWIANA, jego żona 

KROMOW, radca posel:twa 

OLGA, jego żona 

PRICZICZ, emerytowany pułkownik 

PRASKOWIA, jego żona 

NEGUS, kancelista poselstwa 

LOLO 
DODO 
JOU-JOU 
FROU-FROU 
CLO-CLO 
MARGOT 

g-ryzetk i 

GWIDON ORLICZ V 
1ANDRZEJ WIZA 

LUGYNA SKAŁBANlA ,L J 
Z-OFIA GŁOWIŃSKA <..~ ~ 
LUDWIK TROJANOWSKT 

IZABELLA FERENCY ~ 
ALEKSANDRA ZAGRODZKA 

WACŁAW KĘDZIORA 

,JóZEFA OLEŃSKA 

KAZIMY ER7. TO MSZA 

Goście ambasady, oficerowie francuscy, służba . 

Inscenizacja 

DANUTA BADUSZKOWA 
STEFAN JANASIK 

Choreografia: 

JóZEF CIESIELSKI 

Rzecz dzieje się w Paryżu na początku 20-go wieku 

Opracowani, muzyczne: 

ZYGMUNT W1CIECHOWSKI 

Reżyseria: 

DANUTA BADUSZKOWA 

Dyrygenci: 

ROMAN JANKOWIAK 
JAN TERESH1'SKI 

Scenografia 

STEFAN JANASIK 

Kierownik chóru: 

TOMASZ DROSZCZ 
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Sam odchodzi rówmez, tam gdzie czeka go radość i gdzie zapomni 
o tym co go tutaj spotkało. Hanna wie teraz, że Daniło kocha ją praw
dziwie i musi wrócić. Szczęśliwa tańczy i śpiewa z rozbawionymi gośćmi. 

Akt III 

Do kabaretu mządzonego w pałacu pani Glavari mkną goście. Wrócił 
również Daniło. Walentyna z gryzetkami bawią przybyłych. Druga na
gląca depesza zmu za barona Zeta do porzucenia zabawy i szybkiego 
działania. Apeluje on jeszcze raz do uczuć patriotycznych Daniły. Ten 
postanawia wykorzystać okazję i przekonać się, czy Hanna rzeczywiście 
kocha Kamila. Dochodzi do decydującej rozmowy między nim a Hanną. 
Daniło dowiaduje się o tajemnicy altanki, już skłonny jest, prowokowany 
przez Hannę wyznać jej swoją miłość, nie chce się jednak upokorzyć 
i uchodzić za łowcę posagoweg-o. Wraea zaniepokojony losem milionów 
Hanny- baron. Za nim zjawia się Negus z wachlarzem Walentyny znale
zionym w altance. Baron rozpoznaje na wachlarzu pismo żony, przeko
nany o zdradzie Walentyny, ż;~da od niej r ozwodu. Chcąc załatwić spra
wę milionów Hanny proponuje jej małżeńt;two. Sprytna i dowcipna 
wdówka odpowiada, że niestet~' majątek nie jest jej własnością. Urado
wany Daniło wyznaje jej woją miłość. Wówczas Hanna wyjaśnia: mają. 
tek otrzymuje jej przyf. z!y mąż - Daniło. 

Walentyna, której ró ;rnici: nie brak sprytu, skłania barona do prze
czytania odpowiedzi jaką dala Kamilowi: 

„.J a wic-rną męŻO\\ i che~ być" 

Baron jest prZ€konany, wierzy w \Vierność swojej żony. Teraz zaczyna 
się prawdziwa zabawa. W frywolnym kankanie biorą udział wszyscy 
goście, a sprytne kobietki śpiewają wesoło: 

„Studium kobiet, ach to ciężki trud, 
Nadto w nich wiele wad, mało cnót. 
Nikt nie zgadnie, co na dnie jest tam 
u tych dam, dam, dam. 

Kochać się, pieścić się, głaszcze twarz 
Mimo to nie wiesz jak rogi masz, 
Czy na rudo, czy blond, 
farbowany ma włos 
zawsze z nią męża marny los". 



Janasik Stefan 
Scenograf 

Problemy scenogrc1ficzne 

ro „ WESOŁE] WD<)H'CE" 

Operetka - konglomerat pogody, sa
tyry i sentymentalizmu - wymaga rów
nież w oprawie plastycznej uchwycenia 
owego specyficznego i jej tylko właści
wego klimatu. 

Wprawdzie na przestrzeni jej prawie 
stuletniej historii, nie widać wysiłków 

zmierzających do znalezienia dla niej 
jakiegoś odrębnego własnego wyrazu 
plastycznego. Traktowano ją bowiem -
zwłaszcza w początkowej fazie - jako 
odmianę opery. Nic więc dziwnego, że 
przejęła ona cały balast trndycjonalnej 
- iluzjonistycznie malowanej - deko
racji operowej. Również w operetce 
wiedeńskiej, powstałej na przełomie 

XIX i XX stulecia nie widać nic nowe
go na tym odcinku. I tam sceny prze

pełnione były malowanymi drzewami ze 
zwisającymi (również malowanymi) ko
ronami, poruszanymi często dla więk

szego efektu wprawną ręką „maszyni
sty", z tyłu zaś zamknięte malowanym 
„prospektem" z szemrzącym strumy
kiem, lub daleką. perspektywą parku z 
wodotryskiem. 

A przecież operetki, od offenbach'ow
skich „Singspiel'ów" do współczesnej 

operetki jazzowej, mają na ogół duży 

ładunek humoru i ciętej satyry. I te 
cechy winny być w oprawie plastycznej 
właściwie uwypuklone. 

Weźmy dla zilustrowania powyższego 
np.: „Wesołą. Wdówkę". Jeszcze stosun
kowo niedawno, można było zobaczyć na 
jednej z naszych scen - skądinąd bar-

dzo ruchliwej i zasłużonej w krzewie
niu tej gałęzi sztuki - tę właśnie ope
retkę, w statycznych operowych dekora_ 
C'jach, we wnętrzach „jak prawdziwych" 
z gzymsami wspartymi na pilastrach, 
ciężkimi architrawami na kolumnach, 
drzewami malowanymi na płótnie, ba, 
nawet portret operetkowego króla Ne

nufara XV, w otoczeniu monumentalnie 
zwisających flag. Jakże dziwne wyda 
wały się w takim otoczeniu kweRtie np. 
czarnogórskiego ambasadora barona Ze. 
ty, który „być albo nie być" swego ope
retkowego królestwa uzależniał od 
utrzymania w państwie 20 milionów bo
gatej wdówki. lub „bon vivanta" Daniły, 
stałego bywalca Maxima, jednego z wie
lu wątpliwych filarów śmiesznej monar
chii . 

Satyryczne potraktowanie wyżej wspo_ 
mnianych postaci przez librecistę, nie
tylko nie miało żadnego pendant w 
obrazie scenicznym, a przeciwnie, obraz 
przez zbytnie przeładowanie szczegółami 
tłumił dowcip lub chwilami wręcz go 
unicestwiał. 

Czy takie jest zadanie oprawy plas ty
cznej? Z pewnością nie. Scenograf 
współczesny bada wnikliwie sens utwo

ru scenicznego, a następnie podporząd
kowuje jego formę sceniczną nastrojo
wi widowiska. I w tym momencie je
steśmy u źródła problemów. Jakimi 
środkami scharakteryzować ten np. sa
lon czarnogórski w Paryżu, w którym 
rozgrywa się akt I omawianej operetki, 
według założenia librecisty zupełnie 

prawdziwy, a w gruncie rzeczy jak 
wszystkie sytuacje w op<>retcc ba rdzo 
nieprawdziwy? 

Z pojęciem salonu z pierwszych lat 
naszego stulecia, kojarzą się takie ele-



menty jak: ozdobny sufit w party na 
kolumnach, draperie, żyrandole, kin
kiety itd. Wszystkie te elementy, za
nim znajdą się w obrazie scenicznym, 
mu z:i. ulec uproszczeniu i przetworze
niu (odnaturalizowaniu), zachowawszy 
jednak swoje najcharakterystyczniejsze 
cechy. W myśl powyższego, kolumna 
w naszym salonie otrzymała bazę w for
mio stopy secesyjnego kielicha, górą 

zaś została zwieńczona głowicą, o kształ
cie secesyjnie rozdętej korony w dodat
ku wewnątrz wy~wietlonej. W ten spo
sób naturalistyczny element wn~trza 

jakim jest kolumna, został pozbawiony 
swoich zasadniczych cech tj. funkcjonal
ności i tym samym stała się elementem 
komponowanym dla sceny, a wraz z po
zostałymi, ma utworzyć obraz pozornie 
realistyczny, nie pozbawiony jednak lek
kości i dowcipu, który podeprze wypo
wiadane przez bohaterów kwestie. Kie
lichowato zwężona baza kolumny, to 
pewnego rodzaju przenośnia na stojącą 
na niepewnych podstawach czarnogór
ską monarchię, którą na scenie repre
zentuje zramolały „rogacz" Baron Zeta. 
Również inne szczegóły omawianego 
obrazu np. dominująca nad całością ko
rona o secesyjnie wygiętych ramionach, 
to też rodzaj satyrycznego spojrzenia, a 
równocześnie ośmieszenia nieustannych 
tęsknot zidiociałego towarzystwa, do 
znalezienia się w jej cieniu. 

Z kolei przypatrzmy się obrazowi dru. 
i.-:iemu. Punktem wyjścia dla wykoncy
powania tegoż, był motyw marszczonego 
:!bażuru, nieodzownego rekwizytu sece
syjnych wnętrz, nadający im zresztą 

wiele specyficznego nastroju. Motyw 
ten został tu użyty w najrozmaitszych 
wariantach i z chwilą zastosowania go 
np. dla zaimitowania kory drzewa ukła
dającego się w formę harfy, stracił zu-

pełnie swoje cechy realistyczne. Rów
nież liście wspomnianego wyżej drzewa 
robione „abażurowo" i wykończone nie
odzowną riużką, nie pretendują do praw
dziwych, a przeciwnie nawiązują raczej 
do wypukłego haftu na dekoracyjnych 
poduszkach, które zalegały kanapy ów
czesnych salonów. 

Równie:.!: inne elementy omawianego 
obrazu jak pawilon, czy skała, powstały 
na tej samej zasadzie. Dalsze przed
mioty np. strzyżone drzewka czy róże 
na pergolce, „nie' dekorują" wyłącznie 
sceny a użyte zostały jako lampiony, 
nieodzowne wprost do uzyskania nastro
ju wieczornej zabawy. 

Obraz trzeci, ma pokazać w krzywym 
zwierciadlo paryski nocny lokal z pier
wszych lat XX wieku, ulubione miejsce 
zabaw wszelkiego rodzaju bon vivantów 
i hulaków. „Wygorsetowane kariatydy" 
nie dźwigają jednak ciężkich architra
wów, a unoszą raczej rąbek sukni kan
kanowej, z typowymi dla niej falbana
mi od spodu (moment oderwania się od 
rzeczywistej architektury ma i w tym 
szczególe swoje potwierdzenie). W ogó
le w akcie tym dominantą jest wspom
niana wyżej spódnica kankanowa, two
rząca też bardzo umowny sufit zamy
kający wnętrze od góry. Inne detale 
obrazu np. kulisy z prawej strony, to 
też nie naśladownictwo prawdziwej ar
chitektury, a jeszcze jeden wariant 
wspomnianej wyżej sukni. 

Poddałem dość szczegółowej analizie 
oprawę plastyczną „Wdówki", aby na 
konkretnym przykładzie przeanalizować 
scenografię. Wydaje mi się bowiem, że 
widz dopiero wtedy może ją właściwie 
ocenić, jeżeli zdaje sobie dokładnie spra
wę z jej założeń i konsekwencji tych 
założeń, z jej koncepcji oraz źródeł tej 
ostatniej. 



I 

I 

Poi.n . Zakł. Graf 2 - 168< - 9 ~t; - K-7·łll40 - tr.ooo - dr. kl. VII At !60 ł 



z~ zbiorów 
n'l1dłu Dokumentacji 

ZG ZASP 

Cena 3.- zł 


