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FRANCISZEK LEHAR 

Do dnia dzisiejszego umiesz zam y go na

zwisko obok Straussa, Offenbacha, Kalmana, 

Zellera. Franciszek Lehar! Pierwszy, k tóry po 

zmi rzchu klasyczn j oper tki wiedeńskiej 

przywrócił je j świetność , jej pozy cję wiodącą, 

a j dnocześnie wprowadzi ł nowe rozwiązania 

muzyczn i konstrukcyjne o d cydującym zna

czeniu dla rozwoju tej form y. Ten niepowtarzal

n y i oryginalny twó1ca przej ął bogate tradycje 

wiedeńskich klasyków operetki, rozwinął je 

i pogł ębi ł o clramatyczn e wart.ości , nasycając 

swą muzykę elementami ludowymi, przede 

wszystkim węgierskimi, gdyż właśn ie na Wę

grzech się urodził i tam zaczął rozwij ać swe nie

przecic: tne zdolności. 

Franciszek Lehar ujrza ł świat 30 kwietnia 

1870 r. w miasteczku Komarom. Leharowie byli 

chłopami i rzemieślnikami, zanim ojciec i jeden 

ze stry jow Franciszka nie poświęcili się muzy

ce. Stry j Antoni został dyrektorem muzycznym 

w Sternbergu koio Ołonrn 11. ca, ojciec zaś Franz 

L ehar-sen ior, po ukończeniu stażu jako muzyk 

orkiestrowy, kapelmist rzem prz. 30. pułku pie

choty . Mały Franciszek, mając zaledwie cztery 

lata, grał już na fortepianie, a pięcioletn i , jak 

niegdyś Mozart - potrafił wygrywać wariacje 

na podane tematy i to na zasloniętej szalem kla

wiaturze. Pierwszą kompozycję napisał, mając 

sześć lat! Była to pios nka na uro dziny matki. 

Wędrując z orkiestrą ojca z miasta do mias

ta, przemierzył ziemie węgierskie , czeskie i sło

wackie. Stary kapelmistrz, będąc pewny, że j -

go syn zostanie muzykiem, zapisał Franciszka 

do konserwatorium w Pradze. W lipcu 1888 r ., 

osi mnastoletni Lehar - po uzyskaniu dyplo

mu - przyjął posadę koncertmistrza w orkies

trze połączonych teatrów Bermen-Elberfeld. 

Niedługo tam wytrzymał : ju ż po paru miesią-
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cach znalazł się w Wiedniu przy p ulpicie pierw

sz eh skrzypiPc w ojcowskie j orkiestrze. Poznał 

tam wie e utworów muzyki poważnej i lekkiej, 

ucząc ·i ę na ni h praktycznie rzemio la kom

poz 1torskiego. Miał zaledwie 20 lat , kiedy zos

tał dyr ·gentem wojskowej orki stry w Lasoczu 

na Węgrzech - będąc na jmłodszym kapelmis

trzem w c.k. armii. P z , niewielkie j pensji do

r biał sobie, opracowuj c dla orkiestr wojsk -

wych węgierskie melodie ludowe, pisał marsze, 

walce i inne drobne utwory, ch ętnie przyjmo

wane przez dyrygentów i wydawców. W 1894 r. 

zdobył popłatne tanowisko kapelmist rza ma

r narki w austriackim porcie Pula. Tam poznał 

·wojego pierwszego librecistę Feliksa Falzarie

go, który podsunął mu pomysl n apisan ia muzy

ki do „Kuk uszki". P r miera pierw zego dzieła 

sceniczne 10 Lehar tała ię sukcesem, ale nie 

przynio ta kompozytorowi oczekiwanego zysku. 

W 1900 r. przeniósł się do Wiednia, gdzie osta

tecznie zrzucił mundur, na zawsze. 

W Wiedn iu , stolicy op retki, była właśnie 

sytuacja :o.przyjająca zab yśni ~ci.u nowego ta

l en tu. W 1895 r . umiera Suppe, trzy lata późn iej 

Ze1lcr, w czerwcu 1899, król walca i operetki 

Johan n ~. trauss, a w sylwe.:;Lrowy wieczór te

goż roku Carl Millo cker , autor operetek „Gas

parone" i „Student Żebrak" . Wieclei1 czekał na 

nowe dzieła, na nowego króla operetki . 

P rz. padek sprawił, że Lehar nawiązał kon

takt z do konalym libreci tą Wiktorem Leonem. 

P ierwsze próby dały dobre wyniki. W 1902 r „ 

już po operetce „Kobietki wiedeń kie" i na

stępn ej - „Druciarz" au torzy zostali przyjęci 

przez publiczność z pełn m uznaniem, choć je

szcze przy w trzemiężliwych glosach krytyki. 
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Lehar miał 34 lata, gdy zabrał się do pisania 

najsławniejszej i niewątpliwie najlepszej swo

jej operetki „Wesoła wdówka". P rapremiera od

była się w grudniu 1905 r. w Theat er an der 

Wien, przy pustej prawie widowni. Ale nikt je

szcze nie wiedział, że przed „Wesołą wdówką" 

i przed Leharem świat stał otworem. Ta zna

k'omita operetka zdołała przetrwać pierwsze, 

trudne chwile dzięki dyrektorowi wiedef1skie

go teatru Emilowi Stein ingerowi, jego wytrwa

łości i zapobiegliwości. Nie zniechęcając się 

pustkami na widowni i ostrzeżen iami kawiar

nianych bywalców, rozdawał darmowe bilety 

tak długo, póki urok operetki nie podbił całego 

Wiednia i ludzie nie zaczęli szturmować do kas. 

Teatr wiedeński pozbył się trosk o nowy reper

tuar na całe dwa lata. Artur Nikisch, światowej 

sławy dyrygent, będący wówczas dyrektorem 

Stadttheater w Lipsku, wystawił „Wesołą 

wdówkę" w operze. Za jego przykładem poszły 

inne teatry operowe. Nie sposób obliczyc spek

takli „Wdówki'' wystawionych na scenach ca

łego świata, aJe liczba stu tysięcy nie wydaje się 

przesadzona. 

Do wybuchu I wojny światowej niebywały 

sukces odnosiły następujące operetki Lehara: 

„Fiirstenkind" (1909), „Hrabia Luxemburg" 

(1909) , „Cygańska miłość" (1910), „Ewa" (1911), 

„Ideale Gattin" (1913). Lehar w latach wojny 

zamilkł . Dopiero w 1918 r . napisał idylliczną 

operetkę „Wo die Lerche singt". W tym okresie 

pracy kompozytorskiej szukał różnych form 

muzycznych. Nuta polska zadźwięczała \V „Błę

kitnym mazurze" (1920), hiszpańska we „Fras

quicie" (1922), francuska w pikantnym stylu 

opera comique w „Cloclo" (1924), a chińska w 

„Żółtym kaftanie" (1923). 

Operetką, która zapoczątkowała ostatni etap 

twórczości Franciszka Lehara, był „Paganini" „. 

Późnym popołudniem 29 kwietnia 1923 roku 

Lehar leżał , lekko przeziębiony, w łóżku i prze

glądał plik librett nadsyłanych mu nieustannie 

przez upartych, a żądnych sławy amatorów 

z całego świata. Jedna z kart tytulowych zwró

ciła nagle jego uwagę: „Paganini" - operetka 

w trzech aktach, i tyle. Ani dołączonego li5tu, 

ani autora, ani wydawcy. Lehar zabrał się do 
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kartkowania. W spisie osób figurowa1i: Niccolo 

Paganini, Anna Eliza - siostra Napoleona, k ic1-

ż Bacciochi - jej malżonek, Bella - prima

donna k · i ążc;cej op ry . , rzecz zapowiadała się 

cick:::iwie. J cszczc w dodatku akcja działa się w 

początkach XIX wiek u w karczmie z przemyt

nikami . Nagle skoczył do fortepianu . Pięć go

dzin pracował i oto pierwsz ' akt został ukoń

czon y; spojrzał na zegar - północ. Wyczerpany 

i wzt u zony n apisał porJ. końcowym akordem: 

„Preze1 t urodzinowy, z esłanv mi przez Boga". 

Bowi n tcao dnia zaczął pi qć:<lz ie · i ąty t rzeci rok 

życia . Premiera „Paganiniego" odb. •la się 30 

pażdzicn ika 1925 r . \\' Wi1..clniu . A hbr -:cistami 

którzy pod c..:ł ali swój t0kst L har wi, okazali się 

znan i . zy. tkim : Pau Kn pl r i Bda J e 1bach! 

Okres ten był w twórczości Lehara bardzo 

ogaty. P owstaly wtedy : „Carewicz" ( 19~7), 

„Fryderyka" 1928), „K raina uśnuechu" -

przeróbka n iezbyt udan go . Zóltego kaftana" 

(1928) . „Pięk1 y jest świat" (1931), \ ! r szcie 

„Giuditta" (19 34), pomyś lana jako opera i wy

stawiona w Wiedniu. 

Był to ostatni utwór sceniczny L hara. Nie

spokojny czas zabi ł inwencj~ twórczą . W prze

ciwieństwie do wielu znanych kompozytorów 

operetek z Austrii i Niemiec, Franci.::;zek Lehar 

nie emigrował po dojściu Hitlera do wład:.i;y. 

Zdolal uratować prawa autorskie, co umożliwi

ło mu założenie własnego wydawnictwa. Kom

pozyto r większą część wo jny spędził w Bad 

Ischl. W roku 1946 przeniósł się do Zurych u. 

Tam 1 września 1947 r . zmarła Zofia, wierna to

warzyszka jego życia. Osamotniony Lehar wró

cił w sierpniu następnego roku do • wo jej wilii 

w Ischl, gd zie zmarł dwa miesiące późni ej. 
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„HRABI LUXEl\IBURG" 

Historia „Hrabie~o Luxeml)ll rga", w.„sta•vio

nego oo raz pierwszy 12 hstopada 1909 r w The

ater an der Wien, rozpoczęła się juz na aziesięć 

lat przed tą premierą. Bawi ' 111 libretto zostało 

prz robione ze slraussowskiej opu·etk· „Gottin 

der V1.'rnunfl · przvz Alf1eda WillnPra i Rober

ta I3o anzky'ego. _\ktj~ prZE"1iesiouo do współ

czesnego Par) ża, do srocl•Jwisl~· <.:> ;.;a.1erii ar

tystycznE'j . Bohaterami s<1 : clr 11ancki hrabia Lu

xemhurg, który przchulal swój mająlek, i Ang1·

la Didier, śpiewaczka ope: ov:a, pragnąca zdo

być jakiś t~'tu t - n<ljlepicj k -. iążccy. 

Od pr miery na jlepszej operetki Lehara „We

sołej wdó\vki" min•~ly cztery lata i sporo się wy

darzyło w świecie m uzyki. ZJob~-li lawę : Pu

ccini, Debussy i Ryszard .'trau s, a nowe 

brzmienie orkiestr ' nie pozostało bez wpływu 

na Lehara. Wielką 'wiatową popularność zdobył 

sobie walc „Właśnie ty spełń me sny" . ale tak7.e 

„W lewo ty, w pra"vo ja", duet Angeli i hrabie

go „W piękny świat idzi emy rozmarzeni" oraz 

„Czy to ty, szC'zęście me" - to melodie ogólnie 

znane. Publiczność wyniosła „Luxcmburga" na 

piedestał „Wesołej wdówki", mimo że krytycy 

zaatakowali tę operetkę złośliwymi recenzjami. 

Nic jednak nie mogla powstrzyma(; tryumfalne

go pochodu „Hrabiego Luxemburga'" : po roku 

i po trzyslu pod rząd przedstawieniach w Wied

niu - podbił - tak jak przeJ nim „Wesoła 

wdówka" - cały świat. 

Polska p r miera „Hrabiego Luxemburga" 

(1.06.1910 r.) miała znakomitą obsadę: Lucyna 

Messal - Angela, Józef Redo - hrabia, Mieczy

sława Cwiklińska - Julia. 
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Hrabia Rene Luxemburg 

Angele Didier 

Książę Rudi 

Hrabina Berta 

Armand Brissard 
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Anatol 

Sybilla 

Kami Ila 

Knock 

Klingel 

Pelegrin 
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- JERZY BYTNAR 

- KRYSTYN A KONOPACKA·PARNIEWSKA 
EWA MIERZYNSKA 

- MAŁGORZAT A GOSŁAWSKA 
ELŻBIET A PILSZAK - LAMLA 

- JERZY ŚLEDZIŃSKI 

- JERZY SIWCZYK 

- MICHAŁ SIENKIEWICZ 

- MICHAŁ SIENKIEWICZ 

SOLISCI ~ALETU: 

EWA OPALA-MUSKAŁA, ANNA SI /CZYK, KRZYSZTOF HASTEROK, 
ANDRZEJ JAŁOSZYŃSKI, JACEK tJOWOSIELSKI, MIKOŁAJ SZEJA 

Koryfeje: 

EWA EHRLICH, 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 



Angele: 

Rene: 

IO 

A więc dzisia j bior ślub , 

ale ... śmieszna r zeC'z, 

ja n ie wiem w u roczystym dniu , 

kto stan ie obok mnie. 

Lecz j uż dziś wi ' zę, że 

lubi on spóżnia · się. 

Dziwne to „ . S· ma ni wiem , 

zy zostać tu, zy i · ć \J ~niewie? 

K im on je. t? 

To jednak zacil'kawia mn ie, 

jak iego męża dal mi los? 

Przejmować !:ii też nie ma czym, 

bo krótko będzie mężem mym, 

ten bardzo ta jemniczy ktoś . 

Miłość przychodzi , kiedy ch ce, 

miłość omi ja dotąd m nie . 

Co dzień tak czcl-am na jej znak, 

na jej znak ... 

Ja jestem h rabia Lux mbur ' 

twój mąż kupiony, 

żonaty hrabia Lux mburg, 

co nie zna żony. 

Lecz nie myśl, że mnie przygnał żal, 

przybyłem tu , bo tu dziś bal! 

Tra-lili-loli-lali, 

zapyta ktoś - co dale j? 

Gdy mi do zez~ cia czegoś brak, 

to sobie zawsze mówię tak: 

Wznieś w górę p lny kielich, 

na więce j szcz ś ia n ie licz! 

A świat jest piękny , każdy w ie, 

więc bawmy się! 

Rene: 

Pradziadkiem mym był Lux-rnburg, 

o o nim krążą pieśni -

że może ·lużyć jako wzór, 

o jakim clziś siQ nie śni 1 

Bvl Z<' awca win jak mało kto, . ' 

a \\- kartach równych nie miał! 

z majątku Jednak - co za los -

zostały wnet wspomnienia .. . 

Lecz pradziad machnął ręką: 

pocieszmy się piosenką! 

z ptakami na ~alęzi ·iadl 

i śpiewał razem z nimi tak: 

Tra-lili-1o i-lali -

a tośmy się spłukali ... 

Pałace, wszystko, caly kram 

znikło jak sen i spokój mam! 

Co było , a co nie jest 

już się nie pisze w r jestr! 

Lecz świat jest piękny, selawi „ . 

więc grajcie mi! 
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AKTUALNY REPERTUAR 

Franciszek Lehar 

KRAINA UŚMIECHU 
MŃ · dt1~~ 

Karl Zel ler 

PTASZNIK Z TYROLU 
~\ Jł;:r A.Lu ·~~ 

Emmerich Kalman 

MANEWRY JESIENNE 
fai~ df;::r ~~, 

Jurij Milutin 

POPŁOCH WŚRÓD DZIEWCZĄT 

Johann Strauss 

NOC W WENECJI 

Johann Strauss 

WIEDEŃSKA KREW 
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Franciszek Lehar 

SKOWRONEK 

Leonard Bernstein 

WEST SIDE STORY 

Emmerich Kalman 

HRABINA MARICA 

Adam Daszewski 

GRAJDOŁ 
(kabaret - Mała Scena) 

muzyka - Teresa Sikora 

Włodzimierz Romanowski 
Michał Wroński 

NAJDZIWNIEJSZA 
PRZYGODA KRASNALA 

(bajka muzyczna) 

Józef Talarczyk 

SKARBY ZŁOTEJ KACZKI 
(baśń muzyczna) 

Włodzimierz Romanowski 
Michał Wroński 

RAZ, DWA, TRZY - DOBRY, 
ŚREDNI, ZŁY 
(bajka muzyczna) 
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D yrygenci 

ZBIGNIEW KALEMBA 
WŁODZIMIERZ ROMANOWSKI 
HENRYK WICH REK 

Scenograf 

JERZY KŁOSOWSKI 

Chórmistrz 

HENRYK WICHEREK 

Kierownik baletu 

P. o. 

EWA OPALA-MUSKAŁA 

Korepetytorzy 

JADWIGA BRIL-KRYSKA 

GRAŻYNA GRINER 

ŁUCJA KROSNY-WIDERA 

BARBARA OWSIAK 

Inspicjent 

JACE K TOMASZEWSKI 

Kontrola tekstu 

DANUTA TOMANEK 

Koordynacja pr acy artystycznej 

MAŁGORZAT A GRONIEWSKA 

Kierownik organizacji widowni 

WANDA BONCZAR 
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Dekoracje i kostiumy wykonały pracownie 
Państwowej O peretki Ślą skiej 

Kier. techniczny JERZY MARYN O W SKI 

Brygadier sceny WŁADYSŁAW KMITA. 

Kier. elektr. JERZ Y JURASZEK. Kier. 

proc: krow. da mska IREN A SŁAWI ŃSKA, 

kraw. męska ADOLF URBAN, zdobnicza 

BARBARA ST ANIA, fryzjerska JULI A KO

TOWICZ, fa rbiarska ZOFIA MAŁUJŁO, 

rekwizyto rnio JACEK TOMASZEWSKI, 

pracow. piast. TAD EUSZ PATYKOW SKI, 

pracow. szewska M ARIAN SZCZUDLUK, 

pracowni a stolarsko KRYSTIAN KALUS. 

Opr acowani e grafi czne 

JERZY KŁOSOWSKI 
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