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Franz cr-f Ferenc? A może Franciszek? Z pochodzeniem Lehara było tak„. Jego ojciec, również Franz
(Franciszek?) pochodził z północnych Moraw. regionu, w którym język czeski w znacznym stopniu był wymieszany z niemieckim. Urodził się w rodzinie rzemieślniczej. której jednak nieobce były zainteresowania muzyczne. W wieku 2S lat został wojskowym kapelmistrzem - najmłodszym w całej ówczesnej cesarskiej armii. Brał udział w słynnych austriackich dziewiętnastowiecznych birwach pod Magentą i Solferino, ale przede wszystkim przez wiele lat prowadził
wojskową orkiestrę SO. regimentu. Tego typu zespoły
pełniły wówczas o wiele większą rolę, niż mogłoby się
dzisiaj wydawać - w prowincjonalnych miasteczkach,
gdzie stacjonowała część regimentów, dostarczały jedynej rozrywki, obsługując większość imprez i zaspokajając muzyczne potrzeby mieszkańców. W 1863
roku regiment Lehara został przeniesiony do węgier
skiego miasteczka Komarom, gdzie kapelmistrz poznał Christine Neubrandt, młodą córkę madziarskiego - choć o niemieckich korzeniach - patrioty.
30 kwietnia 1870 roku przyszedł na świat pierworodny syn świeżo poślubionych małżonków, nazwany po
ojcu Franzem.
Lehar miał więc korzenie typowe dla mieszkańców
ówczesnego cesarsko-królewskiego, chylącego się
powoli ku upadkowi imperium: mieszane. w tym
przypadku niemiecko-czesko-austriacko-węgierskie .
Kiedy trochę podrósł, rodzice musieli podjąć trudną
decyzję wysiania go do szkoły w obcym i dalekim mieście. ponieważ mały Lanzi nie bardzo mówił po niemiecku, co w przyszłości mogło poważnie utrudnić
mu karierę. Z drugiej strony rodzinne zdrobnienie
imienia wskazuje, że ojciec i matka używali raczej jego niemieckiej wersji - chłopak w dzieciństwie nie
wymawiał .r·. z Franza powstał więc . Flanz". od którego już tylko krok do uroczego • Lanziego •.
Młodzieńcze
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Rodzina Lehara. jak to rodzina wojskowego kapelmistrza. często zmieniała miejsce zamieszkania. Rozkazy miotały SO. regimentem po całych rozległych cesarsko-królewskich włościach - Pressburg. Ódenburg.
Karlsburg, Klausenburg, Wiedeń. Praga, Budapeszt,
Kronstadt - gdzie zmieniało się nie tylko otoczenie,
w jakim dorastał kompozytor Wesołej wdówki. ale i ję
zyk, jakim mówili jego mieszkańcy. Rodzice wysiali
Lehara do gimnazjum ojców pijarów w Budapeszcie.
dającego bezpłatne - co miało spore znaczenie dla
niebogatego kapelmistrza - ale solidne wykształcenie.
W węgierskiej stolicy Franz w wieku dziesięciu lat za.
czą! również pobierać lekcje kompozycji. Jak widać
rodzice bardzo wcześnie rozpoznali w chłopcu muzyczny talent. Ojciec zresztą niezwykle odpowiedzialnie podszedł do anystycznego wychowania syna pomimo tego. że zauważono w Lanzim nieprzeciętne
zdolności i materiał na cudowne dziecko, powstrzy-

mal ambicje i zapędy wychowawców, zdając sobie
jak ciężki bywa los młodocianych geniuszy.
W wieku dwunastu lat Lehar dostał się do konserwatorium w Pradze. Serce ciągnęło go w stronę kompozycji. jednak zapobiegliwy ojciec zapisał go do klasy skrzypiec, nie bez racji argumentując. iż komponowanie to bardzo niepewny fach, a skrzypek .zawsze
się jakoś utrzyma". Miody Franz niemalże w tajemnicy brał udział również w zajęciach związanych z komponowaniem, co zresztą w pewnym momencie skoń
cr-Jlo się kategorycznym zakazem. wydanym przez
dyrekcję szkoły. 12 lipca 1888 roku Lehar zagrał na
swoim dyplomowym Koncercie skrzypcowym g-moll
Maxa Brucha. Niemal natychmiast otrzymał pierwszy
w życiu angaż- do orkiestry w stutySięcznym niemieckim mieście Barmen-Elberfeld. w charakterze pierwszego skrzypka.
sprawę.

Franz Lehór

tym Lehar Ucr-JI się teatru. doskonalił
umiejętności . przeżył też pierwszy burzliwy romans z dwukrotnie od niego starszą śpiewaczką. Wkrótce
jednak zaczęła go nęcić kolejna zawodowa możli
wość. Regiment ojca osiadł na pewien czas w Wiedniu i miody skrzypek dostał propozycję objęcia tam
stanowiska koncenmistrza. Wykręcił się więc (dosyć
nieładnie) z kontraktu w Barmen-Elberfeld i po raz
pierwszy na dłuższy czas zamieszkał w stolicy. W orkiestrze grai z przyszłymi kompozytorskimi operetkowymi gwiazdami - Leo Fallem i Edmundem Eyslerem. Wkrótce dowiedział się. że w stacjonującym
w Losonczu 2S. regimencie piechoty zwolniło się stanowisko kapelmistrza. Wystanowal w konkursie i wygrał go, tym samym bijąc rekord ojca i zostając najmłodszym kapelmistrzem w c. k. armii. W 1891 roku
miało miejsce jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń w jego młodym życiu i - jak się później okazało
- jedno z najbardziej symbolicznych w historii operetki. W Wiedniu zorganizowano koncen orkiestr wojskowych. w którym wziął udział sam wielki Johann
Strauss. Lehar został wytypowany do złożenia mistrzowi w imieniu armii wieńca laurowego. Bylo to

W

mieście

jedyne spotkanie i uścisk ręki króla wiedeńskiej operetki i jego przyszłego następcy.
W tym czasie Lehar po raz pierwszy spróbował sil
jako kompozytor teatralny. Napisał operę Rodryga,
której tematem była historia włoskiego rozbójnika, napadającego na piękną Francuzkę . Wysiał dzieło na jeden z konkursów i ... poniósł sromotną klęskę. Stracił
również stanowisko w Losonczu, co jednak szybko powetował sobie kolejnym wygranym konkursem na kapelmistrza - tym razem ogromnej orkiestry austriackiej
marynarki wojennej , stacjonującej w porcie Pula na
południowym krańcu Istrii. Było to bardzo prestiżowe
stanowisko, wiążące się ze sporą gażą i równie dużymi
możliwościami. Lehar mógł dzięki niemu podróżować
- odwiedzi! Hiszpanię, Gibraltar, Francję i Anglię oraz wreszcie przestać się martwić sprawami materialnymi. W Puli spotkał również dalmatyńskiego kompozytora Antonia Smareglię, który wprowadził go w tajniki współczesnej opery oraz stał się jego duchowym
przewodnikiem po świecie nowoczesnej kultury muzycznej. Efektem tego byłam.in . kolejna opera Lehara
- Kukułka (Kukushka) - dzieło dosyć oryginalne, bo
osadzone w rosyjskich realiach, wówczas egzotycznych i jeszcze nie wyeksploatowanych. TYm razem
wziętemu kapelmistrzowi udało się opublikować wyciąg dzieła oraz - co najważniejsze - umieścić je w repertuarze prawdziwej opery. 27 listopada I 896 roku
Kukułkę wystawiono w Operze w Lipsku. Lehar, który
był przekonany, że to początek jego wielkiej kariery,
zrezygnował z prestiżowego stanowiska w Puli i - ku
przerażeniu rodziny - postanowił poświęcić się wyłącznie operze. Jego debiutanckie dzieło spotkało się
z przychylnymi recenzjami oraz nienajgorszym przyję
ciem przez widzów, jednak po podliczeniu wydatków
związanych z pobytem kompozytora w Lipsku oraz
wpływów z tantiem okazało się, że sporo dołożył do
premiery i rezygnacja z dochodowego stanowiska być
może była dosyć lekkomyślnym krok.iem.
Lehar był jednak wtedy człowiek.iem młodym , peł
nym wiary w siebie, znanym w rodzinie z artystowskich, cygańskich zapędów oraz właśnie z lekkomyśl
ności - jakże dalekim od wizerunku późniejszego
. biznesmena operetki ". W 1899 roku jego Kukułka została pokazana w Operze w Budapeszcie, z podobnym efektem jak w Lipsku - niezłe recenzje, przychylny odbiór i mizerny dochód autora. Kompozytor zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że być może opera
nie jest odpowiednim dla niego gatunkiem i powinien
rozejrzeć się za możliwością pracy nad lżejszymi formami, na przykład operetką. Lehar - jak się okazało ,
po raz ostatni w życiu - postanowił wtedy ponownie
włożyć mundur. Chodziło mu głównie o to, by znów
znaleźć się w stolicy, w muzycznym centrum Austro-Węgier, wystarał się więc o przyjęcie na stanowisko
kapelmistrza 26. regimentu piechoty, stacjonującego
właśnie w Wiedniu. Na młodego muzyka zwróciła
uwagę księżna Paulina Metternich, jedna z najciekaw-

szych osobowości ówczesnej stołecznej śmietanki towarzyskiej . Zaproponowała mu poprowadzenie kilku
swoich balów. Na jednym z nich, w I 902 roku, Lehar
zaprezentował walc Złoto i srebro (Gold und Silber),
który szybko stał się wielkim tanecznym przebojem,
okrzykniętym następcą słynnych walców Straussowskich, pierwszym wielkim walcem koncertowym nowego wieku. W tym samym roku Lehar po raz pierwszy wystąpił na scenie Theater an der Wien, w .domu" wiedeńskiej operetki, miejscu, w którym odbyły
się premiery m.in. operetek Straussa (Zemsta nietoperze, Baron cygański) , Millóckera (Student żebrak) czy
Zellera (Ptasznik z 1)1rolu). W trakcie przedstawienia,
w przerwie którego kompozytor dyrygował marszami
wojskowymi, podszedł do Lehara nowy dyrektor teatru, Wilhelm Karczag i '8Proponował mu objęcie od
następnego sezonu stanowiska kapelmistrza Theater
an der Wien.

Pierwsze sukcesy -

"Wesoła

wdówka"

Karczag miał się okazać wieloletnim współpracow
nikiem i przyjacielem Lehara, patronem jego najwięk
szych sukcesów na pierwszym etapie kariery. Był również jednym z odnowicieli operetki jako instytucji. Na
przełomie wieków przeżywała ona bowiem pewien
kryzys, związany z odejściem jej największych dotychczasowych tuzów, których miejsce w żywym panteonie podkasanej muzy przez jakiś czas pozostawało
wolne. Podupadł również sam Theater an der Wien,
który w pierwszych sezonach XX wieku stal się właści
wie sceną do wynajęcia. W każdym razie Karczag zapewnił sobie solidne finansowe wsparcie, zaangażo
wał kilka wiedeńskich gwiazd (w tym największą, czyli słynnego Aleksandra Girardiego) i energicznie wziął
się do przywracania Teatrowi nad Wiednią nie tak
dawnej świetności .
Nowości repertuarowych oczekiwał między innymi
od swego kapelmistrza. Lehar, zdając sobie sprawę
z tego, że dla operetkowego kompozytora połowę
sukcesu stanowi dobre libretto, rozpoczął poszukiwania. ?oczątkującemu muzykowi nie tak łatwo było
znaleźć odpowiednich autorów, zaczął więc zabiegać
o pozyskanie zaufania jednocześnie kilku pisarzy, co
przyniosło dosyć zaskakujący efekt - zdobył aż dwa libretta, w tym jedno autorstwa Victora Leona, wzięte
go librecisty, autora fabuły m.in. Wiedeńskiej krwi.
~n podobno początkowo niechętnie odniósł się do
propozycji niesprawdzonego kompozytora i zgodę na
podjęcie współpracy wyjednała u niego dopiero jego
córka Lizzy, która znała Lehara jako kapelmistrza dyrygującego orkiestrą na lodowisku. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności Lehar komponował więc dwie operetki: jedną , zatytułowaną Stroiciel (Der Klavierstimmer) , dla Theater an der Wien, drugą - Druciarza
(Der Rastelbinder) do libretta Leona - dla konkurencyjnego Carl-Theater. Dla debiutanta w tej dziedzinie
był to nie lada wyczyn.

Obie operetki odniosły sukces. W Stroicielu w tytułowej partii zabłysnął Girardi, w Druciarzu - zdobywający w Wiedniu coraz większą popularność Louis

Treumann. Pierwsza z nich została powtórzona 50 razy, była też przebojem na prowincji; druga - · 250 razy.
Lehar mógł być usatySfakcjonowany zwłaszcza premierą w Carl-Theater, na której gromko oklaskiwano
prawie wszystkie numery muzyczne, a jego samego
nagrodzono dwudziestominutową owacją. Dzięki temu miody muzyk został przez Wiedeń uznany za obiecującego kompozytora operetkowego. Po jego kolejnych utworach wiele się spodziewano, a dyrektorzy teatrów zaczęli go uwzględniać w swoich planach.
Nikt nie spodziewał się jednak tego, co miało już
wkrótce nastąpić. W I 905 roku libreciści Victor Leon
i Leo Stein napisali dla Richarda Heubergera - ówczesnej operetkowej sławy- utwór oparty na starej komedii Henriego Meillhaca L"Attache de legation. Akcja
dziełka skupiała się wokół zabiegów dyplomatów pewnego księstwa o miliony młodej wdówki, która ,
poślubiając obcokrajowca i wywożąc fortunę poza
granice kraju, doprowadziłaby ojczyznę do bankructwa. Libreciści zdawali sobie doskonale sprawę, jak
dobrym materiałem dysponowali, łatwo można więc
sobie wyobrazić ich przerażenie , kiedy mistrz Heuberger odegrał im kilka taklów przygotowywanego dzieła
- nudnych, rozwlekłych, akademickich. Szybko wycofali się ze współpracy z kompozytorem i zaczęli rozglą
dać się za innym muzykiem. Początkowo nie myśleli
o Leharze - miał w tym momencie za sobą dwie porażki, premiery operetek Boski małżonek i Malżeństwo
dla żartu - zdecydowali się na niego dopiero po usilnych namowach jednego ze wspólników Karczaga.
Kiedy utwór powstał, nikt nie spodziewał się rewelacji.
Sam dyrektor z upodobaniem powtarzał później przez
lata, że po wysłuchaniu Wesołej wdówki - bo o niej
oczywiście mowa - stwierdził: - To żadna muzyka.
Premierę zaplanowano na 30 grudnia, dzień przed
sylwestrem, kiedy frekwencja w teatrach zazwyczaj
jest niewielka. Po niedawnej klęsce operetki Buntownik Leo Falla Theater an der Wien dysponował nader
skromnym budżetem na nowe przedstawienie, więc
i po wystawie nikt niczego się nie spodziewał. Oszczę
dzano tak, iż w pewnym momencie autorzy zagrozili,
że wycofają utwór z teatru!
Sam dzień premiery i pierwsze przedstawienia wydawały się potwierdzać mało optymistyczne prognozy. Słaba frekwencja, mieszane opinie, problemy z reklamą - wszystko to wydawało się nie wróżyć Wdówce zbyt długiego scenicznego żywota . Publiczność zaczęła dopisywać dopiero po trzydziestym spektaklu.
Wkrótce planowane zdjęcie operetki z afisza przeło
żono na później , w kwietniu odbyło się setne przedstawienie. a zaraz potem Wdówka wyruszyła na podbój światowych scen.
Okazała się największym przebojem ówczesnej sceny. Jej lekkość, nieznacznie tylko zawoalowany ero-

ryzm, swoboda w traktowaniu kwestii małżeńskich,
brawura, wspaniale przeboje - wszystko to zdobyło
serca widzów najpierw kolejnych stolic europejskich,
potem Ameryk.i i prawie całego świata . Ciekawe, że
sukces Wdówki okazał się pewnym problemem dla samych jej twórców. Nie przewidując aż tak wielkiego
powodzenia dzi eła, nie zadbali oni bowiem o
uzgodnienie praw do wystawiania utworu ze spadkobiercami Meillhaca, dosyć niefrasobliwie użyli też
w sztuce autentycznych imion członków domu panującego Czarnogóry. Przy miernym czy nawet średnim
powodzeniu nie byłoby to oczywiście problemem,
przy międzynarodowym sukcesie - okazało się poważnym klopotem.
Król operetki
Dzięki Wesołej

wdówce Lehar z dnia na dzień stal
i wziętym kompozytorem. Od jej premiery liczy się też drugi okres rozkwitu wiedeńskiej operetki. Za przebojem Lehara podążyły bowiem sukcesy
Edmunda Eyslera , Leo Falla i Oscara Strausa . Wiedeń z zapartym tchem obserwował rywalizację tych
kompozytorów - zresztą zaprzyjaźnionych ze sobą i nie od razu palmę zwycięstwa przyznał autorowi Wesołej wdówki. Sam Lehar wydawał się początkowo
nieco przytłoczony sukcesem. Trzeba pamiętać, że
osiągnął go nadspodziewanie szybko. Przed Wdówką
nie był znanym kompozytorem, właściwie dopiero
pracował na swoją renomę - nie tak jak jego poprzednik na tronie króla operetki, który pisząc Zemstę
nietoperza był już jednym z najsławniejszych muzyków
Europy i świata. Łatwo mógł Lehar dołączyć do licznego grona kompozytorów jednego przeboju, usilnie,
choć bezskutecznie starających się przez cale życie
powtórzyć wcześniejszy sukces. Dopiero w I 908 roku
odbyła się więc premiera kolejnej operetki Lehara,
zatytułowanej Mąż trzech żon . Cieszyła się ona - widać obawy kompozytora nie były bezpodstawne
- dosyć miernym powodzeniem. Na szczęście rok
później wiedeńczykowi udało się utrwalić swoją pozycję . Wystawił wtedy w Theater an der Wien Hrabiego
Luxemburga, operetkę, której akcja rozgrywała się
w malowniczej scenerii mansard dekadenckiego Paryża. W I 91 O roku sukces - tym razem w Carl-Theater
- odniosła Cygańska miłość . Od tego momentu
Lehara zaczęto nazywać następcą wielkiego Straussa.
się sławnym

Kilka lat póżniej przypomniał sobie o tej rozmowie
i postanowił wprowadzić w życie zarysowujący się
niegdyś mgliście pomysł. Tak powstała operetka Żółty
kaftan (Die gelbe Jacke). Libretto napisał oczywiście
Victor Leon, w urworze znalazły się właściwie wszystkie przeboje póżniejszej Krainy uśmiechu, a premiera
odbyła się 9 lutego 1923 roku w Theater an der Wien
i zakończyła się porażką . Wiedeńczycy nie bardzo
wiedzieli, jak przyjąć tę egzotyczną mieszankę, nawet
ówczesny happy end pozostawiał pewien niesmak.
Rasowy konflikt w operetce - i owszem, ale konflikt
ras? Wszystko w urworze wydawało się zbyt poważne,
zbyt ciężkie jak na lekką, operetkową muzę . Na samym nazwisku Lehara . dociągnięto " więc tylko do
około l OO przedstawień.
Lehara jako kompozytora charakteryzowała jednak
pewna zadziwiająca cecha - był niezwykle przywiąza
ny do swoich dzieł, które nie odniosły sukcesu. Kiedy
więc berlińscy dyrektorzy Metropol-Theater po cięż
kiej chorobie Taubera poszukiwali materiału na jego
wielki powrót, Lehar postanowił wrócić do raz już
wykorzystanego materiału. Opracowanie nowego libretta Kaftana zlecono współpracownikom kompozytora, Fritzowi Lóhnerowi-Bedzie i Ludwigowi Herzerowi. Skondensowali oni akcję, wyrzucili kilka scen,
popracowali nad postaciami, odświeżyli humor, no
i dodali nieszczęśliwe zakończenie - typowe dla póż
nych operetek Lehara. Tytuł zmieniono na bardziej
nastrojową, sentymentalną Krainę uśmiechu. Premiera odbyła się IO pażdziernika 1929 roku. Tauber wykonywał partię Su Czonga, partnerowała mu Vera
Schwartz, znana chociażby jako wykonawczyni partii
Anny Elizy z Leharowskiego Paganiniego. Spektaklowi
zapewniono imponującą wystawę, reklamując go jako nowy przebój . Lehara-Taubera".
Operetka odniosła ogromny i natychmiastowy sukces. Te same melodie, które wiedeńscy widzowie
w 1923 roku przyjęli nader umiarkowanie, teraz. sześć
lat póżniej, wzbudziły entuzjazm berlińskich wielbicieli Richarda Taubera i Franza Lehara. Główne arie Krainy natychmiast nagrano w berlińskim radiu, dzięki
czemu stały się wielkimi przebojami. 20 września
1930 operetkę zagrano we wspaniałej inscenizacji
w Theater an der Wien i również tam odniosła
ogromny sukces.
Schyłkowe

lata

Kraina uśmiechu była ostatnim wielkim przebojem
Lehara. W dniu jej premiery kompozytora opromieniała wciąż sława najpopularniejszego rwórcy operetkowego w Europie, jednak również i dla niego powoli stawało się jasne, że przestaje nadążać za rytmem
bicia muzycznego serca świata. W latach 20. i 30.
operetka wprawdzie przeżywała jeszcze jeden renesans - związany z takimi nazwiskami, jak Paul
Abraham czy Ralph Benatzky - jednak jej nowe przeboje, oparte w dużej mierze na zdobywającym coraz

Lehar jako dyrygenc - karykatura
większą popularność

jazzie, oddziaływały na słucha
melodyjne Lehlirowskie perełki. Mistrza czekało więc już tylko jedno. za to jakże
satysfakcjonujące dla niego, wielkie artystyczne wydarzenie - 20 stycznia 1934 roku premiera jego najnowszego dzieła, operetki czy komedii muzycznej Giudirra, odbyła się w wiedeńskiej Staatsoper. Lehar, który
przez całe życie - podobnie zresztą, jak Strauss - marzył o operze, został więc doceniony w najwyższy
z możliwych dla operetkowego kompozytora sposób.
W łatach 30. Lehar głównie korzystał ze sławy, na
jaką zasłużył w czasach swoich największych sukcesów. Według jego operetek kręcono filmy. skomponował kilka urworów z góry przeznaczonych do filmów,
dyrygował kolejnymi premierami dawniejszych urworów. Coraz bardziej zaczęły go absorbować problemy
związane z wystawianiem napisanych przez siebie
operetek. Dojście do władzy Hitlera początkowo zamknęło przed Lehlirem najbardziej atrakcyjny dla
niego rynek niemiecki i rozwiązanie tego problemu
wymagało dosyć skomplikowanych dyplomatycznych
zabiegów. Kompozytor orworzył też wydawnicrwo
nutowe. I tak już miało pozostać - Kraina uśmiechu
i Giuditra były jego ostatnimi większymi dziełami.
Lata II wojny światowej Lehar spędził glównie
w Bad lschl. Zachowywał się wtedy mało bohatersko
- jego niejednoznaczna, często wytykana mu postawa
w stosunku do nazistów była częściowo spowodowana tym, iż musiał chronić swoją żonę - Żydówkę.
W każdym razie nigdy nie przekroczył cienkiej granicy, za którą można by go pomawiać o współpracę
z okupantami; po wojnie nie wysuwano w stosunku
do niego żadnych oficjalnych oskarżeń, nie bojkotowano też jego rwórczości. Przeciwnie, wojenne traumy europejskie narody odreagowywały często wła
śnie w rytm operetek Lehlira. Były to już jednak ostatnie łata życia kompozytora. Zmarł 24 pażdziernika
1948 roku w swojej willi w lschl.
czy

zupełnie

inaczej,

niż

Jacek MillolajCZ)lll
korzysta/em z: L. Kydryński: Usra milczą, du.sza śpiewa.
Opowieść o życiu i rwórczości Franciszka Lehóra. Warszawa I992:
B. Grun: Dzieje operetki. PWM 1974

Marcin

Sławiński

W 1973 r. ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWST w Warszawie i przez 1Olat pracował jako aktor Teatru Narodowego. Od 1983 r.
(po zdobyciu dyplomu na Wydziale Reżyserii tej samej uczelni) zajął się reżyserią . Jako aktor grał głównie w repertuarze klasycznym, reżyseruje niemal wyłączni e sztuki współczesne . Przygotował ponad 50 przedstawień w 16 polskich teatrach. z czego ponad 20 tytułów
to polskie prapremiery. Za ważne w swojej biografii uznaje przedstawienia z lat 80., o wyraźnej wymowie społeczno-politycznej :
Róbmy swoje wg W. Młynarskiego, Kompot J. Kofty i B. Rychtera, Pięć dni Lemuela Gu/liwera K. Nowickiego, Nagi król E. Szwarca,
Mandat N. Erdmana, Policja S. Mrożka. Z realizacji po 1989 r. wymienia: Zbrodnie serca B. Henley, Pokój sto/owy A. Gurneya, Pokój
Marvina S. Me Phersona, Seksualne perwersje w Chicago D. Mameta i Sztukę Y. Rezy - teksty autorów zainteresowanych indywidualnymi problemami człowieka, którym nieobce jest humorystyczne widzenie współczesnego świata. Ma na swoim koncie szereg pozycji
lekkiego repertuaru, m.in. sztuki A. Ayckbourna, M. Frayna, M. Schisgalla. N. Simona, R. Cooneya i K. Ludwiga, kilka przedstawień
Teatru TV i serial komediowy. Był kierownikiem artystycznym teatrów Kwadrat w Warszawie i Powszechnego w Łodzi. Od lat współpra
cuje z teatrami Sląskim w Katowicach i Nowym w Zabrzu. Wystawiony na tej ostatniej scenie Wampir W. Tomczyka wygrał festiwal
„Rzeczywistość Przedstawiona" oraz X Ogólnopolski Konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. W Gliwickim Teatrze Muzycznym w 2004 roku wyreżyserował farsę Dajcie mi tenora! K. Ludwiga.

Małgorzata Słoniowska

Scenograf. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrodawiu. Od 1988 roku związana jest z Operą Wrodawską. dla której tworzy
projekty scenograficzne do spektakli operowych i baletowych. Współpracuje z teatrami operowymi w kraju i za gran icą . W Operze
Wrodawskiej jako scenograf lub kostiumolog zrealizowała takie spektakle. jak: Sylfidy F. Chopina, Bolero M. Ravela, Msza
L. Bernsteina, Królewna Śnieżka i Kot w butach B. Pawłowskiego, Dziadek do orzechów i Jezioro łabędzie P. Czajkowskiego, fmpresano
w opalach D. Cimarosy, Romeo i Julia i Kopciuszek S. Prokofiewa, Giselle A. Adama, Cyrulik sewilski G. Rossiniego, Wesele
Figara i Czarodziejski flet W. A. Mozarta. Kantaty J. S. Bacha, Tangos A. Piazzolli, Paguita A. I. Minkusa. Rigo/etto G. Verdiego,
Carmen G. Bizeta, Antygona Z. Rudzińskiego, Gioconda A. Ponchielliego, Z/aro Renu, Walkiria, Zygfryd i Zmierzch bogów R. Wagnera,
Absolutna przejrzysto1ćPhaona, Zemsta nietoperza J. Straussa. Współpracowała również z Teatrem Wielkim w Łodzi (Napój milosnyi Don
Pasquale G. Donizettiego, Impresario w opalach D. Cimarosy, Maly kominiarczyk B. Brittona). Teatrem Muzycznym - Operetką Wrodawską (Hello, Dolly! J. Hermana, Księżniczka czardasza E. Kalmana, Zemsta nietoperza J. Straussa). Teatrem Muzycznym w Lublinie (Straszny dwórS. Moniuszki), Stadttheater w Górłitz (Szeherezada M. Rimskiego-Korsakowa, Student żebrak K. Millóckera, Peer Gynt E. Griega,
Symphonic fantastique H. Berlioza, La sacre de printemps i Pietruszka I. Strawińskiego, The Wall R. Wattersa, Kronprinz und Rebe/I
J. Sibeliusa, Die Winterreise F. Schuberta), Operą Lwowską (Straszny dwórS. Moniuszki) oraz Operą Bałtycką w Gdańsku (Kawaler srebrnej róży R. Straussa).

Ruben Silva
Polski dyrygent boliwijskiego pochodzenia. W 1974 roku ukończył Konserwatorium Muzyczne w La Paz (gitara, fortepian, perkusja).
W latach 1974-78 studiował dyrygenturę i kompozycję na Uniwersytecie Katolickim w swoim rodzinnym mieście, pod kierunkiem
Alberto Villalpando i Carlosa Roso. Równocześnie w latach 1974-76 brał udział w kursie dyrygenckim prowadzonym przez ormiańskie
go dyrygenta Rubena Vartanjana . W 1975 roku został dyrygentem orkiestry konserwatorium oraz założył Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną. W tym okresie był także kierownikiem chóru Uniwersytetu Katolickiego, asystentem dyrygenta Narodowej Orkiestry Symfonicznej w La Paz oraz dyrygentem Orkiestry Kameralnej. Gościnnie dyrygował największymi orkiestrami swojego kraju .
W 1978 roku otrzymał stypendium polskiego rządu na studia w warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina, gdzie przez pięć lat
kształcił się pod kierunkiem prof. Stanisława Wisłockiego . W 1983 roku został laureatem i otrzymał nagrodę dla najmłodszego finalisty
Ili Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Brał udział w letnim kursie dyrygenckim prowadzonym przez Franco Ferrerę w Sienie we Włoszech, został także finalistą Międzynarodowego Konkursu Radia i Telewizji w Budapeszcie.
W latach 1983-1992 był dyrygentem Warszawskiej Opery Kameralnej, a w latach 1992-1994 dyrektorem artystycznym Opery Wrodawskiej . W 1995 roku został zaproszony przez Operę Nova w Bydgoszczy do realizacji Die Zauberflure W. A. Mozarta. W latach 19941997 był dyrektorem artystycznym Filharmonii Koszalińskiej, a w latach 1995-1997 dyrektorem artystycznym Opery Krakowskiej, gdzie
m.in. przygotował premierę Skrzypka na dachu J. Bocka. W latach 1997-2000 współpracował z Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie, gdzie przygotował premiery Księżniczki czardasza E. Kalmana oraz Wesolej wdówki F. Lehara.
Od 1998 roku współpracuje z Belgradzką Operą Kameralną . W 2000 roku został konsultantem muzycznym i pierwszym dyrygentem gościnnym Gliwickiego Teatru Muzycznego. Jako kierownik muzyczny zrealizował tam spektakle: Ptasznik z Tyrolu K. Zellera w 2000 r.,
Oklahoma! R. Rodgersa (polska prapremiera) w 2001 r. i Księżniczka czardasza w 2002 r. Od 2003 r. jest tu również kierownikiem muzycznym musicalu Zorba J. Kandera. Od 2000 r. jest dyrektorem Warszawskiej Filharmonii Młodzieżowej, a od 2005 roku dyrektorem artystycznym Filharmonii Koszalińskiej. Od 1983 roku gościnnie występuje prawie we wszystkich filharmoniach w Polsce. Współpracuje z takimi orkiestrami, jak NOSPR czy Sinfonia Varsovia. Dokonał wielu nagrań dla radia i telewizji, w Polsce i na świecie . Brał udział w licznych
tournees i festiwalach z polskimi zespołami w całej Europie i w Japonii. Koncertował w większości krajów Europy, w Libanie i w Ameryce Południowej . W ostatnich latach prowadzi intensywną działalność w Hiszpanii, gdzie przygotowuje i dyryguje premierowymi spektaklami w takich teatrach jak: Teatra de la Zarzuela w Madrycie, Teatra Arriaga de Bilbao i Gran Teatra de Cordoba. Ma w swym dorobku
realizację około 40 dzieł operowych i baletowych, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem świata muzycznego.

Henryk Konwiński

Ryszard Melliwa

Barbara Stanisz

Scenograf. grafik. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki oraz Studium Podyplomowego Scenografii tej
uczelni. Zrealizował około 120 scenografii i dekoracji wnętrz w spektaklach teatralnych, telewizyjnych i w filmach . Współpracował jako scenograf m.in. z Teatrem Narodowym w Warszawie (Proces F. Kafki w reż. B. Michalika), Starym Teatrem w Krakowie (Pamiętnik
wariata F. Dostojewskiego w reż . P. Szczerskiego, Wdowy S. Mrożka w reż. A. Polony i J. Opalskiego, Twórcy obrazów P. Enquista w reż.
K. Kutza, Damy i huzary A. Fredry w reż. K. Kutza), Teatrem Sląskim w Katowicach (Marmur J. Brodskiego w reż . B. Taszy), Teatrem Muzycznym w Gdyni (Me and My Girl N. Gaya w reż . J. Gruzy), Teatrem Muzycznym w Poznaniu (Student żebrak K. Milłóckera w reż.
D. Kustosika, My Fair Lady F. Loewego w reż. D. Kustosika). Operą Krakowską (Czlowiek z La Manchy M. Leigha w reż. S. Zajączkow
skiego, balet Światy równolegle M. Myśliwiec) i Teatrem STU w Krakowie (Pan Twardowski W. Jasińskiego i J. Grzywacza w reż.
K Jasińskiego, Czekając na Godota S. Becketta w reż. K. Jasińskiego, Labirynt F. Arabala w reż . A. Berengera). W spektaklach Teatru Telewizji współpracował m.in. z Kazimierzem Kutzem i Jerzym Stuhrem. Jako scenograf był realizatorem takich filmów, jak: Spis cudzołoż
nic J. Stuhra, Usra Schindlera S. Spielberga (dekoracje wnętrz). Zakochany aniol A. Więcek i Karol - afowiek, który zostal papieżem
G. Battiato (dekoracje wnętrz). Współpracuje też z Andrzejem Wajdą. Jest członkiem założycielem Polskiej Akademii Filmowej oraz
Stowarzyszenia Międzynarodowe Sezony Teatralne i Baletowe. Wykłada na Wydziale Scenografii krakowskiej ASP. Kraina u1miechu to
jego pierwsza realizacja w Gliwickim Teatrze Muzycznym.

Pedagog, wokalistka, chórmistrz i dziennikarka. Studiowała na Uniwersytecie Wrodawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. W tym czasie zdobyła również wykształcenie muzyczne. Swoją karierę zawodową rozpoczęła
w krakowskim Teatrze Muzycznym. Później pracowała w Państwowej Operze Śląskiej w Bytomiu, a następnie w Państwowym Zespole
Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze''. Najdłużej pracowała w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk", gdzie pełniła funkcję solistki, asystentki
i pedagoga. Kierownik chóru Gliwickiego Teatru Muzycznego, gdzie jako chórmistrz zrealizowała Carmen G. Bizeta, Wiedeńską krew
i Zemstę nietoperza J. Straussa, Kota w butach M. Rosińskiego i A. Hundziaka, Hello, Dolly! J. Hermana, Kwiat Hawaii P. Abrahama oraz
koncerty Wiedeń moich marzeń, Europa moich marzeń i Batuta, frak i elegancja.

Tancerz, choreograf i reżyser. Debiutował jako tancerz na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu . Pełne kwalifikacje zawodowe zdobył
w Państwowej Szkole Baletowej w Warszawie. Tańczył z takimi gwiazdami baletu, jak: Olga Sawicka. Barbara Karczmarewicz, Anna
Deręgowska, Władyslaw Milan, Edmund Koprucki. Pracował pod kierunkiem tak wyśmienitych balemistrzów, jak: Feliks Parnell.
Stanisław Miszczyk, Eugeniusz Papliński, Jerzy Gogół, Teresa Kujawa, Witold Borkowski i Conrad Drzewiecki. Jako choreograf
zadebiutował w studenckim Teatrze Nurt, gdzie, współpracując z reżyserem Januszem Nyczakiem, zrealizował prapremierę Operetki
W. Gombrowicza. Współpracował z Telewizją Poznańską i Operą Bałtycką. następnie osiadl na Sląsku . W 1971 roku Nocą Walpurgii
w Faukie Gounoda rozpoczął współpracę z ówczesnym dyrektorem Opery Śląskiej Napoleonem Siessem. To przedstawienie otrzymało
najwyższe ogólnopolskie oceny, podobnie jak zrealizowana w tym samym zespole Aida. Jako choreograf pełnospektaklowego baletu
zadebiutował na scenie Opery Śląskiej przedstawieniem Stworzenie 1wiata z muzyką A. Pietrowa. Zaistn iał również wtedy jako reżyser
operowy - twórca cieszącej się przez długie lata powodzeniem, melodramatycznej Traviaty i demonicznej Salome. Pierwszy okres
pobytu w Bytomiu zaowocował podróżami stypendialnymi i cennymi laurami, w tym nagrodą na I Ogólnopolskim Konkursie
Choreograficznym w Łodzi. Konwiński podróżował do Addis Abeby i Hawany, gdzie spotkał się z Alicją Alonso. Przebywał na
stypendium w Het Nationale Ballet w Amsterdamie i w Nederlands Dans Theater (Haga). Uczestniczył w pracach zespołu Bejarta
w Brukseli, doskonalił swój warsztat w Petersburgu i w Indiach. W 1978 roku wrócił do Poznania. Z tego czasu na szczególną uwagę
zasługuje zrealizowany przez niego spektakl Romeo i Julia Prokofiewa, z udziałem Olgi Kozimali w roku tytułowej. W 1981 roku wrócił
na Sląsk. Jego najważniejsze choreografie w tym czasie to: Pan Twardowski i Córi<a tle strzeżona w Operze Śląskiej, a także Skrzypek
na dachu, Cabaret, Pocalunek kobiety-pająka, The Rocky Horror Show i Dyzma w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, Evita w Teatrze
Muzycznym w Gdyni, Kordian, Iwona, księżniczka Burgunda i Operetka w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu oraz Krzesla w Teatrze Śląskim
w Katowicach. Jego praca nad spektaklami nie zawsze ogranicza się do opracowania choreografii, jest często współautorem ich
koncepcji reżyserskich . Ostatnie zrealizowane przez niego spektakle to m. in.: Student żebrak. Don Kichot, Aida, Wesoła wdówka,
Muzeum histeryczne Mme Eurozy i Cosi fan tutte w Operze Śląskiej, Gioconda w Operze Wrodawskiej, Halka w Operze Krakowskiej
i Manekin, czyli Kochanek Hitlera w Teatrze Śląskim . W 2001 roku w Gliwickim Teatrze Muzycznym jako reżyser i choreograf zrealizował
polską prapremierę musicalu Oklahoma!. Swoją pierwszą nagrodę „Złota Maska" otrzymał za reżyserię i choreografię Hrabiny Maricy
na deskach Operetki Sląskiej (1990 r.).

na ustach zjawia się w salonie ów ktoś, czyli chiński
poseł, książę Su-Czang. Przysłał hrabiance prezent starożytny posążek Buddy - i chce się dowiedzieć. czy
piękna arystokratka go przyjęła. Liza odwdzięcza się
egzotycznemu kawalerowi poczęstunkiem. Herbatka
sam na sam to przecież idealny sposób na pogawęd
kę, łączący dwie, zdawałoby się, tak odmienne kultury. 'fymczasem wieść o flircie hrabianki z księciem
szybko rozchodzi się po wiedeńskich kręgach towarzyskich. Wszystkie damy aż się palą, by poznać tajemniczego Chińczyka. Ulatwia im to hrabia Lichtenfels, który prezentuje wszystkim swojego gościa. Gdy
z drzew opada kwiat jabłoni ... - rozpoczyna tęskną
pieśń książę, natychmiast oczarowując wiedenki
i udowadniając im, iż sztuka flirtu tak naprawdę
została wynaleziona w Chinach. Ale oto do księcia
podchodzi lokaj, wręczając mu depeszę . Su-Czang
zostaje wezwany do ojczyzny. Książę nie może odmówić wykonania rozkazu. W czasie pożegnania z Lizą
dzieje się coś niezwyklego - oboje wyznają sobie miłość i ku zaskoczeniu i radości Su-Czonga hrabianka
postanawia udać się z ukochanym do Chin.

w glowie młodziutkiej Mi - to z nim księżniczka grała
w tenisa . Moja miłość, twoja miłość - śpiewnie przedyskutowują pewne aspekty różnic kulturowych swoich światów .. . 'fymczasem Czang postanawia rozmówić się ostatecznie z Su-Czongiem. Udaje mu się u~
skać od niego zgodę na tradycyjne poczwórne mał
żeństwo. Książę decyduje się ulec, przyrzeka sobie
jednak, iż prawdziwą jego żoną będzie tylko Liza.
Twoim jest serce me .. . - śpiewa, myśląc o niej. Hrabianka spotyka Gucia , który wyjawia jej dworską tajemnicę Poliszynela. Jak się okazuje, Liza wcale nie
była szczęśliwa w Chinach. Krępowały ją surowe obyczaje, przerażał chłód, z jakim witał ją dwór. Do tej
pory przed ucieczką powstrzymywała ją jedynie miłość do Su-Czonga. Skończy! się sen ... - śpiewa na
wieść o planowanej zdradzie małżonka . Szybko wyjawia księciu swój zamiar - opuszcza Chiny. Książę wybucha gniewem - tu, na Dalekim Wschodzie, to on
jest władcą i to jemu należy się podporządkować. To
od jego decyzji zależy los Lizy. Hrabianka nie wierzy,
że Su-Czang mógłby się uciec do groźby i powstrzymać ją od wyjazdu .. .

Akt II

Akt III

W pałacu Su-Czonga w Chinach odbywa się wielka
Stryj i opiekun księcia Czang w imieniu
ojczyzny dziękuje posłowi za wierną służbę i wręcza
mu wielkie państwowe wyróżnienie - Żółty Kaftan.
Pod koniec fety do sali wbiega Mi - siostra księcia . Ma
na sobie europejski strój do gry w tenisa. Czang wybucha gniewem - członkini chińskiego domu panujące
go nie wypada biegać po pałacu w krótkiej spódniczce. Mi przeprasza stryja - to jej nowa przyjaciółka i europejska żona księcia, Kwiat Lotosu. nauczyła ją gry,
dzięki czemu wreszcie na dworze przestało być nudno. Czang karci nie tylko księżniczkę. surowym tonem
zwraca się również do Su-Czonga, przypominając mu
o nakazanym przez tradycję starożytnym obyczaju książę powinien poślubić cztery dziewice, pochodzą
ce z najlepszych chińskich arystokratycznych rodów.
Książę bagatelizuje napomnienia stryja - przecież ma
już żonę, którą w dodatku kocha z całego serca. Kto
dal nam klucze do mi łości bram - śpiewa po chwili.
wpatrując się w piękne oczy małżonki. Wchodzi Mi.
przebrana już w sztywny chiński strój. Marzy o Salonie
mody - oczywiście europejskiej, mniej krępującej ruchy i o wiele bardziej eleganckiej niż chińska. Ale oto
w pałacu pojawia się niespodziewany gość . To Gucio.
który w Wiedniu usychał z tęsknoty za Lizą. wykorzystał więc wszystkie .możliwe i niemożliwe protekcje"
i wystarał się o stanowisko attache wojskowego przy
ambasadzie w Chinach. Strzegący wejścia do pałaco
wych komnat Eunuch przekazuje mu ciekawe wieści
- w pałacu wszyscy poza Lizą wiedzą, iż Su-Czang
musi pojąć za żony cztery chińskie arystokratyczne
dziewice. Przystojny oficer zdążył już nieco zawrócić

Sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana. Po
nieudanej próbie ucieczki Lizy Czang wpada we
wścieklość . Podsyca gniew i zazdrość Su-Czonga. Mi
wyjawia hrabiance plany stryja księcia - chce on wywieźć Lizę do dalekiego zamku na północy kraju, tak
by słuch o niej zaginął. Jednak pechowa Europejka
ma jeszcze jednego sojusznika. Gucio organizuje drugą próbę ucieczki. Przekupuje strażników i Eunucha.
Kochankom pomaga Mi - nieco wbrew swemu czułe
mu serduszku, bo przecież pokochała Gucia. Wzrusza
ją jednak rozkwitła nagle miłość Lizy i porucznika. Że
gna się z Guciem, na jego komplementy odpowiadając dziecięcą piosenką Zig, zig, zig. Kochankowie odchodzą. Nie udaje im się jednak dotrzeć zbyt daleko.
Szybko muszą zawrócić, bo ich droga ucieczki została
już obstawiona przez straże . Mi wskazuje im tajemne
przejście przez świątynię - wciska guzik w ścianie.
dzięki czemu otwiera się w niej przejście. Tam jednak
stoi Su-Czang, który przejrzał zamiary spiskowców.
Zrezygnowana Liza oddaje się w ręce księcia. Ten zrozumiał już, że jego małżeństwo z europejską piękno
ścią z góry było skazane na niepowodzenie. Kocha Lizę, zdaje sobie jednak sprawę . że hrabianka nie moglaby być w Chinach szczęśliwa. Zwraca jej wolność
i pozwala odejść z Guciem. Liza i porucznik znikają
w dali. Na ustach Su-Czonga b ł ąka się uśmiech .•Ty uśmiechasz się" - dziwi się Mi, .Uśmiech na ustach,
na dobre i na zie .. ." - odpowiada Su-Czang, po raz
kolejny zdradzając chińską receptę na walkę z przeciwnościami losu.

uroczystość .
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