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Pikantna, urocza, wesoła - z miejsca pod
biła publiczność i swojemu twórcy przyniosła 
powodzenie„. Gdyby w tej operetce nie było 
nic więcej, jak piękna pieśń Hanny o Wiliji, 
już by wystarczyło aby przynajmniej ta me
lodia przeszła do historii lekkiej muzyki. A 
przecież talent Franciszka Lehara zapewnił 
„Wesołej wdówce" przez wszystkie trzy akty bo
gactwo melodii, wspaniałe duety, popisowe arie. 
Wystarczyło też, aby ta „Wdówka" pokazała się 
po raz pierwszy (w roku 1905) na estradzie a 
już otoczyła ją miłość widzów, wiernych jej aż 
po dzień dzisiejszy. 

Franz Lehar, jest rzadkim przykładem kom
pozytora, który za swego życia mógł posmako
wać wszystkich sukcesów i zaszczytów, jakie 
przyniosła mu jego kompozytorska działalność: 
'W1Prawdzie początki nie były łatwe, bo ·zanim 
przyszła sława, trzeba było przeżyć i wiele 
chwil goryczy i sporo dni niełatwego życia. 
Franciszek urodzony w kwietniu 1870 roku w 
rodzinie wojskowego kapelmistrza od małego, 
przenosząc się z pułkiem ojca z miejsca na 
miejsce, chłonął muzykę, w której więcej było 
paradnych marszów niż lirycznych melodii. Ale 
właśnie te kontakty wyznaczyć miały jego 
późniejszą drogę. W wieku lat dwunastu je
dzie na studia do Praskiego Konserwatorium, 
gdzie swoim talentem zwrócił na siebie uwagę 
wielkiego Antoniego Dworzaka. On też zachę
cał go bardzo do poświęcenia się kompozytor
skiej karierze. 

Z dyplomem w kieszeni młody Franciszek 
rozpoczyna muzykowanie: najpierw w orkie
strach teatralnych, potem gra u ojca w Wied
niu aby wreszcie - może z rodzinnych przy
zwyczajeń - wybra.ć funkcję wojskowego ka
pelmistrza w c. k. armii. To jest najwygod
niejsze. I kiedy po pierwszych sukcesach (ra
czej ambicjonalnych niż finansowych) przejdzie 
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„do cywila" szybko wróci do munduru i funkcji, 
która mu zapewnia minimum egzystencji. 

Swietna mieszanka krwi francuskiej, węgier
skiej, austriackiej, płynącej w żyłach Lehara, 
częste kontakty z przedstawicielami krajów 
słowiańskich - wszystko to dało również jego 
muzyce galicką lekkość, madziarski tempera
ment, wiedeński charme i bliski Słowianom 
liryzm. Dominowało to w pierwszych utwo
rach, pisanych na razie dla orkiestr, splotło się 
w pyszną mieszankę w kompozycjach pisanych 
dla sceny. Już jego „Małżeństwo dla żartu" 
(„Die Juxheirat") stało się nie tylko własnością 
stolicy Austrii, ale wyszło daleko poza granice 
kraju. A kiedy pojawi się jego „Wesoła Wdów
ka" („Die lustige Witwe") pozycja Lehara zo
staje już na stałe ugruntowana. I nie będzie 
przesady, jeżeli zaryzykujemy twierdzenie, że 
nie było poważnej sceny operetkowej na świe
cie, która by w swoim repertuarze nie znalazła 
miejsca na tą uroczą pozycję, gdzie świetna 
muzyka walczy o lepsze z dowcipną, chociaż 
niezbyt prawdopodnbną treścią. 

A przecież za „Wdówką" poszła cała galeria 
innych postaci Lehara: tych z „Hrabiego 
Luxemburga", „Cygańskiej miłości", „Pagani
niego", „Krainy uśmiechu", „Carewicza", „Fras
quitty" itd., że wymienimy tylko główne i naj
bardziej znane i najczęściej wykonywane ope
retki. Czemu zawdzięczają swoje powodzenie? 
Przede wszystkim świetnej muzyce, doskonale 
:tinstr11mentowanej przez starannie wykształco
nego i zdolnego muzyka, jakim był Lehar. 
Dzięki właściwie stosowanej przy wszystkich 
dramatycznych spięciach muzyce, która wiernie 
towarzyszy temu, co dzieje się na scenie; umie
jętnemu dozowaniu efektów, doprowadzaniu do 
Sl>ięć zgodnych z akcją, no i wreszcie - albo 
przede wszystkim - wielkiemu talentowi, któ
ry pozwala za każdym razem wybierać kompo
zytorowi najwłaściwszą drogę do ucha i wraż
liwości słuchacza. 
Żył aż do naszych czasów: Lehar umarł w 

roku 1948 i ten dzień okrył żałobą świat mu
zyczny, który cenił w nim zręcznego muzyka, 
który umiał zapewnić sobie sławę aż po ostat
nie dni życia. Przez kilkadziesiąt lat Franci
szek Lehar patrzał na sukcesy, jakie jego dzieła 
odn·osiły na scenach całego świata. Był zawsze 
skromny: kiedy skończył pisać „Wdówkę" 
liczył, że uda się ją wystawić przynajmniej pół 
setki razy. Dzisiaj już wiadomo, że przewinęła 
się ona ponad sto tysięcy razy przez teatry 
całego świata, a przecież liczba ta każdego dnia 
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rośnie. Bo ta operetka stała się legendą. Od 
30 grudnia 1905 roku, kiedy podbiła Wiedeń a 
potem i resztę świata. 
Współcześni natychmiast poznali się i wła

ściwie ocenili sukces swojego wiedeńskiego 
kompozytora. Krytyka pisała, że „w tym urze
kającym dziele subtelna zmysłowość treści zo
stała genialnie zilustrowana muzycznie", że 
„trudno znaleźć większą pełnię życia w mu
zyce operetkowej, na którą złożył się wiedeń
ski sentyment, węgierski temperament, fran
cuska lekkość, słowiańska melodyjność". Za
chwycano się uroczą arią Daniłły „Usta mil
czą, dusza śpiewa", pieśnią Hanny o Wiliji, 
kanzonettą u Maxima„. Zresztą trzeba by tu 
chyba wypełnić całe strony partyturą, aby wła
ściwie ocenić piękno całej muzyki. 

I chyba właśnie muzyka ostała się najbar
dziej niszczącej sile działania czasu: dzisiaj 
już musimy z dużą dozą wyrozumiałości przy
jąć to wszystko co dzieje się w warstwie dra
maturgicznej i komediowej na scenie. Fikcyj
ny kraj i jego dyplomatyczni przedstawiciele 
w Paryżu służą tylko za stafaż do skompliko
wanych sytuacji scenicznych, do zawiązania 
wątku i splątania go następnie w licznych po
wikłaniach, prowadzących do jasnego i pogod
nego happy-endu. Ale przecież my tutaj na 
sali ani przez moment nie zadrżymy z obawy, 
że prawdziwa miłość, tak skryta przez oboje 
głównych bohaterów, nie znajdzie szczęśliwego 
końca; nie będziemy się troskali o finansowe 
losy mitycznego kraiku Pontewedro ani brzy
dzili dwuznaczną sytuacją zdradzającej (pozor
nie) męża Walentyny. To wszystko służy tyl
ko zabawie: tej która będzie również dzisiaj 
wieczorem na tej sali i naszym udziałem. Za
słuchani w takty leharowskiej muzyki wspo
minać będziemy najpiękniejsze melodie, · które 
wyszły spod jego pióra i kto im nie ulegnie -
musi być rzeczywiście ponurakiem, co się zo
wie! 

Ale przecież takich dzisiaj na naszej sali 
nie będzie! I dlatego życzymy dobrej zabawy! 

z. s. 

WESOLA WDÓWKA 

TREŚÓ 

Baron Zeta, poseł księcia Baltazara XVII 
z Pontevedro wydaje w swoich salonach bal, 
który ściąga do pałacu całą śmietankę pary
skiej socjety. Nie brak oczywiście na tym balu 
małżonki posła, pięknej Walentyny oraz naj
bliższych współpracowników poselstwa: kon
sula Bogdanowicza, radcy Kromowa i pułkow
nika Priczicza. Brak jedynie, jak zwykle w 
takich okazjach hrabiego Daniłło Daniłłowi
cza, uroczego szaławiły, który nad bal i swoją 
funkcję sekretarza poselstwa przedkłada spot
knia z pięknymi paryskimi gryzetkami. 

Bal trwa w najlepsze, ale ogólnego nastroju 
nie podziela gospodarz: baron Mirko Zeta za
wiadamia w pewnej chwili swoich bliskich 
współpracowników, że do Paryża lada moment 
zjedzie Hanna Glawari, piękna pontewedryjska 
wdówka, spadkobierczyni dwudziestu milionów, 
która tutaj w Paryżu chce znaleźć męża. Ura
towanie zagrożonej sytuacji finansowej księ
stwa zależy od wydania Glawari za Pontewer
dyjczyka i nie dopuszczenie do mariażu z obco-
krajowcem. ' 

Kto tu może pomóc? Jedynie piękny, postaw
ny i szarmancki Daniłło! Tylko on ma szanse 
u pięknej wdówki, ale gdzie go szukać? Zna
leżć go może tylko zaufany urzędnik poselstwa 
Niegus i on też wyrusza na poszukiwania Da
niłły„. 

Tymczasem wieść, że na balu pokaże się po
sażna wdówka elektryzuje całe towarzystwo a 
już szczególnie młodzież męską i kiedy tryum
falnie wchodzi Hanna z miejsca otacza ją rój 
wielbicieli, na których ona patrzy z lekcewa
żeniem, wiedząc, że toczą oni walkę nie tyle 
o jej rękę ile o piękny spadek po poprzednim 
mężu. W tej grupie jedynie Kamil de Rossilion 
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OB SA O A: 

Baron Mirko Zeta 

Walentyna 

ALEKS. GRAMZIŃSKI 
LEONARD KORSAK / 

MARIA STOCHAJ 
BARBARA NITECKA I' 

BARBARA PAPROCKA 

Hrabia Daniłło . . . HENRYK HERDZIN 
STANISŁAW !ŻELA 

PAWEŁ LEONIEC 

Hanna Glawari . . . JADWIGA BIGOSZEWSKA 
WANDA WOLAŃSKA 
BARBARA ZAGÓRZANKA 

Camille de Rossillon HENRYK KŁOSIŃSKI 
WŁODZ. WASYLOWSKI 

Vicomte Cascada . . ZBIGNIEW ORŁOWICZ 
PIOTR STĘPOWSKI 

Raoul de St. Brioche JERZY KUCZMA 

Bogdanowicz 

l . 
rylwiana_ 

Kromow 

Olga . 

Priczicz . . 

Praskowia 

Niegus 

BALET 

ALEKSANDER GIEMSKI 
BOLESŁAW W A WRZYNIAK 

WANDA WOLAŃSKA 
HELENA WILIŃSKA 

EUGENIUSZ WODZYŃSKI 

* 
URSZULA BORZDYŃSKA 
BARBARA PAPROCKA 

JERZY SOBCZYŃSKI 

* 
GIZELA MĄCZKOWSKA 

STANISŁAW I ŻELA 
JERZY KUCZMA 
EUGENIUSZ WODZYŃSKI 
WITOLD BUDZYŃSKI 

Akt II - Lokaje i pokojówki: Dangia Jankowska, Henryk Adamski, Zbigniew Skrzeczko oraz 
zespół baletowy 

Akt III - Walc akrobatyczny: Ludmiła Rlckiewicz Nina Modzelewska Anna Adamczyk 
Edward Sz~tański Kazimierz Przybylski Henryk Kańciak 

Rumba: Nina Górfńska, Henryk Adamski, Jan Kalczyński, Ryszard 
Polus, Zbigniew Skrzeczko oraz zespół baletowy 

Gryzetki: Nina Górzyńska, Dangia Jankowska, Zuzanna Kalczyńska, Nina 
Modzelewska, Ludmiła Rackiewicz, Krystyna Radajewska oraz 
zespół baletowy 

CHÓR ORKIESTRA 



zakochany do szaleństwa w Walentynie nie 
zwraca uwagi na panią Glawari. 

Niegus odszukał w międzyczasie Daniłłę 
i ściągnął go do pałacu, ale niestety, w stanie, 
który ani nie pozwala pokazać go szefowi po
selstwa, ani tym bardziej wysłać w bój o rękę 
Hanny. Znużony i mocno jeszcze wstawiony 
Daniłło kładzie się w salonie na kanapce, ale 
jego sen co chwilę przerywa ktoś z gości. Wy
starczy jednak wejście Glawari aby nasz bo
hater natychmiast odzyskał przytomność: to 
przecie dawna jego miłość, tragicznie przeżyta, 
ponieważ do ślubu nie doszło na skutek pro
testów wuja Daniłły, starego arystokraty, który 
nie chciał dopuścić do mezaliansu z ubogą 
dziewczyną. Teraz sytuacja się zmieniła: ona 
jest bogata i z wielką pozycją - on, ubogi na 
podrzędnym stanowisku w poselstwie. I cho
ciaż dawna miłość nie wygasła - żadne z nich 
przy tym pierwszym spotkaniu do tego się nie 
przyzna ... 

Ale „służbowy" obowiązek i namowy barona 
Zety sprawiają, że Daniłło obiecuje szefowi, że 
będzie robił wszystko, co w jego mocy, aby 
nie dopuścić, aby wielka suma spadku przeszła 
w obce ręce Paryżanina. 

II. W salonach swojego paryskiego pałacyku 
Hanna czeka na gości i przegląda kwiaty na
desłane przez wielbicieli. Kiedy natrafia na 
kosz od Daniłły budzą się stare wspomnienia 
wyśpiewane w przepięknej i znanej arii o 
Wilij i. 

W pałacowych ogrodach zbierają się goście, 
ci sami, co niedawno na przyjęciu w pcsel
stwie Pontewedro. Baron Zeta dalej spiskuje 
przeciwko Glawarii, a będąc przekonanym, że 
najniebezpieczniejszym a zarazem najbardziej 
realnym kandydatem do ożenku z Hanną może 
być kawaler de Russilon prosi... żonę aby oto
czyła go specjalną opieką, nie wiedząc o mi
łości, jaką żywi Francuz do uroczej baronowej. 
Jak zwykle, również i tym razem, pojawia się 
na sali spóżniony Daniłło. Po reprymendzie 
szefa dostaje zadanie skompromitowania pana 
de Rossilon. Teraz następuje kolejne spotkanie 
Daniłły z Hanną i następna ich sprzeczka tym 
bardziej, że uparty dyplomata kolejno usuwa 
z jej drogi kandydatów do ożenku. 
Daniłło przypomina sobie, że w czasie zaba

wy w poselstwie znalazł wachlarz, na którym 
ktoś wypisał słowa „Kocham cię". To wachlarz 
Walentyny, która wypisuje na nim również 
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odpowiedź na oświadczyny Rosillona, po czym 
para znika w ogrodowym pawilonie. Sytuacj~ 
komplikuje jednak fakt, że w tym właśnie 
miejscu Zeta wyznaczył kolejne posiedzenie 
dla narady ze swoimi współpracownikami. Kie
dy też nadchodzą, Niegus, który widział, że
żona szefa ukryła się z kochankiem w pawilo
nie robi co może aby nie dopuścić do kompro
mitującego spotkania. 
Następuje chwila pełna napięcia: baron widzi 

przez dziurkę od klucza własną źonę ukrytą z. 
kawalerem w pawilonie. Kiedy wściekły już. 
chce zrobić awanturę, widzi, że pan Rossilon 
wychodzi stamtąd z„. Hanną. To Niegus na 
czas tylnym wyjściem wyprowadził z pawilonu_ 
Walentynę, wprowadzając tam panią Glawari. 
Radość barona, który znowu wierzy w wierność
żony, znika, kiedy Hanna oświadcza, że wy
chodzi za mąż za pana Rosillon. Ta wiadomość
załamuje również Daniłłę, który przecież nadal 
kocha swoją dawną miłość. 

III. Glawari zaprosiła swoich gości do słyn
nego paryskiego „Maxima". Tu ciągnie się dal
sza sieć intryg. Zeta, alarmowany depeszami 
ze stolicy, aby ratował dla państwa fortunę bo
gatej wdówki, zmusza Daniłłę do oświadczyn . 
Tymczasem Glawari zawiadamia, że nie ma 
zamiaru wychodzić za Rossilona, i że cała gra 
była ukartowana dla uratowania mężatki, któ
ra była tam w pawilonie. Następna tragedia 
dla Zety: natychmiast ogłasza zerwanie swego 
małżeńskiego związku z Walentyną, rzuca nie
wierną i już jako wolny człowiek oświadcza 
się„ . Hannie. Tymczasem ta zawiadamia go, 
że jej mąż zastrzegł w testamencie, że w razie 
powtórnego wyjścia za mąż traci ona wszyst
kie pieniądze należne ze spadku. To następny 
cios dla barona Zety, ale szczęśliwy trat dla 
Daniłły : teraz może się już bez przeszkód 
oświadczyć wdówce i wyznać jej miłość. Hanna 
również szczęśliwa pada w ramiona ukochane
go, wyjaśniając przy tym, że w dniu ślubu, 
zgodnie z testamentem traci wszystkie pienią
dze, ale na rzecz swego nowego„. męża . 

Na szczęście i tragedia Zety i Walentyny po
myślnie się wyjaśnia, bo na wachlarzu na 
oświadczyny miłosne Rossilona znajduje się jej 
odpowiedź - jestem przyzwoitą mężatką . Ogól
ny happy-end kończy widowisko wesołą za
bawą„. 

I 
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c H ó R KIEROWNIK CHÓRU - ANTONI RYBKA 

DYRYGENT CHÓRU: CZESŁAW KACZMAREK 
Krystyna Błaszczak 
Krystyna Ciabaszewska 
Henryka Fabijanowska 
Maria Galant 
Maja Herdzin 
Krystyna Janikowska 
Krystyna Kołodziejska 
Kazimiera Kotowska 
Felicja Kucharek 
Stefania Leszczyńska 
Gabriela Klugiewicz 
Jadwiga Pietroń 
Urszula Plata 
Aleksandra Raczyńska 
Halina Rogala 
Barbara Synowicz 
Eugenia Strzyżewska 
Zofia Smigielska 
Krystyna Taczkowska 
Joanna Wendyńska 
Gertruda Woźniak 
Wanda Zubka 
Helena Wilińska 
Ryszard Barczewski 
Edmund Bucholz 
Zdzisław Bany 
Jerzy Azjan 
Bogdan Dymarkowski 
Józef Frankowski 
Krzysztof Harmaciński 
Zdzisław Jeżak 
Czesław Kaczmarek 
Henryk Kiełpiński 
Aleksander Konradowski 
Alojzy Kurek 
Janusz Kujawski 
Jan Łangowski 
Konrad Michałek 
Mieczysław Pantowski 
Ryszard Piekarski 
Marian Polaszewski 
Bogumił Rogowski 
Zenon Stańczyk 
Hieronim Stefański 
Henryk Trybuś 
Andrzej Wojtalewicz 
Zygmunt Witucki 
Kazimierz Chełmieniecki 
Jerzy Staszak 

INSPEKTORZY: F. KUCHAREK, Z. JEŻAK 
KOREPETYTOR : IRENA LEHR-SZMIDT 
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BALET 
KIEROWN IK BALETU 
RAJMUND SOBIESI AK . 

Anna Adamczyk 
Barbara Borkowska 
Halina Buczkowska 
Elwira Derdzińska 
Jolanta Dutkiewicz 
Nina Górzyńska 
Ewa Henke 
Dangia Jankowska 
Zuzanna Kalczyńska 
Danuta Kalicińska 
Regina Kamińska 
Zofia Kempińska 
Krystyna Kwapiszewska 
Nina Modzelewska 
Julia Ossowska 
Iwona Przeworska 
Ludmiła Rackiewicz 
Elżbieta Rackiewicz 
Maria Skałecka 
Gabriela Smolińska 
Jadwiga Sulecka 
Helena Tobolska 
Krystyna Radajewska 
Henryk Adamski 
Piotr Jacek 
Jan Kalczyński 
Henryk Kańciak 
Tadeusz Kolanowski 
Bartłomiej Kowalczyk 
Piotr Markwant 
Mirosław Olczykowski 
Ryszard Polus 
Ryszard Perliński 
Kazimierz Przybylski 
Aleksander Zommer 
Zbigniew Skrzeczko 
Edward Szpotański 
Zenon Woroniecki 

Asystent choreografa: 
KAZIMIERZ PRZYBYLSKI 

Asystent pedagog: 
JAN KALCZYŃSKI 
Korepetytor baletu: 

ZDZISŁAW KRAMSKI 
Inspektor baletu: 

TADEUSZ KOLANOWSKI 
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ORKIESTRA 

I SKRZYPCE 

Tade usz Kozłowski' 
(koncertmistrz) 

Stanisław Majewski 
(koncertmistrz) 

Seweryna Górna 
Renata Splewińska 
Bogdan Kramski 
Elżbieta Lewańska 

Marian Murawski 

II SKRZYPCE 

Stefan Turkowski 
Andrzej Siudziński 
Walerian Ostrowski 
Robert Niemiec 
Zofia Tkaczyńska 
Leon Bociek 
Czesław Cholewa 

ALTÓWKI 

Bolesław żurek 

Janusz Gątkiewicz 
Ludwik Sieradzki 
Krystyna Antczak 

WIOLONCZELE 

Zenon Pawłowski 
(koncertmistrz) 

Eugeniusz Sródkowski 
Edyta Olczykowska 
Bożena Cerkaska 

KONTRABASY 

Zbigniew Bednarek 
Kazimierz Andrzejczak 

HARFA 

Tadeusz Spławiński 

FLETY 

Ewa Makula 
Halina Lewińska 

OBOJE 

Alicja Brygoła 
KLARNETY 

Stanisław Zubek 
Ryszard Brzeziński 
Beniamin Przeździęk 

FAGOTY 

Henryk Wruck 
Stanisława Szostak 
Kazimierz Hilla 

WALTORNIE 

Ryszard Spiewakowski 
Jerzy Katafiasz 
Kazimierz Suchomski 
Jan Skroś 
Jan Kubiak 

TRĄBKI 

Ryszard Opara 
Dorota Lui:kner 
Stefan Siudziński 

PUZONY 

Ryszard Malek 
Zygmunt Zieliński 
Jan Wiśniewski 
Wacław Janiszewski 

PERKUSJA 

Józef Zalewski 
Bernard Lewański 

K ierownik techniczny: 
WALERIAN PRZYBYLSKI 

* 
Brygadi erzy scen y: 

Albin Hilibrand, Stanisław Szwarc 

* 
Pracownia k r awiecka: 

kierownictwo Michał i Benedykta Wern 
z-ca kier. T . Strzeszewski 

zespół Z. Gosz, K. Jabłoński, A. Jarczewski, 
P . Lubiński, J. Łotoszyńska, R. Przybylska, 

I. Skrabulska, 

* 
Pracownia szewska: 

kierownik Stanisław Berka 
współpraca W. Stefański 

* 
Pracownia stolarska: 

kierownik Antoni Trojanowski 
zespół G. Kamiński, T. Zieliński 

* 
Pracowni a f r yzj erska: 

kierownik Stefan Jenszura 
zespół M. Kolińska, Z. Muzolf, E. Podlasińska 

* Pracownia malarska: 
kierownik Władysław Gacki 
współpraca F. Mondrzejewski 

* 
Kostium erni a: 

kierownik Maria Kordylew icz 
współpraca J . Jażdżewska 

* 
Garderobiane: 

L . Jarczewska, A. Jeżak, H. Kosedowsk a , 
T. Królik, L. Rusiniak 

* 
Elektrycy: 

główny elektryk Sylwester Kow alczewski 
A. Swierkowski, J . Jagielski 
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ORGANIZACJA WIDOWNI 

BYDGOSZCZ 
UL. SŁOWACKIEGO 3 
TEL. 250-50 

KIEROWNIK 
ANDRZEJ TO MASZEWSKI 

* 
W PRZYGOTOWANIU OPERA G. ROSSINIEGO „KOPCIUSZEK" 
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