


SCENA OPERETKOWA 

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 
EWA MICHNIK 
ZASTĘPCA DYREKTORA 
BOGUSŁAW NOWAK 
KIEROWNIK LITERACKI 
JOZEF OPALSKI 
KIEROWNIK MUZYCZNY SCENY OPERETKOWEJ 
MARIAN LIDA 



Lucjan Kydryński 

FRANZ LEHAR 
30 IV 1870, Komórom; 24 X 1948, Bad lschl. 

Kontynuując rodzinne tradycje, po ukończeniu klasy skrzypcowej w Konserwato
rium w Pradze (1888) został skrzypkiem w orkiestrze wojskowej swego ojca, o dwa 
lota później sam pełnił już funkcję kopelmi'strza w różnych orkiestrach, w różnych 
regimentach, w różnych krajach cesarstwa Austro-Węgier. Komponował marsze, pie
śni, a no konkurs otwarty napisał pierwszą operę „Rodrigo" (1893), nie nagrodzoną 
wówczas i nigdy nie wystawioną. Niepowodzenie nie zraziło go, skomponował drugą 
operę „Kukuschka"; to doczekało się wprawdzie premiery (1896, Lipsk), ole nie 
sukcesu, nawet i w późniejszej przeróbce („Tatiana", Brno 1905). Pierwszy smok 
powodzenia odczuł dopiero po osiedleniu się w Wiedniu (1899), gdzie - nadal jako 
kapelmistrz orkiestry wojskowej - wprowadził no estrady swój walc „Złoto i srebro" 
(„Gold und Si Iber"). W Wiedniu zaczął też pisać operetki; pierwsze dwie: „Wie
deńskie kobietki" {„Wi'ener Frouen"; 1902) i „Druciarz" („Der Rastelbinder"; 1902) 
spotkały się z uznaniem, następne przyjęto mniej serdecznie, lecz „Wesoła wdów
ka" („Die lustige Witwe"; 1905) stała się już światowym sukcesem; największym 
sukcesem w dziejach operetki XX wieku! 

Lehćr był pierwszym, który po zmierzchu klasycznej operetki wiedeńskiej (po 
śmierci Suppego, 'Straussa J Millockera) przywrócił jej świetność, jej 1pozycję wio
dącą, a jednocześnie wprowadził nowe rozwiązania muzyczne i konstrukcyjne o de
cydującym znaczeniu dla rozwoju tej formy. On pierwszy połączył śpiew z tańcem 
i ruchem scenicznym (co dziś jest niemal żelazną zasadą musicalu), on pierwszy 
(w „Paganinim") zrezygnował z obowiązującego uprzednio w operetce happy endu. 
„Wprowadził do operetki łzy„." - jak obrazowo określił to jeden z jego biografów. 
Unowocześnił i rozbudował instrumentację korzystając z doświadczeń Pucciniego, 
a później nawet Ryszardo Straussa. Niezrównany liryk o słowiańskiej skłonności do 
tęsknego sentymentalizmu, łączył cudownie liryczne arie swych operetek z pikan
terią i paryskim dowcipem muzycznym. Swobodnie obracał się w klimacie zarówno 
salonów Wiednfo, jak i kabaretów Paryża, a także w klimacie tęsknych pieśni ro
syjskich, w muzyce orientalnej, hiszpańskiej, włoskiej i - przede wszystkim - cygań 
skiej, węgierskiej . Twórczość Lehćra podzielić można na dwa okresy. W pierwszym 

napisał 15 operetek, z których najpopularniejsze (znane dobrze w Polsce) „to -
obok „Wesołej wdówki" - „Hrabio Luxemburg" („Der Graf von luxemburg"; 1909), 
„Cygańska miłość" {„Ziigeunerliebe"; 19110), „Ewo" („Eva"; 1911), „Skowronek" („Wo 
die Lerche singt"; 19118), „Biały mazur" („Die bloue Mazur"; 1920). „Frasąuita" 
(1922), „Clo-Clo" (1924)„. Były to wszystko utwory nie odbiegające jeszcze zbyt 
daleko - tematycznie przynajmniej - od tego, co aktualnie wówczas w operetce 
powstawało. Drugi okres, tzw. dramatyczny lub „tauberowski" - od nazwiska wiel
kiego śpiewaka i przyjaciela Lehóro, Ryszarda Toubera, dla którego pisał on odtąd 
swoje główne partie tenorowe - reprezentują: „Paganini" (1925), „Carewicz" („Der 
Zarewitsch"; 1927), „Frederike" (1928), ,.Kraino uśmiechu" („>Dos Land des Lochel
ns"; 1929, wreszcie „Giuditta" (1934), pomyślana już jako opera i wystawiona 
w Wiener Staatsoper (u nas: w warszawskim Teatrze Wielkim z Marylą Karwowską). 

Był to ostatni utwór sceniczny Lehćro; do czasu swojej śmierci nie skompono
wał już nic więcej.„ 

„Przewodnik operetkowy" PWM 1977 



Zbigniew A. LAMPART 

„O LEHARZE" 

W roku 1870 panie przestały ostatecznie nosić krynoliny, nastąpił wybuch wojny 
francusko-pruskiej, a Piotr Czajkowski skomponował uwerturę „Romeo i Julia", 
30 kwietnia tegoż roku przyszedł na świat w Komórom Ferenc Lehór. Żył 78 lat 
w czasie których wybuchały rewolucje, upadały monarchie, ludzkość stanęła w obli
czu dwóch światowych wojen . Wszystko to zdawało się go nie obchodzić. Reprezen
tował świat operetki, świat który nigdy nie powróci, chyba że no scenie, wśród 
fałszywych dekoracji i w złudnym świetle rampy. 

Rodzino Lehórów pochodziła z pogranicza czesko-morawskiego toteż ojczystym 
językiem kompozytora był węgierski. Zainteresowania muzyczne mały Ferenc odzie
dziczył 1po ojcu. Ten, muzyczne wykształcenie zdobył w Sternbergu. Jako waltornista 
znalazł ipoczątkowo zatrudnienie w słynnym „Theater an der Wien". Nie dane mu 
jednak było zagrzać dłużej miejsca w spokojnej stolicy monarchii. Został wojsko
wym kapelmistrzem. W randze sierżanta (Musikfeldwebel) przygrywał do boju dziel-

nym żołnierzom c.k. armii pod Solferino i Custozzą. Wrnz ze swoim garnizonem 
przewędrował całą niemal monarchię. W Komórom poznał i poślubił Christinę 
Neubrandt, córkę węgierskich mieszczan. Matka Ferenca pochodziła z terenów 
gdzie mówiło się po niemiecku. Tak oto względy rodzinne i uwarunkowania geopo
lityczne sprawiły, że syn Lehórów musiał być tak zwanym austriackim uniwersalistą 
czesko-morawsko-węgiersko-słowacko-niemiecko-wiedeńskim. Jako ciekawostkę warto 
przypomnieć, że pierwszy biograf Lehóra - Ernst Decsey przytacza rodzinną legendę 
według której w żyłach kompozytora miałaby jakoby płynąć krew markizo Le Harde, 
fakt ten - jak łatwo się domyślić - nie znajduje jednak potwierdzenia. 

Jak już wspomniałem, pułk Lehóra-senrora wędrował w służbie „Najjaśniejszego 
Pana" po Austrii, a wraz z nim wędrowała rodzina kapelmistrza. Ferenc pobierał 
nauki w gimnazjum pijarów w Budapeszcie, kontynuował je w Sternbergu aż wre
szcie trafił do konserwatorium w Pradze. Zgodnie z wolą ojca grai na skrzypcach. 
Studia muzyczne ukończył w 1888 roku I natychmiast otrzymał posadę skrzypka 
w orkiestrze połączonych teatrów Elberfeld-Barmen, gdzie szybko został koncert
mistrzem. Posada ta rozczarowała niestety młodego muzyka . Brakowało mu czasu 
na komponowanie, a trzeba wiedzieć, że do pisania muzyki zachęcił go sam Anto
nin Dvorók któremu Lehór pokazał swoje kompozytorskie próbki jeszcze w czasie 
praski'ch studiów. Ferenc postanowił pójść chwilowo w ślady ojca i lota 1802-1890 
upłynęły mu z niewielkimi przerwami na służbie w kolejnych pułkach, gdzie pełnił 
funkcję kapelmistrza . Jako najmłodszy Kapelmeister c.k. armii rozpoczął swoją słu
żbę w 50. Infanterie - Regiments (pułku piechoty). Zakończył ją w stacjonującym 
we Wiedniu węgiersko-słowackim pułku Nr 26. Właśnie w stolicy nastąpiło zna
mienne przeobrażenie - miejsce Ferenca zajął Franz, autor pieśni, marszy, tańców, 
a także napisanej podczas pobytu w wojennym porcie Pola opery „Kukuszko". 
Jej prawykonanie nastąpiło w roku 1896 w Lipsku i mimo, że spotkało się z życzli
wym przyjęciem, nie przyniosło młodemu twórcy spodziewanego sukcesu linonsowego. 
Tym niemniej na początku XX wieku nazwisko Lehóra zyskuje rozgłos, a to za 
sprawą napisanego na karnawałową redutę księżnej Metternich walca „Gold und 
Sil ber" („Złoto i srebro"). Można śmiało powiedzieć, że pierwszy karnawał nowego 
wieku był uwerturą do kompozytorskiej karfery ambitnego Lehóra. 

Po rozstaniu z mundurem Lehór obejmuje w roku 1902 posadę dyrygenta w 
„Theater on der Wien". Nazwisko muzyka jest już znane, a na wiedeńskich sce
nach pojawiają się dwie napisane właśnie przez niego operetki - „Wiener Frau
en" („Kobietki wiedeńskie") i „Der Rastelbinder" („Druciarz"). Oba utwory zy
skują znaczną popularność. „Der Rastelbinder" obiega triumfalnie wszystkie nie
mal sceny środkowej Europy. Ludzie z tej właśnie operetki nucą sentymentalny 
wole „Wenn zwei sich lieben" („Gdy dwoje się kocha"), a jej twórca nie posia
da się ze szczęścia. Z zapałem pisze nowe operetki - „Der Gottergatte" i „Die 



Juxheirat" które niestety są utworami bardzo kiepskimi. Krytycy są jednak łaskawi, 
Lehór nie zraża się chwilowym niepowodzeniem i w wieku 34 lat przystępuje do 
pracy nad nowym tytułem który już wkrótce okaże się jedną z najpopularniejszych 
operetek świata. „Lustige Witwe" („Wesoła wdówka") przyniosła kompozytorowi 
nie tylko upragnioną światową sławę, lecz także nie mniej upragniony „. mają
tek. Pozwolę sobie zacytować w tym miejscu anegdotę. Odtwórczyni tytułowej roli, 
słynna Fritzi Massary otrzymała od Lehóra jego fotografię z dedykacją - „Naj 
wspanialszej Wesołej Wdówce jaką słyszałem, z podziękowaniem - Franz Lehór". 
Jakież było jej zdziwienie gdy podczas gościnnych występów na wielu scenach 
Europy znajdowała w garderobach innych odtwórczyń tej roli fotografie kompo
zytora z identyczną dedykacją. 

Trzy godne „Wesołej wdówki" operetki napisał Lehór w 1909 roku. Są nimi -
„Dos Fiirstenkind" (Książątko"), „Graf von Luxemburg" („Hrabio Luxemburg"), 
i „Zigeunerliebe" („Miłość Cygańska"). W roku 1910 kompozytor znajduje się u 
szczytu sławy. Jego utwory nie opuszczają scen Wiednia, Paryża, Londynu, Nowego 
Jorku, stabilizuje się życie rodzinne Lehóra, staje się on właścicielem kamienicy we 
Wiedniu i pięknej willi w lschl. Powstają nowe kompozycje które jednak nie znaj
dują takiego uznania jak napi's~ne wcześniej. 

Wybucha pierwsza wojna światowa . Kompozytor żyje dostatnio i spokojnie. Po
wstaje cykl pieśni „Aus eiserne Zeit" poemat symfoniczny „Fieber", marsze wojsko
we i kolejno nieudana operetka - „Der Sterngucker" . Lehar zaczyna powielać swo
je wcześniejsze kompozycje, nie może wyrwać się z zaklętego kręgu wolca gdy 
tymczasem z Ameryki nadchodzi nowa moda a wraz z nią nowe, podniecające ryt
my. W 1921 roku kompozytor dokonuje kolejnej przeróbki operetki „Der Gćitter
gatte" i daje jej tytuł - „Die Tangokćinigin" . Pojawiają się głosy - „Lehór się 
skończył". 

Przysłowiowym mężem opatrzności stal się dla Lehóra słynny tenor - Ri"chard 
Tauber. Spotkali się wiosną 1924 roku i szybko zaprzyjaźnili. Występ Taubero w 
najnowszej operetce Lehóra „Paganini" stał się początkiem nowych sukcesów kom
pozytora. Mówi się o tak zwanym „tauberowskim" okresie twórczości Lehóro. Po
wstają dramatyczno-liryczne utwory - „Der Zorewitsch" („Carewicz"), „Friederike", 
przeróbka operetki „Die Gelbe Jacke" („Żółty kaftan") która otrzymuje tytuł „Kra
ino uśmiechu", wreszcie ostatnie dzieło - „Giudltta". Premiera „Giuditty" na sce
nie wiedeńskiej Staatsoper mimo pełnej gali stała się już tylko łabędzim śpiewem 
umierającego w coraz bardziej niespokojnej Europie gatunku. Nie zapominajmy, ie 
są to czasy ekspansji filmu muzycznego. Właśnie w roku premiery „Giuditty" Luhitsch 
dokonuje ekranizacji „Wesołej wdówki". Sztuka Lehóra wkracza na nową drogę 
mimo iż on sam nie skomponuje już nowych utworów. 

Nastają czasy nazizmu. Lehór w trosce o swoje Interesy zakłada własne wydaw-



nictwo. Mieszko w zakupionym włośnie pałacyku Schikonedero w zacisznej dziel
nicy Wiednia - Nussdorfie. Rasistowskie ustawy zamykają drogę do operetkowej 
sceny całej plejadzie Żydów - gwiazd operetki". W obozach koncentracyjnych giną 
libredści Lehóro, co nie przeszkadza wystawiać ich operetek. Lehór sympatyzuje z 
nazistowskimi władzami, o jego żono nie zaznaje najmniejszych przykrości z powo
du swego żydowskrego pochodzenia. W lotach li wojny światowej Lehórowie prze
bywają w Bod lschl. Kompozytor dyryguje od czasu do czasu no koncertach dla 
Wehrmachtu. W ostatniej fazie działań wojennych zostaje splądrowany pałacyk w 
Nussdorfie. Kończy się wojno i kompozytor wyjeżdża do Zurichu, gdzie w 1947 ro
ku umiera jego żono - Sophio. Władze szwajcarskie i węgierskie odmawiają 
udzi'elenio Lehórowi obywatelstwo. Chory i samotny wraca do lschl. Umiera 24 paź
dziernika 1948 roku. 

Cóż można powiedzieć o twórczości Franza Lehóro. Byłoby grubym nietaktem 
dezawuowanie w tym miejscu jego sztuki. Kompozytor urzeczony modnym gatun
kiem jakim było triumfująco no scenach operetko, poświęcił jej cały swój talent. 
Przyczynił się do odrodzenia wiedeńskiej operetki tworząc w jej tzw. „srebrnym 
okresie". Bardzo wcześnie potrafił odnaleźć wiosny, indywidualny styl, co dostrze
gamy już w wolcu „Gold und Silber". Roztańczone operetki Lehóro łączyły w so
bie słowiański sentymentalizm z „fin de sieciowym" erotyzmem Paryża i Wi'ednia. 
Banalne melodie wpadały łatwo w uszy publiczności i tylko nieliczni zwracali uwa
gę no pomysłową, rezonującą z późnoromantycznych tendencji' instrumentację utwo
rów Lehóro. Faktem bezspornym jest, iż pewna liczbo kompozycji Lehóra prze
trwała „jak żywa" do naszych czasów, o jej odbiorcy chętnie zapominają o magii 
kino i telewizji, oklaskując z zapałem umiejętnie galwanizowaną damę za jaką na
leży uważać liczącą 130 lat Panią Operetkę . 

Zbigniew A. Lampart 



Akcja rozgrywa się w Paryżu, w pierwszych latach naszego wieku. 

AKT I k „ d · 
W salonach poselstwa Pontevedry w Paryżu - wielkie przy1ęc1e z o az11 uro zm 
księoio 1Pontevedry. Poseł ba.ron Mi·~ko Zeta podejmuje szampo'11em zaproszonxch 
gości, ale tropi się z powodu depeszy, ja.ką otrzymał z kraju wlaśn.ie teg_a dm~: 
„Honna Glawa1ri, wdowa pa ba.nkierze Ponrevedry, jedy.na spodkobu:~rczyn11 .20 ~·
lionów dolarów, wyjecll<lła da Paryża! A jej pieniądze muszą pozostac w ks1ęstw1e; 
min1ister ska1rbu poleca uwożnie zająć się młodą wdówką". Idzie po prostu o to, 
aby Glawari nie wydała się ponownie za obookrojawoa, na co - najprnwdopodob
niej - ma ochotę. '13yla jeszcze n1ie;daw~o có.rką ubogiego dzje~wwc~, wyszła. ~a 
mąż za 1najwięks.zego bogacza w ks1ęs•twre, ktory„. zmarł po osm1u dniach molzen
stwa ! Zostawił ją, piękną, młodą, z milionami i - wolną. Gl~wari .a.trzy?"ała z~; 
proszenie na dzisiejsze przyjęcie do po~lstwa, ba1ron Zeta nie mysl1 więc tra?1c 
ani chwili: każe sprowadzić młodego seloretaorza poselstwa, sympotycznego utraqu
sz.a, ~rabiego DanHo - w n·im widząc jedyny ratunek ojczyz.ny. On musi zająć się 
Hanną! Wieść o milionach ożywiła także wszystkich Francuzow zebranych w posel
stwie nodzieją pozno·nia i oczarowania sobą Hanny. Jeden Komil de Rosillon ma 
kogo i1nnego w głowie i w sercu: kocha się w Wolentynie, żonie barona Zety. W,a
lentyna jednak bohatersko odpiera jego zaloty: „Ja twCJ>rde zosady mam; przysię
głam w nich wytrwać - i trwam!''. Kancelista poselstwa, N-iegus, wysiany po hrabie
go Da.ni/a, odnalazł go, niezbyt trzeźwego, u Maxima: polecił mu wytrzeźwieć 
i przybyć natychITTiast w celu rntowa.nio ojczyzny. Doni/o poWinien zatem niedługo 
przyjść, natomiast Hanna już Jest. Panowie witają ją oszołamiojącymi komplemen
tami; Ha:nna, dobrze zorientowona w ich zamiarach, odpowiada: 

W Poryilu jestem pierwszy raz 
i wciąż przeżywam szok: 
skąd wobec mnie ten nadmiar łask, 
skąd wokół mnie ten tłok? 
Dlaczego wszyscy do mnie lgną 
i o co idzie bój? 
Czy tylko o u~ę mą, 
czy o majątek mój? . . • 

Panowi1e wyirywają sobie jej kornet, zapisując się do wszystkich tancow; Wo0lentyna 
zaś przedstawia jej i poleco Kamila. Chcąc odwrócić od siebie ewentualne mężow
skie posądzenio o flirt, zamierza przystojnego Firoincuza wys.wa.toć z Hanną - cho
ciaż to przecież wbrew interesom państwa, a i nie pa myśli samego .Kamila. Hanna 
id:cie ostaitecznie tańczyć z baronem, notomiast do salonu wtacza się wreszcie Da
n.ilo, wspominając miłe chwile spędzane u Maxima: 

, 
J 

l 
\ 

W,ieczorem jest Maxim 
z repertuarem swym, 
tam już czekają na mnie 
n·ie~rosobliwe panie: 
Lalo, Doda, Jou-Jau, 
Cla-Clo, Malf'got, Firou-Frou„. 
Po }ednej na kolan·ie -
i serce już jak wosk! 

Rozmairzony wspomnoieniami, a jeszcze bardziej alkoholem, układa się da drzemki. 
W spaniu przeszkadza mu 1Walentyn{l, szukająca swego wachlarza, na którym Ka
mil spisał miłosne wyznanie; gdyby ten wachlarz wpodł w ręce męża !„. W chwilę 
patem pojawia się Hanno. Oka,zuje się, że kiiedyś Hannę i Danila łączyła miłość; 
na ich małżeństwa nie zezwolił jednak stryj Dan•iła, nie życząc sobie, aby hrabia 
poślubił sobie biedną dziewczynę z ludu. Wtedy to właśnie Hanna, chcąc ratować 
ojca, wyszła za bankiera. Teraz, gdy jest najbogatszą kobietą w księstwie, stryj Da
nila n.ie miałby nic przeciw ioh małżeństwu, ale honaor Dcrnila nie pozwoliłby po
prosić ją o rękę. Dani/o nie chce znaleźć się w sytuacji łowcy posagów; oświad
cza Hannie, że nigdy nie usłyszy z jego ust słowo „kocham!", choć przecież kocha 
ją nadal. Tymczasem baron Zeta, nie orientując się zupełnie w powiązaniach swej 
fony z !Kamilem, oddaje Walentynę pod jego opiekę pragnąc dyskretnie porozma
wiać z Danilem i nakłonić go da małżeństwa z Hanną - dla dobra ojczyzny! Da
n·ila kategorycznie odmawia: iprzyrzeka jedynie baronowi, że w każdym ra·zie nie 
dopuści do małżeństwa pani GlawaTi z obcokrajowcem. Orkiestra gro białego walca. 
Hann.a ma wybrać kogoś z tłumu nadskakującyoh jej mężczyzn i - wybiera stoją
cego na uboczu Dani/a. Chce się on ustrzec przed wspólnym tańoeim; proponuje 
odkupienie tego walca przez in·nych no„. cele dobroczynne. Kto da pa1rę tysięcy -
ten zatańczy z Hanną! Ale na takie dictum wszyscy się wycofują i - ostatecznie 
Danilo tańczy z Hanną: 

Tak jak syreni śpiew 
ten walczyk nęci, 
niechaj w głowie nam zakręci, 
niech zadźwięczy 
młodzieńczy 
dokoła nas! 

AKT li. 
W swym prnryskim pałacyku Hanna ogląda kwiaty, jakie nadesłali jej wielbiciele. 
Zatrzymuje się dłużej nad koszem od Dan.iła; śpiewa pieśń o rusałce: 



Wilio, o Wilio, 
kto u}rzał cię raz, 
ten jest stracony po wieczny już czas; 
Wilio, o Wilio, 
cóż pocznę od dziś? 
Jokże bez ciebie mi żyć„. 

Sch.odzą się goście,. wśród nich barnnostwo Zeta; ba.ron nadal snuje plan wyswa
t~ma Hanny z Dan.iłem, ty'!I. bo;rdziej iż. ks.iąż~ coraz usilniiej na•lega na sfinaolizowa
n1e spr~wy dwud.z1estu m1lionow. Swej małzonce poleca zająć się najgroźniej
szym - jego z~~n1em. - ~alem D~~i/a, Ka~i.lem de Rosillon. Ale oto baron wpada 
na trop nowej intr:vg1:. N1e~~s don1osł ~u, 1z Kamil .wcale nie kandyduje do ręki 
Hanny, ~och~, bow1~m j.akąs inną, zamęzną damę. 1Ktorą? To właśnie baron pragnie 
teraz wysledz1c - nie wiedząc naturaJn.ie, że chodzi o jego własną żonę. Daniło któ
~ nadszedł. tymcza~m, .sprytnym manewrem usuwa z drogi dwu natrętnych adorato
row Hanny. ~t. Bnoche a 1 Cascadę. Odchodzą otumanieni jego wymową: 

Co do kobiet, 
co do kobiet -
wiemy jedno, 
czyli co?„. 
że kompletnie nic nie wiemy, 
że za gad ką dla nas są! 

Honn~ wid~i, iż Dani:i!o koc.ha ją i jest o nią zazdrosny. Sama kocha go także, 
le~z inie urn.ie n~k/on1c .hrab!ego do wyznań miłosnych. Natomiast Walentyna i Ka
~il s~otykają się potajemni1e. w ogrodowej altanie. Walentyna odnajduje wresz
cie ~1eszc:zęsny wachlarz; krązył z rąk do rąk wśród całego towarrzystwa, budząc 
podejrz~n1a w st.osunku do coraz to innych pań. Kamil obsypuje Walentynę komple
mentami, ona. r~~e zezwala .na ~ie, pełna obaMt. Ich schadzkę podpatrzył Niegus; 
nie choe .wp~sc1c do a•l.tonk1 . zmierzającego tam barona. Boi się wyznać, którą da
mę ~odej~UJe. tam pa·n Ros·illon. Zeta, podniecony możliwością rozszyfirowa1nia za
ga~k1, . kaz·e N1eguso~i obstawić drug.ie wyjście z altanki. Kiedy jednak sytuacja 
S~Je SI~ .b~rdzo grozn~, bo pcidpartrujący przez dziurkę od klucza ba1ron rozpoznaje 
jUZ własc1w1~ .wła~n~ zonę i Kamila, Niegus tylnym wyjściem wyprowadza Walen
tynę._ a na Jej miejsce wpro.wadza Hannę. Ha·nna z Kamilem wychodza. Barono
wa .Jest uratowana, lecz DanHo widzi ie~ razem i wścieko się z zazdroś~i ! Zdając 
sobie z tego spr-<:1Mlę, Hanna chce go Jeszcze ba·rdziej poi·rytować i ogłasza swe 
z~ręczyny z os/up1·ałym Kamilem. Dani/o odpłaca jej opowiastką o złośliwej księż
niczce 1 rozgoryczonym ks·ięoiu: 

Szanowna księżniczko, tą drogą 
daleko nie zajdziesz, o nie! 

Te sztuczki nie zwiodą nikogo, 
a w każdym bądź razie - nie mnie! 

AKT Ili 
Jeden z pałacowych salonów przemieniono w salę kabaretową - jak u Maxima. 
Sprowadzono nawet gryzetld; wroz z nimi śpiewa i tańczy Walentyna: 

My jesteśmy szansonistki, 
kabaretów kwia•t paryskich. 
Ledwie spłyn.ie zmierzch na Paryż, 
stuk stuk stuk i stuk stuk stuk, 
już się niesie przez bulwary 
wdzięczny weorbel naszych nóg. 

Po prostu Hanno pragnie, aby Dani/o czuł się u n1eJ„. jak w domu, i z pomocą 
Niegusa zainscenizowała ten cały k·abaret. Dan<ilo niby to bawi się z gryzetkami, 
ale wreszoie nie wytrzymuje i oświadcza Hcrnn•ie, że zabrania jej wychodzić za Ro
sillona ! Zabranio, ponieważ jej miliony powinny pozostać w kraju! HaMa dawno 
już przejrzała jego grę; stara się doprowadzić go do miłosnego wyznania, lecz 
Dani/o jest uparty; wystrz~a się poważnych zwierzeń. Chociaż: 

Usta milczą, dusza śpiewa -
kochaj mn.ie ! 
Bez miłości świat nic nie wart, 
kochaj mnie! 
Uchyl, uchyl nieba, 
spełń to, o czym śnię -
mnie jednego tylko trzeba 
kochaj mnie! 

Hanna ostatecznie przyrzeka mu, że nie poślubi Rosi Ilona; gdy DanHo z dumą 
oświadcza to baronowi, ten dochodzi do wniosku, że widocznie wówczas w pawi
lonie Hanna jednak ratowała z opresji jego żonę - jego podejrzenia były więc 
słuszne! W tej sytuacji czuje się zwolniony z przysięgi małżeńskiej i prosi - dla 
dobra ojczyzny! - o rękę Hanny. Hc.nna wyj<1śnia mu wówczas, iż te desperackie 
oświadczyny nie uratują skarrbu państwa Pontevedro: testament jej zmor/ego męża 
mówi bowiem W)'raźnie, że z chwilą ponownego zamążpójścia cały jej majątek prze
pada.„ To zamyka usta baronowi, ale - otwiera usta Dar!'iłowi, teraz n·ie musi już 
mieć żadnych skrupułów i oświadcza się jej nortychmias-t! Zostaje przyjęty, po czym 
Ha.n na uzupełni·a swą informację: cały jej majątek przepada„. na rzecz drugiego 
męża! Szczęście jest więc pełne, tym bardziej że ba·ron odnajduje wprawdzie na 
n.ieszczęsnym wachlanu Walentyny wyznanie Kamila, lecz i odpowiedź swej żony: 
„Jestem wierną małżonką" - to całkowicie go uspokaja. Krótko mówiąc -



Ach, kobiety, kto poznać was chce, 
ni•ech na długo za1pomn1i o śn ie! 
Ileż zdrowia i sił trzeba mi·e ć, 
by studiować piękną płeć„. 

Pierwszym, który otrzymał libretto Wesołej wdów*i do muzycznego opracowania, był 
autor Balu w Operze, Ryszard Heuberger. Jednak pierwsze fragmenty jego party
tury tak rozczarowały autorów libretta, że zerwali z nim kontrakt i powierzy.li 
„Wdówkę" 35-letniemu Lehóll'owi. Ten zaś skomponował do ich tekstu nie tylko naj
lepszą bodaj swą partyturę, lecz i jedną z najlepszych w całej hi·storii operetki! 
„Wesoła wdówka" jest rekordzistką, jeśli idzi·e o ilość spektakli w całym świecie: 
no czym polega tajemnica jej sukcesu? Lehćr mógł tutaj zgrabnie wiązać typowo 
paryską, salonową muzykę ze słowiańskim - nie tylko folklorem, ile raczej charak
terem niektórych porti.i (to wymyślone Pontevedro początkowo zwało się konkret
niej: Montenegro - Czarnogóra , położenie ojczyzny Hanny i Dan iła tłumaczyło więc 
użycie takich motywów, jak choćby w „Pieśni o Wilii"). Wyjątkowa przy tym uroda 
i łatwość melodii „Wdówki" sprawiają, że wlaściwie wszystkie zyskały ogromną po
pulamość. Wspomniana „Pieśń o Wilii", aria Da1niło „Wieczorem jest Maxim", ro
manca Kamila, trio „Ach, kobiety, kto poznać was chce", mazurek Hanny „W Po
ryżu jestem pierwszy raz", no i - przede wszystkim - słynny walc „Usta milczą, du
sza śpiewa" - kto wie, czy nie najpopulanniejsza melodia operetkowa w ogóle. H01n
nę Glawari śpiewały oczywiście wszystkie najznakomitsze gwiazdy operetki. W Pol
sce do historii przeszły w tej partii Wikto·ria Kawecka .(1906, 1921) i Leucyno Mes
sal (191'9); spośród wielk ich gwiazd naiSzej wokalistyki śpiewała Hannę„. Marceli
na Sembrich_~Kochańska. W skali światowej ogromny rozgłos zyskała inscenizacja 
„Wesołej wdówki" na nowojorskim Broadwayu (1944) w reż. Jana Kiepury, z nim 
(hr. Daniło) i Ma1rtą Eggerth (Hanna) w rolach głównych. W Ili akcie Kiepura włą 
czył do operetki... „Kujawiaka" Wieniawskiego, swój popisowy punklt programu, śpie
wając go - po polsku! Na ekran.ie n-0tomiast wa.rto odnotować trzy wersje op&et
ki: z Johnem Gilbertem i Mae Murray w reż. Ericha von Stroheima G1925), z Mau
r.ice Chevalierem i Jeanet te Mac Donald w oreż. Lubitsch-0 (1934), z Fernando La
masem i Laną Turner w reż. Curtisa Bernhardta (1952); La mas (hr. Daniło) sam 
śpiew-0ł tutaj niemal wszystkie arie i duety łącznie z„. „<Pieśnią o Wili.i" i romancą 
Kamila„. Z nograń płytowych wydarzeniem stało się nagranie Berlińskich F:ilharmo
ników pod dyr. Herberta von Ka.rajona (1973). z Elizabeth Ho•rwood (Hanna), Rene 
Kolio (Doniło) i Teresą Strotos (Walentyna) . 

Lucjan Kydryński: „Przewodnik operetkowy" 
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