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Z wielką radością oddajemy Państwu naszą najnowszą 
produkcję - operetkę Franza Lehara Hrabia Luxemburg. 
Dzieło to podtrzymuje tradycję wystawiania przez Teatr 
Muzyczny klasycznych spektakli operetkowych. Po premie
rach operowych Traviaty (listopad 2008), Małego Czaro
dziejskiego Fletu (czerwiec 2009) oraz spektaklu baletowego 
Nie tylko jezioro łabędzie (październik 2009), a także kon
certów (Koncert kolęd, cykl Kameralnych spotkań z gwiazda
mi Teatm Muzycznego) wystawiamy jedną z najbardziej 
znanych, klasycznych, ale i jednocześnie najciekawszych pod 
względem muzycznym operetek Lehara. 

Jestem przekonany, że ta realizacja, tak jak wszystkie 
poprzednie premiery, zyska Państwa uznanie i będzie 

cieszyła się równie wielką popularnością. Klasyczne podej
ście do libretta z jednej strony oraz reżyserski zabieg polega
jący na zmianie czasu akcji z drugiej, mają zapewnić temu 
wystawieniu wierność pierwotnemu pomysłowi, ale jedno
cześnie wnieść powiew świeżości do spektaklu. Samo libret
to, osnute na kanwie autentycznych wydarzeń, skrzy się 

humorem i niezwykłymi zwrotami akcji. Realistyczne deko
racje i piękne stroje podkreślają przepych - tak charaktery
styczny dla operetek - i pozwalają nam przenieść się na te 
kilka godzin w zupełnie inny - prawie bajkowy - świat 

i oderwać się od kłopotów dnia codziennego. Bo taka jest 
właśnie rola operetki. 

Jak zwykle podkreślam, że wystawienie premiery jest 
możliwe dzięki pracy wszystkich pracowników naszego 
Teatru. Zwraca na to uwagę Judi Dench w tegorocznym 
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orędziu na Międzynarodowy Dzień Teatru pisząc: „Przedsta
wienie to efekt zbiorowego wysiłku . Na pierwszym planie 
zna jduj ą się aktorzy, ale za nimi kry je s i ę ogromna grupa 
ludzi, których nie widać. Są niemniej ważni, a ich umiejęt
ności niezbędne są dla realizacji widowiska. Oni także maj ą 

udz i ał w sukcesach i triumfach, gdy te szczęśliwie się zda
rza j ą" . I tym wszystkim, którzy do realizacji tej premiery się 
przyczynili - dziękuję. 

Na leży również wspomnieć o tych, którym zawdzię
czamy fun dusze na codzienne funkcjonowan ie Teatru -
Organizatorowi czyli Urzędow i Marszałkowskiemu Woje
wództwa Lubelskiego i sponsorom. Pamiętam w podzię

kowaniach również o tych, którzy pomagają nam 
w budowaniu wizerunku, dzięki którym Państwo jesteśc i e 

na bieżąco informowani o naszej działalności - mediom. 

Przede wszystkim zaś dziękuj ę Państwu - naszym wi
dzom. To dzięki Wam, którzy odwiedzacie nas tak tłumnie, 
każdy z wystawianych spektakli staje się dl a nas małym 
świętem. Nic, tak jak pełna po brzegi sala, nie wywołuje 
w nas poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Drodzy 
Widzowie to Wy nas motywujecie do dalszej ciężkiej co
dziennej pracy. Tak na scenie, jak i na jej zapleczu. 

Krzysztof Kutarski 
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W 1995 r. ukończył studia na wydziale Wokalno
Aktorskim Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Debiutował 
partią Eisensteina w Zemście nietoperza]. Straussa w Hano
werze (1995), w której to potem operetce występował aż 
osiem razy! W sezonie 1995/96 został solistą Teatru Muzycz
nego w Łodzi. W latach 1996-2004 był solistą Teatru 
Muzycznego we Wrocławiu. W 2004 r. został pierwszym 
solistą Teatru Muzycznego w Lublinie, gdzie kreuje główne 
partie operowe i operetkowe. 

W swoim dorobku artystycznym wykonał wiele partii 
operowych, m.in.: Nabucco, Traviata, Aida G Verdiego, Lata
jący Holender R. Wagnera, Carmen G. Bizeta, Czarodziejski 
Flet W. A. Mozarta, Straszny Dwór S. Moniuszki, Sprzedana 
Narzeczona B. Smetany i inn e. Jest również odtwórcą 

głównych partii wielu operetek, takich jak: Zemsta nieto
perza, Baron cygański, Wiedeńska krew ]. Straussa, Hrabia 
Luxemburg, Kraina uśmiechu, Wesoła wdówka F. Lehara, 
Księżniczka czardasza E.. Kalmana i wielu innych. 

Od 2000 r. współpracuje z niemieckimi teatrami 
w Solingen i w Gummersbach, gdzie śpiewa premiery opero
we i operetkowe takie jak: Baron cygański, Student żebrak 
czy Sprzedana narzeczona. Koncertuje również poza grani
cami kraju, między innymi w Niemczech, Belgii, Szwajcarii, 
Norwegii, Portugalii i na Ukrainie. W latach 2003-2006 
odbył wiele zagranicznych toumees, odwiedził m.in . 
Włochy, Kanadę, USA oraz Holandię. 

Od 2008 r. pełnił funkcję pełnomocnika dyrektora 
naczelnego do spraw artystycznych. W tym samym roku 
zadebiutował również jako reżyser operetki Zemsta nieto
perza. Od 2009 r. pełni funkcję Dyrektora Artystycznego 
Teatru Muzycznego w Lublinie. 
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W 1992 r. ukończył dyrygenturę w Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie profesora 

Bogusława Madeya. Swoje)wniejętności dyrygenckie doskonalił 
u tak.ich mistrzów jak P3' Henryk Czyż i Jerzy Maksymiuk. Od 
1992 r. był asystentem, a następnie dyrygentem w Operze 
Bałtyckiej w Gdańsku i w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Przygo

tował tam kilka znaczących premier i wznowień, m.in.: jaś 
i Małgosia E. Humperdincka, Coppelia L Delibesa, Aida 
G Verdiego (współpraca muzyczna), Zemsta nietoperza]. Straus
sa (współpraca muzyczna), Cabaret ]. Kandera w reż. Jerzego 
Stuhra. W swoim dorobku artystycznym posiada również nagra
nia telewizyjne: gala Wielka sława to żart oraz płyty CD Wielka 
Gala Operowa - Bierdiajew in memoriam. 

Współpracował z czołowymi teatrami operowymi, muzycz
nymi i filharmoniami, m.in.: z Operą Krakowską, Teatrem 
Wielkim w Łodzi, Teatrem Muzycznym w Gdyni oraz Teatrem 
Muzycznym Roma w Warszawie, w którym to stworzył od pod
staw zespół orkiestrowy, stawiając go pośród najlepszych 
w Polsce. W 1998 r. był dyrektorem artystycznym Filharmonii 
Koszalińskiej, a jednocześnie od 1999 r. pełnił funkcję dyrekto
ra naczelnego i artystycznego Płockiej Orkiestry Symfonicznej, 
z którą koncertowali najwybitniejsi soliści instrumentaliści 

i wokaliści z kraju i z zagranicy: Od 2002 r. jest związany 
z Teatrem Muzycznym w Lublinie, gdzie wprowadził do reper
tuaru oprócz dzieł operetkowych także operę i balet. W tym cza
sie współpracował również z Operą Bałtycką, Filharmonią 

Krakowską, Teatrem Muzycznym w Poznaniu i Polską Orkiestrą 
Radiową. Dyryguje muzyką symfoniczną, oratoryjną, operową, 
operetkową, musicalową, filmową i rozrywkową. 

Obecnie pełni funkcję kierownika muzycznego Teatru 

Muzycznego w Lublinie. 
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W 1975 r. ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie na 
Wydziale Instrumentalnym, a w 1978 r. w klasie dyrygentury 
wybitnego dyrygenta - prof. Bohdana Wocliczk.i koncertem dyplo
mowym w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Swoje umiejęt

ności doskonalił w Weimarze na mistrzowskim kursie dla 
młodych dyrygentów, w klasie prof. Kurta Masura. 

Jako dyrygent debiutował w 1978 r. w Teatrze Wielkim w 
Łodzi operą La Traviata G Verdiego. W latach 1979-1981 praco

wał jako dyrygent w Operetce Warszawskiej. W 1982 r. podpisał 
kontrakt jako dyrektor artystyczny Orkiestry Symfonicznej w 
Bogocie (Kolumbia). Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrekto
ra artystycznego Opery w Bydgoszczy. W 1985 r. wyjechał na kon

trakt do Turcji, gdzie był I Dyrygentem Opery w Izmirze i reali
zował tak.ie przedstawienia jak: Madame Butterfly G Pucciniego, 
Napój miłosny G Donizettiego oraz balet Coppelia L Delibesa. 

W 1995 r. objął stanowisko dyrektora artystycznego Opery 
Bałtyckiej, gdzie zrealizował wiele znaczących premier: opery -
Tosca G Pucciniego, Cyrnlik sewilski G Rossiniego, Fidelio L van 
Beethovena, Straszny dwór S. Moniuszki oraz operetki Zemsta 
nietoperza]. Straussa i Weso/a wdówka F. Lehara. 

Od roku 1999 był dyrektorem artystycznym Teatru Muzy

cznego w Łodzi. W 2004 r. dyrygował w Królewskim Teatrze de la 
Monnaie w Brukseli podczas galowego koncertu pod auspicjami 
Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, 

w którym wzięli udział Małgorzata Walewska, Dariusz Stachura 
i orkiestra Teatru Muzycznego w Łodzi. W 2006 r. zrealizował na 
specjalne zamówienie niemieckiej agencji artystycznej operę Cza

rodziejski flet W A. Mozarta, którą dyrygował przeszło 30 razy 
podczas kolejnego tournee teatru po Niemczech. 

Współpracuje z większością filharmonii w Polsce. Obecnie 
również pełni funkcję dyrygenta Teatru Muzcznego w Lublinie. 

. .. 
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Ukończyła Państwową Szkołę Baletową im R. Tur

czynowicza w Warszawie. Następnie rozpoczęła pracę w 

Państwowym Zespole Pieśni i Tańca MAZOWSZE. Dalszy 

rozwój spowodował przejście do Teatru Wielkiego w 

Warszawie. Z tego okresu ceni udział w takich spektaklach 

jak: jezioro łabędzie, Bits and Pieces, Three Pieces Hansa van 

Mannena i Don juan M. Bejarta. 

Należała do premierowej obsady musicalu Metro, 
z którym występowała na Broadwayu w Nowym Jorku. 

Wraz z mężem Jackiem Badurkiem pracowała nad komer

cyjnymi eventami i programami dla telewizji, m.in.: Teraz 
Polska, Sportowcy Dzieciom, Sylwester w TVPl, festiwale 

w Opolu i Sopocie, Trafiony-Zatopiony, jaka To Melodia. 
Studentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina 

w Warszawie na Wydziale Edukacji Muzycznej, specjalizacja 

- pedagog baletu. 

Jest współchoreografem takich tytułów jak: dla Teatru 

Roma - Grease, Musicale ach te musicale, Koty, Akademia 
Pana Kleksa (reż. W Kępczyński), dla Teatru Dramatycznego 

- jak wam się podoba (reż. P. Cieślak), Ptaszek Zielonopióry 
(reż. P. Cieplak), dla gliwickiego Teatru Muzycznego -

42-street (reż. E. Sart), Carmen (reż. P. Szkotak), dla Teatru 

Narodowego - Błądzenie wg Gombrowicza (reż. ]. Jarocki), 

dla Opery Krakowskiej - Loteria na mężów (reż. ]. Opalski), 
dla Teatru Komedia - Oto idzie panna młoda (reż. G. Chrap

kiewicz). 

Od 2009 r. pracuje jako samodzielny choreograf. 

Pracowała także przy Kopciuszku S. Prokofiewa oraz przy 

koncercie Sylwestrowo-Noworocznym 2009/2010 w Operze 

Nova. 

····· ········································· 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, od 
1988 r. związana z Operą Wrocławską. 

Projektowała kostiumy do wszystkich części tetralogii 

R. Wagnera Pierścień Nibelunga w reżyserii HP. Lehmanna, super

produkcji Borys Godunow M. Musorgskiego, baletów jezioro 
łabędzie i Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego, Figle szatana A. 
Mlinchheimera, S. Moniuszki i R. Augustyna, Rękopis znaleziony 
w Saragossie R. Augustyna, Don Kichota L A. Minkusa i operetki 

Zemsta nietoperza ]. Straussa. Ostatnimi realizacjami Małgorzaty 

Słoniowskiej w Operze Wrocławskiej są kostiumy do oper Raj 

utracony K Pendereckiego oraz Q/xJwieści Hoffmanna J. Offenbacha. 

Uznanie przyniosły artystce również scenografie zrealizo

wane w innych teatrach w kraju i za granicą, do takich przedsta

wień jak, m.in.: Szeherezada M. Rimskiego-Korsakowa, Hello 
Dolly]. Hermana, Peer Gynt E. Griega, La serva padrona G B. Per

golesiego, Symphonie fantastique H Berlioza, a także scenografia 

do filmu telewizyjnego Gwiazda w reżyserii S. Szlachtycza. 

Projektowała kostiumy do oper: Straszny dwór S. Moniuszki 

dla Opery Lwowskiej i Teatru Muzycznego w Lublinie, Impresario 
w opałach D. Cimarosy dla Teatru Wielkiego w Łodzi, jak również 

Kau,'Cllera srebrnej róży R Straussa dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku. 

W lutym 2008 r. we wrocławskim Ran1szu prezentowano wys

tawę artystki zatyrułowaną Kostiumeria, a w listopadzie kostiumy, 

ze spektakli Kantaty]. S. Bacha, Czerwony kapturek]. Pauera i Dzia
dek do orzechów P. Czajkowskiego wystawione zostały podczas 

Gali Międzynarodowego Konkursu Off Fashion w Kielcach. 

W grudniu tego samego roku w Centrum Scenografii Polskiej w Ka

towicach czynna była ekspozycja W przestrzeni Uniwersum/w labi
ryruie śmierci - inscenizacje plastyczne oper K Pendereckiego, podczas 

której można było oglądać kostiumy zaprojektowane przez artystkę 
do wrocławskiej inscenizacji Raju utraconego K Pendereckiego. 

. .· ; .. ·· ... .. 
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Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie w klasie fletu Zbig
niewa Szeli. W 2007 r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię 
Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie, Filię w Białymstoku 
(specjalność: flet w klasie ad Krystyny Gołaszewskiej i specjal
ność: dyrygentura chóralna w klasie prof. Bożenny Sawickiej). 
Uczestniczka licznych kursów mistrzowskich, zarówno fle
towych (ro.in. u Miriam Nastasi, Hansa Martina Zilla, Janosa 
Balinta, Elżbiety Dastych-Szwarc, Urszuli Janik, Cezarego 
Traczewskiego) jak i wokalnych (ro.in. u Olgi Pasiecznik, 
Andrzeja Leonarda Mroza, Urszuli Kryger). 

Wielokrotna laureatka ogólnopolskiego konkursu na 
najlepszego studenta RP Primus Inter Pares (w 2006 r. otrzymała 

I nagrodę w kategorii ,,Artysta"), otrzymała również Stypendium 
Ministra Kultu.ry za wyróżniające wyniki w nauce. W 2006 r. 
zajęła II miejsce w N Konkursie Młodych Chórmistrzów. 

Przez wiele lat współpracowała z Chórem i Orkiestrą Opery 
i Filharmonii Podlaskiej, Białostockim Chórem Kameralnym 
Cantica Cantamus, Orkiestrą Kameralną Academia Sinfonica, 
chórem żeńskim Schola Cantomm Bialostociensis, Polskim 
Chórem Pokoju, Orkiestrą Polskiego Chóru Pokoju. W 2007 r„ 
wraz z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej wykonała 
Koncert C dur na flet piccolo i orkiestrę Antonia Vivaldiego. 
Obecnie związana jest z Teatrem Muzycznym w Lublinie, gdzie 
gra w orkiestrze na flecie, a od września 2009 r. pełni funkcję 
p.o. kierownika chóru. Koncertuje i nagrywa płyty w duecie fle
towo-harfowym Duo Serenite ]est korepetytorem i specjalistą od 
emisji głosu w Chórze Akademickim Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie i nauczycielem klasy fletu w Szkole 
Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Lublinie. fjjl DiJ POL-SKONE„ 

~ DRZWI I OKNA 
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•~dy w kwietniu 2008 '· debiutow,łem j'ko 
.J · · reżyser, realizując na scenie naszego Teatru 
~ · Muzycznego Zemstę nietoperza Johanna Straus-
sa, mówiłem, że mam wyjątkowy sentyment do tej 
operetki. W 1995 r. rozpocząłem od niej swoją karierę na 
scenie, a w trakcie mojej dalszej drogi artystycznej brałem 
udział w siedmiu realizacjach arcydzieła wiedeńskiego 

kompozytora. Takie doświadczenie sprawiło, że zapragną
łem zrealizować własną wizję Zemsty nietoperza. 

Z Hrabią Luxemburgiem jest inaczej. O podjęciu tego 
wyzwania zadecydowały inne względy. W przeciwień

stwie do operetki Straussa zetknąłem się z Hrabią Luxem
burgiem tylko raz i to na początku swojej kariery 
zawodowej, w sezonie '96/97 w Teatrze Muzycznym -
Operetce Wrocławskiej. Spotkanie z muzyką Lehara 
wywarło na mnie niezapomniane wrażenie za sprawą 

potoczystości frazy, symfonicznego traktowania partii 
orkiestry, nowatorskich i częstych modulacji, tonacji 
i rytmu, które w odważny sposób dopełniają i podkre
ślają dramaturgię tej pozycji. 

Początkowo chyba każdy z artystów, zapoznając się ze 
swoją partią ma wrażenie pewnej niekompletności i ato
nalności muzyki Lehara. Dopiero później, gdy następuje 
połączenie głosów solistycznych i chóru z partią orkiestry 
przekonujemy się z jak wielką jakością muzyczną mamy 
do czynienia. Nie jest to z pewnością operetka składająca 
się wyłącznie z prostych walczyków, a orkiestry nie 
sprowadzono tu tylko do roli akompaniamentu. Wręcz 
odwrotnie - rozbudowana w swojej strukturze i fakturze 
stanowi z głosami śpiewaków nierozerwalną, dopełnia-

... 
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jącą się muzycznie całość. Odnajduję w muzyce Hrabiego 
Luxemburga wielką inspirację twórczością Giacomo 
Pucciniego, z którym zresztą Lehar był w przyjaźni. 

To owa niepospolita muzyka sprawiła, że postano
wiłem podjąć próbę realizacji tego dzieła, które uważam 
swoim skromnym zdaniem za najpiękniejszą operetkę 

tego kompozytora. Zachv.'Yca mnie bardziej niż Kraina 
uśmiechu czy Wesoła Wdówka, mimo, iż ta ostatnia stała 
się komercyjnym sukcesem węgierskiego kompozytora 
i takim pozostaje do dnia dzisiejszego. 

Przez ostatnie lata będąc w naszym teatrze nieformal
nym doradcą poprzednich dyrekcji, namawiałem je 
serdecznie, by zdecydowały się na ten tytuł. Z takich czy 
innych względów do tego nie dochodziło. Teraz jako 
Dyrektor Artystyczny, mający wpływ na kształt artysty
czny teatru, postanowiłem zachęcić dyrekcję do pochy
lenia się nad tym tytułem. 

Z czasem pojawiło się też inne wyzwanie. Okazało 
się, że Hrabiego Luxemburga nie posiada w swoim reper
tuarze żaden teatr muzyczny czy opera w Polsce. Nie dość 
tego - ostatnia realizacja miała miejsce jeszcze w XX wieku! 
Według Polskiego Wortalu Teatralnego e-teatr.pl premiera 
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu odbyła się w 1999 r. 

Wyzwanie stało się zatem jeszcze większe. 
To zastanawiające czemu tak długo nikt nie sięgnął 

po tę pozycję. Będę się upierał, że głównym powodem 
jest wysoko ustawiona poprzeczka, która wymaga od 
wykonawców bardzo dużych umiejętności. Trudności 

jakie stawia partytura i libretto wymuszają konieczność 
dysponowania bardzo sprawną orkiestrą, zespołem chóru 
i baletu, a nade wszystko solistami, gdzie główne role 
muszą być obsadzone głosami o dramatycznym zabarwie
niu. Z satysfakcją stwierdzam, że jesteśmy w stanie 
zmierzyć się z tym zadaniem z otwartą przyłbicą . Efekt 
ocenicie Państwo sami, ale jestem dziwnie spokojny, że 
Teatr Muzyczny w Lublinie ze stworzonym obecnie 
zespołem artystycznym sprosta temu wyzwaniu. 

Również warstwa tekstowa Hrabiego Luxemburga 
stała się dla mnie bardzo kusząca. Plejada wielobarwnych 
postaci i ciekawa intryga, implikują ciąg przezabawnych 
zdarzeń i interesujących zwrotów akcji. Główny temat 
miłości - bez którego nie istnieje żadna operetka - potrak
towany jest bardzo poważnie i serio. Uczucie jest tu 
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prawdziwe i bolesne, co podkreśla intensywna i drama
tyczna muzyka. Bohaterowie przeżywają swoje dramaty 
i rozterki, przeplatane akcentami komediowymi. W tej 
opowieści każdy chce być kochany, choć każdy dąży do 
tego celu inną drogą. 

Aby uwypuklić akcję i podkreślić rys postaci kome
diowych - szczególnie tych o niemiecko brzmiących 

nazwiskach - przeniosłem akcję naszej operetki z lat 
1909-1910 do czasów okupacji niemieckiej Francji, czyli 
do początku lat czterdziestych ubiegłego wieku. Cała 

intryga staje się bardziej \.yyrazista i dostaje wiele nowych 
znaczeń. Realizacyjnie nie zaplanowaliśmy żadnych 

dosłowności . Wystarczy pojawienie się kilku postaci 
w mundurach zaprojektowanych w kontekście delikatnej 
symboliki, raczej kompilacje mundurów różnych niemiec
kich formacji. Umiejętność śmian ,ia się z dystansem 
z ciężkich czasów wojny zaczerpnąłem z popularnego 
brytyjskiego serialu 'Al/o 'Al/o! Jednak tak naprawdę 
śmiejemy się z ludzkich postaw uosobionych w bohate
rach Hrabiego Luxemburga. 

Wyraziłem już wiarę w zespół wykonawców pracują
cych tym razem pod kierownictwem muzycznym Jacka 
Bonieckiego, przy współpracy Andrzeja Knapa. Do współ
pracy scenograficznej zaprosiłem znaną już z realizacji 
Strasznego dworu i Zemsty nietoperza wybitną polską 

artystkę Małgorzatę Słoniowską. Po raz pierwszy w lubel
skim Teatrze Muzycznym stroną choreograficzną zajmie 
się Iwona Runowska, choreograf i tancerka Teatru Roma 
w Warszawie, między innymi autorka tanecznych 
układów do słynnego, odnoszącego ogromne sukcesy 
musicalu Koty. 

Mam ogromną nadzieję, że nasza realizacja słynnej 
operetki Franza Lehara przypadnie Państwu do gustu. 
Życzę miłej zabawy i wielu wzruszeń . 

Tomasz Janczak 

.······················· ··. ·· .. 
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'
łeśli powiada się, że Johann Strauss syn, Franz von 
I J Suppe i Karl Millocker to kompozytorzy reprezen
J tanci Złotej Epoki operetki wiedeńskiej, (wówczas 

pozostawało to tożsame - światowej), natychmiast dodaje 
się, że wraz z Imre Kalmanem ojcem jej Srebrnych Lat był 
Franz Lehar i ewentualnie do szeregu przedstawicieli 
tej epoki dodaje się jeszcze Oscara Strausa, Leo Falla 
i Edmunda Eyslera. 

Ale to Franciszek Lehar, z niemiecka Franz, z węgier
ska Ferenc uznawany jest za odnowiciela gatunku po 
zmierzchu klasycznej operetki . To przede wszystkim jego 
dzieła są porównywane do twórczości Straussów, Johan
nów - ojca i syna oraz Josefa. Nie dosyć, że przywrócił jej 
rangę, świetność, wręcz wiodącą pozycję, to wprowadził 
rewolucyjne rozwiązania muzyczne i konstrukcyjne, które 
były decydujące dla rozwoju tej muzycznej formy, ale 
i pozwalające na to żeby go nazywać prekursorem 
dzisiejszego musicalu. Mało kto ma tego świadomość, ale 
nie kto inny jak Lehar połączył to, co jest w musicalu atry
butem głównym - śpiew z tańcem i ruchem scenicznym. 
Miał też odwagę zrezygnować z obowiązkowego do 
tamtej pory szczęśliwego zakończenia akcji . Przełomem 
stał się Paganini z 1925 r„ należący do tzw. okresu 
operetek biograficznych. Słynny skrzypek odrzuca w niej 
miłość samej siostry Napoleona, poświęcając się sztuce, 
muzyce, a jeden z biografów Franza mógł sugestywnie 
i obrazowo podsumować, że ten wprowadził do operetki 
łzy... Poza tym Lehar po I wojnie światowej zaczął 

muzyczne eksperymenty i - korzystając z doświadczeń 
Giacomo Pucciniego, z którym zaprzyjaźnił się w 1920 r. 

. .. ··. 

.. · 
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podczas wizyty włoskiego kompozytora w Wiedniu, 
a później nawet Richarda Straussa (chociaż ten w sposób 
mato elegancki wieszał psy na jego twórczości i mówił 
o „zagrożeniu całej naszej kultury", jakie ta czyni) - uroz
maicił i rozbudował instrume ntację. I jeszcze jeden nader 
znaczący rys. Nieodżałowany Lucjan Kydryński pisał 

o Leharze: "Niezrównany liryk o słowiańskiej skłonności 
do tęsknego sentymentalizmu, łączył cudownie liryczne 
arie swych operetek z pikanterią i paryskim dowcipem 
muzycz-nym. Swobodnie obracał się w klimacie zarówno 
salonów Wiednia, jak i kabaretów Paryża, a także w kli
macie tęsknych pieśni rosyjskich, w muzyce orientalnej, 
hiszpańskiej, włoskiej i - przede wszystkim - cygańskiej, 

węgierskiej . " 

Deł<WATEL CK MONARC.l-411, C.ZY'LI 6WIATA 
Urodził się Ferenc Christian w ostatni dzień kwietnia 

1870 r. w sercu CK Monarchii Austro-Węgierskiej, w ma
dziarskim Komarom, znanym obecnie jako Komarno na 
Słowacji . To wojskowy los zapewne rzucił tam rodzinę 
przyszłego kompozytora, stanowiąc poniekąd symbo
liczne preludium do losu jego samego. Miotał on 
muzykiem - przynajmniej w młodzieńczych latach - po 
różnych krańcach rozległej monarchii. 

Dom rodzinny żył muzyką . Ojciec, Franz Lehar se
nior, pochodzący z czesko-niemieckich Sudetów, był 

trębaczem i kapelmistrzem w orkiestrze stacjonującego 
tam 50. regimentu piechoty. To pod jego pilnym nad
zorem mały Franek uczył się gry na skrzypcach i forte 
pianie i to zanim potrafił czytać i pisać. Matka Christine, 
z domu Neubrandt, córka węgierskiego gospodarza i kupca 
musiała mieć także przygotowanie muzyczne, skoro to 
ona popierała swobodne improwizacje syna. Ten już 

w wieku 11 lat skomponował swój pierwszy utwór. Nic 
zatem dziwnego, że już rok później - w czasie, gdy jego 
młodszy brat Anton trafił do wiedeńskiej szkoły kadetów 
by móc w przyszłości robić karierę jako zawodowy oficer 
- Ferenc junior wylądował na sześć lat w Konserwatorium 
w Pradze, gdzie studiował teorię u Jozefa Bohuslava Foer
stera, grę na skrzypcach u Antonina Bennewitza i kom
pozycję u znanego kompozytora i nauczyciela Zdenka 
Fibicha. To sam wielki Antonin Dvofak nakłonił młodego 

: .····. . . . . .„ 
. . . 

Lehara do tego żeby poświęcił swe życie muzyce i jej kom
ponowaniu. Jeszcze przed dyplomem, w lecie 1898 r. 
zaczął pracować w teatrze muzycznym w Barmen-Ełber
feld, gdzie został kapelmistrzem, ale za często nie wystę
pował, bowiem nie pozostawiano mu zbyt dużo wolnego 
czasu żeby mógł komponować. Dlatego już w następnym 
roku ojciec, aby syn mógł wybrnąć z tej sytuacji oraz dla
tego, że przyszedł czas poboru, wciągnął go w szeregi 
wojska. Ten dołączył do prowadzonej przez rodziciela 
w stolicy cesarstwa orkiestry 50. pułku piechoty CK 
Armii jako skrzypek i asystent dyrygenta. 

Jak to często bywa, ojciec z synem nie zawsze się 

zgadzali ze sobą . Młodszy Franz postanowił wkrótce 
oderwać się od piersi rodzica i usamodzielnić. I teraz 
spójrzmy, śledząc jego marszrutę, czy w 12-letniej 
wędrówce po niemal całym kontynencie, wielkim tyglu 
kulturowym, jaki stanowiła monarchia Franciszka Józefa, 
nie mógł jego poddany nasiąkać różnymi klimatami 
muzycznymi, czerpać z ludowych skarbnic kolejnych 
nacji ? Trafiał do nich, bo był prawdziwym obywatelem 
CK Imperium, czyli świata. Najpierw objął stanowisko 
kapelmistrza - zresztą najmłodszego w całej armii, bo 
miał raptem 20 łat - orkiestry 25 Dywizji w Losoncz 
(obecna Słowacja), gdzie - zwróćmy uwagę żebyśmy się 

przekonywali o zagłębianiu się muzyka w lokalne folklo
ry - w celu uzupełnienia wynagrodzenia adaptował dla 
potrzeb orkiestry miejscowe utwory ludowe. Po sprawie
dliwości należy dodać, że także klasyczne i popularne 



pieśni . Istnieją pewne dowody, że w roku 1894 zwolniono 
go z wojska po incydencie z dowódcą, kiedy nie chciał 
według jego życzenia doprowadzić koncertu do końca. 
Zaraz rzuciło go w inny kraniec monarchii, do jej 
największej morskiej bazy okrętów wojennych w Puli na 
półwyspie Istria (dzisiejsza Chorwacja). Żołnierka, 
mundur i batuta zaczęły go mniej interesować. Poznał nad 
Adriatykiem poetę Felixa Falzari i współpraca z nim 
zaowocowała powstaniem pierwszej opery(tki?) Kukuska. 
Wydawcy zainteresowali się Franzem, ten nawet zrezyg
nował z posady żeby realizować się jako kompozytor, ale 
życie sprowadziło go na ziemię, bo wystawienie jej w Lip
sku (znowu zauważmy, że to dzisiejsze Niemcy, a jeśli ktoś 
woli była NRD, zatem skok z południa do środka Europy) 
w 1896 r. nie zyskało aplauzu publiczności. Zawędrował 
tym razem do Triestu (dzisiejsze Włochy!) nad tym 
samym co Pula Adriatykiem i liderował do 1898 r. miejs
cowemu zespołowi wojskowemu. Zaraz potem przejął po 
ojcu orkiestrę 87. pułku piechoty w drugiej ze stolic 
cesarstwa, 'Budapeszcie, a w końcu został w roku 1898 
przeniesiony do Wiednia jako kapelmistrz 26. pułku 

piechoty. jeśli zważymy, że - jak się rzekło - pierwszą 

pracę wykonywał w Barmen-Elberfeld, dzisiejszych dziel
nicach Wuppertalu w Nadrenii Północnej-Westfalii mamy 
pełny obraz peregrynacji obywatela CK Monarchii. I pod
legania różnym muzycznym inspiracjom, z których 
zapewne ta pierwsza, z rodzinnego domu, gdy przez dwa 
brzegi Dunaju łączyły się nuty i klimaty walca 
wiedeńskiego i węgierskiego czardasza, była najbardziej 
znacząca i już na zawsze firmowana pieczęcią pozwala
jącą bezbłędnie rozpoznać muzykę Franza Lehara. Za 
chwilę będą efekty. Światu, ku powszechnej radości, 
objawią się takie arcydzieła jak pierwsze z nich - Wesoła 

wdówka . 

UROCZA KRAINA NOWEJ OPERETKI 
W obecnych czasach zupełnie innej muzyki, jego 

twórczość bywa poddawana ostrej krytyce, jeśli nie lekce
ważona jako ramota. Są tacy, którzy twierdzą, że strawić 
ją może już jedynie wiekowa publiczność wypełniająca 
zabytki, jakimi dla aż nazbyt wielu jawią się teatry muzy
czne. Nic bardziej błędnego! Lepiej zawierzyć tym, którzy 

·. 

twierdzą, że muzyka Lehara ma swoją konkretną wartość, 
swój urok i wręcz niepowtarzalny wdzięk i że nie ma 
potrzeby pytać "wesołej wdówki" o wiek, podobnie jak 
nikt nie pyta Aidy czy Traviaty ile ma lat. W swoim 
gatunku, pod względem muzycznym, ta i jeszcze kilka 
innych operetek są dziełami znakomitymi, momentami 
wręcz finezyjnymi, ale i - czego dowód chociażby w tym, 
że interesujący nas tu Hrabia Luxemburg od lat nie był 
(i nie jest) wystawiany przez żadną z licznych polskich 
scen operetkowych - stawiającymi najwyższe wymagania 
całemu zespołowi wykonawczemu. 
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W Wiedniu u zarania XX w. Lehar skomponował dwa 
koncerty skrzypcowe, które uczyniły go sławnym. Ale 
kto wie czy większej sławy nie zyskał jako twórca wiel
bionego, nuconego po dziś walca Gold und Si/ber (Bo sre
bro i złoto to nic, chodzi o to ... - pamiętacie?). W 1902 r. 
był już poza wojskiem i został dyrygentem zabytkowego 
Theater an der Wien, gdzie w tymże roku \yYStawił swą 
pierwsza operetkę Wiedeńskie kobietki . Buntował się prze
ciw - jak widać, takie zakusy objawiały się już ponad sto 
lat temu - zwalczaniu teatru muzycznego, na reformę 

którego miał konkretne pomysły. "Chciałem, aby powięk
szyć muzyczne środki w ramach operetki" - pisał później. 

"Ludzie nie traktują jej jako formę sztuki, ale jako sposób 
na rozrywkę, coś, co ma cieszyć chwilę, a następnie być 
zapomniane". Wierzył, że „lekka opera" może zawierać 
więcej muzyki poważnej i starał się udowodnić swój 
punkt widzenia w Wiedeńskich kobietkach oraz w za 
chwilę powstałym Dntciarzu. 

Tu dygresja. Franz nad modrym Dunajem zaprzy
jaźnił się z Wiktorem Leonem, znanym librecistą, jedną 
z najbardziej znaczących osobowości wiedeńskiej sceny 
operetkowej. To Leon dał mu libretto do Drnciarza (Der 
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Rastelbinder), które zostało zatwierdzone przez Carl
Theater, bezpośredniego konkurenta Theater an der 
Wien . Podwójna rola, jako kompozytora - w pierwszym 
i dyrygenta - w tym drugim z teatrów, szybko zamknęła 
tam jego karierę. Ale - jak to ktoś ładnie ujął - prawdziwa 
sława Lehara stała wtedy tuż za rogiem. 

Najbliższe dwie operetki ze stycznia i grudnia 1904 r. 
- tytuły zmilczmy - były porażkami. Przyszedł czas na 
największy bodaj jego życiowy sukces, rzeczoną Wesołą 
wdówkę, która aktualnie, w 2010 r„ pozostaje wciąż w 
repertuarze naszego teatru. Nie obyło się bez afer i intryg. 
Leharowi libretto Wiktora Leona i Leo Steina, oparte na 
komedii Henri Meilhaca L'attache de legation, przy
dzielono w akcie desperacji po pierwotnie planowanym 
kompozytorze, Richardzie Heubergerze, któremu w pracy 
nie udało się wyjść poza pierwszy akt. Franz napisał 

muzykę już na lato 1905 r. Nic dziwnego, że w ocenie 
Lehara jego dzieło było bardziej zaawansowane, 
przekraczające zwykle obowiązujące terminy (i taryfika
tory!) operetek i zaproponował producentom wykupienie 
kontraktu Heubergera i „złomowanie" całości jego 
„dzieła". Zostało to odrzucone, a i odbył się jeszcze sabo
taż produkcji w postaci ustalenia daty premiery na 30 
grudnia, „kiedy wiedeńskie społeczeństwo będzie zajęte 
przygotowaniami do obchodów Sylwestra". Ale autorzy 
wierzyli w swoją robotę, podobnie jak soliści, Mizzi Gi.in
ther i Louis Treumann, którzy sami kupili swe bogato 
zdobione stroje sceniczne. Wbrew legendzie, Wesoła 

wdówka nie natychmiast podbiła serca wszystkich. Opinie 
krytyków były podzielone, a i frekwencja na pierwszych 
przedstawieniach była, jak to określają historycy tematu, 
„niewystarczająca". 

Jednako, już w kwietniu 1907 r. obchodzono hucznie 
400. wystawienie operetki. W tymże roku Wesoła 

wdówka została pokazana w Londynie i Nowym Jorku, 
w następnym - w Kopenhadze, Moskwie i Mediolanie; 
w kolejnym - w Madrycie i Paryżu, a w 1910 r. - w Bruk
seli. Po sukcesie Wdówki Franz mógł sobie już nie zaprzą
tać głOV\'Y komponowaniem w celu zarobienia na życie. 
Tantiemy uczyniły go bogatym człowiekiem. W Stanach 
Zjednoczonych w pierwszym tylko roku odbyło się -
doprawdy z naszej perspektywy trudno w to uwierzyć! -
5000 jej przedstawień i w wieku 35 lat został dolarowym 

milionerem. Mógł zakupić letni dom pod Salzburgiem 
w Bad Ischl, kurorcie zwanym „placem zabaw dla boga
tych''. Było to spełnienie marzeń Sophie Meth, córki 
wiedeńskiego sprzedawcy dywanów, już niestety mężatki. 
W 1906 r. wybuchła miłość, która zakończyła się ostate
cznie rozwodem Zofii z mężem i po - daj Boże! - 15 latach, 
w roku 1921, małżeństwem z Leharem. 

................................. . . . . 
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Pisał nadal operetki, chociaż nigdy już żadna nie 
osiągnęła podobnego sukcesu jak ta o wesołej wdowie. 
Co roku powstawała kolejna, a w 1909 r. aż dwie, w tym 
nasz Der Graf von Luxemburg (premiera 12 listopada 
w Theater an der Wien). W następnym 1910 r. światu 

objawiła się Miłość cygańska. Obie zyskały sławę u wie
deńskich odbiorców i do dziś są zaliczane do kanonu 
dzieł syna kapelmistrza z Komarna. W ciągu roku miały 
po 200 przedstawień w dwóch wiedeńskich teatrach. 
Niebawem stały się też hitami międzynarodowymi . 

f;.POKA POLUKSEMBURSKA 
Po I wojnie światowej Lehar cieszył się z sukcesu 

serii odnowionych operetek. Zaczął pisać specjalnie dla 
tenora Richarda Taubera. Chociaż niektóre źródła podają, 
że współpraca rozpoczęła się już od naszego Hrabiego, 
należy to włożyć między bajki. Zapoczątkowała tę epokę 
(zwaną przez historyków gatunku tauberowską) Frasquita 
(1922), w której Lehar - już zaprzyjaźniony z Puccinim -
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starał się odnaleźć nowy, powojenny styl operetek. W latach 
1925-1934 r. napisał specjalnie na głos Taubera aż sześć. 
Do słynnych owoców tego okresu należą Paganini (1925), 
Carewicz (1927 - dla nas wielka ciekawostka, bo libretto 
powstało na podstawie prozy ... Gabrieli Zapolskiej!), 
Karolina (1928), następnie najlepiej z nich wszystkich 
znana Kraina uśmiechu, druga co do popularności po 
Wesołej wdówce, wreszcie opera buffa Giuditta (1934) . Jej 
premiera teatralna była transmitowana - uwaga! - przez 
120 stacji radiov.'Ych na całym świecie. 

To był zmierzch i koniec. Franciszek Lehar zamilkł 
jako kompozytor już na zawsze. W następnym roku 
założył własną firmę wydawnictw muzycznych Glocken
Verlag (Publishing House of the Bells), aby uzyskać oso
bistą kontrolę nad prawami do wykonywania jego dzieł. 

RACZEJ 6MIJTN'< KONIEC Ż'<CIA 
Apolityczne przez całe życie stanowisko kompozyto

ra sprawiało mu ogromne trudności w jego ostatnich 
latach. W 1938 r. przeszedł na emeryturę i zaszył się 

w swej posiadłości w Bad Ischl (wiedeński dom Leharów 
został podczas wojny splądrowany). Ale wielka polityka 
wciąż się upominała o niego. Zawsze współpracował 
z librecistami żydowskiego pochodzenia i pozostawał 
w dobrych związkach ze środowiskiem wiedeńskich 

Żydów. Władze III Rzeszy "sugerowały" żeby rozwiódł się 
z żydowską żoną, Sophie, z domu Paschkis, która stała się 
katoliczką dopiero przez ślub z Franzem. Lehar odmówił, 
parze oszczędzono prześladowań tylko dlatego, że Wesoła 
wdówka była ulubioną operetką Hitlera. Po interwencji 
Goebbelsa, Pani Lehar dano tytuł Ehrenarierin (hono
rowej Aryjki przez małżeństwo). 

Jednak milczenie kompozytora na temat hitleryzmu 
zaszkodziło jego międzynarodowej reputacji. Pamiętano, 
że nie wyemigrował z Austrii. Że przyjął przyznany mu 
przez Hitlera Medal Goethego. Że Leharowie nie pozostali 
obojętni na uroki reżimu i dali Hitlerowi prezent na jego 
50 urodziny. Że godził się Franz na wykorzystywanie jego 
muzyki w celach propagandowych, w tym - co dla 
niniejszej realizacji Hrabiego Luxemburga w naszym 
teatrze, o czym się Państwo wkrótce przekonacie, ma 
ogromne znaczenie - leharowskich koncertów dawanych 

::~~::i ·································································"' 

od 1941 r. w okupowanym przez hitlerowców Paryżu . Że 
wreszcie sam, korzystając z gwarancji bezpieczeństwa 

otrzymanych od Rzeszy, nie potrafił ocalić życia swych 
dwóch librecistów o żydowskich korzeniach. Jeden z nich 
Franz Lohner-Beda zginął z żoną w obozie Auschwitz-III, 
a Fritz Grunbaum w Dachau. 

Pod koniec II wojny światowej Lehar był krótko 
badany przez władze alianckie na temat denazyfikacji. 
Chociaż większość życia mieszkał w Wiedniu, nigdy nie 
zrzekł się obywatelstwa węgierskiego. Chciał to w powo
jennych czasach potwierdzić, ale kolejny reżim, tym 
razem komunistyczny Rakosiego nie zezwolił mu na to. 
Udał się na emigrację do Szwajcarii, także by spotkać się 
jeszcze raz w 1947 r. z Tauberem. W tymże roku zmarła 
Sophie. Wrócił do Austrii latem 1948 r. tylko w celu 
rozstrzygnięcia spraw majątkowych na krótko przed 
śmiercią w październiku. Zmarł w swoim Bad Ischl, gdzie 
spędził tak wiele szczęśliwych chwil i tam został również 
pochowany. Oddał willę władzom miejskim pod warun
kiem, że powstanie w niej Muzeum Lehara. Jego młodszy 
brat Anton został jej administratorem, zajmującym się 
promowaniem muzyki Franza. W 1958 r. w miasteczku 
stanął też pomnik wielkiego kompozytora, a teatr miejski 
nosi jego imię. 
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DZIEJE I CZAS'( ~RABIEGO 
Znamy Hrabiego Luxemburga z przebojowych arii 

i duetów. Chociaż mieszczą się gatunkowo na pograniczu 
wokalistyki operowej, nucimy melodie - jak byśmy dziś 
powiedzieli - hitów z tej operetki. Takich jak: A tośmy się 
spłukali! Pokoik niech ma dwa metry na dwa! Właśnie ty 
spełń me sny! Refren nasz zgodnie brzmi: w lewo ja, 
w prawo - ty! Czy to ty szczęście me, tak nagle zjawiasz się? 
i wielu innych. Są ozdobą nie tylko scenicznych reali zac ji 
dzieła Lehara, ale i koncertów wybitnych sopranistek 
i tenorów. Gorzej bywa z odtworzeniem fabuły zawartej 
w libretcie operetki . Dopóki nie pójdziemy ponownie do 
teatru obejrzeć Hrabiego, pamiętamy raczej tylko, że 

zaśmiewaliśmy się z nieprawdopodobnych, niekiedy 
wręcz absurdalnych przygód bohaterów. Warto jednak 
wiedzieć, a mało kto wie, że te nieprawdopodobności są 
zakorzenione w autentycznych wydarzeniach, wziętych pros
to z życia. Warto i z tego powodu, żeby się przekonać, iż 
sarn mistrz Lehar nie był pozbawiony poczucia humoru. 

TANDEM LIBRECl5TÓN 
Przeflancowanie prawdziwego życia na operetkową 

fabułę to jednak zasługa nie Lehara, tylko autorów libret
ta (jego zasługą, obok stworzenia cudownej muzyki, 
pozostanie i to, że tak się mu ono spodobało, iż - niesiony 
entuzjazmem - cały materiał do Luxemburga skom
ponował w zaledwie trzy miesiące!). Jego autorami byli 
Alfred Maria Willner (1859-1929), austriacki dzien-
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nikarz, kompozytor i niez..,,rykle płodny librecista oraz 
Robert Bodanzky (1879-1923), znany także jako Danton, 
a tak naprawdę lsidor Bodanskie, pochodzący z rodziny 
zasymilowanych w Austrii Żydów, autor operetek 
i szlagierów, reżyser, dziennikarz, aktor, konferansjer, 
wreszcie, od wybuchu I wojny światowej, pacyfista 
,i komunizujący anarchista uprawiający publicystykę. 

Tenże wcześniej, w 1906 r„ stworzył dla Lehara z Fritzem 
Griinbaumem dwie operetkowe jednoaktówki Peter und 
Paul Schlafen ins Schlaraffenland i Mitislaw der Moderne 
(tylko tytuły dobrze znane z wystawień w naszym kraju 
podaję w polskich tłumaczeniach - przyp. AM). Po Hra
bim Luxemburgu z 1909 r., z A. M. Willnerem napisali 
jeszcze Miłość cygańską (1910), Ewę (1911) oraz W końcu 
sam (1914). I z nadejściem wojennej pożogi Bodanzky, 
ten, jak pisał Pierre Ramus, „bodaj najbardziej popularny 
librecista swych czasów, którego śmieszne i niefrasobliwe 
strofy płynące z młodzieńczej wesołości i zmysłowej tęs
knoty były nucone i śpiewane wszędzie", zmienił się 

radykalnie i jako twórca operetko"")' na zawsze już 

zamilkł. Ich autorski tandem należał do najważniejszych 
twórców epoki. Razem napisali ok. 30 dzieł, oprócz 
Lehara, m.in . dla Leo Asha, Ralpha Benetzky'ego, Richar
da Haase, Hannsa Eislera, Jeana Gilberta, Bruno Bernarda, 
Emmericha Kalmana, Waltera Kolio, Roberta Stolza 
i Oscara Strausa. W przeciwieństwie do Bodanzky'ego, 
Willner już w 1918 r. przygotowa ł dla Franza Lehara 
kolejne libretto do Gdzie skowronek śpiewa. Tym razem 
była to spółka z Heinzem Reichertem, z którym w 1922 r. 
\.\')'kreowali razem jeszcze Frasquitę. Rok później, z kolei 
z Carlem Lombardo, stworzył fabułę operetki Libellentanz 
i było to ostatnie jego libretto do Leharo'ł.')'ch kompozycji. 

PIERWOWZÓR: Kf;IĄŻĘ BAAL6BERG 
Willner i Bodanzky \.\')'korzystali do tworzenia libert

ta Hrabiego Luxemburga autentyczną historię szalonej 
miłości i niefortunnej transakcji księcia Aleksandra Baals
berga, z którego przygody zaśmiewał się w czasie kar
nawału 1909 r. cały Wiedeń. Było to zapewne nie do znie
sienia dla tego podstarzałego bawidamka, bo dowcipy 
o nim, jego karykatury i pikantne rysunki przez kilka 
miesięcy nie schodziły z łamów pism satyrycznych i nie 

·. ; 
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tylko. Przekazy mow1ą, że nawet klauni cyrkowi robili 
"")'raźne aluzje do tego, co przydarzyło się księciu, a na 
przedmieściach śpiewano wesołe ballady o jego nieszczę
snym zadurzeniu i \.\')'rzuceniu potężnej sumy w przy
słowiowe błoto ... 
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Baalsberg mianowicie bez pamięci zakochał się 

w Lizzi Gruber, tancerce słynnego wiedeńskiego varietes 
Ronachera. Obsypywał ją prezentami, przesyłał kosze 
pięknych kwiatów, podarował powóz z zaprzęgiem 

śnieżnobiałych jak ogiery z legendarnej Hiszpańskiej 

Wyższej Szkoły Jazdy w Wiedniu lipicanerów, wreszcie 
pałacyk w modnym kurorcie. Ale Lizzi w ciemię bita nie 
była. Sprytna tancerka nie uległa. Brylanty brylantami, 
konie, nawet pałac, to nie była kariera, za jaką tęskniła. 

l nle to, o oy111 rn, zył .. Sluh! Slub n' w ·t t. u ll!CL.al. in 

księciem, to było to! Zaś dla zakochanego Baalsberga 
ożenek był jedynym 'ł.')'jściem, które mogło otworzyć 
drogę do serca i - przede wszystkim! - łóżka przebiegłej 

tancereczki. Tu rodził się jednak inny problem. Katego
rycznie małżeństwu sprzeciwiła się rodzina księcia, 

stwierdziwszy, że ks. Baalsberg może się ożenić jedynie 
z arystokratką! Wówczas porażony miłością książę wpadł 
na szatański pomysł i - zdawało się - znalazł radę na takie 
dictum. Jakimś sposobem odszukał zbankrutowanego 

: 
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węgierskiego barona Vaseri, któremu zapłacił bajońską na 
owe czasy sumę 200 tys. guldenów za ożenienie się 

z piękną Lizzi. Po miesiącu baron miał się z nią rozwieść 
i wtedy już bez przeszkód książę mógłby stanąć na ślub
nym kobiercu z byłą baronową Vaseri. Wszystko dla 
niego zakończyłoby się może dobrze, jednak do happy 
endu (z jego punktu widzenia) nie doszło. Na nieszczęście 
księcia, urodziwa freulein Gruber zakochała się ze wza
jemnością w baronie i ku rozpaczy Baalsberga, młode 
małżeństwo dało nogę z 200 tysiącami guldenów, ucieka
jąc do Ameryki Południowej. 

JAK NIE DOSZł:O DO PEWNEGO POJEMKU 
12 listopada 1909 r. w Theater an der Wien odbyła 

się entuzjastycznie przyjęta przez publiczność prapre
miera Hrabiego Luxemburga. Widzowie nie tylko się 

zachwycali przepięknymi melodiami i bawili scenicznymi 
sytuacjami, ale też - ku powszechnej radości - bez żad
nego trudu odkrywali źródło anegdoty zawartej w treści 
operetki. Szkopuł - dla twórców - w tym, że na premierze 
obecny był także książę Aleksander Baalsberg i - natural
nie także bez trudu - rozpoznał w księciu Engerling swój 
sceniczny portret. Tego było już za wiele! Przy okazji wys
tawienia Hrabiego w Operetce Dolnośląskiej we Wrocła
wiu ponad 40 lat temu nieodżałowanej pamięci najsłyn
niejszy arystokrata PRL, Wojciech Dzieduszycki, który tę 
anegdotę rozpowszechnił w naszym kraju, pisał 

o tej desperacji nieszczęśnika. Dowcipy w pisemkach 
satyrycznych, ballady podwórkowe - to jeszcze było do 
wytrzymania, ale ośmieszenie na scenie młodego teatru 
operetkowego przed całą śmietanką wiedeńskiego 

towarzystwa - tego Baalsberg już nie mógł darować. 
To jednak nie u librecistów, „spółki W&B", tylko 

w mieszkaniu Lehara na drugi dzień zjawiło się dwóch 
ubranych na ciemno sekundantów księcia Aleksandra B. 
z wyzwaniem na pojedynek. Jeden z nich rozpoczął 

przemówienie, rzekłszy: 
- Wprawdzie pan, panie Lehar, nie dorównuje pochodze
niu księciu Baalsberg, mimo to nasz mocodawca zdecy
dował się uczynić wyjątek i wytacza panu sprawę 

honorową, proponując pistolety. 
- Szanowny panie - ponoć przerwał mu Lehar - nie chcia-

łem narażać Jego Wysokości księcia Baalsberga na 
pospolitowanie się w pojedynku z osobą o nierównym 
pochodzeniu. Wobec tego proponuję, aby książę opłacił 
jakiegoś arystokratę, który by mnie adoptował, wyrównu
jąc w ten sposób nierówności stanu! 

Nie trzeba chyba dodawać, że do pojedynku nie 
doszło, a historyjka z odpowiedzią Lehara (wciąż jeszcze 
bardzo młodego, a - jak się rzekło wyżej - dysponującego 

wcale przednim poczuciem humoru) stała się tak głośna, 
że niefortunny książę, ostatecznie już ośmieszony, musiał 
serwować się ucieczką z Wiednia. 

Dzieduszycki, sam hrabia ze szlacheckiego rodu herbu 
Sas, śpiewak, dyrygent, dziennikarz, autor tekstów 
kabaretowych, działacz kulturalny, recenzent muzyczny 
i teatralny oraz . .. inżynier rolny (twórca mąki wrocław
skiej!), zapisał w 1969 r. słowa, które możemy śmiało 
odnieść do dzisiejszych czasów i obecnej lubelskiej rea
lizacji: "Zabawna przygoda Lehara z autentycznym boha
terem jego operetki dawno już poszła w niepamięć, ale 
powstała na tle przygody księcia Baalsberga operetka do 
dziś bawi publiczność i zapewne niejeden widz wycho
dząc z teatru myśli sobie: Przepiękne melodie zabawna 
fabuła - ależ jaka nieprawdopodobna. Nic podobnego 
przecież nie mogło się nigdy wydarzyć. .. " 
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Mogli sobie Lehar i jego libreciści działać w Wiedniu. 
Mógł pierwowzór Grafa von Luxemburg przeżywać swą 
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miłość i koszmar jej skutków nad pięknym modrym 
Dunajem. Mógł kompozytor bazować w muzyce na tak 
bardzo wiedeńskim rytmie trzy czwarte, oddającym 

w walcach tradycyjnego miejscowego ducha słodyczy 

i uroku, już naznaczonego wówczas nostalgią, za - co 
wisiało w powietrzu - odchodzącymi w przeszłość latami 
szczęścia i beztroski. Ale .. . Akcja operetki nie rozgrywa 
się w tym mieście. Została przeniesiona gdzieś indziej i to 
najwyraźniej nie tylko w celu zmylenia biednego Baals
berga, że to zupełnie nie o niego w śpiewnej opowieści 
chodziło. Wiedeń był, owszem, stolicą wielkiego impe
rium CK Austro-Węgier. Stolicą świata, przynajmniej tego 
kulturalnego, pozostawał jednak Paryż. N ie bez przyczyny 
mówi się, że libretto Hrabiego Luxemburga przesycone jest 
erotyką i beztroską atmosferą Paryża pierwszej dekady 
XX stulecia. 

............................................... . ·· .. . . . ·.· . •.•• „.~ . „ .... . .. ·. 
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CamiUe Bardou, Suzanne Goldstein, Jean-Marie de I'lsle; 
• Urodzonego w Białymstoku, studiującego od 1905 r. 
sztukę w dwóch paryskich akademiach Maxa Webera, 
przed powrotem do Nowego Jorku, na dworcu St. Lazare 
żegna grupa słynnych przyjaciół artystów, w tym Celnik 
Rousseau (za rok zorganizuje Maxowi wystawę w awan
gardowej Galerii 291); 
• Austriacki poeta Rainer Maria Rilke po powrocie 
z uzdrowiska w Schwarzwaldzie nie zatrzymuje się 

w swym mieszkaniu w pałacu Biron, tylko w Hotel Toyot; 
• Podpisana zostaje Konwencja Dotycząca Ruchu Dro
gowego - ustala cztery znaki oznaczające: przekop, zakręt, 
przejście przez tor i skrzyżowanie dróg; 
• Na linii 4 metra odbywa się otwarcie stacji Odeon; 
• Urodzony na wyspie w pobliżu Gwadelupy, francuski 
poeta Saint-John Perse, pół wieku później noblista z 1960 r., 
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Jaka była wówczas metropolia nad Sekwaną? Co 
ważnego się działo w „cieniu" czynnej już od dziesięciu 
lat Wieży Eiffla? Dużo! Oto - wybiórczo - garść 

szczegółów, z czym mógł się spotkać i w czym brać 

udział Rene Luxemburg paryskiego Roku Pańskiego 1909: 

•Zostaje beatyfikowana Joanna d'Arc; 
• Fryzjer Antoine lansuje fryzurę a la Joanna d'Arc; 
• Umiera Renee Vivien - francuska poetka; 
• Pojawia się właśnie wymyślona kawa rozpuszczalna; 
• Powstaje Union fran\aise pour le suffrage des fammes, 
czyli sufrażystki; 
• Kinematografy wyświetlają Les mysteres de Paris wg po
wieści Eugene Sue, realizacja Victorin-Hippolyte Basset, grają 

\, : : ...... . 
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debiutuje na łamach Nouvelle Revue Francaise poematami 
Obrazy dla Robinsona Cruzoe; 
• Balety Rosyjskie, słynna kompania taneczna Siergieja 
Diagilewa, która potem zrewolucjonizuje sztukę bale
tową, posługując się syntezą tańca, muzyki, malarstwa i 
dramatu, odnosi niebotyczny sukces swym pierwszym 
sezonem w Theatre du Chatelet, co owocuje decyzją o 
corocznych powrotach do Paryża; 
• Na wzgórzu Montmartre'u dobiega końca budowa 
jednego z paryskich koszmarków architektonicznych, 
Bazyliki Notre Dame de Sacre-Coeur, która zostanie kon
sekrowana dopiero w 1919 r.; 
• Pablo Picasso zaczyna współpracę z Georgesem Brague'm 
- postanawiają wymyślić kubizm. 
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TRZ'< DEKAD'< PÓŹNIEJ 
Na początku lutego 2010 r. TVP Kultura pokazała Hra

biego Luxemburga sfilmowanego w 1979 r. przez Niem
ców. Ktoś, kto ją widział, może przy oglądaniu operetki 
w naszym teatrze przecierać oczy ze zdumienia. Ale to nie 
w obecnej lubelskiej realizacji, tylko w tej ekranizacji (fil
mowano nie w plenerze i naturalnych wnętrzach, tylko w 
stylizowanych na epokę dekoracjach, być może z jakiegoś 
spektaklu) jest szereg odstępstw od oryginalnego libretta. 
Począwszy od drobiazgów, w rodzaju tego, że książę 

wręcza hrabiemu za przysługę nie pół miliona, a 100 tys. 
franków, po tak zasadnicze, jak np. pierwsze „naoczne" 
spotkanie Rene Luxemburga z już małżonką, Angele 
Didier. U Willnera i Bodanzky'ego staje się to w operze, w 
filmie - na wystawie obrazów przyjaciela Rene, malarza 
Armanda Brissarda w zupełnie nieobecnej w libretcie 
galerii sztuki. Dzięki drobnemu śledztwu okazało się, że 
wersja filmowa oparta została na przeróbce operetki zre
alizowanej w 1935 r. w Niemczech. 

Mamy jeszcze jedną ciekawostkę. Zakochany w śpie
waczce książę nazywa się Bazyli Bazylewicz i jest w Aus
tro-Węgierskiej Radzie Państwowej przedstawicielem ... 
Galicji. Jego dwaj totumfaccy, pomagający mu w intrydze, 
noszą też z rosyjska brzmiące nazwiska Pawłowicz 

i Mienszykow, a gdy do Paryża przyjeżdża ciotka Luxem
burga, hrabina Kokozow, dowiadujemy się, że jego 
rndowy majątek znajduje się pod ... Krakowem. Całe te 
pomieszanie pojęć traktujemy jako typowo operetkową 
bzdurkę, konwencję tego gatunku. Kiedy jednak zajrzymy 
do Przewodnika operetkowego Lucjana Kydryńskiego, 

okaże się, że w zamieszczonym tam streszczeniu libretta 
opartym na tłumaczeniu Kazimierza Winklera, postaci te 
nazywają się tak samo jak w filmie i tak mogły 

funkcjonować w jakichś innych polskich realizacjach 
operetki. 

W naszej aktualnej - opartej zresztą też na tłumacze
niu Winklera, tylko prawdopodobnie starszym - tak jak 
w oryginale, książę to Rudi Engel ring a jego przyboczni to 
Knack i Klingel. Natomiast całkowitym novum lubel
skiego przedstawienia jest przeniesienie akcji operetki 
o ok. 30 lat bliżej naszych czasów, do Paryża mniej więcej 
roku 1942, czyli okupacji niemieckiej . Tomasz Janczak 

w zamieszczonym na początku tego programu Słowie od 
reżysera tłumaczy tę decyzję i nie ma tu czego do tej 
wypowiedzi dodawać. Natomiast można chyba zdradzić, 

że u jej podstaw leżały - jak się wyraził reżyser -
„niemiecko brzmiące nazwiska" tych trzech postaci 
o wyraźnym zacięciu komediowym. Dzięki tej okolicz
ności, ingerencje w tekst libretta są wręcz kosmetyczne, to 
zaledwie 2-3 zdania dopisane do kwestii wypowiadanych 
przez bohaterów. 

Paryż początku lat 40 XX wieku przedstawiał oczy
wiście zupełnie inny obraz niż niefrasobliwe miasto 
pierwszej jego dekady. Miał jednak przy tym dwa oblicza. 
Przeciw okupantom oraz władzom kolaboracyjnym rządu 
z Vichy działał francuski ruch oporu (fr. Resistance), który 
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z czasem stopniowo podporządkował się Komitetowi 
Wolnej Francji w Londynie, kierowanemu przez Charles'a 
de Gaulle'a i odgrywającemu rolę rządu emigracyjnego. 
Przedstawiciele tego ruchu objawiają się w naszej realiza
cji Hrabiego Luxemburga. Jak przystało na działaczy 

podziemia, nie mówią o tym, ale mamy prawo sądzić, że 
należą do tych, którzy w czasie wojny organizowali 
pomoc jeńcom wojennym, propagandę, sabotaż i dywer
sję oraz akcje zbrojne. Ci ludzie wciąż narażający swe 
życie, prawem młodości chcieli się bawić, kochać, żyć 

pełnią życia, o co - jak się okazywało - w mieście toczo
nym przez kolaborację, ale i podlegającym zupełnie innej 
okupacji niż nasze polskie wyobrażenie o niej, wcale nie 
było trudno. I to jest te drugie, chyba nawet podstawowe 
oblicze Paryża pod hitlerowskimi sztandarami (nigdy nie 
kochający sąsiadów zza kanału Anglicy utrwalili je m .in. 
we wspomnianym przez reżysera obecnego Luxemburga 
serialu 'Al/o 'Alfo!) . 

W kwietniu 2008 r. na portalu MailOnline News opu-
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blikowano artykuł niejakiego Roberta Hardmana pt. Oh 
what a /ovely war! The dazzling photos of innocent Parisian 
fun that make the French so ashamed (w wolnym 
tłumaczeniu Och, co za miła wojna! Szokujące zdjęcia 
niewinnych zabaw paryżan, które wprowadzają Francu
zów w takie zawstydzenie). Przynosi on kilka zdjęć 

miasta nad Sekwaną roku 1942 z kolekcji 270 znajdują
cych się w zbiorach Biblioteki Historycznej Paryża. Ich 
autorem był Andre Zucca, przed II wojną fotoreporter 
popularnych magazynów, w tym Paris Match. W czasie 
okupacji został „zarekwirowany" do pracy w paryskiej 
edycji nazistowskiego magazynu propagandowego Signal, 
co dało mu dostęp do najnowszych niemieckich 
kolorowych filmów. (Po wojnie działał na prowincji, a po 
śmierci fotografa w 1973 r. miasto wykupiło jego archi
wum od rodziny). Zdjęcia mogą rzeczywiście zaszokować. 
Trzy rozanielone studentki w najmodniejszych okularach 
na ławeczce w Ogrodzie Luxemburskim (zbieżność z na
szym hrabią przypadkowa). Zakochana, rozpromieniona 
flirtem para tamże. Wyfiokowane modnisie na wyścigach 

.. · r . . 
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konnych. Dwaj rowerzyści jadący Rue de Rivoli pod 
zwisającymi z gmachu obok ogromnymi sztandarami ze 
swastykami (szyderczy podpis głosi: Nie patrz w górę!). 
Zakupy na rojnej, pełnej straganów i sklepów Rue de 
Bellevilłe w momencie gdy francuska prowincja głoduje 
(tu podpis równie kąśliwy: Braki, jakie braki?). I samotny, 
zagubiony, a nieuzbrojony żołnierz niemiecki na schodach 
do metra, czujący się całkiem bezpiecznie w kolorowym 
paryskim tłumie. Może aktualny mer Paryża mówić, że 
fotografie są typowym przypadkiem nazistowskiej propa
gandy i wyznawać: To kompletna manipulacja. Zbiera mi 
się od tego na wymioty, ale jakoś trudno się nie 
zgodzić z pierwszym już komentarzem pod artykułem. 
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Jego autor napisał, że jedno tylko zdjęcie żołnierza przed 
wejściem do metra mówi wszystko: Paryż miał „dobrą" 
wojnę w czasie, gdy na Londyn spadały bomby. Trudno 
nie zgodzić się i z tego powodu, że obraz radosnego, tęt
niącego życiem Paryża udokumentowany został w 
rozlicznych przekazach czy w filmach nie tylko złośliwych 
Brytyjczykow, ale i samych, pokutniczo bijących się 

poniewczasie w piersi Francuzów. 
Tę paryską atmosferę z lat gdzie indziej wcale nie do 

śmiechu, odnajdziecie Państwo - mamy nadzieję - w ope
retce Hrabia Luxemburg na deskach naszego Teatru 
Muzycznego. Dobrej zabavvy! 

••• 

Żeby dołączyć się do konwencji zaprzęgniętej do tej 
realizacji operetki Franza Lehara, w zamieszczonym w dal
szym ciągu programu przedstawienia streszczeniu libretta 
zastosowane zostały dwa żartobliwe chwyty. Fabuła stwo
rzona przez autorski tandem Alfred Maria Willner - Robert 
Bodanzky, prezentowana jest w formie wypisów z kronik 
towarzyskich „zamieszczanych" w paryskich gazetach epoki 
jej akcji. A ponieważ akcja rozgrywa się w czasie okupacji 
Paryża, a niektóre postacie związane są z francuskim 
ruchem opom, dopełniają je nieposiadające - prawie! - nic 
wspólnego z dziełem librecistów szyfrogramy słane na linii 
Resistance - alianckie siły wywiadowcze. 

. . ., .. . · . 
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KARNAWAł:OW'< INO<DENT 
Podczas trwającego w Paryżu karnawału na jednej 

z ulic wzgórza Montmartre doszło do publicznego incy
dentu z udziałem znanego szaławiły i lekkoducha Rene, 
hrabiego Luksemburg. Sprowokowany przez rozbawiony 
i zapewne podochocony absyntem tłum, który wznosił 
okrzyki w rodza ju: Wiwat, hrabia Luxemburg! czy Sto lat 
niech nam króluje Rene! rozkazał: Mój ludu podejdź pod 
mój tron i zaczął siać swą defetystyczną ideologię, chwaląc 
się, jak to ojciec jego roztrwon i ł połowę majątku, a on 
sam przepuścił połowę drugą . Na dodatek nie ubolewał 
nad tym szczególnie, śmiejąc się: A tośmy się spłukafil. 

1 lei Paris. Luty 1942 

PROPOZ'(CJA NIE DO ODRZUCENIA 
Dzięki naszym niezawodnym informatorom, dowie

dzieliśmy się o zadziwiającym kontrakcie zawartym pota
jemnie w mieszczącej się na poddaszu jednej z czyn
szówek na Montmartrze pracowni malarza Armanda 
Brissarda. Jest on przyjacielem hrabiego Luxemburga, 
którego tak niesprawiedliwie potraktowała ostatnio 
konkurencja, w sposób zafałszowany opisując jego żarto
bliwe przecież karnawałowe wystąpienie. Brissard, 
typowy artysta bez grosza przy duszy, wraz ze swą narze
czoną Julią Vermont, marzy o szczęśliwszej przyszłości, 
która pozwoli im się pobrać. Przyszłości nawet tak skrom-
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nej że: Pokoik niech ma dwa metry na dwa2. Para, póki co, 
jest tak uboga, że nie stać jej nie tylko na karnawałowe 
uciechy, ale i na jedzenie, dlatego z radością przyjęli wizy
tę przyjaciół z paryskiej bohemy, Anatola, Henryka, 
Sybillę i Kamillę, którzy wkroczyli do pracowni z paczka
mi słodyczy. Jakby ich brakowało, pewien miejscowy 
policjant przyniósł także tort, wszystko jako honorarium 
Henryka za portret pobliskiego cukiernika. Armand i Julia 
tak się podochocili, że wykonali nawet, niby bajkową, 
a według nas podszytą ukrytym erotyzmem improwiza
cję: Powtarzać ci nie muszę, bo znasz mnie nie od dziś, że 
jestem łakomczuszek, co o łakociach śni. Do towarzystwa 
wkrótce dołączył także rozbawiony Rene, hrabia Luxem
burg. 

Jednak to nie wizyta artystów i hrabiego nas tu intere
suje. Jak zdołaliśmy ustalić, do pracowni niebawem 
wkroczyło trzech tajemniczych osobników. Już na osob
ności, po wyjściu innych gości (rym nie został zamie
rzony, świadczy raczej o tym, że i my ulegamy urokowi 
chwili o operetkowych cechach), Niemcy, jak się okazało, 
niejacy Klingel i Knack, złożyli hrabiemu propozycję 

tyleż niecodzienną, co nie do odrzucenia. Ma mianowicie 
poślubić nieznaną sobie kobietę, za co otrzyma pół milio
na franków. Pieniądze chce wyasygnować niemiecki 
książę Rudi Engerling, tak bez pamięci zakochany 
w śpiewaczce operowej Angele Didier, że wykrzyczał to na 
cały świat: ja kocham się, kto nie wie, niech się dowie! ja 
kocham się od A do Z, panowie! Ponieważ - jak wg świad
ków powiedział Knack - panna Didier jest córką 

zwykłego właściciela winnicy, a przede wszystkim nie 
jest Niemką wyższego stanu, książę zaplanował wydać 
ukochaną za hrabiego, posiadacza niemieckich papierów, 
poczekać trzy miesiące na ich rozwód i ożenić się z nią już 
jako germańską hrabiną. Kontrakt ślubny został 

obwarowany kilkoma warunkami dodatkowymi: Hrabia 
nigdy nie zobaczy swej żony, ani nie dowie się, kim ona 
jest. W okresie małżeństwa nie będzie używał swojego 
nazwiska, ani zbliżał się do swej małżonki. Księciu 

zależało na dyskrecji również dlatego, aby o jego planach 
nie dowiedziała się hrabina Kokozow, której nieopatrznie 
przyrzekł kiedyś małżeństwo. Hrabia zgodził się na kon
trakt, wyznając: C'est si bon! Równe pół miliona, ładny 
grosz. Ma jednak do mnie słabość groźny los ... Ale tu 

- z przykrością donosimy - skończyły się nasze możliwości 
dalszego obserwowania wydarzeń i informowania o nich. 
Tę niedogodność postaramy się naszym Czytelnikom 
wynagrodzić w najbliższym możliwym czasie. 

2Le Petit Parisien. Karnawał 1942 

MM:ŻEŃSTWO PRZEZ PARAWAN 
Musimy się przyznać naszym Czytelnikom, ze sporo 

trudu kosztowało nas zdobycie jakichkolwiek wiadomo
ści z dziwnej uroczystości, która odbyła się w jednej z pra
cowni artystowskiego Montrmartre'u, a o której dowie
dzieliśmy się w ostatniej chwili. Ale udało się! Dotarliśmy 
do absolutnie wiarygodnych źródeł z kręgu nacji licznie 
goszczącej od dwóch lat w naszym pięknym mieście. 

\ 11/ pracowni malarza Armanda Brissarda odbył się ślub 
jego przyjaciela hrabiego Luxemburga ze śpiewaczką 

naszej Opery Angele Didier. Zapewne nie byłoby w tym 
nic zadziwiającego, gdyby nie to, że małżeóstwo zawarto 
przez parawan, a młoda para nie widziała się nawzajem. 
Piękna oblubienica zakochanego w niej (sic! ) księcia 

Engerlinga, który całą sytuację - jak się okazuje -
sprokurował dla własnych miłosnych potrzeb, wyraziła 
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nawet delikatnie zdziwienie sytuacją, podsumowując: 

A więc dziś biorę ślub, ale śmieszna rzecz, ja nie wiem 
w uroczystym dniu, kto stanie obok mnie i śmiała się, 

jakkolwiek trochę wątpimy, czy zupełnie szczerze. Ślubu 
w obecności księcia - ponaglanego przez hrabiego o wrę
czenie mu czeku na zakontraktowane pół miliona FF -
udzielił niejaki Pelegrin, urzędnik stanu cywilnego. Przez 
rozdzielający przelotnych oblubieńców parawan hrabia 
widział tylko delikatną rękę żony i wyczuł zapach jej 
perfum. Nasi informatorzy zauważyli jednak, że tajemni
czość ślubu i wymieniony uścisk dłoni wywarły na obojgu 
takie wrażenie, że starali się odsunąć moment rozstania, 
pozornie deklarując obojętność wspólnymi słowami: 

Refren nasz zgodnie brzmi, w lewo ja, w prawo ty. Brak 
okazji by się cwbić. Każdy robi to co lubi3. Stanowczo 
postaramy się zadowolić Naszych Kochanych Czytel
ników relacją o dalszych losach tej pary i rozwoju całej 
zgoła kuriozalnej sytuacji, tym bardziej, że z ust już ofi
cjalnych małżonków padło w końcu tęskne pytanie: Czy 
to ty, szczęście me, tak nagle zjawiasz się?4 

3,4joumal Jlustre Quotidien. 1/1942 

••• 

s zYffogfamó0'1021942 Ff 
(ściśle tajne) 

Do centrali Special Operations Executive 
- Kierownictwa Operacji Specjalnych w Londynie 
Docelowo: Sekcja France Libre 
Nadaje: Rezydent F-23, pseudonim Franz L 
Obiekt obserwacji: Hrabia Luxemburg Rene 

Opierając się na naszych dochodzeniach i inwigilac
jach, Obiekt nie należy do kolaborantów współpracują
cych z okupantem czy też rządem w Vichy. Jest 
niegroźnym utracjuszem i to odciętym przez rodzinę od 
dostępu do gotówki. Budzi podejrzenie jedynie tym, że 
posiada niemieckie papiery. Jego przyjaźń z Brissardem 
Armandem, malarzem, który pozostaje w bliskiej komity
wie z ludźmi Resistance, jest naturalna i nie budzi podej
rzeń. Narzeczona malarza, Vermont Julia, potrafi sobie 
nawet delikatnie kpić z niego, mówiąc, cytuję: Pan hrabia 
Luxemburg, były właściciel byłych dóbr ziemskich w byłym 



i 52 

księstwie ]akimśtam i tak zajętym dawno przez Niemcy. 
Kim on jest? Francuzem, Niemcem? Dla pewności infor
muję, że Brissard jako patriota wyraźnie zdeklarował się 
publicznie w większym towarzystwie. Kiedy nasz 
człowiek, w przebraniu francuskiego policjanta dostarczył 
tort do jego pracowni i wypadł niezbyt przekonująco, 
mówiąc: - Dziń dybry, przyniosłem tyrt, szybko zareagował 
i rzekł do zaniepokojonych przyjaciół: - Spokojnie, to mój 
przyjaciel z brytyjskiego mchu opo1u. I dodał o torcie: - To 
prezent od Anglików dla nas. Z kolei o prawdziwości 
intencji hrabiego Luxemburga zaświadcza jego pierwsza 
reakcja na propozycję występujących w imieniu księcia 
Engerlinga Rudiego, jego zauszników. Do całego towa
rzystwa obecnych jeszcze w pracowni artystów mówił 
kpiarsko: - Oni mają ochotę zwerbować mnie do współpracy. 

Podsumowując: Obiekt nie budzi zastrzeżeń. Zdecy
dował się na fałszywe małżeństwo z Didier Angele 
wyłącznie z pobudek finansowych. Miłość, która zaczęła 
się wówczas pomiędzy nimi budzić, dla pewności będzie 
podlegać naszej obserwacji. 

Dla zmylenia wroga, główne interesujące nas treści 
zaszyfrowane zostały w śpiewanej postaci, głównie arii 

i duetów. Dla jeszcze większego zmylenia wroga i głębo
kiego kamuflażu, klucze do deszyfracji pozostają orygi
nalne, czyli niemieckojęzyczne. Pierwsza ich część przed
stawia się następująco: 
l) Mein Anherr war der Luxemburg - aria Rene; 
2) Made/ klei n - duet Julii i Armanda; 
3) Sie geht links - duet Angele i Rene; 
4) Bist du's lachendes Gliick - kontynuacja tegoż duetu. 

·.. . .. ···.. ..,.. ,, ....... (·.:···: 
..... . ··!·· .... ·Af-f ·· .. ··· : 
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L.UXEMBUr<G REDIVIVU6 

Mamy ogromną satysfakcję, że po trzech miesiącach 
możemy naszym Czytelnikom wynagrodzić niedogod
ność, jaką było pozbawienie ich ostatnich szczegółów 
sprawy, którą żył cały Paryż pod koniec tegorocznego kar
nawału. Mówimy rzecz jasna o kontrakcie zawartym 
pomiędzy księciem Engerling i hrabią Luxemburg, zgod
nie z którym ten drugi, sowicie opłacony, zawarł fałszywy 
związek małżeński z artystką operową Angele Didier na 
życzenie pałającego do niej wielką miłością niemieckiego 
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księcia. Dla nas, przygotowanych do finału wielkiej intry
gi, oczywiście nie stanowi żadnego zaskoczenia, że 

nieobecny przez cały kwartał w paryskim życiu 

towarzyskim hrabia Rene, odrodził się nad Sekwaną w 
przededniu finalizacji kontraktu i wypływającego z jego 
litery rozwodu z wciąż nieznaną mu osobiście małżonką. 
Luxemburg, wiedziony ponoć porywami serca, które 
zaczęło bić mocniej na każdą myśl o nieznajomej, nie 
zachował ostrożności do końca kontraktu i wkroczył 
w życie pięknej śpiewaczki. 

Wskazują na to liczne okoliczności. Jak donoszą nam 
nasi informatorzy, w swym utajnionym podparyskim 
pałacyku (powiedzmy - cha! cha! cha! - w Wersalu), 
Angele, która przed ślubem z księciem postan~wiła się 
rozstać ze sceną, wydała pożegnalne przyjęcie. Spiewała 
po raz ostatni w Operze, wzruszając się chóralnym Brawo, 
bis! Angele Didier! Niech żyje nasza gwiazdaf5 Bardziej niż 
wyrazami uwielbienia, zainteresowała się jednak 1intrygu-
1jącym mężczyzną w operowej loży. Zwierzyła się swej 
przyjaciółce, znanej nam już z czasów karnawałowej 
intrygi Julii Vermont: Nie wiem kto to jest. Do niego biegła 
moja pieśń i wszystko mu wyznała . .. 6 Jak rzadko kiedy, bez 
najmniejszego trudu udało się nam ustalić, że tym 
mężczyzną w Operze był Rene, hrabia Luxemburg. 
Równie łatwo dało się ustalić, że - gdy już uległ urokowi 
artystki - udał się pod nazwiskiem hrabiego Reval (jego 
przymusowe incognito kończyło się dopiero następnego 
dnia) w towarzystwie wiernego przyjaciela, malarza 
Armanda B. do rezydencji Angele. To tam, jak udało się 
nam wyśledzić, oczarowany Angelą hrabia L. wyznał jej 
swą miłość. Ona jednak - świadoma zaplanowanego na 
następny dzień ślubu z księciem - stanowczo się opierała: 
Pan chyba stracił głowę dziś! To żarty są, mój Panief? 
Dodała jeszcze - podajemy według sporządzonego 

naprędce zapisu naszego informatora - najwyraźniej 

zniechęcające fatyganta słowa, zaczynające się od niewin
nej refleksji: W piękny świat idziemy rozmarzeni, tak już 
jest i tego nikt nie zmieni. Spotkanie nieznających się 

małżonków najwyraźniej musiało jednak wywołałać ser
cowy wstrząs, chociaż w rozmowie ustalili, że ona ma 
męża, a on żonę i że w związku z tym, mogą spokojnie ze 
sobą tańczyć. Tak też zrobili! 

5,6,7 Le Petit Paris i en. Wiosna 1942 

TRWMF MIŁOŚCI 
Kontynuując nasz kronikarski zapis wydarzeń w pod

paryskim pałacyku operowej divy Angele Didier (egzem
plarz wydania paryskiej popołudniówki z tamtym 
pierwszym zapisem, został brutalnie wyrwany ze zszywki 
przechowywanej w redakcyjnym archivvum; nie jest wyklu
czone, że stało się to jeszcze w czasie okupacji za sprawą 
niemieckiego oficera, ks. Engerlinga lub jego sługusów -
przyp. AM z 2010 r.), kierujemy uwagę, - na co nas wyczu
lono - na drugą, znaczącą parę uczestników wydarzeń. To 
maJarz Armand Brissard odnalazł u boku Angeli swą 
ukochaną Julię Vermont . I to tam doszło do ich porozu
mienia. Jego kolejna prośba: Tylko ty, spełń me sny, spełń 
me sny, jeszcze dziśB, została z lubością przez nią po
wtórzona i zaakceptowana. 

Nie będziemy jednak kryć, że - zgodnie z życzeniem 
większości Czytelników - interesują nas główni uczestni
cy sensacyjnej paryskiej intrygi. Niemiecki, zakochany 
książę, dostrzegłszy hrabiego, starał się go jak naj
spieszniej wyprawić z pałacyku. Ten jednak wychodząc 
dostrzegł w hallu rękawiczkę Angele i doznał olśnienia. 
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Przypomniał sobie drobną rączkę żony: Założyłbym się 
dziś, że tę maleriką dłoń już widziałem i pamiętać będę 
chyba ze sto lat!9 Podobnie spostrzegł : Lecz przecież per
fum jej słodką woń pamiętam nie od dziś! Wrócił więc do 
salonu. Tymczasem książę, pewny, że pozbył się hrabiego, 
uroczyście ogłosił swoje zaręczyny z Angele. Oboje dowci
pnie skomentowali fakt jej niezwykłego ślubu, a Angele 
z pogardą wypowiedziała się o człowieku, który sprzedał 
swoje nazwisko. Towarzystwo nie musiało długo czekać 
na reakcję. Słysząc to, Rene uj awni .ł swą tożsamość: ja 
jestem hrabia Luxemburg, twój mąż wyśmiany. Nastąpiło 
coś w rodza ju - jak słodko jest relac.j onować takie sytu
acje - hollywoodzkiego happy endu: Angele padła mu 
w ramiona ze słowami: Ma rację twoja pieśń . Świat jednak 
piękny jest, a wszyscy - nie musimy chyba dodawać, że 
z wyjątkiem księcia - dopowiedzieli, pardon! dośpiewali: 
Gdy miłość pierwszy raz spogląda prosto w twarz. 

Według relacji naszych informatorów, książę próbo
wał jeszcze protestować, powołując się na dane mu słowo. 
Rene, hrabia Luxemburg obiecał go dotrzymać i zwrócić 
księciu narzeczoną. Zauważył jednak, że w danej chwili 
(termin kontraktu wciąż nie nadszedł) miał jeszcze 
prawo zapewnić jej opiekę. I oboje wyszli. Cóż za słodka 
historia! 

9 France Soir. Nr 1909/Maj 1942 

••• 

S z .Y F n O G H A M 0 1 ,3 0 S 1 9 4 2 F R 
(ściśle tajne) 

Do centrali Special Operations Executive 
- Kierownictwa Operacji Specjalnych w Londynie 
Docelowo: Sekcja France Libre. 
Nadaje: Rezydent F-23, pseudonim Franz L 
Obiekt obserwacji: Hrabia luxemburg Rene 

Obiekt przez trzy miesiące pozostawał poza 
zasięgiem mojej obserwacji. Powrót do Paryża udowod
nił, że interesują go wyłącznie własne sprawy prywatne, 
dokładnie sercowe. 

Aktualne klucze do deszyfracji najważniejszych treści: 
1) Hoch evoii, Angele Didier - chór; 
2) Hoch evoii - Soli ichl- aria Angele; 

3) Lieber Freund - duet Angele i Rene; 
4) Made/ Klein - Armand i Julia (zawarte zostały tu 
w sposób bardziej deklaratywny znane już z aktu I treści); 
5) Der Handschuh! - Es duftet nach trefle inkarnat -
piosenka Rene (dla zmylenia wroga zastosowano 
instrumentację przypominającą Srebrną różę Ryszarda 
Straussa). 
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WIZ'<TA HRABIN'< 
Do Paryża zjechała hrabina Kokozow, zatrzymując się 

w Hotelu Ritz przy placu Vandome. Wyczerpana cało

dzienną podróżą z Lazurowego Wybrzeża, dokładnie 

z Nicei, szybko przypomniała o swych arystokratycznych 
obyczajach, stawiając na baczność hotelową służbę 

i narzekając na tempo naszych czasów. Nawet gołębie 
przed Notre Dame gruchają, że wizyta niespodziewanie 
pozostaje w związku ze sprawą, którą od trzech miesięcy 
żyje całe miasto. Mowa ocz)'\.viście o kontrakcie, jaki 
zawarł stary lowelas książę Engerling z hrabią Luxem
burg, chwilo „oddając" mu jako żonę swą wielką miłość, 
śpiewaczkę Angele Didier. Dała to do zrozumienia 
w sposób zawoalowany - nie zaglądamy damom w metry
ki, ale chyba marny rację - podstarzała już hrabina, 
stwierdzając refleksyjnie: Króla już złapać nie zdążę. 

Cóż więc zostaje mi? Książę ... Ten się nie wymknie z mych 
rąk. 

Że w Ritzu może dojść do ambarasu i ujawnienia 
pewnych tajemnic, świadczy obecność w hotelu przyja
ciela hrabiego L, malarza Armanda Brissarda ze swą na
rzeczoną Julią Vermont, którzy postanowili tam spędzić 
swoją noc przedślubną, oszukując zresztą miejscowego 
zarządcę, że już są młodym małżeństwem. Zakochani nie 
omieszkali przy tym zamanifestować swych uczuć, 

ponownie wracając do swej starej piosnki: Właśnie ty 
spełń me sny, spełń me sny u,łaśnie ty! Miło patrzeć na 
niepozbawioną naiwności prawdziwą miłość młodych . 

La Libre Parole. Nr 715142 

Mltd,ć <'.XALONA 
Ledwo napisaliśmy na naszych łamach o chwilowym 

triumfie miłości Rene, hrabiego Luxemburga i śpiewaczki 
Angele Didier, związanych od trzech miesięcy - że się tak 
wyrazimy - gordyjskim węzłem małżeńskim a rebours, 
a już możemy donieść o ocaleniu ich miłości. Wciąż 

pozostawała ona zagrożona faktem, że hrabia dał słowo 
księciu Engerlingowi, iż zgodnie ich umową odda mu jego 
narzeczoną, rozwodząc się wraz z wygaśnięciem terminu 
kontraktu z chwilową żoną. Wydarzenia rozegrały się 



w hotelu Ritz, gdzie obaj arystokraci zamieszkują i gdzie 
zjawiła się hrabina Kokozow, jak się okazało, posiadająca 
od trzech lat słowo księcia, że ten się z nią ożeni. Książę, 
pomny skandalu z poprzedniego wieczoru, gdy zakochany 
już w swej żonie hrabia porwał ją z jej podparyskiego 
domu i pełen obaw czy Luxemburg okaże się prawdzi
wym gentelmanem, naraził się nawet na kpiny młodzieży. 
To Julia, narzeczona Armanda, przyjaciela Rene (obojga 
znamy z naszych poprzednich relacji) rzuciła na temat 
księcia uwagę, że „idzie senior wśród donżuanów". 
W sumie jednak w zgodnym tercecie zauważyli: Gdy pan 
starszy lubi jeszcze towarzystwo dam, lubi prawić czułe 
słówka, zerknąć tu i tam, (. .. ) przeżywa przedostatnią 
z wielkich burz. 

Tak wyczekiwani przez księcia Rene i Angele zjawili 
się w kollcu w hotelu. Tu hrabiego spotkała pierwsza miła 
niespodzianka. Czekała nall depesza, że: sekwestrator 
zwrócił mu jego majątek. Hrabiego jednak bardziej niż 
majątek interesowało w tej chwili, by książę zwrócił mu 
dane słowo. Oczekiwanie para umiliła sobie butelką 
szampana i rozmową o ich rozkwitłym tak szybko uczu
ciu. On wyznawał: Ta wonna smuga ,Je reviens" jak wtedy, 
jak wtedy, otacza i znów odurza mnie, a ona zauważała 
czujnie: Nie, nie, to nie jest sen! To miłość, dobrze wiem! 
Razem zaś podsumowali: Bo ty, właśnie ty, jesteś jutrem 
mym. Powtórz mi znów słowa te: Kocham, kocham cię. 

I wtedy stał się cud! Do rozmowy przyłączyła się hrabina 
Kokozow, która wyjaśniła, że zjawiła się w Paryżu, by 
doprowadzić do skutku swe małżellstwo z księciem 
Rudim Engerlingiem, który od trzech lat śle do niej 
codziennie listy jak bardzo chce ją poślubić. W tym 
momencie wpadł do hotelu książę i z przerażeniem 

dostrzegł hrabinę. Już nie miał wyjścia. W obawie 
przed skandalem zwrócił hrabiemu słowo. Ten natomiast 
- już ponownie majętny, a przede wszystkim przeszczę
śliwy - obiecał zwrócić zarobione na ślubie z Angele pół 
miliona. 

Dodajmy, że na to wszystko wkroczyli Julia i Armand, 
którzy właśnie wzięli w merostwie ślub. Rene w imieniu 
drugiej pary mógł już tylko powiedzieć: - Przepraszam, ale 
nam się bardzo spieszy. Jak myślicie Pallstwo, dokąd? 

France Soir. Nr 1910/Maj 1942 

••• 

S 1Z Y FR O ~ n A M t/_ 1 4 O'S 1 9 4 2 F n 
(ściśle tajne) 

Do centrali Special Operations Executive 
- Kierownictwa Operacji Specjalnych w Londynie 
Docelowo: Sekcja France Libre. 
Nadlaje: Rezydent F-23, pseudonim Franz L. 
Obiekt obserwacji: Hrabia Luxemburg Rene 

Potrzeba obserwacji Obiektu została wyczerpana. 
Miłość nie pozwoli mu na żadne inne myśli niż 

o ukochanej żonie. Dodatkowo wykonał on kawał patrio
tycznej roboty: uratował jedn<1 z tych Francuzek, które 
bezmyślnie, w pod działaniem chwilowego afektu chciały 
wpaść w ramiona przedstawiciela okupanta. 

W takiej sytuacji klucze do deszyfracji najważ

niejszych treści pozostają już niepotrzebne. Wszyst ko 
wiadomo: to była jedynie piękna romantyczna historia. 

F-23 (Franz L) 
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j·i Joprzednią lubelską realizację Hrabiego Luxemburga "\r' sprzed 35 lat wspomina Ryszard Zarewicz. 

Sam Pan należy do legend lubelskiego Teatru Mu
zycznego. Są jednak jeszcze legendy, o których 
chciałoby się powiedzieć, że przesiąkły nimi mury tej 
instytucji o ponad 60-letniej tradycji, gdyby nie to, że 
aktualna siedziba teatru jest w stosunku do jego hi
storii całkiem młoda. Wszelako żyją one w przekazach, 
anegdotach artystów i widzów, którzy pamiętają tamte 
czasy, gdy Państwowa Operetka w Lublinie, bo tak się 
wówczas nazywał dzisiejszy Muzyczny, prezentowała 
swe przedstawienia o tak zwany rzut beretem od obecnej 
sceny, w Garnizonowym Klubie Oficerskim, dziś Domu 
Żołnierza. Należy do nich opowieść o tym, jak debiutu
jący aktor dostał nagle dodatkową, dużo ważniejszą 
rolę przy realizacji operetki Lehara Hrabia Luxemburg, 
której premiera odbyła się w czerwcu 1975 roku. Jak do 
tego doszło i co to była za rola? 

To było dla mnie artystyczne „wejście" smoka. 
Dyrektor Andrzej Chmielarczyk poprosił mnie na roz
mowę i zakomunikował, że będę nie tylko debiutował 
w Lubljnie w Hrabim Luxemburgu jako aktor, ale muszę 
jednocześnie dokończyć sztukę Lehara zaczętą przez reży
sera. Pytając, dlaczego, dowiedziałem się, że ten jedno
cześrue z naszą operetką reżyseruje Kumoszki z Windsoru 
w Teatrze Osterwy. Do tego obie pozycje, jak również pre
miera Teatru Kobra w telewizji, której tenże reżyser jest 
realizatorem, odbędą się w ciągu tych samych dwóch 
tygodni. Przystałem chętnie na tę propozycję, jak gdyby 
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przeczuwając, że jest to początek wieloletniej przygody 
z lubelskim teatrem muzycznym. Postawiłem tylko jeden 
warunek: na afiszu będę figurował jako asystent reżysera, 
a nie współreżyser. Chciałem, aby zasłużony Józef Sło
wiński, bo to on był tym reżyserem, nie odczuł moich 
ingerencji jako pozbawienia go wpływu na przedstawie
nie. Praca nad operetką była ciekawa, lecz jednocześnie 
stawiała wyzwania, bo - wbrew przyjętym zwyczajom -
choreograf Jerzy Kapliński ograniczył się w pracy do scen 
baletowych, układy ruchu scenicznego solistów i chóru 
pozostawiając reżyserowi. Pan Józef, jak było do 
przewidzenia, nie miał czasu nawet na okazjonalne 
wpadanie na Żwirki i Wigury do Sali GKO. Dopiero na 
drugim spektaklu po premierze zobaczył Hrabiego Luk
semburga na scenie. Bardzo mu się przedstawienie 
podobało, chwalił reżyserię zastępcy i „odpalił" mi 
połowę honorarium. Że było to szczere, świadczy fakt, 
że kolejną sztukę, Nitouche Herve'go, zgodził się wyreży
serować jedynie we współpracy ze mną. 

Czy praca nad tą popularną operetką była bardzo 
trudna? 

Praca nad Luxemburgiem szła bardzo sprawnie. 
Zespół był u szczytu swoich możliwości. Bolesław 

Hamaluk, odtwórca tytułowej roli, przechodził swój 
najlepszy czas, Marian Josicz • Armand Brissard - był po 
sukcesie w Sztygarze, a Krystyna Jarmułówna, która de
biutowała na naszej scenie jako Julia Vermont, została 
przez dyrektora Chmielarczyka oceniona, że „warta jest 
wszystkich pieniędzy". W tej roli pokazały się publiczno
ści również z dużym powodzeniem Irena Chodziakiewicz 
i Wanda Mikulska. Angale Didier śpiewała doświadczona 
Ksenia Górska-Rosińska na zmianę z Eleonorą Krze
sińską. Dla tej drugiej była to pierwsza czołowa rola 
w Lublinie. Przedstawienie prowadzili Lucjan jaworski 
(kierownictwo muzyczne) i Ryszard Komorowski. 
Bywalec muzycznych przedstawień zauważy, że na tym 
septecie przez kilka następnych sezonów oparty był reper
tuar Operetki. I co ciekawe, wszystkie te osoby, 
z wyjątkiem nieodżałowanego Bolka Hamaluka, żyją 

i najprawdopodobniej znajdą się na widowni w czasie 
najnowszej premiery Hrabiego Luxemburga. 
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Dyrektor Naczelny - Krzysztof Kutarski 

Dyrektor Artystyczny - Tomasz Janczak . .... 

SOLIŚCI 
Jarosław Cisowski 
Renata Drozd 

Karolina Gorgol-Zaborniak 
Tomasz Janczak 
Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak 
Agnieszka Kurkówna 
Dorota Laskowiecka 
Kamil Pękala 
Agnieszka Piekaroś-Padzińska 
Małgorzata Rapa 
Katarzyna Sałacińska 
Andrze j Sikora 
Patryc jusz Sokołowski 
Grzegorz Szostak 
Andrzej Wisniewski 
Andrze j Witlewski 
Paweł Stanisław Wrona 
Mariola Zagojska 

Marcin Żychowski 
Julia Iwaszkiewicz-Kabza • 
Marian Josicz* 
Irma Chodziakiewicz• 
Lech Chodziakiewicz• 

Joanna Horodko* 
Krzysztof Marciniak* 
Leszek Skrla • 
Adam Sobierajski' 
Krystyna Szydłowska • 

Witold Wrona• 

Korepetytorzy solistów: 
Katarzyna Szpakowska 
Karolina Hordyjewicz• 
Karolina Liwińska• 
Grzegorz Siedlaczek* 

CHÓR 
P.o kierownika chóru 

Agnieszka Tyrawska-Kopeć 
Pedagog chóru 
Mario la Zagojska 

Inspektor chóru 
Tomasz Głębocki 
Soprany 
Kinga Bernat 

Małgorzata Godlewska 
Elżbieta Grądziel-Zawada 

Anna Jóźwik 
Monika Rej 
Małgorzata Rudnicka 
Halina Tes 
Tatsiana Trayanauskaya 
Agnieszka Wasil.ewska-Korczakowska 
Joan.na Witos 
Anika Chlebik' 
Agnieszka Kasprzak• 
Barbara Królikowska• 

Alty 
Mariol a Drozd 

Krystyna Górska 
Malina Kęsicka 
Ewa Kowieska 
Dorota Kozłowska 
Katarzyna Kulszew 
Agnieszka Milaniuk 
Magdalena Rembielińska 

1 'atalia Skipor 
Małgorzata Wierzbicka 

Tenory 
Artur Buczak 

Bogum ił Fruziński 

Tomasz Głębocki 

Piotr Preidl 
Piotr Stęp ień 
Andrzej Namiota* 
Janusz Wlizlo • 

Basy 
Tomasz Celiński 

Piotr Demianiuk 
Stanisław Iwanicki 

Rafał Nachciński 

Andrzej Ostapiuk 
Andrzej Pieczonka 
Piotr Pecio 
Marcin Woźniak 
Marcin Micha lak" 
Marek Ozimek" 
Andrzej Sar• 

Balet 
Kierownik 
Beata Kamińska 
Inspektor baletu 

Jarosław Żółtowski 
Korepetytor baletu 
Tadeusz Krukowski 
Pedagog baletu 
Roman Gorlov 

I soliści zespołu ba letowego 
Beata Kamińska 
Marcin Marzec 

oliści zespołu baletowego 
Roman Kamiński 
Jarosław Żółtowski 

Koryfeje 
Anna Adamczyk 
Karol Leśniewski 
Paulina Pielach 
Agata Żółtowska 

Zespół balerowy 
Wojciech Kalenieck i 
Magdalena Konopek 
Wojciech Pyszniak 
Monika Rudnicka 

liona Zarzeka 

ORI<IESTRA 
Kierownik muzyczny 

Jacek Boniecki 
Dyrygenci 
Jacek Boniecki 
Andrzej Knap 
Alan Urbanek* 

Inspektor orkiestry 
Sta.njsław Dziesińs ki 

I skrzypce 
Koncertmistrz 
lvlarcin Król 
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P.o. koncertmistrza 
Anna Krzemińska-Patroń 

Andrzej Czapliński 
Bartosz Kaproń 
Piotr Kulczyński 

Dominika Kolszut 
Danuta Makowska 

Beata Pysz 

n skrzypce 
Anna Irga 

Danuta Kołryś 
Krystyna Nowacka 
Marta Pędzisz 
Anna Poliszuk 
Anna Siciak 
Emilia Zamiejska 
Ewa Mach* 

Altówki 

Koncertmistrz gr. altówek 
Justyna Żukowska 
Stanisław Dzi esi ński 

Anna Oleśniewicz 
Dorota Wolna • 
Ewa Worach-Wójc ik• 

Dorota Stanisławska* 

Wiolonczele 
P.u koncertmistrza grupy wiolonczel 
Iwona Godzik 
Halina Furmanek 

Monika Matys 
Ewa Sobiecka 
Magdalena Szustak-Kwiatkowska 
Luba Galas ·' 

Kontrabasy 
Stanisław Błach 

Mac iej Pakuła 
Tomasz Piłat 

Dominik Jabłkows ki* 

FI ery 

Joanna Krzemińs ka 

Agnieszka Tyrawska-Kopeć 

Oboje 
Konrad Cichowski 

.. ·· 
... -... 

"· ·· ... 

Bartło miej Serweta • , • „. „. 
······· ....... „ .. „ .... „ ..... 



Klarnety 
Piotr Czarny 
Artur Figiel 

Fagoty 
Daniel Woźniak 

Karolina Poniatowska-Lipska 
Marek Moczulski* 
Joanna Hanasz* 

Trąbki 

Piotr Koci u bowsk i 
Marek Ziarkowski 
Michał Drobnikowski 

Tuby 
Anton Szaszkow* 

Waltornie 
Mirosław Dziaduszek 

Jolanta Karasirisb 
Piotr Kowalski'' 
Agnieszka Rybicka.,_ 

Puzony 

Benedykt Jurkowski 
Wojciech Sochacki 

Mariusz Pysz* 
Włodzimierz Warząchowski" 

Perkusja 

Janusz Baca 
Piotr Wróblewski 
Włodzimierz Sypniewski* 
Kamil Banach• 

Kamil Wróblewski* 

Gitara 

Tomasz Jusiak 

Harfa 
Elżbieta Pazur 

Fortepian 
Alesia Aleksandrowicz 

Akordeon 
Marian Szczebak* 

Sufler 

Krystyna Ekielska 
Anna Markiewicz 

Inspic jen t 

Iwona Jarzy na-Manel 

Koordynacja pracy artystycznej 
Anna Rękas 
Konsultant programowy 
Jerzy Turowicz 

PRACOWNffi TECHNICZNE 
TEATRU MUZYCZNEGO 
Kierownik Działu Technicznej 
Obsługi Sceny i Produkcji 
Urszula Stalbowska 

Pra ownie krawieckie 
Damska 

Kierownik 
Helena Mizerska 
Z-ca kierownika pracowni 
Anna Dec 

Małgorzata Ćwi kła 
Jolanta Grabiec 

Męska 

P.o. kierownika pracowni męskiej 
Marzena Martyniuk 

Joanna Filipczuk 
Bożena Spoczyńska 

Teresa Popiołek• 

Pracownia plasty<:zna 
Kierownik 
Cezary Kowa lsk i 
Magdalena Bicz 

Realizacja światła 

Marcin Nogas 

Oświetleniowcy 

Tomasz Młynarski 
Paweł Nowicki 
Andrzej Waleszkiewicz 

Realizacja dżwic;ku 
Krzysztof Głębock i 

Jarosław Humeniuk 
Piotr Kowalik 

Brygadier sceny 

Dariusz Jabłoński 

Montażyści dekoracji 
Jarosław Buczkowsk i 

Paweł Kawka 
Rafa ł Kawka 
Tomasz Kutyna 
Grzegorz Lewkowicz 

Piotr Winiarski 

Konserwator dekoracji scenicznych 

i rekwiz.ytów 
Krzysztof Duda 

Rekwizytorzy 
:'-<licha! Wnuk 
Zbigniew Barabas 

Brygadier zespołu fryz jerek 

Ewa Kręcisz 

Fryzjerki 

Małgorzata Błach 

Ewa Broda 
Mirosława Olszewska 

Garderobiane 

Agnieszka Wolińska 
Marta Łada 
Zofia Lidia Siczek 
Anna Sokal 
Małgorzata Szerszeń 

Pralnia 

Teresa Wójcik 

Kierownik działu administra ji 

Monika Ośko 

Sekreta riat 
Agnieszka Skoczylas 

Specjalist:i 
ds. administracyjno-gospodaraych 

Małgorzata Antoniak 

Specjalista ds. zaopatrzenia 
i obsługi imprez zewnętrznych 

Anna Kobryń 

Specjalista 
ds. archiwum i administracji 

Agata Bednarek 

Kierowca 
Dariusz Podgórski 

Dzia ł goopodarcży 

Danuta Jankowska 

Alicja Juszka 
Teresa Ścibiorska 
Elżbieta Węgorska 

Barbara Wójtowicz 

Ewa Bors-Malecka 
Leszek Oliwiak 
Lucjan Skoczylas 

DZIAŁ 

·. 
·. 

FINAN OWO - KADROWY 
Główna księgowa 

Monika Podkowińska 

Z-ca głównej k5 ięgowej 

Alina Gąska 

Księgowość 

Ewa Go lianek 
Grażyna Mazur 
Małgorzata Wójtowicz 

Kadry 
Krystyna Sulczyńska 
Edyta juszka 

DZIAŁ SPRZEDAŻY 
I PROMOCJI 

. 

p.o. Kierownika Działu Sprzedaży 

i Promocji 
Małgorzata Pietras 

Specjalista ds. organizacji v.~downi 

Renata Bogusław 
Referent ds. organizacji widowni 

Magdalena Kolary 
Specjalista ds. marketingu 

i reklamy 
Ewelina Szpecht 

Specjalista ds. pozyskiwania 
funduszy i koordynacji projektów 
Paweł Majsiej 

Kasjerki biletowe 

Zofia Bylica 
Magdalena Antoniak 

Spec jali:;ta ds. BHP i orga nizacji 

Michał Marek 

·. 

"współpraca 

: 

· ....... . 

.. ·· .· 

... 
····· 
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REZERWACJA BILETÓW 

Dział Sprzedaży i Promocji 

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin 

tel. 81 532 25 21, tel./fax: 81 534 20 25 

e-mail: widownia@teatrmuzyczny.eu 

SPRZEDAŻ BILETÓW 

Kasa Teatru Muzycznego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 

tel. 81 532 96 65 
czynna: 

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00 

w sobotę w godz. 14.00 - 18.00 

i w niedzielę 

na 2 godziny przed planowanym spektaklem 

Bilety na spektakle można nabyć również 

drogą elektroniczną na stronie 
. k 1· I t/CKet . . 'k www.tie eton me.p omme oraz w s1ec1 empi 

WWW.teatrmuz}Oil)CeU 

Autor tekstu • Andrzej Molik 

Redakcja programu • Ewelina Szpecht 

Konsultacja • Jerzy Turowicz 

W programie zostały wykorzystane następujące pozycje: 

• Lucjan Kydryński, Przewodnik Operetkowy, 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1998 

Zdjęcia: 

• Emilia Kaczanowska 

• Wikipedia 

• Archiwum Teatru Muzycznego w Lublinie 

• Zdjęcia ze zbiorów prywatnych 

• Projekty scenograficzne na str. 72-73 

Małgorzata Słoniowska 

Projekt okładki • Jacek Rudzki 

Opracowanie graficzne i skład • Kinga Słomska 

Wydawca • Teatr Muzyczny w Lublinie 

Druk • GAUDIUM Lublin 
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Sponsor Generalny Teatru Muzycznego 

® ZAKŁADY AZOTOWE 
''PUŁAWY'' 

SPÓŁKA AKCYJNA 
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BlACK Rm WHITE 
n ie ty lk o m ebl ił 

OB.K 

• ~~ Hot~/ 
-Victoria ,__„ 

PARTNERZY: 

' , - „d„ 
87.9FM 

fj;#J' EUROPEJSKA 
~1 STOLICA 
LUBLIN' K u L T u R y 
2016 KA N O V O AT 

.„ ... „ ........ PATRONI MEDIAl_NI: „ .. „„ ... „ .. . 

Wydawnictwo Muzyczne 
Rok założenia 1991 

ul. Deszczowa 19, 20-832 Lublin, 
tel./fax (0-81) 746-97-17 
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~ literatura piękn 

~ książki edukacyjne 
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