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Dzieje błyskotliwej kariery F ra nza Lehara znane 
są doskonale m iłofoikom muzycznej scen, , przypomnijmy 
wię rylko ich najważ n iejsze momenry. 

Leh~ r urodził s ię 30 kwietnia 1870 roku w małym 

węgi erskim mlas tcctku Kom~rom, gry na skrzypcach 
i kompozycj i uczył si\: w praskim konserwatorium. Pil nie 
wspinał s ię po szcze blach muzycznej kari ry - jako 
osiem nastoletn i m łodzie ni ec zosta ł koncertmist rzem 
orkies try te atral nej w Barmcn-Elbcrfcl d, n as tępn ie -
podobnie jak jego ojciec - objął fu n kcj ę kapel mistrza 
orki srry wojskowej w jednym z węgierskich garn izonów. 
Jako kompoLyto r Ladcb iu towal w 1896 roku wystawioną 

w L ipsku ope rą K11kuszka . ..,; ie cieszyła się ona zbytnim 
powodzeniem, rntcż Lchj r, który zdqżyl ju i.. porzucić 



wojskowy mundur, musiał p rzywdziać go ponownie. 
Po śmie rci ojca stanął na cze le orkiestry budapeszteńskiego 
garnizonu. 

Teatr przyciągał Lehśra nieodparcie, rozs tał się 

więc na zawsze z wojskiem i przen iósł do Wiednia, stol icy 
klasycznej ope re tki, gdzie niemal równoczdnie odbyły się 
premiery jego Druciarza i Wiedeńskich kobietek (1 902). Sukces 
operete k był spory, jednak dopie ro napisana w 1905 roku 
Wesoło wdówka uczyn iła LcMra sławnym I bogatym. 

Pote m przysz ły następne premie ry I nast<;:
pne sukcesy: Kstqi.ątko i Hrabio l uksmrburg ( 1909), Cygańska 
milofć (l 9 1 0), Sk-ronek (I 91 8), Blrkitny mazur (I 920) i Fros
quilo (I 922). Mimo znakomitej passy p lęćdzieslęciol emi 

Le har przeżywał chwile głębokiego rwórczego zwątpien i a 

i dopiero przyja:tń ze znakomitym śpiewakiem Rysza rde m 
Taube re m - podpo rą kolejnych premier - otwo rt.yła ostatni ą , 
świetną kartiy w jego doro bku. Paganini (1 925). Cttf7'1Jl)iCZ 
(1 927) i Kraino ufmucń11 (1929) za l fo lły pełnym blaskiem, 
a osta tnia Giudltto, pomyślana już jako opera, wystawiona 
została w Wiener Staatsoper w 1934 ro ku. 

Następca króla walca zmarł 24 wrzefo la 1948 roku 
w swojej willi w Bad lschl, przemienionej później w muzeum 
Lehśrowskie. Choć był pie rwszym, który po zmierzchu 
klasycznej ope retki wiedeńskiej przywrócił jej świetność , 

choć zdobył s ławę i majątek, publiczność nic ohda rzyła we go 
ulub ieńca żadnym prt.. domkiem. A przecież Jacques 
Offenbach nos ił miano Mozarta Pd/ Elizejskich, a Johann 
Strauss odz iedziczył po ojcu tymi knflo wo/cdw. Lehar 
pozostał po prostu Le h1rem. 

Ewo MorkoCUWJka 

AktI 

.„ Więc j a już od najmłodszych lat 
z pradziadów biorąc przykład 

p11szczolem forsę tu i tom 
i nagle f orsa znikła ... 

Rent 

Hra bia Renć L uksemburg w pó ln ie ze swymi 
pr.tyjaciólmi spiydza karnawałowy wieczór, nlesce ty 
niezbyt wystawny. H rabia przehu lał cały mają tek , 
koledzy malarze równi ż z u udem wiążą koniec 
z końcem. Jeden z nich malowa ł ostatnio pon rec żony 
cukie rni ka. Te raz wspólni e przejad ają słodk i e 
ho norarium. Renć'go od najduje trzech tajemniczych 



panów. Przeszkadzają mu w zabawie, by złożyć 
niesamowitą propozycję. Otóż ... 

Książę Bazyli Bazylewicz jest po uszy 
zakochany w śpiewaczce operowej Angele Did ier. 
Dziewczyna ta to niestery jedynie córka zwykłego 
właściciela winnicy. Chcąc ją poślubić, książę obmyśla 
chytry plan . Postanawia zdobyć dla swej wybranki 
rytu! hrabiny. Proponuje Rene'mu, by ją poślubił. 
W zamian oferuje pół miliona franków. Po uzech 
miesiącach małżeństwo zostanie uni ewa ż nione. 
Wówczas, bez popełniania mezaliansu, Bazyli pojmie 
za żonę hrab inę Angele. 

Rene, wietrząc larwą okazję poprawy swej 
finansowej kondycji, przystaje na propozycję. Ślub 
odbywa się narychmiast. Młoda para nie widzi swych 
twarzy. Takie warunki dyktuje Bazylewicz. Zakazuje 
młodym jaklchkolwiek spotkań po ś lu bie i zobo
wiązuje Luksemburga do zmiany nazwiska na czas 
trwania mariażu . Podczas ceremonii Rene'mu udaje 
s ię jedynie posły zeć i mię dziewczyny, urzeka go woń 
jej perfum i mała, niezwykle zgrabna dłoń„ . 

Akt II 

.. .Lecz gdyby wówczas znali twarze swe, 
Kto wie, co zdarzyć mogło się„. 

Brissard 

Trzy miesiące pófoiej. 

Angele Didier żegna się ze sceną. Dziś po raz 
ostatni wystąpiła w Operze. Jutro wychodzi za 
Bazylewicza. Z rej okazji w jej domu odbywa się 
przyjęcie. Przybywa na nie także Rene Luksemburg. 
Właśnie wrócił z zagranicznych wojaży. Był w Operze. 
Zauroczyła go śpiewająca Angele. Jakaś niewidzialna 

siła popycha ich ku sobie. Rene pamięta o przyrze
czeniu, występuje pod przybranym nazwiskiem. 
Angele wie, że jutro poślubi innego, dzisiejszy wieczór 
oddaje jednak temu, który w Operze patrzył na nią 
płomiennym wzrokiem. Na przyjęciu pojawia s ię 
oczywiści e k s ią żę Bazyli. Chce pozbyć się 
niewygodnego gościa. Rene wychodząc spostrzega 
rękawiczkę Angele. Ożywają wspomnienia - taka mała 
dłoń, to imię, jej zapach.„ Jest już pewien, że to on 
sprzedał Angele swe nazwisko. Więc ta, którą dziś 
pokochał jest już jego żoną . Jednak słowo dane 
Bazylemu zobowiązuje ... 

Akt III 

... Tak czasem zdarza się 
Z dnia na dzitfi zmienia się ... 

Chór 

Tego samego wieczora do Paryża powraca 
ekscentryczna księżna Stazja Kokozow. Zamierza 
poś l ubić Bazylewicza, zgod nie ze złożoną wcześn iej 
przez niego obietnicą. Wiele niezadowolona nle 
odnajduje narzeczonego w domu. Przypadkowo 
o wszystkim dowiaduje się Rene. Aranżuje spotkanie 
Stazji z Bazylim. Książę w obawie przed ujawnieniem 
jego ostatnich poczynań zwalnia Rene'goze złożonych 
wczdniej obietnic. Te raz nic już nie przeszkodzi 
szczęści u Angele i Rene'go. Amorvlncitomnla. 



Macie wreszcie tę szmirę, 
ale kiedy będzie klapa 

pamiętajcie, że sami j ej chcielifcie 

- tymi słowami skw itował partyrnrę H rabiego 
L uksemburga Franz Lehar, przekazując ją dyrekcji 
T heater an der Wien, k tóra dz i eło ro u niego zamówiła. 
Nic posądzajmy jednak kompozytora o tak kry tyczny 
stosunek do własnej muzyki. Silne emocje w rym 
wypadku budziło libretto. W chwili gdy przekazano je 
Leharowi miało już za sobą dość bur.diwą przes zło ść . 

Napisa ł je d r Alfred Maria Will ne r, z zawodu 
muzykolog, z powołania kompozytor, któ ry w pewnym 
mo mencie swego życia postanowił, że b ę dzie 
u trtymywać s i ę z pisania llbrect. Decyzja była ze 
wszech miar siu zna, jako że wszystko co wychodziło 
spod Jego pióra, doskonale sprawdzało się na scenie. 

1 

\ 

Z pewnymi wyjątkami jednak. Do nich na l eżało 
libre tto Bogini rozsądku . Wlllner do napisania muzyki 
nakłonił samego Johanna Straussa. Co prawd a po 
zapoznani u z rrdc ią mistr,r, walca próbował wycofać s ię 
z przedsięwzięcia. Bez powodzenia jednak, umowa 
zobowiązywała. Bogini rozsądku poj awiła s i ę na scen ie 
Theater an der Wien około 40 razy i odeszła 
w zapomnienie . 

Przypomniano sobie o niej po 10 latach. 
Wówczas zdecydowano pomóc pię knej mu zyce 
Straussa, p i ząc do niej nowe li bre tto. W!llnerowi 
zwrócono stary tekst. Am bitny librecista postanowił 
rarować swe dzieło . Wspóln ie z Robertem Bodanz
kym, pracował włafo ie nad CygaTiskq milofciq dla 
Lehara. Wzięli więc na warsztat ta kże Boginię ... 
Po gru ntowanych prze róbkach uczynil i z niej Hrabiego 
L uksemburga, którym " uszczę~liwiono " Lehara .. Jego 
zdanie na ternar lib re tta miell~my okazję j uż poznać . 
Zobow iązania zmuszały go do napisania muzyki . 
Komponował ją przez dwa miesiące - lepiej poin fo r
mowani twierd 7,ą, że znaczn ie k rócej. W każdym razie 
12 listopada 1909 Bo~ni rozsądku przebrana za 
Hrabiego L uksemburga wkroczyła na scenę T heater 
an de r Wien, by odn ieść oszałam iający sukces. Biso
wano nie mal każdy śp iewany numer, a zaskoczo ny 
kompozytor 46 razy ukazywał s ię w finałowych 
ukłonach oczom zachwyconej p u bliczności. Czyż więc 
nazywając ją szmirą , był tylko przekorny, czy ceż, jak to 
zascm bywa, życie przygotowało mu n iespodzian kę . 

Jak byśmy tego nic okreś li li przez 300 wieczorów po 
premie rze pub li czność reagowała wciąż tak samo, 
a niemal wszysrkle cearry w Europie czyniły stara nia, 
by wprowadzić n ową opercrkę Leha ra do swego 
repe rtu aru. Krytycy za ś jak zwykle podzieleni 
w opi niach, widzieli w niej więcej podob ieńs tw do 
Wtsoł~ d6wki n iż do zapomnianej Bogi11i ... 

Jfalgoruita Mazurtl: 



Krytycy o prapremierze 

"Kompozytor zadowolił się korzystaniem z procentów 
od dawnych swych pomysłów. Zwłaszcza walce 
o melodiach wędrujących parę tonów w dól i parę 
w górę są bywalcom teatrów operetkowych znane j uż 
na pamięć. K iedyś brzmiały nowoczefoie i świeżo. dziś 

sprawiają przykre wrażenie mechanicznie powielanej 
kopii, a przy takim s tern ie każdy następny numer 
muzyczny wydaje się coraz bledszy. Od nosi si ę to 
także do dwu głównych walców opere tki ... O bok nich 
takty cze s kich pole k, parys k ic h ka nka nó w 
i kabare towyc h chanso ns, angie lskich rańców 
groteskowych i wojskowych marszów wym ieszane bez 
smaku i styl u. W orkiestrze us tawicznie łkają 
p rzes ło d zone sk rzy pce, tokujące fl ety, harfa, 
dzwoneczki, wszystk ie nęcąco - podniecające środk i 

wy razu ero tycz nej o pe retki, a nawe t opery 
werystycznej, zostały tu użyte . " 

Neue Freie Presse, 1909 r. 

"Leh<ir dokona ł tutaj nadzwyczajnej pracy. Jeś li chodzi 
o jej muzyczną stronę, to śmiało można tę ope retkę 
uznać za operę kom iczną; orkies tra brzm i tak 
śpiewnie, że chciałoby się wtórować jej śpiewem -
L e har obdarza nas bogactwem przeuroczych melodii 
ubranych w nad wyraz subtelną , piękną szatę 

d:iwiękową, przypominającą czasem P ucciniego -
choć n ie można d oszuk ać s ię tutaj żad nych 

bezpośrednich wpływów czy zależności." 

Deutsche Volksblatt, 1909 r. 

d;/!ehdt m @pet:ie i @petetce 
Kraina uśtnier:hu 

kier. muz.- M. Lewandowski, insc. i reż. - E. Wayda, 
scenogr. - W. Wysznacki, choreogr.- M . ikandrow 

prem. 25.01.1957 
~la uxlóuila 

kier. muz.- E. Borowski , insc. i reż. - E. Wa da, 
scenogr.- ]. Klossowski, choreogr.- M . Kopi ńsk i 

prem. 14. 10.1964 
Paganini 

kie r. m uz.- E. Borowski, insc. i reż .- T. Laskowski, 
scenogr. - ]. Kondracki, choreogr.- S. Miszczyk 

prem. 30.09. 1965 
lMfańska miłość 

kier. muz. - W. Pawłowski, reż. - A Długosz, 
scenogr.- R. Bubiec, choreogr. - Z. Kuleszanka 

prem. 23.05.1971 
Kraina uśmier:hu 

k ier. m uz.- A. Popialkiewiez, reż . - T. Bursztynowicz, 
scenogr.- M . Stań zak, choreogr.- B. Slovak 

prem. lS.12. 1971 
~la uxlóuila 

kier. muz. - N. :vtucha, reż . - T. Bursztynowicz, 
sce nogr.- M. Stańczak, choreogr. - R. Sobiesiak 

prem. 28.01. 1976 
Carewicz 

kie r. muz.- A. Bachleda, reż.- B. Artemska, 
scenogr.- W. Zielezińsk i , choreogr. - Z. Strzałkowsk i 

p rem. 15.0 1.1981 
<bgatlska mil-Ość 

kie r. muz. - B. Boguszewski, reż.- E. Kołogl5rska, 
A. Kraft, sccnogr.- W. Wigu ra, choreogr.- W. Suska 

prem. 20.04.1989 



ZESPÓŁ OPERY i OPERETKI 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 
Kierownik muzyczny - Jan Jazownik 

Dyrygenci - Piotr De prnch•, Jan Jazownik, 
Paweł Kluczko, Warcisław Kunc 

Kierownik chóru - Ludmtła Tadtaewa 
Kierownik i pedagog baletu - Mirosław Różalski 

Konsultant wokalny - Elżbieta Górna 
SOLIŚCI 

soprany - Iwona Faj, Violetta Narywska, Izabella Turhan, 
Aleksa nd ra Zieliń ska" 

mezzosoprany - Ewa Filipowicz, 
Małgorzata Obłój, Elwira aguszewska 

ccnory - Błażej Grek•, Adam Jeleń , Piotr Zgorzelski 
barytony - Mirosław Kosi ński, 

Ireneusz Naguszewskł, Władysław Żydlik 
basy - Bogumił Majchrzak, Wte-sław Orłowski" 

akcorzy - Bolesława Fafińska , Jolanta Mieżanłec, Jacek 
Borcuch", Jakub Gwłt, Kr;:ysztof Kaczyński, Wojciech 

Leśn iak , Henryk Machalica• 
ORKIESTRA 

skrzypce - Michaił Cebrij (koncertmistrz), Ewa Pukos 
(koncertmistrz), Alicja Betz , atalia Denisiuk•, Ange lika 
Dołotto•, Małgorzata takulec•, Agnieszka Trędowska, 

Grażyna Wie teska, S tanis ław Parobczy, 
Tomasz Rutkowski (bib liote karz orkiestry) 

altówki - Monika Kisielewi cz~, Ludmiła Rusyna•, 
Bogdan Krochmal, Piotr Kuś 

wiolonczele - Bogumtła Wójcik, Crszula Baranowska, 
Lubow Halas, Kazimiera Kuzioła, Ewa Soczko 

kontrabasy - Krystyna Bosiacka, Aleksander Samo!lcnko 
flety - Janusz Witkiewicz (inspektor), Bogdan Rozmus, 

Tadeusz Wesołowski•, Monika N owacka 
klarnery - Mariola Miszkowska, Bogusław Kraszewski 

oboje - Dorota Jakóbska, Anna Ściepko, Jerzy Kowalski, 
Jurij Mandryk 

fagoty - Andrzej :Vloroz, Jan Seidel", Marcin Szczygie ł 

wal tornie - Jan Bielski, Władimir Halas, Krzysztof 
Kowalczyk, Jan Wiśniewski 

rrąbki - Wiktor H reshchenyuk, Ryszard Mąkolski 
puzony - Lucjana Abel, Anatolij Ntkolenko, Igor 

Ponomarienko 
tuba - Tomasz Zienkowicz 

perkusja - Renata Bu!at-Plecka, Ryszard Dzl ubak 
harfa - Barbara Sta fmtcrska 

CHÓR 
soprany - Małgorzata Górna, Beata Jankowska, 

Małgorzata Kieć, E lżbieta Mach (sol.), Krysryna Maziuk, 
Iwona Morus, Danuta Sowa, Teresa Syrwid, Ewa Węglarz, 

Anna Wochna, Iwona Zalewska 
alry - Danurn Dziubak, Larysa H reshchenyu k, Małgor/.arn 

Ko rek, Magdalena Maryl, Sylwia Olejniczak, Wiesława 

Roszak, Beata Sobańska, ~fa!gon:ata Zgor;:clska 
renory - Jerzy Bam:, Stanls ław Czyżyk, Andrzej Gibafskl, 
Ro muald Mazluk, Zdzisław Przybylski•, Kazimierz Sowa, 

Michał Szymula, Paweł Wolski 
basy - Dariusz Hibler, Winicjusz Jankowski, 
Tadeusz Janiczek, Sławomir Szempli ński, 

Marek Tobiasz, Piotr Urban 
BALET 

soliści i zespół baletowy - I wona Grzegorczyk, J owirn 
Kakl!n , Marzc nna Krausc, Maria Mallnowska

Przybyłowłt-/. , C hiara Pcsce•, Irena Poznysz, Anna 
Srnwniak, Magdalena Werhum, Jolanta Woś, Roman Gorlov, 

Janusz Grzq;orczyk, Andrzej Kleć, Grzegorz Kotek 
ARTYŚCI WSPÓŁPRACUJĄCY 

z OPERĄ I OPERETKĄ 
śpiewacy - Bogusław Bidzi ńs ki , Grzegorz Hołówko-Sawin, 
Bogdan Kurowski, Lech Smereczyńskl, Witold Tomc:z;v k, 

akto rzy - Arkadiusz Buszko, Zbigniew łecikowsk i, 

Andrzej Oryl 
AKOMPA.~IATORZY-KOREPETYTORZY 

Mirosława Białas, Natalia Dowbysz, Ire na Paliwoda, 
Monika Wolęcka, Paweł Kl uczko 

INSPICJENT-S UFLER - Anna F ra naszek• 
STROICIEL INST RUMENTÓW KLAWISZOWY H 

rancłszek Zuska 



KO RDYNAC.JA PRACY ARTYSTYCZ EJ 
kierownik - Dorota Krupska, operator ksero - J erzy Jędrych 

bibliotekarz - Ryszard Dziubak 
DZIAŁ LITERACKI 

konsultant literacki Małgorzata Mazurek-Wódz 
redaktor techniczny, archiwista Ewa Markaczewska 

DZIAŁ T ECl INICZNY 
kierownik techniczny - Z bigniew Miedziński 

kierownik produkcji - Anna Urbanowicz 
kierownik sceny - Pion Pudło 

brygadier sceny - Wiesław Piórkowski , Marek Zie liński 
montaży~cl dekoracji - Jerzy Cudny, Mariusz Dykca-Lieder, 

Tadeusz Giżyński, Michał Machiński, Mariusz Migała, 
Henryk Siclewski , Krzysztof Szwed 

PRACOWNIE 
krawiecka damska - (kierownik) Agata Postawa, 

llalina Surmiak. Zofia Tunkiewicz, krawiecka męska -
rvlariola Jusz1:zak, Wacław Poczopko, perukarsko-fryzjerska

(kierownlk) Teresa Kruszczyńska , Maria Szyszkowska 
plasty<.-zna - (kierownik) Robert Lucjan Witkowski, 

Elżbieta Król, srolarska - (kierownik) Krzyszrof Wojdyła 
szewska - Radomił Rokicki, tapicerska - Andrzej Brzcskoc 

elektroa kustyczna - (kie rownik) Ryszard Zd uniak 
Aleksandra Pęcak, Józef Duszczyńs kl , H enryk G ilas, 

Sławomi r Kowalsk i, Bogdan Krusze w ki, 
Ryszard L uromski•, Paweł Sroma 

rekwizytorzy - Grażyna Bischof, Danuta Kowalska 
garderobiane - Emil ia Estkowska, Wiesława Łaskarzewska, 

Bożena Sobcra, Grażyna Szewczyk, 
magazynier - Donata Faszczowa 
kierowca - Sławomir L ubkowski 

DZIAŁ PROMOCJI 
kierownik - Jadwiga Wójcik 

Dan uta Gajewska, Sylwia G rzela, licja Kozieł, 
Anna Lemańczyk-Białas , Anna Cicśn ik 
bile terty I szarniarzc - Maria Grzelińska , 

Dagmara Klepczyńska , Urszula Okurowska, 
Katarzyna Selma, Hele na ~w ie rcz, Jadwiga Wieliczko, 

Janina Wojewódzka, Krystyna Wójrowicz, 

Agnieszka Wysocka , Ireneusz Grynfeldcr, Bogusław 
Wieliczko 

asystencyjna służba p. poż. - Paweł Broniszewski, 
Sławomir Wo:tniak 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY 
główny księgowy - Anna Jurgie l-Sobótka 

Barbara Basalak, Danuta Budzyńska , Bożena Pomykaj, 
Juliusz Kuszte lski 

DZIAŁ ADMI ISTRACYJNO-GOSPODARCzy 
kierownik - Anita Wyborska 

konserwator.ly - Mirosław Chranowski, Konrad Woźniak 
Zespół pracowników gospodarczych Agnieszka Bias, 

Zofia Giersz, Hanna Grzesiak, Jad wiga H ryci uk, 
Krystyna Jurgowiak, Barbara Kawa, Teresa Katmicrczak, 
Jadwiga Mąka, Wanda ledzlelska, Stanisława Smolarek, 

Krystyna Wardęga , Maciej Wlaźlak 
DZIAŁ KADR 

kierownik - Janina Trybuś 
starszy referent ds. osobowych - Hele na Kwiatek 

STANOWISKA SAMODZIELNE 
asystent dyrekrora - Renata Mazurowska-Łuczak 

radca prawny - Józef Szenklewski 
sekretarka - Dorota Kowalczyk 

specjalista ds. p. poż . - Jace k Stdkicwicz 
specjalista ds. bhp - Mieczysław Achramowicz 

specjalista ds. remontów - Rajmund Sikora 

Powszechny 
Bank Kredytowy 

• smla współpraca 

l 



Bank \ustria 
Creditanstalt 
Poland S.A. 

egzemplarz bezpłatny 
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