
OPERETKA WARSZAWSKA ul.NOWOGRODZKA 49 



OO 695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 
centrala 628 70 71, sekretariat 621 80 37 

r...~. - . -·. /.· 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

Jb~L J ~~ODwWJ08rD 
Zastępca Dyrektora 

dJ~(sjL.3U~ JJ5 ul~ Ju 

l{ierownik Literacki 

i~17 [Q)[f G~ .1 ~])~l?1& 

Kierownik Baletu 

\YlUGZA\l 71 rl~\. ~ · 1fl~Q17:1ó 

'· 

JOHANN STRAUSS li 

STA 
PE 

WEDŁUG POLSKIEGO TEKSTU JULIANA TUWIMA 

REALIZATORZV 

RF7Y'i ~RIA I I SCF !?AUA KIFROWN/CT\XtO MU7YC7NF LESŁAW SAŁACKI 

CHORFOGRArlA VIOLETTA SUSKA ser C)l1RNIA JÓZEF NAPIÓRKOWSKI 
ASYSTE1 I CHORWGRAF1\ HANNA PIERZCHLEWSKA AWSTtNT SCENOGRAFA JOANNA MEDYŃSKA 

PR7YGOT ANIE SOtlSTÓW EWA KOSSAK, JANUSZ KAHL 
PR7YC-OTO tANlf CH(lRLJ MACIEJ CEGIELSKI 

OPRACO A rr \WIAn ~ WALDEMAR TCHÓRZEWSKI, ZBIGNIEW SIERADZKI 

C1abriel vo n Fisens tein 

f<osalinda Jego zona 

Ad l<i - pokojó ka Eisemtei ów 
Doktor Falke - ad okar 
811 d - adwoka 

rank dyrekto ięzienia 

A/f' e - te o 
Książ Gigi Orfo N'.> ki 

F osz c101orc więzieni 

/d el - a/et ica 
M izzi - baletnica 

Adiuranr Księc1 . Gigi Orlo skiego 

Pani Grerl1nger 

luż a Pana Eisenstein 
Ochmi<>trzyni 
Kucharka 
PokOJÓ ,-

Ogrodnik 

Lo aj 
I 1stonos1 
PolicJanci 

OBSADA 

Feliks Gałecki':'Bogusław Morka, Ryszard Wojtkowski 

Ewelina ChrobakYAgnieszka Maciejewska, 

Katarzyna Matuszak 

Grażyna Brodzińska, Anna Jeremus, Krystyna Szyszko V 
Lech Czerkas, Janusz Żełobowski" 
Arkadiusz Jakubik, Tadeusz Woszczyński, 

Wojciech Ziembolewski V 
Grzegorz Hołówko-Sawin, 

Krzysztof Tysnarzewski 

Wojciech Florczak, Jan Sybilski 
Wojciech FlorczakYPaweł Lipnicki 

Roman Baranowic , Krzysztof Tysnarzewski 
Anna Widera~Julita Kożuszek 
Anna Widera, Julita Kożuszek 
Krzysztof Stasierowski 

Krystyna Starościk 

Krystyna Starościk 

Małgorzata Obłój 

Anna Widera 
Mariusz Bieliński 

Piotr Ozga 
Zbigniew Sawicki 



Szanowni Państwo! 

"ZEMSTA NIETOPERZA" Johanna 
Straussa-syna, do obejrzenia której mamy _ 
zaszczyt Państwa zaprosić , jest jednym z n~J
większych arcydzieł w całej historii operetki. 
Niechaj to dzieło sprzed 1 20 lat, z którym 
niewiele sztuk pisanych dziś dla potrzeb teatru 
muzycznego mogło by się równać, stanie się 
pierwszym stopniem przyjętej przez nas 
koncepcji syntezy sztuki współczesnej z tym, 
co w tradycji niepowtarzalne i noszące 
znamiona geniuszu. 

Z poważaniem 
Jan Szurmiej 

Jan Strauss-syn przyszedł na świat 25 paź
dziernika 1825 roku w Wiedniu. Parę miesięcy 
wcześniej jego szczęśliwy ojciec Jan Strauss 
zwany też "pierwszym", podjął dwie brzemien
ne w skutki męskie decyzje: postanowił ożenić 
się , a następnie porzucić współpracę z orkies
trą swego przyjaciela i konkurenta Josepha 
Lannera i wreszcie podążyć śladem własnej 
kariery . Oba te przedsięwzięcia dokonane, jak 
możemy wnioskować z bliskości dat, w pośpie
chu w obliczu rychłych narodzin Jana "drugie
go", przeczą staremu porzekadłu, że "co nagle 
to po diable" . Po pierwsze odejście od Lanne
ra dało początek oszałamiającej karierze. 
Orkiestra Straussa, a właściwie kilka firmowa
nych jego nazwiskiem orkiestr, legło u pod
staw swoistego przedsiębiorstwa rozrywko
wego, zapewniającego rodzinie spokojne 
bytowanie przez długie lata. Po drugie z mał-

żeństwa z Anną Streim urodziło się trzech sy
nów - znakomitych muzyków, z których przy
najmniej dwóch uznawanych jest dziś za ge
niuszy, zaś pierworodny Jan stał się prawdzi
wą gwiazdą swoich czasów, koncertując od 
Warszawy do Bostonu i tworząc takie arcy
dzieła jak choćby - uważany za najbardziej 
znany utwór muzyczny wszechczasów walc 
Nad Pięknym Modrym Dunajem. 
Jednakże początki kariery Jana li (zwanego 

również "młodszym" ) nie były wcale usłane 
różami. Ojciec z nieznanych nam bliżej do dzi
siaj powodów, wzdragał się na samą myśl 
o muzykowaniu synów. Atoli pomimo katego
rycznego, mężowskiego zakazu Anna, w ta
jemnicy przed mężem, zapewniła swoim dzie
ciom muzyczną edukację, a po rozpadnięciu 
się małżeństwa zrobiła wszystko, by Jan "mło
dszy" mógł zadebiutować. Był to nie lada wy
czyn zważywszy, że były małżonek spowodo
wał bojkot synowskiej orkiestry we wszystkich 
wiedeńskich kawiarniach, ogródkach i salach 
balowych. Ostatecznie jednak 1 5 października 
1 844 roku dziewiętnastoletn i Jan li dał pierw
szy koncert prowadząc własną orkiestrę w res
tauracj i Dommayera, dyrygując oczywiście 
własne walce. Od tego momentu kariera uta
lentowanego młodzieńca ruszyła pełną parą. 
Jan li stał się wizytówką Wiednia, ulubieńcem 
Europy, a później również i Ameryki. Po śmier
ci ojca w 1 849 roku połączył jego orkiestrę ze 
swoją i posiłkując się braćmi uczynił z walca 
ogólnoświatową modę, nadając dzięki swemu 
kunsztowi owej - do niedawna pogardzanej 
jako frywolnej - muzyce tanecznej, najwyższą 

rangę artystyczną. 

W 1 882 Jan ożenił się z o wiele starszą od 
siebie Jetty Treffz. Jetty otoczyła kompozytora 
prawdziwie matczyną opieką. Ta doświadczo
na i prawdziwie światowa kobieta stała się je
go przyjacielem, impresariem i doradcą. Prze
jęła na siebie wszelkie obowiązki którym nie 
potrafił sprostać jej mąż, zajęty nieustannym 
komponowaniem walców. To ona, jako była 
aktorka, wprowadziła go w krąg ludzi teatru. 
Prawdopodobnie pod jej wpływem zaintereso
wania muzyczne Straussa zaczęły oscylować 
w kierunku operetki. Czasy sprzyjały :Z resztą 

Janowi, gdyż po wojnie francusko-pruskiej 
dała się zauważyć niechęć Wiedeńczyków dla 
paryskich, offenbachowskich operetek. Pozna
ny dzięki Jetty dyrektor Theater an der Wien 
Steiner zapropnował Straussowi współpracę, 
spodziewając się po nim przełamania dotych
czasowego, francuskiego monopolu . I chociaż 
na wielki sukces trzeba było jeszcze parę lat 
poczekać, kooperacja Strauss - Steiner zaowo
cowała na samym wstępie grywanym do dziś 

Indygo. 

Rok 1874 przyniósł długo oczekiwane arcy
dzieło - {Zemstę Nietoperza}. I w tym wypadku 
tradycja wielką zasługę przypisuje Jetty, któ
rej udało się po długich namowach przekonać 
męża, zniechęconego nieszczególnym powo
dzeniem wcześniejszego Karnawału Rzyms
kiego, do zajęcia się nowym materiałem. 
Rzecz charakterystyczna, że prawdziwy entuz
jazm Wiedeńczyków, podobnie jak to było 
w przypadku walca Nad Pięknym, Modrym 
Dunajem, wzbudziła Zemsta dopiero po za
wojowaniu paryskiej publiczności. Kolejne 
operetki świadczyły raczej o regresie talentu 
kompozytora, który by oddać sprawiedliwość, 
przeżywał w tym czasie serię kłopotów rodzin
nych. W 1878 zmarła ukochana Jetty. Być mo
że próżnia powstała w życiu Jana po stracie 
najbliższej mu osoby pchnęła go w ramiona , 
tym razem młodszej o 25 lat, Angeliki Dittrich. 
To pośpieszne małżeństwo, zawarte przed 
upływem przepisowego okresu noszenia ża

łoby, przyniosło jedynie nowe rozczarowania. 
Piękna Angelika porzuciła go dla wymienio
nego wyżej Steinera - dyrektora teatru An der 
Wien. 

Dopiero u boku kolejnej żony Adeli Deutach 
odzyskał Strauss równowagę. Małżeństwo to 
nie obyło się bez wielkiego jak na owe czasy 
skandalu. Wciąż żonaty w oczach kościoła Jan 
zapragnął, na domiar złego, związać się z ko
bietą obcej wiary. Gorąca miłość jaką darzył 
kompozytor swą wybrankę zmusiła go do ra
dykalnego rozwiązania. W 1887 roku Strauss 
porzucił wiarę katolicką i jako neofita obrząd

ku protestanckiego osiadł na ziemiach księst
wa kobursko-gotajskiego, wyrzekłszy się up
rzednio austryjackiego obywatelstwa. Dobrot
liwy Franciszek Józef skomentował ten fakt 
pełnymi wyrzutu słowami "I czegóż można się 
było spodziewać po artyście?'' 

Jeszcze przed ślubem z Adelą, uskrzydlony 
nową miłością Johan Strauss syn po raz kolej
ny wzniósł się na wyżyny swego talentu kom
ponując muzykę do Barona Cygańskiego -
kolejnego arcydzieła zbliżającego autora do 
ideału o którym marzył od lat - do opery. 
Choć kompozytor nie doczekał tego za życia 
właśnie sceny operowe są dzisiaj miejscem 
prawdziwego renesansu tego utworu. 

Johan Strauss syn zmarł 3 czerwca 1 899 ro
ku. Pozostawił po sobie melodie należące do 
najpiękniejszych spośród skomponowanych 
kiedykolwiek w dziejach. Wraz z nim skończy

ła się pewna epoka. Na wieść o śmierci kom
pozytora, pewien urzędnik cesarski miał po
wiedzieć: "Najjaśniejszy Pan, Franciszek Józef 
mógł rządzić dopóki żył Johan Strauss" . Słowa 
te trafiały w sedno. Toczona ruchami odśrod
kowymi monarchia przeżyła swego kapelmis-

trza - wodzireja zaledwie o dwadzieścia lat. 
Może nie tak znowu wielka przesada tkwi 

w opinii niektórych znawców przedmiotu, że 
rozkołysana , pełna węgierskich, czeskich, nie
mieckich i polskich motywów, muzyka Joha
na Straussa syna, stanowiła jeden z elemen
tów scalających wielonarodową monarchię? 

„ „ 

,'i . 

.„. ;. : 

(" 
...;: .-

---
Skomplikowane dzieje rodziny Straussów, 

jak i okoliczności towarzyszące powstaniu 
"Zemsty nietoperza" - jednego z najbardziej 
uciesznych utworów stworzonych dla potrzeb 
teatru muzycznego - potwierdzają tezę, źe ar
cydzieła nie koniecznie chodzą prostymi dro
gami, a czasem nie wiele brakuje by całkiem 
zagubiły się na rozstajach ludzkich życiory
sów. A oto zaledwie kilka faktów dotyczących 
interesującego nas przedmiotu: 

Wszystko zaczęło się od tego, że Anna 
Straim - porzucona przez Johana Straussa star
szego - prawowita małżonka, ani myślała być 
posłuszną woli byłego męża, który kategorycz
nie zabronił, by jego synowie, pozostający 
pod opieką matki kształcili się muzycznie. 
Przez lata, w tajemnicy posyłała pierworodne
go Johana na lekcje kompozycji i gry na skrzy
pcach. Gdyby przestraszyła się męża despoty 
nie powstałaby "Zemsta nietoperza" . 
Młody Johan jr. pobierał, dzięki zapobiegli

wości matki, nauki z dziedziny kompozycji 



u Josepha Drechslera - organisty z katedry 
św. Stefana. Stary pedagog prędko poznał się 
na nieprzeciętnym talencie młodzieńca i prag
nął zaszczepić mu miłość do monumentalnej 
muzyki kościelnej. Ukochany uczeń upatrywał 
jednak swą przyszłość w całkiem nie uświęco
nych rytmach. "No to idź pan - rzekł w końcu 
Dreszler do krnąbrnego dziewiętnastolatka -
i pisz te walce, jak i twój ojciec! Ale kontra
punktu nie trzeba było do tego studiować!". 
Gdyby Johan złamał się przed autorytetem 
i przedłożył szacunek wobec sacrum nad 
miłość do profanum nie powstałaby "Zemsta 
nietoperza". 

W roku 1872 w Paryżu odbyła się premiera 
La Revellon. Sztuka odniosła wielki sukces 
i mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że au
torzy - znani libreciści Offenbacha, Meilhac 
i Halevu - najzwyczajniej w świecie ukradli po
mysł i fabułę ze znanej farsy niemieckiej Rode
richa Benedixa Das Gefangnis (Więzienie). 
Ich oryginalnym pomysłem było usytuowanie 
akcji w czasie Nocy Wigilijnej. Gdyby nie do
puścili się owego jawnego "piractwa" nie 
powstała by "Zemsta nietoperza". 
Zachęcony przez wydawcę Gustawa Levye

go, La Revellon zakupił z chęcią wystawienia 
w Teatrze an der Wien, dyrektor tej sceny -
Maksymilian Stainer. Kiedy zorientował się, że 
padł ofiarą "piractwa" postanowił podrzucić 
owo "kukułcze jajo" dyrektorowi zaprzyjaźnio
nego teatru, Jounerowi. Gdyby nie próbował 
podłożyć koledze świni nie powstałaby 
"Zemsta nietoperza". 

Jouner nie czytając przekazał egzemplarz 
swemu etatowemu dramaturgowi-wyrobniko
wi, Karlowi Haffnerowi. Przejrzawszy efekt 
jego pracy Jouner uznał, że rzecz nie nadaje 
się do niczego i odesłał ją z powrotem Staine
rowi. Gdyby Kar Hafner dokonał genialnej, 
lub choćby poprawnej przeróbki nie powsta
łaby "Zemsta nietoperza". 

Kiedy Stainer otrzymał z powrotem La 
Revellon wraz z wypocinami Haffnera, całą 
swą złość obrócił ku wydawcy Gustawowi 
Levyemu. Ten przyciśnięty do muru, wmówił 
wściekłemu dyrektorowi, że posiadany przez 
niego obecnie materiał daje ogromne możli
wości muzyczne. Gdyby Levy bez szemrania 
przyjął odpowiedzialność finansową za niepo
rozumienie, które przecież sam spowodował, 
nie powstałaby "Zemsta nietoperza". 

Stainer ugiął się jeszcze raz i zlecił ostatecz
ne opracowanie tekstu Richardowi Genee -
kapelmistrzowi i libreciście w jednej osobie, 
który za cenę stu guldenów za akt napisał 
całą rzecz od nowa. Nowe libretto zostało 
zaprezentowane Johanowi Straussowi, który 
początkowo wcale nie był nim zachwycony. 

Jednakże Stainer poniósł w związku z całą 
sprawą zbyt wielkie koszty, by teraz się pod
dać. Razem z Genee i Levym postanowili wy
korzystać ogromny wpływ jaki miała na męża 
Jetty Strauss (żona kompozytora). To właśnie 
dzięki jej pomocy udało się ostatecznie nakło
nić Straussa do zajęcia się pracą która już roz
poczęta pochłonęła go całkowicie. Gdyby 
Strauss syn posiadał stanowczość postępowa
nia z kobietami równą Straussowi ojcu 
nie powstałaby "Zemsta nietoperza". 

A co by było gdyby nie powstała "Zemsta 
nietoperza"? O to, ku naszej radości nie musi
my się na szczęście martwić. 

Andrzej Ozga 

Walc wiedeński był fenomenem dzie'-'."iętna
stego wieku. Jego epoka rozpoczęła się od Jo
sepha Lannera, a skończyła ze śmiercią Joha
na Straussa syna w roku 1899. Jego genealo
gia jest mglista, lecz początki rozwoju łączą 
się z lendlerem w rytmie trzyćwierciowym, 
z angielskim tańcem wiejskim i z bawarskimi 
tańcami {Teutsche} (niemieckimi) z czternas
tego wieku. 
Koło roku 1750 wśród chłopskiej ludności 

Bawarii, Tyrolu i Styrii zdobył popularność no
wy taniec, zwany Walzer (od walzen, łac. vol-
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vere, "wirować, kręcić się, obracać"). Tańczo
no go oddzielnymi parami. Walc przyjmował 
się stopniowo także w miastach, stając się tań
cem bardziej cywilizowanym.( ... ) Gdy damom 
i kawalerom epoki baroku i rokoko menuet 
zaczynał się już wydawać nudny, wieśniacy 
a później mieszkańcy przedmieść obłapiali się 
krzepko w tańcu o rytmie trzyćwierciowym. 
Wśród zblazowanych arystokratów szybko 
rozniosła się wieść, że walc to taniec bardzo 
erotyczny. Niektórzy szlachetnie urodzeni 
właściciele dużych majątków ziemskich zaczęli 
się wymykać na tańce urządzane przez własną 
służbę. 

W roku 1786 walc dostał się nawet na sce
nę operową, mianowicie w finale drugiego 
aktu opery Una cosa rara hiszpańskiego 
kompozytora Martina y Soler, która w Wied
niu miała większe powodzenie niż wystaw
ione w tym samym roku Wesele Figara 
Mozarta. ( ... ) 

Przyjaciel Mozarta, irlandczyk Michael Kelly, 
tak pisze o życiu Wiednia w roku 1776: "[ ... ] 
Ludzie tańczyli jak szaleni. W miarę zbliżania 
się karnawału wesołość zaczynała przelewać 

się na wszystkie strony, a gdy wreszcie nap
rawdę nadszedł, nic nie mogło zaćmić jego 
świetności. Wiedeńskie panie słyną szczegól
nie ze swego wdzięku i pięknych ruchów 
w walcu, którego nigdy nie mają dosyć. Co do 
mnie, to uważam walcowanie od dziewiątej 
wieczór do siódmej rano za nieustającą karu
zelę, okropnie męczącą dla oka i ucha - nie 
mówiąc już o gorszych konsekwencjach [ ... ]". 

Kelly nawypisywał mnóstwo zabawnych 
bzdur, ale jego opinię o walcu podzielało wie
le osób, uważając ten taniec za niemoralny. 
Słynny metr Chavanne wypowiedział się 
w charakterze wyroczni: "La valse n a point 
de rapport avec la bonne danse" ('Walc nie 
ma nic wspólnego z przyzwoitym tańcem"). 
Christian Friedrich Schaubart w swoich Uwa
gach o estetyce kompozycji wydanych 
w roku 1 806 nazwał walca "skandalicznym 
tańcem". 

Skutkiem tego rodzaju krytyki była oczywiś
cie wielka popularność walca wśród osób mło
dszego pokolenia. W roku 1815 walc podbił 
Kongres Wiedeński. Niezapomniane bon mot 
zapomnianego poza tym księcia de Ligne: 
"Le Congres ne marsche pas - il danse", zna
czyło w istocie: zamiast zajmować się poważ
nymi sprawami, kongres tańczy walca. ( ... ) 

Przemiana krzepkiego lendlera w erotycz
ną, romantyczną płynność walca nastąpiła 
w Wiedniu na początku dziewiętnastego 
wieku.( ... ) 

Schubert jako jeden z pierwszych zastoso-

wał podstawową formę: dwie części, każda 
z powtarzającym się ośmio lub szesnastotak
towym zdaniem, przy czym całość zamyka 
znowu część pierwsza. Niemniej walce Schu
berta nadają się bardziej do słuchania niż do 
tańczenia, zaś pierwsze walce wiedeńskie 
o charakterze głównie użytkowym pisali Lan
ner i Johan Strauss starszy. Obaj byli skrzypka
mi i komponowali melodie przede wszystkim 
na swój instrument. Tak więc pod względem 
muzycznym walc wiedeński jest ściśle związa
ny ze skrzypcami, tym "domowym instrumen
tem" wiedeńczyków. Również Johan Strauss 
syn komponował melodie swych wielkich wal
ców na skrzypce i uważał skrzypce za główne 
narzędzie tworzenia i wykonywania walca.( ... ) 

"Dawny Wiedeń" Schuberta, Lannera 
i Straussa ojca było to miasto gotyckie otoczo
ne wałami obronnymi, przedmieściami oraz 
winnicami i wioskami wśród podmiejskich 
lasów. Wczesne walce są odbiciem zacisznej 
atmosfery tego małego miasta, gdzie ludzie 
mieli dosyć czasu na zastanawianie się i medy
tacje. Natomiast wielkie walce Johana 
Straussa syna, komponowane po roku 1860, 
odzwierciedlają gorączkową wesołość i napię
cie nerwowe schyłku stulecia, kiedy to Wie
deń stał się na krótki czas olśniewającą siedzi
bą cesarza, wyrafinowaną stolicą Europy. 
Dynastia Straussów awansowała w ciągu jed
nego pokolenia z przedmiejskich winnic i og-
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ródków do pompatycznie eleganckich sal ba
lowych śródmieścia. Stamtąd Johan Strauss 
młodszy zdobył stromą wspinaczką pozłacane 

stiuki i nieśmiertelność wielkiej sali Towarzys
twa Muzycznego, gdzie odbywały się prawy
konania symfonii Bramsa, Brucknera i Mahlera 
- a także jego własnych wielkich Walców.(„.) 

Kiedy w roku 1892 Johan Strauss słuchał 
Parsifala w Bayreuth, spodobała mu się sce
na z uwodzicielską kwiaciarką, erotyczny te
mat walca. Możliwe, że pomyślał wtedy o so
bie i słusznie. Bo to od Straussa Wagner nau
czył się tajemnicy uwodzicielskiego walca. 
Nie poddaje się ona analizie; składa się na nią 
niezbadany splot melodii, rytmiki, harmonii, 
radości i smutku, nostalgii i żywotności, weso
łości na przekór wszystkiemu. Jako taniec 
walc taki stawia niemałe wymagania. Jeśli ma 
być dobrze wykonany nie daje tańczącym pa
rom żadnej szansy rozmowy. Ten niemy taniec 
jest zarazem bardzo zmysłowy. Może· właśnie 

dlatego przetrwał różne gusty i mody, prądy 
i kaprysy stulecia nierozsądku, wynoszącego 
uczucie ponad rozum.(„.) 

Joseph Wechsbert 
Królowie Walca PIW - 1978 

Światła gasną. szmer cichnie i oto z mrocz
nej ciszy dobywa się dżwięk orkiestry: huczny, 
gwałtowny, łagodny, delikatny, potężny, 

powściągliwy, burzliwy, zwiewny, grzmiący -
oszałamiający. I nagle przenosimy się z rzeczy
wistości w świat baśni. („.) Jesteśmy bogaci, 
beztroscy, dowcipni, weseli. Wiemy, że wszys
tko "dobrze się skończy", i dlatego śpiewamy 
i tańczymy. 

Efekt wszelkiego teatru muzycznego polega 
na cichej umowie pomiędzy wykonawcami 
i słuchaczami, że przyjmą osobliwą mieszaninę 
partii śpiewanych, mówionych i tańczonych 
jako pełną i zamkniętą w sobie formę rozryw
ki. W operze powaga tematu i związana z nią 
liryczno-epicka rozległość realizacji maskują tę 
osobliwość - a nawet niekiedy pozwalają cał
kiem o niej zapomnieć, ale powszechny rea
lizm roześmianej operetki ukazuje ją tym dobi
tniej. Fakt, że mimo to uznajemy Eisensteina 
i Rosalindę („.) i Froscha za pełnowartościowe 
i realistyczne postacie teatralne, stanowi naj
wymowniejszy dowód dramaturgicznej wital
ności tego gatunku. Operetka po prostu -
według słów Karla Krausa - Przyjmuje taki 
świat, gdzie wszelki nonsens zrozumiały jest 
sam przez się, nigdy nie wywołując racjonal
nych reakcji. ( ... ) 

Wraz ze świetną "Zemstą nietoperza" usta
lone zostały podstawowe, estetyczne i stylisty
czne, elementy gatunku i osiągnięta doskona
łość literacka i muzyczna, która odtąd stano
wiła kanon wszelkiej tego rodzaju twórczości. 
Operetka nigdy nie miała szczęścia by trafić 
na swego Verdiego, który nasyciłaby ją moral
ną siłą, czy na Wagnera, który zdołałby jej 
różnorodne tendencje scalić w jedną artysty
czną całość. Lecz słynne spółki: Offenbach -
Meilhak - Halevy, Strauss - Zell - Genee, 
na równi z indywidualnymi mistrzowskimi 
osiągnięciami Lehara, Falla, Oskara Strausa 
i kilkunastu innych kompozytorów - prowadzi
ły ją ku coraz wznioślejszym szczytom. ( .. ·I 

Saint-Saens nazwał operetkę zbłąkaną na 
manowce córką opery, "choć nie oznacza to 
bynajmniej - dorzucił - że córki, które zbłądziły 
na manowce są mniej urocze„.". I w jakikol
wiek sposób przejawiałby się czar prawdziwej, 
dobrej operetki - czy jako paryski, drwiący 
a lekkomyślny, czy jako wiedeński, pełen 
uczucia i wesołości, czy wyżywa się ona 
w kankanie, czy w walcu, czy odpowiada 
raczej zróżnicowanym gustom intelektualis
tów, czy upodobaniom tłumu - pozostanie na 
zawsze czarem jedynym w swoim rodzaju 
i nieodpartym. Świat, mógłby mu się oprzeć, 
byłby zwiędłym, smutnym i doprawdy 
pożałowania godnym światem. 

Bernord Grun 
"Dzieje Operetki" PWM 1974 

ZESPÓŁ OPERETKI WARSZAWSKIEJ 

/Jyrygenn Zbigniew Małkowicz, Wojciech Szaliński, 
Lesław Sałacki 

'(, rf' f'!ylrir ml1~1óv\ Janusz Kahl 
\J,/~ '~ł pri'!C'l Ewa Kossak 

ln1 ICJenn Anna Woroniecka, Zygmunt Piwkowski 
)ur er Alina Wieczorkówna 

'>oli<rt sp11'\'1ncy Joanna Białek, Grażyna Brodzińska, 
Elżbieta Fuglewicz-Krawczyk, 

Ewelina Gródek-Chrobak, Anna Jeremus, Małgorzata 
Kosiewicz, Krystyna Kulesza, Agnieszka Maciejewska, 
Marzena Małkowicz, Teresa Mulawa-Pabisiak, 
Katarzyna Matuszak, Agnieszka Matysiak, 
Małgorzata Obłój, Ewa Florczak-Orzechowska, 
Danuta Renz, Ewa Skołucka, Eliza Sroka, 
Krystyna Szyszko, Anna Widera. 
Mariusz Bieliński, Jacek Bończyk, Wojciech Florczak, 
Grzegorz Hołówko-Sawin, Arkadiusz Jakubik, 
Antoni Kłopocki, Jacek Lenartowicz, Paweł Lipnicki, 
Krzysztof Mielańczuk, Zbigniew Sawicki, 
Krzysztof Stasierowski, Tadeusz Woszczyński, 
Mirosław Wójciuk, Jan Zakrzewski. 
\,1/\pc'.l lp ri1ca Alina Kaniewska, Barbara Skowronek, 
Krystyna Starościk, Alina Wieczorkówna, 

Mieczysław Błaszczyk, Lech Czerkas, Feliks Gałecki, 
Stanisław Kudyba, Jan Sybilski, Tadeusz Walczak, 
Ryszard Wojtkowski, Jerzy Wożniak, 
Janusz Żełobowski. 

Zespół baletowy 
' erownik tJalPl t 1 Violetta Suska 

A<>y\ I ni Hanna Pierzchlewska 

Kore f'ty o r alet Ryszard Pieczara 
lmpPkto r Ryszard Chojecki 

Sol1sc1 Elena Diemientiewa, Elena Korpusenko, 
Dorota Krupska-Narloch, Wiktor Korpusenko, 
Zbigniew Krzepis, Tomasz Narloch, 
Władimir Kazakow. 

Koryre1c Ireneusz Ceniak, Helena Charczenko, Ryszard 
Chojecki, Anna Gościniak, Dariusz łada, Sylwia 
Lewandowska, Krzysztof Ochman, 
Grażyna Porycka, Witold Raniszewski, 
Joanna Szczepańska, Mariusz Ostrowski. 
ZPspńl Anna Brzozowska-Oszczyk, 

Andrzej Gołębiewski, Wojciech Huk, Jadwiga Janda, 
Barbara Kopeć, Sławomir Łupiński, Marcin Mizielski, 
Robert Ochał, Iwona Romanowicz, Tomasz Telep, 
Anna Wujkowska, Marta Michalak. 
1
/./\ 01 r?• '' lliana A/varado, Barbara Szczepańska, 
Grzegorz Łuczak, Mariusz Karpiński , Renata 
Dobroszycka, Izabela Mejsak, Wanda Ruzik. 

Zespół chóralny 
LJr<111ronwn1P ct ,ór1 1 Danuta Cholewianka 
rcd<1goq 'Ok<1ilsr- Elżbieta Mierzecka 
\ko 11an1 o r ~orr'pcry C1r Jerzy Muczyński 

Inc; P 101 1hc'J11 1 Stanisław Milewski 
So r.111 Maria Abramczyk, Violetta Bachora, 
Hanna Chmielewska, Aleksandra Kruze, Halina 
Łobacz, Danuta Morzykowska, Alicja Talarek, 
Stanisława Żarnowiecka, Monika Hankus. 
Al y Ewa Bąk, Barbara Koper, Elżbieta Kochanowska, 
Teresa Kościjańska,Magdalena Muraszko-Starczewska, 
Barbara Suess-Stangreciak, Krystyna Szlauzys, 

Barbara Zegarska, Monika Orluta, 
Magdalena Kwaśniewska . 

Ten ry Marek Falkowski, Stanisław Milewski, 
Andrzej Ślęzak, Piotr Mazur. 

Garytcn 1 Andrzej Stangreciak, Andrzej Tomaszewski, 
Witold Remiszewski. 
F!asy Grzegorz Kula, Mariusz Majchrowicz, 
Andrzej Wadowski, Krzysztof ł:.yziński. 
w, ól r;:ic Jerzy Piasecki, Jerzy Muczyński, 
Edmund Szczepański. 
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Orkiestra: 
lnsoektor ork1esrry Stanisław Styczyński 
Bi ho karz mu , czny Gabriel Pawluk 
Woźn ork1Fs ry Piotr Chojnowski 

I skrzypc0 Adam Rajczak [konc · rtm1slr?), 
Eugeniusz Kędzierski (ko certmis rz) , Lidia 
Szczepanowska, Ireneusz Izdebski, Lech 
Grzegorzewski, Zbigniew Ciucias, Alicja 
Wysocka, Irena Seweryńska, Marta 
Twarowska. 
li skrzypce: Danuta Królak, Joanna Jaśkiewicz, 
Julitta Ryzow, Ewa Kańska, Irena Wojtaczak
Górecka, Janusz Torz . 
. AJ ó i Anna Barańska, Maria Olszak, 
Małgorzata Dębska , Wiesława Lisowska, . 

1olonczele Wiesław Kwiatkowski (koncert
mistrz), Jerzy Panasiuk (koncertmistrz), 

Małgorzata Staniewicz, Ewa Jaczkowska. 
Kon r ;:isy Leszek Frey, Jerzy Kaluszkiewicz. 
Flety Danuta Pałubska, Włodzimierz 
Demianiuk. 
O ·oje Stanisław Styczyński, Anna Majewska . 
Kl.::=ir ·1ety Ryszard Morzykowski, Dariusz 
Damaziak. 
. a Maciej Witkowski, Lidia Stawska. 
Rogi Jolanta Karasińska, Leszek Semerau
Siemianowski. 
Trąbk i Andrzej Chrobak, Marcin Dembek, 
Gabriel Pawluk. 
PULO Tadeusz Tynecki, Grzesław Pacholski. 
Per u ~n Dariusz Dobrowolski, Anna 
Burakowska. 
spó ł i) ac a Maria Kniaziewa (wio lonczela), 

Marcin Dziubiński (obój ), Władysław Wajs 
(klarnet) , Janusz Wiśniewski (fagot) , Tadeusz 
Oleksiak (róg), Piotr Rudnicki (róg) , Zbigniew 
Pądraszewski (puzon), Janusz Kahl (fortepian) , 
Jerzy Muczyński (fortepian). 

Zespół techniczny 
Kierownik techniczny - Sylwester Paluch 
Kierownik Działu Elektrycznego - Waldemar 
Tchórzewski 
Kierownicy pracowni : 
Kierownik pracowni akustycznej - Marek 
Świtałowski 
krawieckiej damskiej - Anna Stępień 
krawieckiej męskiej - Kazimierz Żbikowski 
stolarskiej - Kazimierz Niksiński 
modelatorskiej - Jarosław Wyszyński 
ślusarskiej - Edmund Kwiatkowski 
charakteryzatorskiej - Andrzej Barcz 
malarskiej - Wojciech Wolke 
szewskiej - Robert Rotuski 
modystka - Danuta Czajkowska 
operator świateł - Ireneusz Tchórzewski 
rekwizytor - Wiesław Jach 
brygadzista sceny - Mirosław Korab 

Kierownik Organizacji Pracy Artystycznej -
Dorota Powierża 
Kierownik Działu Organizacji Widowni -
Elżbieta Łagowska 

Kierownik Widowni - Emilia Bielecka 

Program: 
Opracowanie tekstów - Andrzej Ozga 
Opracowanie graficzne programu - Jakub Erol 
Redakcja programu - Dorota Chojecka 

Sprzedaż biletów: w kasie, Operetki w dniach przedstawień w godz. 10.00-14.00 i 1 6 .00-19 .OO, 
w poniedziałki w godz. 1 0.00-1 4 .00, tel. kasy 628-03-60. 

Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru w godz. 10.00-14.00 i 16.00-18.00, 
w kasach teatralnych ZASP, Al. Jerozolimskie 25, w godz. 10.30-18.00, 

Zamówienia zbiorowe i abonamenty przyjmuje Organizacja Widowni Operetki 

codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt, w godz. 10.00-14 .00, tel. 621-43-13 

w REPERTUARZE OPERETKI 
NOC W WENECJI 

J.Strauss - Operetka klasyczna w 3 aktach 

STUDENT ZEBRAK 
K.Millocker - Operetka komiczna w 3 aktach 

MY FAIR LADY 
Lerner & Loewe- Musical amerykański 

WESOŁA WDÓWKA 
F .Lehar - Operetka klasyczna w 3 aktach 

ŻVCIE PARYSKIE 
J.Offenbach - Operetka w 3 aktach 

MUSIC HALL 
Rewia przebojów światowych 

PIAF 
Pam Gems - musical w 2 aktach 

______ ........... ..-..... ;--. .... „ . ' " ., 

Spektakle dla dzieci: 

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW 
B.Pawłowski - widowisko baletowe w 3 aktach 

BAJKA O SKRZVPCOWEJ DUSZV 
A.Bloch, J.Kierst - widowisko słowno-muzyczne 

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
Lucy Maud Montgomery - musical w 3 aktach 



LECZNICA Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie, ul.Nowogrodzka 49 oferuje Państwu : 

- konsultacje lekarzy chorób wewnętrznych (badania wstępne do pracy, okresowe, zaświadczenia do prawa jazdy) 
- konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu: chirurgii, ortopedii, neurologii, psychiatrii, dermatologii, 

laryngologii, foniatrii, okulistyki, ginekologii, psychologii 
- badania EKG, cytologii, USG - jamy brzusznej, USG - ginekologiczne, pełny zakres analityki. audiometryczne słuchu 

- lekarzy stomatologów (zachodnie komponenty, materiały światłoutwardzalne). chirurgię stomatologiczną 
- zabiegi pielęgniarskie, fizykoterapię, rehabilitację, masaże lecznicze 

telefony: 628 44 1 7 - rejestracja, 628 89 48 - stomatologia; lecznica czynna od godziny 8.00 do 19.00 


