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„WESOŁEJ WDOWKI" NARODZINY NIEZUPEŁNIE WESOŁE 

Die łustige Witwe, Merry Widow, Vueve joyeuse, Viuda 
alegre, Den glode enke, Vedovo allegro, A Vig ozvegy, 
Veselo Vdowo.„ i pod k i l kudziesięcioma jeszcze tytułami 

podbiła świat. Kompozytorowi przyniosła przeogromną -sławę 

i przerastający wszelkie oczkiwanio majątek, a jego matce 
- zapewnia najwi ększy znawco tematu Bernard Grun - wy
marzoną starość. Gdzie tylko spojrzeć - pisała uszczęśli

wiona do drugiego syna, Antoniego, o nowym mieszkaniu 
Lanziego (jak zwykli go nazywać najbliżsi) - wszędzie kwia
ty, cole drzewko, bzy, róże. Gdy weszłam do salonu, osłu
piałam - oświetlenie wręcz baśniowe. ł wszędzie tok przy
jemnie ciepło .•• przechadzaliśmy z pokoju do pokoju. Franz 
wszystko mi pokazywał. Z tą swoją ujmującą, niepowtarzalną 
życzliwością. I wówczas własne dziecko wydało mi się po 
prostu królem„ • 

... I tok rzeczywiście s i ę stolo. Trzydziestoparoletn i wtedy 
przystojny wiedeńczyk Franz Lehar s ięgał właśnie po koronę 
króla operetki naszego stulecia. Za sprawą wspomnianej 
Wesołej wdówki - najwspanialszego dzieło tego gatunku 
powstałego w XX wieku. I najpopularniejszego. Tylko rok . 
1910 f piąty od premierowej prezentacji - przyniósł 
18.000 (!) spekt6kli . Od Wiednia po BueMos Aires z zachwy
tem słuchano, po czym z przyjemnością i bez trudności nu
cono Pieśń o Wilii, Wieczorem jest Maxim, Ach kobiety, kto 
poznać was chce, a przede wszystkim walca Usta milczą, 
duszo śpiewa„. - największy szlagier w historii postklosy" 
cznej operetki. Ktoś dociekliwy obliczył, że do tej pory dano 
pól miliona przedstawień tego repertuarowego superprzebo
ju bodaj wszystkich teatrów muzycznych (a i wie lu 

operowych), na wszy s t k i c h kontynentach. Wesoła 

wdówka jest niedoścignioną rekordzistką w tym względzie. 
I wiele wskazuje na to, iż długo nią pozostanie. A pomyśleć, 
że zrazu nic nie zwiastowało takiego biegu wydarzeń. 

Osławiony nad Dunajem tandem librecistów - Victor Le
on i Leo Stein (autorzy między innymi Wiedeńskiej krwi 
Straussa) po powodzeniu Sechsuhrzug - na kanwie Decore 
Henri Meilhaco, o z muzyką Richarda Heubergera postano
wili podążyć „za ciosem" sięgając po podobną komedię te-



Franciszek Lehar przy pulpicie dyrygenckim 

goi autora. I znaleźli - Attacht poselstwa, Rzecz o nie

prawdopodobnie zamożnej młodej wdowie, która poprzez 

posła barona Scharpfa ma zostać żoną attache, hrabiego 

Prachsa, po to by jej majątek zachowany został dla ojczyz
ny„. 

To jest to! - zgodnie orzekł wspomniony duet. I przy
stąpił do procy nad tekstowo-dramaturgiczną warstwą no

wego dzieła. Madelein prze'kształcono w Hannę Glawari, 

iwiatowco Prnchsa w Danilło Donilłowicza, iniemieckie ksią

stewko w bałkańskie księstwo Pondevedro, a akcję pozosta

wiono w Paryżu. Pozostało jeszcze (bagatelka) wykorzystać 
talent i doświadczenie, by ze średnio pasjonującego pier

wowzoru powstało chwytliwe, atrakcyjne libretto. „Resztę" 
czyli muzykę, oddano wręce sprawdzonego mistrza Heuber

gera, Lecz okazało się, że ceniony i sławny twórca Balu 
w operze nie sprostał zadaniu. Wysłuchawszy pierwszego 
aktu, autorzy„. odebrali mu tekst. 

Nie tyle przypadek, co jeden z menogerów słynnego The

oter on der Wien - 6mil Stei1ninger sprawił, iż libretto tra

fiło w ręce Lehara, który tytułem próby napisał muzykę do 

jednego z fragmentów tekstu. Po zapoznaniu się z nią za

padło decyzja korzystna dla Lanziego. Tego, który nieco 
wcześniej nie zdał egzaminu na stanowisko dyrektora po

pularnych programów Wiedeńskiego Towarzystwa Koncerto

wego, gdyż wedle przewodniczącego oceniającej komisji, 
właśnie Heubergera zawiódł przy współczesnym walcu. 
O ·rronio!„. 

Latem 1905 kompozytor wpisywał do partytury ostatnie 

nuty, by wkrótce - we wrześniu - usłyszeć od zamawiają
cych opinię„, niezbyt pochlebną o swym dziele. Zapewne 

chęć udowodnienia, że błędna było to ocena, wyzwoliła w 

Leharze nadzwyczajną energię podczas prób z orkiestrą. 

Entuzjazm kompozytora (wyróżniającego się wręcz fanatyz

mem w procy) przy pulpicie dyrygenckim i współautora li

bretta - Leona przy stoliku reżyserskim, udzieliły się innym 
wykonawcom. I oto nadszedł przedsylwestrowy wieczór -

dzień premiery Wesołej wdówki w Theater ad der Wien. 
Uwieńcrony wpra:wdzie - zdaniem gozety „Vo·Jksblatt" 

- ogromnym skucesem dzięki wspaniałej muzyce opartej na 
rozsądnym librecie i doskonałej grze aktorów, ale przez pub

liczność przyjętej z umiarkowanym aplauzem. Nie było to 

n'iepowodzenie, lecz także nie to, czego oczekiwali twórcy. 

Choć - o paradoksie! - nawet oni zdawali się nie prze
widywać przełomowego znaczenia, o w każdym razie trium
falnego marszu swego najmłodszego „dziecka" pod różnymi 



szerokościami geograficznymi. Sam Lehar oceniał utwór na 

czterdzieści do pięćdziesięciu przedstawień. 

Podobnie jak wcześniej w możliwości i talent kompozytora, 

tak teraz w pow\'.'dzenie i atrakcyjność Wesołej wdówki wie
rzył Emil Steininger. Rozdawał więc gratisowe karty wstępu 
dopóty, dopóki dzieło nie zachwyciło wreszcie wiedeńczyków. 
Gdy to nastąpiło przeżywająca wtedy kryzysowy okres sław
na scena znów nie musiała się martwić o nowy repertuar 
przez kilka lat. A dawny urzędnik magistracki, ni e przecięt

nie utalentowany organizator Steininger stał się „ojcem 
chrzestnym", cichym kreatorem przełomowej w dziejach te
go gatunku - operetki. 

Jest bowiem Wesoła wdówka dzi ełem nie tylko wyj ątkowo 
urokliwym, al e mieni się zasadnie - utworem nowato r

skim. Polega to - jak trafnie zauważył wspomniany już 

Bennard Grun (prywatnie mogący się poszczycić przyjaź

nią Lehara) - na jawnym erotyźmie fabuły - z jednej 
strony, o z drugiej - na genialnej śmiałości, z jaką wibru
jąca zmysłowość akcj i została zinterpretowana muzycznie. 
Niezliczone melodie, śpiewające niemal wyłącznie o prag
nieniach, namiętnościach, uściskach i pocałunkach - za
chwycają przebojowością ale i różnorodnością stylistyczno
kulturową. Salonowa muzyka paryska zgrabnie przeplata się 
ze słowiańskim mazurkiem, żywiołowym marszem i oczywi
ście zwiewnym walcem. A wszystko tworzy ciąg wyjątkowych 

po mysłów. Uwypukla tę oryg inalność zupełnie indywidualne 
traktowanie przez kompozytora orkiestry. Ogromna paleto 
barw brzmieniowych nie stosowanych wcześniej przez inne
go z twórców tego gatunku, wykorzystująca doświadczenia 
Pucciniego, Debussy' ego, Mahlera · czy Richarda Straussa, 
połączenie śpiewu z tańcem i ruchem scenicznym (obecnie 
charakterystyczny atrybut musicalu)„. Nowe formy wypowie
dzi wyniosły Wdówkę na międzyna rodowy poziom i piede
stał. 

To szczytowe osiągnięcie Lehara. Kompozytora, który po 
zmierzchu klasycznej operetki nadał jej znowu blasku i świet

ności. Dopiero on nawiązał do najlepszych tradycji wielkich 
poprzedników: Straussa czy Millockera. Nawiasem mówiąc, 
w maju 1891 roku doszło w Wiedniu do jednego (bardzo 
krótkiego zresztą) spotkania, i symbolicznego - jak się póź
niej okazało - uścisku dłoni „starego" króla walca, 66-let
niego Johannesa Straussa i jego późniejszego następcy, li
czącego 21 wiosen Franza Lehara; jeszcze wówczas kapel
mistrza orkiestr wojskowych. 

Wszak prawie do trzydziestki Lanzi (urodzony w 1870 ro-
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ku w Komarom - z ojca kapelmistrza wojskowego) pędził 
wędrowny tryb życia, przemieszczając się często i gęsto 

wzdłuż i wszerz cesarstwo Austro-Węgier. Wreszcie pojawi
wszy się - w ostatnim roku minionego stulecia - w Wied
niu, postanowił tom zdobyć tytul króla operetki. W realiza
cji tej decyzji pomogło mu - co kiedyś, znacznie późn iej 
wyznał... - niewiedza, czy może dokładniej: słaba znajo
mość literatury operetkowej. Dzięki temu, nie wciśnięty w 
gorset spinających ją zasad i kanonów, wykształcił własny 
styl, doprowadzając do odrodzenia tego gatunku. 

Tysięcy inscenizacji doczekała się dotychczas Wesoła 
wdówka. Do tych, które zdobyły szczególne uznan·ie i roz
głos należała realizacja pod reżyserską „batutą" Jana Kie
pury no Brodwayu w 1944 roku; z nim i Martą Eggerth w 
rolach głównych. Poza wieloma innymi walorami, to wysta
wienie wyróżniało się wykonaniem w trzecim akcie przez 
wielkiego tenora„. Kujawiaka Henryka Wieniawskiego (w 
języku polskim). Kronikarze odnotowali też kilka wspan ia
łych wersji filmowych i płytowych. Jedno z bardziej udanych 
nagrań dostępne bywa też w Polsce - przy odrobinie szczę 
ścia w warszawskim Ośrodku Kultury NRD. Dzięki licencyj
nemu albumowi dyskograficznemu „Amigi" można posłu
chać jak partię Hanny śpiewa Eddo Moser, Dan ii/o - Her
mann Prey, Walentyny - Helen Donoth, znana z olśn i e 
wającego występu w 1985 roku w Poznaniu. Całością - w 
tym Chórem i Orkiestrą Radia Bawarskiego - dyryguje 
Heinz Wallberg (którego również mieli okazję podziwiać 
melomani stolicy Wielkopolski). Więc - same znakomitości. 
Wszakże najwspanialsza nawet płyta może być jedynie sub
stytutem „żywej" prezentacji. Dobrze się stało zatem, że to 
arcydzieło sztuki operetkowej znów :aAalazło się w reper
tuarze poznańskiego Teatru Muzycznego. 

Ale dość już słów. Za chwilę kurtyna un iesie się w górę 
i artyści sceny przy ulicy Niezłomnych specjalnie dla Pań
stwa rozpoczną półmilionowe pierwsze przedstawienie We
sołej wdówki. Za ewentualną pomyłkę w liczeniu - mam 

nadzieję niewielką - z góry przeprasza 

WOJCIECH NENTWIG 
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TREść LIBRETT A 

AKT I 
Paryż ro'k 1860. W ambasadzie księstwa Montenegro od

bywa się przyjęcie z okazji urodzin księcia. 
Poseł księstwa Montenegro baron Mirko Zeta podejmuje 
z tej okazji gości, lecz myśli jego wracają ciągle do otrzy
manego telegramu z którego wynika, że do Paryża przy
jeżdża młoda wdówka - Hanna Glawari. Jest ona spad
kobierczynią ogromnej fortuny - jej mąż, ban'kier, zmarły 
po 8 dniach małżeństwa pozostawił w spadku 20 milionów. 
Chodzi o to aby nie wyszła za mąż za cudzoziemca - mi lio
ny muszą pozostać w kraju. 
Hanna Glawarii ma przybyć na przyjęcie do ambasady, 
więc baron Zeta posyła kancelistę poselstwa Niegusa, 
po hrabiego Danilłę, sekretarza poselstwa, który dziś wła
śnie powinien wybawić ojczyznę z kłopotu. Wieść o fortu
nie Hanny Glawari rozeszła się błyskawicznie wśród ponów 
będących na przyjęciu. Każdy z nich marzy o tym, aby zo
stać wybrankiem jej serca, a tym samym właścicielem for
tuny. 

Jedynie Kamil de Rosillon do szal eństwa zakochany w ż.o
nie barona Zety - Walentynie nie zwraca uwagi na przy
byłą właśnie na przyjęciu Hannę Glowari. 
Walentyna chcąc odwrócić od siebie wszelkie posądze
nia - zwłaszcza mężowskie ro bi wszystko aby wyswatać 
Kamila z Hanną. 

Niegus odnajduje hrabiego Danil/ę sprowa dza go do :-m
basady - ten jednak marzy tylko o jednym, po dobrej 
zabawie chce się wyspać. 
Nadchodzi Hanna. Okazuje się, że doskonale zna s i ę 
z Daniłlą. Łączyła ich wielka miłość, jednak na małżeń stwo 
nie zgodził się stryj Danilły, który nie chciał dopuścić do 
mezaliansu. Hanna bowiem była córką ubogiego dzierżawcy. 
Wtedy wyszła za bogatego bankiera. Teraz z kolei Dan ille 
nie pozwała honor prosić o jej rękę. Baron Zeta nakłania je
go do małżeństwa z Hanną - wyłącznie dla uratowania oj
czyzny. Ten nie zgadza się na to. Przyrzeka jednck, że nie 
dopuści do jej małżeństwa z cudzoziemcem. 

AKT li 
W ogrodach pałacu Hanny Glawari odbywa się przyję
cie. Baron Zeta poleca żonie, aby dla dobra kraju zajęła 
się Kamilem de Rosillon, który w chwili obecnej jest gro
źnym rywalem Daniłly jeśli chodzi o rękę Hanny. Niegus 

donosi baronowi, że Kamil wcal e nie interesuje się Hanną, 
lecz bliżej niezidentyfikowaną mężatką. Baron bardzo 
chciałby się dowiedzieć o kogo chodzi, lecz na myśl mu 
nie przychodzi, że w grę wchodzi jego żona Walentyna. 
W czasie zabawy Danii/o spotyka się z Hanną. Kocha ją, 

ale uparcie nie chce jej tego wyznać. 
Kamil i Walentyna udają się do altanki. świadkiem ich 
randes-vuoz jest Niegus. Nadchodzi baron, który do
wiaduje się od Nieusa, że w altance znajduje się Kamil 
z nieznajomą damą. Przez dziurkę od klucza baron pozna
je, że ową nieznajomą damą j est jego żono! 

W tym czasie sprytny Niegus sprowadza Hannę która zo
staje w altance z Kamilem, a Walentynę wyprowadza tyl
nym wejściem. 
Baron żqda otwarcia altanki. Jakież jest jego zdziwienie 
gdy ukazuje się Kamil i Hanna, któ~a wszyst1<im obecnym 
oznajmia o swoich zaręczynach z Kamilem. Wzbudza to 
zazdrość Dan il/y, który przestrzega ją przed małżeństwem 

z nim. 
Hanna wie teraz, że Danii/o kocha ją prawdziwie. Szczę
śliwa tańczy i śpiewa z rozbawionymi gośćmi. 

AKT Ili 
Hanna pragnie, aby Danii/o czuł się u niej Jak ... w kaba
recie i postanawia zainscenizować paryski kabaret u sie
bie w salonie. Początkowo wszyscy się świetnie bawią, pó
źniej sytuacjo staje się napięta. Dani/Io wiedziony zazdro
ścią zabrania Hannie wychodzić za mąż za Kamila. W koń
cu Hanno przyrzeka mu, że nie wyjdzie . za Kamila, o czym 

dowiaduje się baron Zeta, który dochodzi do wniosku, że 

w pawilonie Hanna ratowało Honor jakiejś mężatki. Któż 

to mógł być? Oczywiście tylko jego żona! Baron w tym 
momencie czuje się wolny i dla dobra ojczyzny prosi o rę

kę Hanny Glowarii ! 
Sprytna i dowcipna wdówka odpowiada, że niestety ma
jątek nie jest jej własnością testament głosi, że w chwili 
. ponownego małżeństwa cały majątek przepada. 
Usłyszawszy to uradowany Danii/o wyznaje jej miłość 

i oświadcza się, co zostaje przez nią z radością przy
jęte. Wówczas Hanna wyjaśnia: majątek przepada no 
rzecz drugiego męża! Teraz dopiero zaczyna się prawdzi
wa zabawa. 
Wszyscy są szczęśliwi łącznic z baronom Zetą, który jest 
przekonany o dobrze spełnionym obowiązku w stosunku do 
ojczyzny. Miliony zostały uratowane. 
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I skrzypce: 
Stanisław Gostyński 
koncertmistrz 
Morio Horojdo
Wojciechowsko 
Cecylio Biernacka 
Jeremiasz Glenck 
Roma Krzyszkowska 
Adom Gierak 
Zdzislow Wawrzynowicz 
Włodzimierz Baczyński 

li skrzypce: 
Hanno Stefaniak 
Zygmunt Kurek 
Włodzimierz Gacki 

Oboje: 
Roman Wichłacz 
Barbaro Musielak 

Klarnety: 
Jerzy Werbiński 
Józef Rochowiak 

Fagoty: 
Aleksander Szofer 
Ewa Skoczylas 

Waltornie: 
Rajmund Gronowski 
Alfred Jakubowski 
Grzegorz Szumnorski 

Trqbki: 
Eugeniusz Pietrowski 
Tadeusz Czerwiński 
Jerzy Wojciechowski 

BALET 

Zespól: 
Renata Andrzejewska 
Eliza Grabowska 
Dorota Gąsiorowska 
Aldona Kaczmarek 
Ewo Kusz 
Joanno Kycio 
Irena Mayer 
Beoto Smektała 
Mirosław Szarota 

Inspektor Zespołu: 
Feliks Żurkiewicz 

Pedagog haletu: 
Lubomira Wojtkowia'k

Kizeweter 

ORKIESTRA 

Altówki: 
Waldemar Antczak 
Lidia Kaźm ierczak 
Słowomior Rączko 

Wiolonczela: 
Antoni Penc 
Kazimierz Janiga 
Piotr Czerniak 

Kontrabasy: 
Jerzy Budziński 
Leszek Szaniawski 
Józef Stolarz 

Flety: 
Janino Kamasa 
Grażyno Lewińska 

Puzony: 
Kazimierz Zieln iewicz 
Stanisław Gruszka 

Perkusja: 
Aleksander Myszkowski 
Mario Anders 

Harfa: 
Mirosławo Bednarz 

Gitary: 
Janusz Musielak 
Józef Stolarz 

Fortepian i organy: 
Nina Stosz 

Jnspelctor orkiestry: 
Rajmund Gronowski 



ZESPOt TECHNICZNY 

Andrzej Rogulski 
Zdzisława Woźniakowska 

Henryk Brukwicki 
Aleksandra Ostrowska 

Jan Furszpaniak 

Adam Matuszak 
Włodzimierz Plachtin 
Józef Furszpaniak 
Krystyna Rabec'ka 

Roman Wrzesiński 

Stanisław Bigos 

Tadeusz Michalski 
Marek Werwiński 
Lidia Kozub.ek 

Zofia Burzymdwska 
Maria Potrawiak 

* 

- kierownik _ tec;hniczny 
- z-ca kier. technicznego 
- główny elektryk 
- kier. pracowni 

krawieckiej damskiej 
- kier. pracowni . 

krawieckiej męskiej 
- tapicernia 
- tapicernia 
- obuwnik 
- kier. pracowni 

perukors'kiej 
- kier. pracowni 

stolarskiej 
- kier. pracowni 

modelatorskiej 
- pracownia ślusarska 
- brygadier sceny 
- rekwizytor 
- kier. organiz. widowni 
- kierownik widowni 

Reda'kcja programu: · 

Dyrekcfa Teatru Muzycznego w Poznaniu 

Opracowanie materiałów d.o programu: 

Jerzy Bandel 

Wydawco: 

Teatr Muzyczny w Poznaniu 
ul. Niezłomnych 1a 

Cena: 60,- zł 

W REPERTUARZE 

I. Kalman 

„KSIĘŻNICZKA CZARDASZA" 
operetka w 3 aktach 

A. Marianowicz i J. Minkiewicz 

„MADAME SANS-GENE" 
komedia muzyczno w 3 aktach 

L. Koszycki 

„CZARODZIEJSKI PIERSCIEN" 
bojka musical w 2 aktach 

F. Loeve 

„MY FAIR LADY" 
musical w 2 aktach 

F. Lehar 

„WESOŁA WDÓWKA" 
operetko w 3 aktach 

W pr2Jgotowaniu 

Jan Tomaszewski 

„BOSO ALE W OSTROGACH" 
musical w 2 aktach 
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