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Piko/ina, bombardon, 

tuba, klarnet, helikon! 

Wojsko śpieszy po c.k. 

gulasz i z radości gra! 
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„. śpiewali _ chłopcy biegnący za c.k. orkiestrami wojskowymi. 

Wbrew pozorom, nie wyśmiewali ich. Jeśli Austro-Węgry stanowiły 

w ogóle potęgę militarną, to wyłącznie w dziedzinie orkiestr dętych. 

Był to jedyny lubiany przez ludność rodzaj broni i jeden z efek

towniejszych środków czarno-żółtej propagandy w krajach, którym 

miłościwie panował Jego Apostolski Majestat Franciszek Józef. 

Dlaczego wspominamy o tym z okazji premiery „Krainy 

uśmiechu"f Ojciec Franciszka Lehara był kapelmistrzem wojsko

wym - okoliczność o decydującym znaczeniu dla kariery jego syna, 

kapelmistrza wojskowego Franciszka Lehara, wówczas jeszcze 

z węgierska Ferencza, chociaż nie był Węgrem, lecz synem moraw

skiego muzyka i zmadziaryzowanej Niemki. 

Stary Lehar zaczął jako młody waltornista w wylęgarni opere

tek, w „Theater an der Wien". Jego kapelmistrzem był Suppe, 

jeden z arcymistrzów operetki. Lehar opuścił orkiestrę, by stać 

się kapelmistrzem wojskowym na całe życie. Franciszek poszedł 

w jego ślady, nie na cale życie, ale jednak na wiele lat. 

Z przytoczonej już racji wypada coś niecoś powiedzieć o cesar

sko-królewskich muzykach wojskowych, o wszystkich - uogólniając, 

o Leharze bardziej szczegółowo. Urodził się na Węgrzech 30.IV. 

1870 r. Miał dopiero dwanaście lat, k!edy wysiano go do Pragi, 



by uczył się muzyki w tamtejszym konserwatorium, jednym z naj. 

lepszych w Europie. Jako zdumiewająco utalentowany chłopak 

i syn wojskowego kapelmistrza, otrzymał stypendium na okres sze

ściu lat, podczas których opanował grę na skrzypcach i uczył się 

kompozycji. Lehar zdał egzamin końcowy, praktyczny i teoretyczny, 

mając lat osiemnaście. Niebawem młokos znalazł się w Barmen 

- Elberfeld, w orkiestrze teatru miejskiego. Ustanowił swoisty 

rekord, był bowiem najmłodszym koncertmistrzem wilhelmowskich 

Niemiec. Ale niedługo, bo zwiał, łamiąc kontrakt. Ciągnęło go do 

ojca, a raczej do światowej stolicy muzyki, jak Austriacy, zawsze 

skromni, nazywali swój Wiedeń, miejsce postoju pułku Lehara-ojca. 

Lehar przyjął Lehara do swego dętego zespołu. Ale przy pierw

szej okazji, a nadarzyła się ona już po dziesięciu miesiącach, 

Franciszek uniezależnił się od rodzica. Otrzymał, nie bez protekcji 

ojca, stanowisko kapelmistrza orkiestry wojskowej w jednym z wę

gierskich garnizonów. 

Taki wojskowy maestro musiał, silą faktów życia garnizono

wego, sprostać wielu zadaniom. Do jego obowiązków należała, 

oprócz regulaminowego muzykowania, służba rozrywkowa w ka

synie oficerskim, ale i prowadzenie „Platzkoncertów" dla cywilnej 

ludności. Ponadto orkiestranci wojskowi „niewąsko chałturzyli", 

jak dziś się mawia. Grali na festynach i w lokalach, słowem -

świadczyli muzyczne usługi dla ludności. Dowództwo nie prze

szkadzało, przeciwnie. Posiadanie dobrej orkiestry było przecież 

gwarancją atrakcyjności kasyna oficerskiego. 

Niesłychanie utalentowany, ambitny i pracowity Lehar wywią
zywał się świetnie z regulaminowych jak i z cywilnych zadań, 

założył i prowadził kwartet kameralny, a w kościele wykonywa/ 

ze swoją orkiestrą msze i oratoria, komponował i wreszcie zabrał 

się, jak wielu kapelmistrzów wojskowych przed i po nim, do 

tworzenia wielkiej muzyki - w postaci jednoaktowej opery, która 

nigdy nie została wystawiona. Z piechoty przeszedł do marynarki. 

Działał przeważnie w luksusowym kasynie oficerskim głównego 

portu austro-węgierskiej marynarki wojennej nad Adriatykiem, 

jako kapelmistrz kompozytor dla potrzeb wysokich szarż. 

A dla sławy i sukcesu rozpoczął pracę na:I operą „Kukuszka", 

czyli „Kukułka", na podstawie libretta, którego autorem był -

kapitan marynarki wojennej. Służba przeszkadzała Leharowi 

w pracy twórczej, więc porzucił !luibę. W końcu doczekał się 

prapremiery swego pierwszego dzieła teatralnego. 

„Kukułka" została w 1896 roku wystawiona w Lipsb. Lehar 

miał wówczas 26 lat. Recenzent drezdeńskiego dziennika pisał 

po prc."Tlierze „Kukułki", że muzyka Lehara, szlachetna i uczu

ciowa, mogłaby sprostać i wielkim tematom, jak „Tristan i Izolda". 

Czarujący jest początek pierwszego aktu, czarujący jest melan

cholijny świergot ptaków w •.przeraźliwie samotnym pustkowiu, 

gdzie tylko kukułka, skowronek i liście białej brzozy zwiastują 

krótką wiosnę... pisał ów sak=oński recenzent. Trzeba jednak 

wiedzieć, ie chodziło o Sybir, o miłość katorżnika, który zbiegi 

i umiera w tajdze. W~pominamy o tym wszystkim, poniewa! w tym 



Wejście Lizy 

\Otwarcie I aktu) 

Przeprosić za spóźnienie chcę, 
Co nie z mej winy wzięło się . 

Zo mało mi zawsze dnia, 
Wiedeń czar jakiś ma. 

Miasta rytm porwać umie, 
Jak walc, jak walc. 
Cień na ulice już padł, 
Dunaj szumi za mglą, 
Zwiewną mgiełką błękitną, 

Jak szal, jak szaf„. 
Drzewa zielone znów kwitną: 

Coś opowiada 
Wiedeński las. 

Wiedeński walc! 
Tata jest ministrem 
Tata martwi się cale dnie. 
Ja mam inny system, 
Tylko miło ś ć obchodzi mnie. 
Moja dyplomacja, 
Moja wdzięczna stanu gracja, 
t eż problemy trudne stwarza, 
Myślę nawet o niej we śnie. 

Tak chciałabym wiedzieć, 
Z kim lubić się i kochać z kim, 
Ach, jak ta niepewność płoszy sny, 

że mogę wybór zrobić zły. 
Tak chcialabym wiedzieć, 
z kim bawić się i durzyć w kim . 
Aż nagle przyniósł olśnienie los! 
To by/ z nieba znak, serca głos! 

I 

dziele zaznacza się jak najwyraźniej linia rozwoju leharowskiej 

twórczości, jego skłonność do sentymentalno-tragicznych point 

i zakończeń, do gorzkiego miodu, który tak obficie kapie 

w „Krainie uśmiechu". 

Daleko jeszcze do niej, ale niebawem będziemy i tam. 

„Kukułka" nie zniosła złotych jaj. Jeden z operetkologów, bo 

i tacy istnieją, wspomina gdzieś mimochodem, że Lehar wów

czas głodował. Jeśli tak, to chyba niedługo. Dal sobie rychło 

radę, jak zawsze i wszędzie, po prostu wrócił do wojska. Stacjo

nował w Trieście, kiedy umarł ojciec. W 1898 roku Lehar objął 

stanowisko po zmarłym i stanął na czele orkiestry w budapeszteń

skim garnizonie. Tamtejsza opera wystawiła „Kukułkę", nie lada 

to zaszczyt i osiągnięcie. I tym razem Lehar zdobył tylko uzn~nie 

recenzentów. Znów rzucił posadę wojskową, by na zawsze, jak 

postanowił, poświęcić się operetce. „Na zawsze" trwało nie 

długo. Centrum branży operetkowej, przepraszamy za wyrażenie, 

był Wiedeń, dokąd Lehar chciał dostać się za wszelką cenę. 

Tak szczęśliwie się złożyło, że stacjonujący w Wiedniu 26 pułk 

piechoty szukał kapelmistrza i znalazł Lehara. I znów pikolina, 

bombardon, klarnet, flet i helikon - na uroczystej zmianie warty 

w siedzibie cesarza i marsz żałobny Beethovena na honorowych 

pogrzebach, ale również muzykowanie na reprezentacyjnym lo

dowisku. 

Lehar miał 30 lat, mundur leżał na nim jak ulał, ale zrzucił 

go z siebie, jakiś szósty raz w swoim życiu, by go już nigdy 

nie nałożyć. Został kapelmistrzem operetkowym - najpierw 
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w „Theater an der Wien", potem w konkurencyjnym Carl -

Theater, którego poprzedni dyrektor - Jauner - wystawił „Wie

deńską krew", co się krwawo skończyło. Po katastrofie finanso

wej spowodowanej wystawieniem tego ostatniego dzieła Jana 

Straussa, Jauner zastrzelił się. Nowy dyrektor nie byl zmuszony 

pójść za jego przykładem, na śpiewogrę Lehara „Der Rastel

binder" („Druciarz") publiczność waliła drzwiami i oknami, -

złote żniwa dla teatru i wydawcy, który zapłacił Leharowi tylko 

1000 koron i to w trzech ratach. Lehar dobrze zapamiętał tę 

nauczkę i stał się póżniej wirtuozem gry na giełdzie operetkowej. 

„Der Rastelbinder" rozsławił Lehara, ale jeszcze nie na cały 

świat, jak to póżniej uczyniła „Wesoła wdówka" „Kraina 

uśmiechu", równorzędne światowe sukcesy. Trzeba wiedzieć, że 

w przeciągu tylko jednego roku, 1910, najweselszego dla „We

sołej wdówki", operetka ta grana była w 10 językach - osiem

naście tysięcy razy! 

Gra na giełdzie operetkowej~ Heinrich von Waldberg, który 

razem z Wiktorem Leonem napisał tekst do „Balu w operze" 

Heubergera, mówi żartobliwie o zakulisowych sprawach prze

mysłu operetkowego, trafiając serio w sedno sprawy: „Bierze 

się stary pomysł, im starszy tym lepiej, i nosi się z nim tak długo, 

aż można go bez zaczerwienienia się, bez koniliktu z prawem 

autorskim, podawać za swój własny". I właśnie tók zrobili Wiktor 

Leon i Leo Stein, libreciści „Wdówki". Wzięli sobie pomysł 

Henri Meilhaca z jego „L'attache d'ambassade" i przerobili na 

„Wdówkę". Zarobili na tym okrągły milion koron, a kiedy odez

wali się spadkobiercy Meilhaca, wiedeńczycy wezwali na pomoc 

świetnego francuskiego adwokata, który ich wybronił. Nawiasem 

mówiąc, tym adwokatem był Raymond Poincare, póżniejszy pre

zydent Francji. 

Franciszek Lehar wygrał na tej giełdzie miliony dolarów, ale 

oryginalnymi pomysłami muzycznymi i wynalazkiem operetki do 

płaczu. Lehar, mówi jeden z autorytatywnych znawców przed

miotu, był w dziedzinie lekkiej muzy największym talentem po 

Janie Straussie. A Lehar wcale nie zaprzeczył, lecz dodał: 

„Nie dam się zmylić przez często powtarzany zarzut, ie piszę 

operowe, tragiczne i sentymentalne operetki. Rozwój nowoczesnej 

operetki zależy od czasu, od publiczności, od zupełnie zmienia

jących się warunków. Sądzę, że figlarna operetka nie odpowiada 

gustom dzisiejszej publiczności. Nie mogę się zgodzić z tym, ie 

ce/em operetki ma być obniżanie wszystkiego co piękne i wzniosie, 

do poziomu śmieszności i psot. Przenigdy nie zostanę muzycznym 

blaznem. Moim celem jest uszlachetnianie operetki". 

Lehar, zmarły w 1948 roku, przez całe swoje twórcze życie 

trzvmal się tej zasady. Zobaczymy, co się z nią stało w łódzkiej 

„Krainie uśmiechu". 

LEOPOLD BECK 



Uśmiech na ustach ... 

(Aria Su-Czonga z I aktu) 

Przyszedłem spóźniony, 
Stanąłem we drzwiach -
Stoję, jak złodziej, nie gość, 
Pod maską chłodu budzi się strach -
Może mój sekret zna ktoś! 

O losie, mój losie, 
Czy mogę znieść to, 
le wszystko co robię, jest grą. 

Gdy ona jest przy mnie 
Tak trudno jest grać, 
I wesołym być, bawiąc ją. 
Tak chciałbym najdroższą za rękę brać, 
Lecz milczę, jak grób 
I muszę się śmiać! 

Uśmiech na ustach, 
Choć płakać się chce 
Twarz uśmiechnięta, 
Choć dzieje się źle 
Chińska zasada tak powiadał 
Smiej się - choć serce 
Na strzępy się rwie. 

Nie mogę się przyznać, 
le cierpię, jak wy. 
le mam bon - tonn dość ram, 
Nie wolno mi marzyć, 
Wzbronione są sny, 
Wciąż tę komedię swą gram. 

Dni tyle minę/o, 
Aż przyszedł ten dzień: 
Gdy serce tajemnic dość ma. 
Niepewność - to mrok, 
Ponury to cień, 
Dziś nazywam cię: światłem dnia! 

Więc poznaj mój sekret i wyznaj mi Już 
Czy miłość jest blisko, ' 
Czy szczęście tuż, tuż ... 

Uśmiech na ustach, 
Choć płakać się chr.e„. itd. 

Franciszek Lehar 
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Hrabia v. Lichtenfels 
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Ksi ężniczka Mi jego siostro 

K , iążę Czang 
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Fin i 
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Kierownik chóru: Kazimierz Skinder Inspicjent: Jan Pankrotz 

- Adolf Brodniewicz 
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Zbigniew Waloch 

- Krystyna Jarmułówna ~ 
Malgorzata Wilk 

- Zbigniew Bobowski 

Jan Padkowski V . 

- Mariusz Kwiatkowski V 
Władysław Kwiatkowski 

• • • 
~ . • • ~ 
o 

.IJ . • . 
~ 

·o 
• • . .<; 

u 

. . . ~g 

:? . • . 

l~M!fM~~ 
---~~ 

Kierownik baletu: Bożena Mamontowicz-Łojek Stroiciel fortepianów: Mistrz Tadeusz Wichliń s ki 

Korepetytorzy: K. Niemiec - Jawis, P. Omąkc•wski, Z. Pucek, W. Turalski, W. Synder 



UKŁAD SCEN BALETOWYCH 

SOLISCI 

Edmund Kamiński, Henryk Maćkowski, Jon Pawlak, Ryszard Stan

kiewicz, Morion Swinecki. 

Zespół baletowy: 

Janino Frontczak, Halino Grochowska, Halino Juszczak, Lidio 
Kamińsko, Moniko Kontor, Zofio Kołodziejczyk, Morio Kornecka, 

• Bożeno Mikuloniec, Anno Pacyno, Elżbieto Szczypo, Anno ) 
Swi ętek, Bogdo Zalewska, Małgorzato Zloch, Andrzej Bonawen

turski, Grzegorz Łuczak, Jon Slizień 

AKT li 

„Zloty Kaftan" 

1. Taniec wojowników: 
E. Kamiński, H. Maćkowski, J. Pawlak, R. Stankiewicz, M. Swinecki, 

A. Bonowenturski, G. Łuczak, J. Slizień 

2. Taniec posągów: 
Solo tańczą: H. Juszczak, E. Szczy po, M. Swinecki oraz: 
J. Frontczak, L. Kamińsko, M. Kontor, M. Kornecka, B. Mikuloniec, 

A. Pacyno, A. Swiętek, M. Złoch 

3. Taniec z mieczami: 
Soliści: E. Kamiński, H. Maćkowski, J. Pawlak, R. Stankiewicz„ 
M. Swinecki oraz A. Bonawenturski, G. Łuczak, J. Slizień 

4. Finał - Cały zespól Baletu 

5. Taniec z rakietkami: 

Zespół chóru: 

M. Andrzejewska, B. Bednarek, T. Boniecka, U. Fraszczyk, G. Linke, 
J. Kowalska, E. Krzesińska, E. Martynowska, H. Pawlak, L. Warzecho 

Ogród w Pałacu Su Czonga 

1. Biały lotos: 

M. Kontor, Z. Kołodziejczyk, M. Kornecka, B. Mikuloniec, B. Zalew
ska, M. Złach 

2. Zbiór herbaty: 

Solo: H. Juszczak, E. Szczypo oraz B. Frontczak, L. Kamińsko, 
M. Kontor, A. Pacyno, A. Swiętek 

Piosenka Mi 

Władco Chin jest tym zgorszony 
Że już nawet bonzów żony -
Mimo swoich lot 
Nie chcą długich szot. 

Tok przy święcie, jok no co dzień 
Chińczyk mądry jest po„. szkodzie. 
Strzegąc żon i cór -
Wznosi chiński mur. 

Czin, czin, czin, czin, czin -
To straszna katastrofa. 
Czin, czin, czin, czin, czin -
Kraj smoka się zacoła/„. 

Mur przesądów ciągle rośnie, 
Na świat patrzy Chińczyk skośnie. 
Zrzędzi bonzów chór, 
Ględzi strasznie dwór. 

Chcemy tańczyć, grać w tenisa -
Aż na murze chińskim rysa. 
Słychać łkanie beks -
Chinom grozi: sex/ 

Coraz bliżej się przewala 
Europejska sero-ła/a. 
Dziś o se.xie słyszał nawet chłop. 

Fala zmiata la/ochrony, 
Szaleć pragną wierne żony -
Sexo-fa/i kto dziś powie: stop! 

Więc daremny naszych bonzów trud, 
Żaden tutaj nie pomoże cud, 
Bo kazania nas nie zwiodą -
i nie wygra nuda z modą -
Dość już mamy tych żurnali - nud/ 



MÓWIĄ 

Kierownik muzyczny 

Beata Ambros 

Dyryg enturę studiowała w Krakowie, początkowo u Arturo 
Malawskiego, na stępnie za ś - po jego śmierci - u Witolda 
K rzemińskiego. Dyplom otrzymała w 1960, podejmują c pracę 

w łączącym operową i operetkową scen ę krokowskim Teatrze 
M ~ zycznym. 

W roku 1965 przeniosła s i ę do Łodzi, deb i utując przed tutej 
s zą publicznością realizacją muzyczną „Sewastopolskiego wolca" 
Li stowa. Przygotowała też „Fantastyczny rejs" Cole Portera„ „Dzię
kujq ci, Ewo" Renza, „Pierwiosnki" Li stowa, „Wiedeńską krew" 
Straussa i „Bal w operze" Heubergera . 

- „Kraina uśmiechu" Lehara - mówi Beata Ambros - nie
wątpliwie należy do najwybitniejszych utworów literatury operet
kowej, jednych z niewielu które decydują się realizować bardzo 
nawet znane sceny operowe. Wersja którą dzisiaj prezentujemy, 

zachowuje wszystko, co w muzyce Lehara jest najpiękniejszego 

i najtrudniejszego zarazem, stawiając nie lada wymagania wo
kalne przed odtwórcami ról 5u Czonga i Lizy. 

Skrócone i przeinstrumentowane zostały jedynie - nużące już 

dziś, być może - finały, z ogromnym talentem opracował również 
Stefan Rudko tak zwane wstawki baletowe, oparte na motywach 
pierwotnej wersji „Krainy uśmiechu", a więc „żółtego kaftana". 
Zdaje się, że muzyka ta przypadła również do serca zespołowi 

baletowemu, który nad układami pracował z ogromnym zapałem. 
Oczywiście efekty ich, jak i w ogóle naszej pracy - oceni do
piero publiczność. 

REALIZATORZY 

Reżyser 

Witold Jawis 

Kari erę aktorską rozpoczął przed z góry 25 laty na scenie 
kaliskiej, nastę pnie trafił do prowadzonego przez Wilama Ho rzycę 

Teatru Polskiego w Poznaniu, gdzie również studiował wokali s ty :<ę 

u prof. Wincentego Nowakowskiego. Złożył eksternistyczny egzam in 
aktorski i przez dłuższy czas występował zarówno na sce nie dra 
matycznej, jak też śpiewał w komediach muzycznych. 

W roku 1953 Witold Jawis przeniós ł si ę do Teatru Muzyc
nego w Gliwicach, w 1955 zawitał po raz pierwszy do Łod z i, 

następnie występował w teatrach muzycznych Szczecina i Gdyn i, 
aby w roku 1962 powrócić do Łodzi i związać si ę z nią ju ż na 

stałe. Na scenach muzycznych stworzył wiele różnorodnych ró l, 
za chlocharda Jeujeu w „Nicole" otrzymał medal pamiątkow/ 

Łódzkiej Wiosny Artystycznej 1971 . Współpracował też przy reoliza _ 
cji wielu spektakli jako asystent reżysera. 

- Opieramy się - mówi Witold Jawis - na dokonanym przez 
Danutę Baduszkowq układzie scen i doborze materiału, jednak 
odmienna, większa scena, jak też inne dyspozycje wykonawców, 
zmuszają oczywiście do poszukiwania własnych rozwiązań reży

serskich. 

Materiał wydaje się w każdym razie ciekawy: wątek liryczny 
pozostał, zniknęły elementy szmirowate, jak postacie eunuchów, 
a zarazem do nowej wersji libretta przeniknęło coś z „Kobry" 
czy filmów Hitchocka. Mamy wątek kryminalny, sensacyjny, który 
ożywia akcję, choć widownia nadal ma chyba prawo żywic sym
patię do Su Czonga, niezależnie od motywów jego działania„. 



Twoim iest serce me ... 

(Aria Su Czonga z li aktu) 

Twoim jest serce me, 

Choć moce zie sprzysięgły się ... 

lak drzewa wiatru wiew -

Tak budzi mnie twej mowy śpiew. 

Wiosną dziś jesteś mi. 

Nadziei światłem, 

Gdy przyjdą zie dni. 

Więc choć nas wszystko 

Poróżnić chce -

O jednym myśl, ie 

la kocham cię! 

Twój obraz świat przesłoni/, 

Mój los jest w twojej dłoni. 

O ciebie będę toczyć boje, 

Na świecie jest nas tylko dwoje -

Ty, ty i ja. 

Kochana ma -

Miłość niech wiecznie trwa. 
Wiosną dziś jesteś mi, 

Tyś nadzieją mych dni 

O szczęście toczy bój: 

Upór mój, urok twój ... 

Twoim jest serce me ... itd. 

Teatr Muzyczny 
wszedł w drugie 

I e I e 

cw1ercw1ecze 

W dniach 4, 5 i 6 maja teatr nasz święcił - nieco zresztą 
spóźniony - jubileusz dwud:niestopięciolecia . Na przestrzeni lat 
1945-1972 Teatr Muzyczny dał 88 premier i 7920 przedstawień 

które obejrzało 5 milionów 300 tysięcy widzów. 

Po latach tułaczki dopracował się też teatr wlasnego, długo 
adaptowanego gmachu przy ul. Północnej. Oficjalne otwarcie 
sali na stąpiło wprawdzi e już 17 lipca 1964 roku, jednak jeszcze 
do niedawna trwały prace przy adaptacji i rozbudowie zaplecza . 

Podcza s uroczystośc i jubileuszowych przedstawiliśmy łódzkim 

widzom swoje trzy ostatnie premiery. W dniu 4 maja przypom
nieliśmy „KAPRA KRÓLEWSKIEGO" J. Tomaszewskiego, w Elniu 
5 maja - „BAL W OPERZE" R. Heubergera, zaś 6 maja odbyły 

się właściwe uroczystości jubileuszowe, połączone z oficjalną 

premierą musicalu R. Sielickiego „DIABEŁ NIE ŚPI". 

Na jubileuszowej premierze obecni byli przedstawiciele władz 
miasta i województwa z I sekretarzami KŁ i KW PZPR Bolesławem 
Koperskim i Jerzym Muszyńskim, jak również z przewodniczącymi 
Prez. RN m. Łodzi i WRN Jerzym Lorensem i Romanem Mali
nowskim na czele. Zjechało wielu gości, nadeszły liczne depesze 
gratulacyjne, w tym od ministra kultury i sztuki Stanisława 

Wrońskiego i z zaprzyjaźnionych teatrów. Scena wypełniła się 

kwiatami, a wśród okolicznościowych przemówień szczególnie 
pi ęknie zabrzmiał głos ogromn ie k iedyś popularnego w Łodzi 

artysty - Michała Ślaskiego. 

Przyjmując z wdzięcznością tak liczne dowody sympatii, zespół 
Teatru Muzycznego pragnie zapewnić, że również w rozpoczętym, 
nowym ćwierćwieczu będzie starał się nieść swoim widzom pio
senkę, uśmiech i chwilę zadumy. Dołożymy starań, aby nasze 

przedstawienia stawały s ię coraz to lepsze i bardziej wartościowe, 
aby w piękn iejącym kraju i mieście, piękniał również i teatr. 



„KAPER KRÓLEWSKI" 

Scena z Ili aktu . Na zdjęciu ad lewej: Janusz Duński (Pachol), 
Zbig:iiew Waloch (Jan z Kolna) Ludmiła Warzecha (Otylia) 

„BAL W OPERZE" 

Od lewej: Irena Harasim (Małgorzata), Janusz Duński (Pawel)f 
Jerzy Nejman (Jerzy), Krystyna Jarmulówna (Hortensja), Kazimierb 
Rymarczyk (Aniela) 

„DIABEŁ NIE SPI" 

Na pierwszym plan ie Krzysztof Hartwig (Róinik) i Krystyna 
Jarmulówna (Ka si a) . W głębi - wroz z dziewczętomi - Zbigniew 
Bobowski (Wojciech) 

Sceno zbiorowo (KANON DIABELSKI). 



Naibliisze premiery 

„Opiekun moiei iony" 

Komedia muzyczna wg. farsy G. Feydeau 

Libretto: JERZY WALDEN 

Teksty piosenek: MIROSŁAW ŁEBKOWSKI 

Muzyka: PIOTR HERTEL 

„My chcemy tańczyć" 

Musical, w którym się dużo tańczy 

Libretto: W. KONSTANTINOW, A. RACER 

Muzyka: A. PIETROW 
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Biuro 

Organizacii 

Widowni 

TEATRU MUZYCZNEGO 
tel. 819-68 
przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe 

codziennie (z wyjątkiem niedziel i świąt) 

w godz. 8-16 
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