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Niekoronowany król operetki 

Przygotowując artykuł do programu „Księżniczki czardasza" 
E. Kalmana - użyłem w tytule określenia - książę operetki . 
O kompozytorze „Zem,sty nietoperza" - Janie Straussie można 
tylko powiedzieć - KROL. 

Oczywiście czynię to tylko na użytek własny, nie mając 
pretensji do znalezienia się w gronie wynalazców. Można 
spierać się o określenia, ale nie można podważyć ilości 
i popularności utworów Jana Straussa II. 

Wystarczy wymienić „Gazetki poranne", „Życie artysty", 
„Opowieści lasku wiedeńskiego", „Kobieta, wino i śpiew'', 
„Cieszcie się życiem", „Wiedeńska krew", „Odgłosy wiosenne", 
„Walc cesarski", „Nad pięknym, modrym Dunajem", polki: 
„Tritsch-Tratsch", „Pizzicato" (napisana wspólnie z bratem 
Józefem) - 174 polki, 70 kadryli, 40 marszów, 159 walców, 
w sumie 4 79 opusowanych utworów tanecznych. Dodając do 
tego „Zemstę nietoperza", „Barona cygańskiego", „Wiedeńską 
krew'' - trzy najpopularniejsze operetki, to czy chcemy, czy nie 
chcemy, musimy pochylić głowę w obliczu takiej płodności . 

I pomyśleć, że Schani miał więcej pojęcia o pisaniu walców, 
niż ktokolwiek przed nim, czy po nim. Własnego ojca 
z dziecięcym uwielbieniem nazywał „muzykiem z bożej łaski". 

Miał dziewiętnaści lat, gdy zadebiutował u Dommayera, 
a dwadzieścia sześć, gdy zmarł jego ojciec. Od tej chwili 
wspinał się bardzo szybko po szczeblach kariery, dochodząc do 
szczytu i zasiadając na długo na tronie operetkowego państwa . 

Ta wyjątkowo błyskotliwa kariera nie mogłaby zaistnieć bez 
równie błys kotliwej reklamy, którą robili ludzie, dla których 
Strauss (wiedząc komu i kiedy) nie szczędził pochlebstw. 

Do takich należał Henri de Yillemessant. Wysłuchawszy 
walca „Nad pięknym, modrym Dunajem" natychmiast napi sał 
istny hymn w „Figaro". 

Nastąpiły proszone obiady i kolacje. Ze strony Straussa -
dedykacje utworów najbliższym przyjaciołom, w rewanżu 
jeszcze większe pochlebstwa i fanfaronady. Jak pisał krytyk 
Tissant, dzięki temu zapewniło to Straussowi i jego muzyce 
oddźwięk sięgający „aż po rubieże cywilizacji, do Ameryki , 
Australii i Chin, bo nawet za Wielkim Murem wywoływały 
echa!". 
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Tak należy robić karierę . Dostać się „na języki" rzecz 
najważniejsza , czego nie życzę nikomu , gdyż w dzisiejszych 
czasach ranga pochlebstwa zupełni e podupadła. W latach kiedy 
żył i tworzył Strauss tzw. języki wyrządziły mu również sporo 
krzywdy. Puszczono płotkę, że Jan Strauss nie jest autorem 
muzyki do „Zemsty nietoperza", tylko brat Józef. Dla 
większości , a szczególnie dla zazdrosnego brata Edwarda było 
rzeczą niepojętą, żeby takie arcydzieło powstało w ciągu 
czterdziestu dwóch dni i nocy. Ale Jan nie bronił się 1 nie 
pozwolił Ryszardowi Genee , jedynemu św iadkowi powstawania 
„Zemsty" zabierać głos w tej sprawie. Wiedział jedno, jego 
muzyka obroni się sama. 

Tak s ię też stało. „Zemsta nietoperza" należy do 
najgenialniejszych dzieł z gatunku operetki. A o czym ona jest? 
O zemście przyjaciela na przyj ac ie lu . Niejaki Gabriel von 
Eisenstein wracając pewnej upojnej nocy po jeszcze bardziej 
upojnym balu w kostiumie motylka, zostawił w parku pod 
drzewem pijanego Falkego w stroju nietoperza. Ten obudziwszy 
się, musiał w przebraniu przeparadować przez całe miasto, żeby 
dostać s ię do domu. Tego nie mógł Eisensteinowi wybaczyć. 
Obmyślił całą intrygę, wtajemniczył w to księcia, sprowadził na 
bal żonę i pokojówkę Eisensteina, który na domiar złego za parę 
godzin musi stawić się w areszcie za obrazę sądu. I stawi się, ale 
zjawią się tam również wszyscy bohaterowie „Zemsty", by 
wspólnie wziąć udział w finale i zaśpiewać: 

Dobranoc moi mili tra-la-la-la-la-la-la 
Spiewaliśmy, tm7czyliśmy tra-la-la-la-la-fa-la 
Pijani melodiami 
Żegnamy sif już z wmni, 
Słodkiego mamy rausza, 
Wszystko z winy Stmussal 
I wy - i my' 
Po tym wesołym szumie 
Śpiewajcie jak kto umie, 
A nawet gdy nie umie. 
Mianuji; ten złocisty płyn 
Królem win , królem win.' 
Niech rado::/( dziś przyniesie wam 
Wiosenny wiew' 

Ludwig Arno 



E. Kalman „Ks iężniczka czardasza" 
Joanna Białek i Daniel Kustosik 

Rozmowa autoryzowana 
Ludwig 
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ZEMST A NIETOPERZA 
(DIE FLEifERMA US) 

operetka w 3 aktach 
J 

muzyka: JOHANN STRAUSS 

libretto: KARL HAFFNER 
RICHARD GENEE 

GABRIEL von EISENSTEIN - Włodzimierz Kalemba 
- Daniel Kustosik 

ROZALINDA, jego żona - Anna Bajerska-Witczak 
- Joanna Białek 

FRANK, dyrekto r więzienia - Antoni Urban 

ALFRED, śp iewak - Jakub Jarmuła 
Jarosław Patycki 

ADELA, pokojówka - Alicja Kuchowicz 
- Marzena Małkowicz 

KSlf\ŻE GIGI, ORLOWSKY - Dorota Czerwińska 
- Daniel Kustosik 

REŻYSERIA 

DANIEL KUSTOSIK 
ASYSTENT REŻYSERA 

BOGDAN KAMIŃSKI 
SCENOGRAFIA 

C HÓR, BALET 

ANNA BOBROWSKA-EKIERT 
CHOREOGRAFIA 

JULIUSZ STAŃDA 
ASYSTENT CHOREOGRAFA 

MAŁGORZATA POŁYŃCZUK 

OBSADA 
przekład: JULIAN TUWIM 

dr FALKE, przyjaciel Eisensteina - Jakub Jarmuła 

dr BLIND, adwokat 

ADIUTANT 

pani GRELINGER 

IDA, tancerka , siostra Adeli 

FROSCH, dozorca więz ienny 

KAMERDYNER 

LISTONOSZ 

- Jarosław Patycki 

- Wiesław Paprzycki 
- Piotr Kuchowicz 

- Wiesław Krupa 

- Marlena Kandulska 

- Marzena Małkowicz 
- Katarzyna Terlecka 

- Michał Grudziński 
- Bogdan Kamiński 

- Edward Pokross 

- Jerzy Bandel 

ORKIESTRA T ATRU MUZYCZNEGO 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE 

RENARD CZAJKOWSKI 
ASYSTENT KIEROWNIKA MUZYCZNEGO 

TADEUSZ MAZUREK 
PRZYGOTOWANIE SOLISTÓW 

ANDRZEJ MATUSZ 
PRZYGOTOWANIE CHÓRU 

LAJLA ZABOROWSKA 
KONTROLA TEKSTU 

BARBARA BŁASZYK 
INSPICJENT 

LIDIA CHMIELEWSKA-LEONTIS 



OFERTA OSZCZĘDNOŚCIOWA 
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

Działalność Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Państwowego 
jako uniwersalnego banku detalicznego koncentruje się głównie 
na obsłudze finansowej gospodarstw domowych. Wychodząc 
naprzedw stale rosnącym potrzebom swoich Klientów, PKO BP 
opracował bogatą ofertę produktów, które pozwolą Państwu 

korzystnie ulokować swoje oszczędności. 

•:• Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - konto osobiste 

•:• Rachunek inwestycyjny 

•:•Obiegowa książeczka oszczędnościowa awista 

•:• Książeczki oszczędnościowe z wkładami terminowymi 

•:• Książeczka mieszkaniowa 

•:• Rachunki walutowe 

•:• Bony oszczędnościowe: 

- LOKATA-BIS 
- PROGRESJA-BIS 
-GWARANCJA 

Zapraszamy do naszych oddziałów 
i ekspozytur na terenie regionu 

poznańskiego PKO BP . 

• Gil 
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

llNK PAŃSTWOWY 
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I). A.hraharn ,.Wiktoria 1 jej huLar"· 
Joanna Białek i Wiesław Paprzycki 



E. Kalman „Hrabina Marica" 
Janina Guuncrówna i Jarosław Patycki 

SOLIŚCI 

Anna Bajerska - Witczak 

Joanna Białek 

Dorota Czerwińska 

Maria Hoffmann 

Alicja Kuchowicz 

Marzena Małkowicz 

Katarzyna Terlecka 

Jakub Jarmuła 

Włodzimierz Kalemba 

Wiesław Krupa 

Piotr Kuchowicz 

Daniel Kustosik 

Wiesław Paprzycki 

Jarosław Patycki 

Antoni Urban 

WSPÓŁPRACA 

Teresa Bogdanowicz 

Janina Guttnerówna 

Antonina Kowtunow 

Jerzy Bandel 

Jerzy Golfert 

Bogdan Kamiński 

Henryk Olszewski 

Edward Pokross 

Jacek Sikorowski 



Przedsiębiorstwo Zagrarnczne 

UNICOM BOLS GROUP 

64-600 Obornik• lkp 

tel 0668 60 73> 

Dział Handlowy 

tel 0668 63 604 

óJ 117 

a 0668 60 478 



I , PEKTOR HÓRU 
I301cna l3 ad1.ilisb 

INSPEKTOR BALETU 
Macic.:j zuber! 

CHÓR 

Bc.:a la Adam~k:.i 

Bożena Bad1ii1 ska 
El żbieta Gru d1. i1iska 
Marlena Kandulska 
Hanna asar1.ewska 

Janina Odwrot 
Dorota Ofic r1.yósk.i 

Danuta Tci hcrt 
Bartos; Kuczyk 

Gr1egoi-1 Kor:ilcwsk1 
M ichał L .1szcwic1. 

Janusz P<.:da 
Paweł płocharski 

Sławomir ScmonCl\ icz 

BALET 

SOLIŚ I 

!dona Golak 
1r1.cgor1. Kawalce 
Darius1 Nowik 
iros ław górek 

Robert Szymański 

KORYFEJ E i ZESPÓŁ 

Bcata Drag 
Eli.bit.:la Górn i 

Magdalena Kaufmann 
Ewa Kusi 

7..cnnhia Ma1ccka 
Kinga S1r1.cl1.:1.yk 
Lidia \Vi h łacz 

krzy Maćka> iak 
Maciej , zubcrt 

KOREPETYTOR BALFTU 
Jan Zcyland 

K IERO\V IK Cl·IÓR 
Laj la Zaborm ska 

PED GO B LETU 
Mał gorzata Polyilc:zuk 



ORKIESTRA 

I skr1,ypcc 
Tadcu. / Żmijewski - kon ·crtmistrz 
Teresa Piwow::irczyk - z-ca konccr1111istr1.a 
Tomas;, Dolczich - z- a koncertmistrza 
Zhignicw Rybak 
Romana Papr1.ycka 
Pau lin a Knc icmska 

II skrzypce 
S t anisław 1osty1iski 
Iwona Marice.: 
lath· igu Sl'a fran 
Zdz i sław Waw11.ynowiC1 

altówki 
Mal!cl alcna Warcho ł 

J >an na Zicl iliska 

wiolonczele 
Marcin Baranowski 
Roman Sz 'mczyk 

ko n trabasy 
L<.:sl'ek . zaniawski 
Andrzej Iwanow. ki 

tle tv 
Edyta Br1.<.:z i1i ska 
. <.:ba ·tian Luka ·1.e wski 

o bó" 

Barbara Handszu 

klarnety 
Jerzy mnowski 

rkadiusz Kowalski 

fagot 
Bltt'lcj Pasternak 

inspektor orkiestrv 
Mari a Anders 

trąbki 

Zbyszko Kami1i. ki 
Krzysztof Sala 

rogi 
Pawd Szafran 
Jarosław P<.:rz 

puzony 
Maciej Jenclra.'> 
Marek Banaszak 

fortepian 
Jan ina Kostka 

halfa 
Mi rosława Bednarz 

l. 



KIEROWNIK MUZYCZNY 
Renard Czajkowski 

KIEROWNIK CHÓRU 
Lajla Zaborowska 

PEDAGOG BALETU 
Małgorzata Połyńczuk 

PEDAGOG WOKALNY 
Antonina Kowtunow 

DYRYGENCI 
Renard Czajkowski 
Tadeusz Mazurek 

KOREPETYTOR BALETU 
Jan Zeyland 

KOREPETYTOR SOLISTÓW 
Andrzej Matusz 

KOORDYNATOR PRAC 
TECHNICZNO - ARTYSTYCZNYCH 

Jerzy Bandel 

BRYGADIER SCENY 
Jerzy Maćkowiak 

DZIAŁ MARKETINGU 
I REKLAMY 

Dorota Czerwióska 

W REPERTUARZE TEATRU 
THEATER REPERTOIRE 

F. Leh<ir 
WESOŁA WDÓWKA 

operetka w 3 aktach 

F. P. Schónthan 
PORWANIE SABINEK 

komedia w 3 aktach 

Carl Millócker 
ST DENT ŻEBRAK 

operetka w 3 aktach 

John Kander 
ZORBA 

musical w 2 aktach 

E. Kalman 
HRABINA MARICA 

operetka w 2 aktach 

P. Abraham 
WIKTORIA I JEJ HUZAR 

operetka w 3 aktach 

E. K<lhrnln 
KSIĘŻNICZKA CZARDASZA 

operetka w 3 aktach 

B. Pawłowski 
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA 

I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW 
bajka w 3 aktach 

S. Prokofiew 
KOPCIUSZEK 
bajka w 2 aktach 

L.M. Montgomery 
ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 

musical dla młodzió.y w 2 aktach 

E. Humperdinck 
JAŚ I MAŁGOSIA 

bajka w 2 aktach 

J. Strauss 
ZEMST A NIETOPERZA 



ZAMÓWIENIA NA BILETY 

przyjmuje 

Dział Organizacji Widowni 
Teatru Muzycznego w Poznaniu, 

ul. Niezłomnych 1 e tel . 52-29-27 

w godzinach otwarcia kasy. 

KASA CZYNNA 

poniedziałki od 9°
0 

do 14°
0 

. oo oo 
wtorek - piątek od 9 do 19 

soboty i niedziele 
2 godziny przed przedstawieniem. 

Przy zamówieni ach zbiorowych 
istni eje możliwość skorzystania z tani ego 

autoka ru teatral nego . 

. ·. · "i! 
„.„ --

Druk : Zakłady Graficzne w Poznaniu 
ul. Wybickiego 6, tel. 33-22-32 

N 
ro 




