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FRANCISZEK LEHAR 

Z początkiem maja 1891 r. odbył się w Wied
niu koncert-gigant ku czci Johanna Straussa: 
przybyli muzycy, śpiewacy, dyrygenci i instru
mentaliści ze wszystkich stron Austrii, by zło
żyć hołd wielkiemu człowiekowi. Pod koniec 
wieczoru dyrygował Jan, wśród powszechnego 
entuzjazmu, swym właśnie ukończonym wal
cem „Wielki Wiedeń". Potem na estradzie po
jawiły się delegacje, wygłaszano przemówienia, 
wręczano dary. Szczytowy zaś moment owego 
przemówienia nastąpił w chwili, gdy wymasze
rowało dwóch wyelegantowanych kapelmis
trzów wojskowych, którzy salutując, w posta
wie na baczność, wręczyli jubilatowi w imieniu 
c.k. armii ogromny wieniec laurowy. Jednym 
był Karl Komzak z 84. pułku piechoty, drugim, 
dwudziestojednoletni Franciszek Lehar z 25. 
pułku piechoty. Wzruszony Strauss podzięko
wał, podał im rękę. Nikt z trzech tysięcy obec
nych nie doznał uczucia, że asystuje przy his
torycznym \'.rydarzeniu. Raz w życiu na krótką 
chwilę stanęli ze sobą twarzą w twarz król wal
ca i jego następca tronu. 

Franciszek Lehar urodził się 30 kwietnia 
1870 r. w słowackim miasteczku Komom (Ko
marom). Leharowie byli chłopami i rzemieślni
kami, zanim ojciec i jeden ze stryjów naszego 
kompozytora nie poświęcili się muzyce. Stryj 
Antoni został dyrektorem muz)TZO) m \V Stern
bergu koło Ołcmuńca, ojdec zaś - Franz Le
har senior - - po ukończeniu stażu jako muzyk 
orkiestro\vy (pod kierunkiem Suppego w The
ater an der Wien) kapelmistrzem przy 30. puł-
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ku piechoty. Dyrygował koncertami promena
dowymi i ogródkowymi, komponował marsze, 
a także brał udział w bitwach pod Mageną, Sol
ferino i Custozzą. 

Młody Franciszek wędrował wraz z ojcem 
po całym ówczesnym cesarstwie. Ojciec był 

pewny, że jego syn zostanie muzykiem. Zapisał 
Franciszka do konserwatorium w Pradze. W lip
cu 1888 r. - gdy uzyskał już dyplom - ,nl.lody 
Lehar przyjął posadę koncertmistrza w orkies
trze połączonych teatrów Bermen-Elberfeld. 
Niedługo tam wytrzymał: już po paru miesią
cach znalazł się w Wiedniu przy pulpicie pierw
szych skrzypiec w orkiestrze ojca, a rok później 
w Losonczu na Węgrzech - jako najmłodszy 
wojskowy kapelmistrz c.k. armii. W 1894 roku 
zdobył lukratywne stanowisko kapelmistrza 
marynarki w austriackim porcie wojennym Pu
la. Tam poznał swojego pierwszego librecistę 
Feliksa Falzarie0 o, który podsunął mu pomysł 
napisania muzyki do „Kukuszki''. Prapremiera 
pierwszego dzieła Lehara stała się sukcesem, 
ale nic przyniosła: kompozytorowi oczekiwanego 
zysku. W roku 19'.JO przenosi się do Wiednia, 
gdzie pisze liczne walce i marsze, i gdzie osta
tecznie zrzuca mundur, na zawsze. W Wiedniu 
komponuje operetkę „Druciarz" i, już jako ka
pelmistrz an der Wien, „Kobietki wiedeńskie". 
Obydwie odniosły w tym teatrze ogromny suk
ces, zapoczątkowując wielką karierę kompozy
tora. 

Lehar miał 34 lata, gdy zabrał się do pisania 
najsławniejszej i najlepszej swoje] operetki 
„Wesoła wdówka". Prapremiera oJbyła się 

w grudniu 1905 r . w Theater an der Wien, przy 
pustej prawie widowni. Mimo tego przed „We
sołą wdówką" i przed Leharem świat stal ot
worem. Ta znakomita operetka zdołała prze
trwać pierwsze trudne chwile dzięki dyrekto
rowi wiedeńskiego teatru Emilowi Steininge
rowi, je~o wytrwałości i zapobiegliwości. Nie 
zniechęcając się pustkami w teatrze i ostrzeże
niami kawiarnianych bywalców, rozdawał dar
mowe bilety tak długo, póki urok operetki nie 
podbił całego Wiednia i ludzie nie zaczęli sztur
mować do kas. Theater an der Wie.1 pozbył się 
trosk o nowy repertuar na całe dwa lata . 
W kwietniu 1907 r . święcono czterechsetne, w 
stvczniu 1919 r. sześćsetne przedstawienie. Nie 
sp.osób obliczyć spektakli „Wesołej wdówki" 
wystawionych na calym świecie, ale liczba stu 
tysięcy nie wydaje się przesadzona. 

Do wybuchu I wojny światowej niebywał) 
sukces odnosiły po kolei następne operetki Le · 
hara: „Furstenkind" (1909), „Hrabia Luksem
burg'' (1910), „Cygańska miłość" (1910), „Ewa" 
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(1911), „Ideale Gattin" (1913). Lehar w latach 
wojny prawie 7.amilkł. Dopiero w Hl18 r. napi
sał „Skowronka" - operetkę, którą przedsta
wiamy Państwu dzisiaj. W dalszym okresie pra
cy kompozytorsiej Lehar szukał różnych form 
muzycznych. Nuta polska zadźwięczała w „Błę
kitnym mazurze" (1920), hiszpańska we „Fras
quicie" (1922), francuska w pikantnym „Cloclo" 
(1924), a chińska w „Żółtym kaftanie" (1923). 

Operetką, która zapoczątkowała ostatni etap 
twórczości Lehara, był „Paganini" (1925). Okres 
ten wypełnia praca nad dziełami o charakterze 
liryczno-dramatycznym, bogatymi muzycznie. 
Powstały wtedy: „Carewicz" (1927), „Frydery
ka" (1928). „Kraina uśmiechu" - przeróbka 
„Żółtego kaftana" (1928), „Piękny jest świat" 
(1931) i „Giuditta" (1934). 

Trzy tygodnie po prapremierze „Giuditty" 
zaczt:ła się polityczna agonia Austrii, dosz.ło do 
krwawych starć - wojna domowa wrzała w 
pełni. 12 marca 1938 roku Hitler wkroczył do 
Austrii. Nastał czas mroku, gdzie sztuka i uś
miech poszły na ostatni plan. Lehar zdołał ura
tować z tej opresji prawa autorskie, co umożli
wiło mu założenie własnego wydawnictwa. 
Kompozytor większą część wojny spędził w 
Ischl. W roku 1946 przeniósł się do Zurichu. 
Tam 1 września 1947 r. zmarła Zofia, wierna to
warzyst.ka jego życia. Osamotniony wrócił Le
har w sierpniu na<rtępnego roku do lschl, gdzie 
zmarł dwa miesiące później. 

Ale jego operetki żyją do tej pory! 
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REALIZATORZY 

• 
Inscenizacja i reżyseria 

MIECZYSŁAW DASZEWSKI 

• 
Kierownictwo muzyczne 

WŁODZIMIERZ ROMANOWSKI 

• 
Scenografia 

JERZY KŁOSOWSKI 

• 
Choreografia 

ZDENKA URBANOVA 

• 
Chórmistrz 

HENRYK WICHEREK 
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Małgosia 

Sandor 

Wilma 

Pal 

Lajos 

Baron Arpad 

Borcza 

Ferenc 

Mancharde z Paryża 

Mancharde z Monachium 

Ił 

- EW A MIERZYŃSKA 
MAŁGORZATA WITKOWSKA 

- JAN BALLARIN 
STANISŁAW MEUS 

- KINGA CHEŁMIŃSKA 
ELŻBIET A PILSZAK - LAMLA 

I- JAN MARIA DYGA 
JERZY GOŚCIŃSKI 

- JERZY SIWCZYK 
ANDRZEJ SMOGÓR 

- JERZY ŚLEDZIŃSKI 

- ELŻBIETA KONIECZNA 
DANUTA ORZECHOWSKA 

- MIECZYSŁAW BŁASZCZYK 
ALEKSANDER ŻURA WIECKI 

- JA ROSŁA W CISOWSKI 
JAN HERMA 

- JERZY BYTNAR 
MICHAŁ SIENKIEWICZ 

SOLIŚCI ~ALETU: 

EWA OPALA-MUSKAŁA, ANNA SI CZYK, KRZYSZTOF HASTEROK, 
JACEK NOWOSIELSKI, MIKOŁAJ SZEJA 

Koryfeje: 

MIROSŁAWA KRZYŻANOWSKA, TERESA TELESIŃSKA-JUTSZ, 
STANISŁAWA ŻEREBECKA, JACEK TOMASZEWSKI 
oraz corps de ballet, chór i orkiestra Operetki Śląskiej 

Asystent reżysera: Asystent choreografa : 

JERZY ŚLEDZIŃSKI EWA OPALA-MUSKAŁA 
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O „SKOWRONKU" 

„Skowronek" (Wo die Lerche singt) powstał 

w środkowym okresie twórczości Franciszka Le

hara, najmniej znanym i artystycznie mniej 

interesującym. W czasie I wojny światowej 

twórca „Wesołej wdówki" napisał trochę oko

licznościowych piosenek i widowisk podnoszą

cych na duchu austriacką armię. W 1918 roku 

Alfred Willner przyniósł Leharowi libretto do 

„Wo die Lerche singt", będące przeróbką sztuki 

Bircha i Pfeiffera pt. „Dorf und Stadt". Akcja 

została przeniesiona na Węgry. Wiejska dziew

czyna Małgosia jedzie do Budapesztu zakocha

na (a właściwie oszołomiona nagłą miłością) w 

malarzu Sandorze. Staje się natchnieniem do 

obrazu, który czyni artystę sławnym. Niestety, 

malarz wraca do swojej poprzedniej miłości -

Wilmy, śpiewaczki, a biedna zdradzona dziew

czyna do rodzinnej wsi. Element węgierski, uka

zany w „Skowronku" jako płomienna namięt

ność, stał się wzrus-zającą idyllą. Lehar przepoił 

tę operetkę sielską, niemal ludową muzyką, 

z której najpiękniejsze fragmenty - to piosen

ka dziadka Małgosi „Co mnie obchodzą ludzie" 

oraz duet Małgosi i Sandora „Taki jestem za

kochany, o Małgosiu ma". 

Prapremiera „Skowronka" odbyła się 4 lu

tego 1918 r. w Budapeszcie; w Polsce wystawia

ny był kilkakrotnie. Pierwszy raz w 1920 roku 

w Warszawie ze znakomitą obsadą. Małgosią 

była Mieczysława Cwiklińska, Sandora grał Bo

lesław Mierzejewski, dziadka - Józef Redo, La

josa - Ludwik Sempoliński. 
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DZIADEK PAL 

Co mnie obchodzą lu.dzie 
i caly świat? 
Ukochaną wnuczkę mam, 
QObrze nam. 
Ja sam ją wychowałem 
Małgosię mą -
aż wyrosła tak jak kwiat! 
To jest mój świat! 

Glupi ludzie 
pragną stu. rzeczy: 
tamten chce wór zlata mieć, 
ten - królem być, 
a trzeci dureń. chce, 
by wszystkim było źle -
chciałby wszystkich widzieć n.ad~. 

MAŁGOSIA. 

Z pola wracam bosa, 
maki mam we włosach. 
Chodzę tak od Tana 
Tozśpiewana. 

Spiewać wciąż mi się che~, 
śpiewam więc sobie pTzez calutkie dnie. 
Swieci zlote slonko 
malwom i skowronkom, 
i rozkołysanym 
złotym łanom. 

Zyję tu jak wolny ptak. 
Tu najmocniej pachnie kwiat, 
tu jest mój świat. 
Gdy do pracy, skoro świt, 
idę przez wieś, 
to leniuchów, którzy śpią 
budzi ma pieśń. 
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MALARZ SANDOR 

Gdzie skowronka głos 

, wieśc.i nou;y dzień, 

gdzie wśród starych drzew 

taki miły dzień, 

gdzie miejskich uciech brak -

znalazlem życia smak! 

Znalazłem tutaj in ny świat, 

a stary przepadl gdzieś. 

Malgosiu, ty sprawiłaś Clld, 

że kocham wieś. Kocham wies! 

Gorąca w żyłach tętni kreu: 

i czuję się jak mlody lew. 

Strumien.ie nowych sil 

do moich wlewasz żyl . 

AKTUALNY REPERTUAR 

Johann Strauss 

TYSIĄC I JEDNA NOC 
• 

Franciszek Lehar 

KRAINA UŚMIECHU 
• 

Robert Stolz 

DAMA Z PORTRETU 
• 

Herve 

NITOUCHE 
• 

Jacques Offenbach 

ORFEUSZ W PIEKLE 
• 

Karl Zeller 

PTASZNIK Z TYROLU 
• 

Jurij Milutin 

POPŁOCH WŚRÓD DZIEWCZĄT 
• 

Emmerich Kalman 

MANEWRY JESIENNE 
• 

JOHANN STRAUSS 

NOC W WENECJI 

• 
Johann Strauss 

WIEDEŃSKA KREW 
• 

Józef Talarczyk 

SKARBY ZŁOTEJ KACZKI 
(baśń muzyczna) 

• 
Włodzimierz Romanowski 

Michał Wroński 

NAJDZIWNIEJSZA 
PRZYGODA KRASNALA 
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Dyrygenci 

ZBIGNIEW KALEMBA 
WŁODZIMIERZ ROMANOWSKI 
HENRYK WICHEREK 

Scenograf 

JERZY KŁOSOWSKI 

Chórmistrz 

HENRYK WICHEREK 

p.o. Kier. baletu 

EWA OPALA-MUSKAŁA 

Korepetytorzy 

JADWIGA BRIL-KRYSKA 

GRAŻYNA GRINER 

ŁUCJA KROSNY-WIDERA 

BARBARA OWSIAK 

Inspicjent 

MARIA PAŁCZYNSKA 

Kontrola tekstu 

DANUT A TOMANEK 

Koordynacjo pracy artystycznej 

MAŁGORZATA GRONIEWSKA 

Kierownik organizacji widowni 

WANDA BONCZAR 

Dekoracje i kostiumy wykonały pracownie 

Państwowej Operetki Śląskiej 

Brygadier sceny WŁADYSŁAW KMITA. 

Kier. elekłr. JERZY JURASZEK. Kier. 

prac: kraw. damsko !RENA SŁAWINSKA, 
krow. męsko ADOLF URBAN, zdobnicza 

BARBARA STANIA, fryzjersko JULIA KO

TOWICZ, farbiarska ZOFIA MAŁUJŁO, 

rekwizytornia JACEK TOMASZEWSKI, 

procow. plastyczna JOANNA SZPRUCH, 

pracow. szewska MARIAN SZCZUDLUK, 

pracownia stolarska KRYSTIAN KALUS. 

Opracowanie grał. JERZY KŁOSOWSKI 

CENA 100,-
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