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J •kub• Offonbooh• n"w•ł Ro.,ini „Mnmtem 
P~l Elizejslcich". Jan Strauss - syn do odz.ie-

. ?z1czonego po ojcu tytułu „króla walca" dodał 
naJ"':'yzsze. ces.ars.ko-operetkowe zaszczyty. Francisz
kowi Leharowi historia poskąpila trwałego i populair
nego przydomka. Odnowiciel wiedeńskiej operetki, 
p~n na do?rach mi:izycz.nych, które obejmowały wspa
n~ałą Kra.mę Uśffil!echu, nawet „ks.iążęcym" tytułem 
me został uhonorowany przez potomnych. Może dla
tego, że był to już wiek XX, kiedy blask nadwor
nych godnośc i rap townie przygasł i ba•rdziej od mo
narsze~o mece_na~u zaczynały się 'liczyć wpływy wład
c?w bna, ra~ia 1 płyty gramofonowej. Gdy 30 kwiet
nia 1870 poWl!ększył rzeszę poddanych miłościwie pa
n~jącego Fr~nciszka Józefa - syty chwały Offenbach 
pisał właśn.ie. w Paryżu Roi Carotte, w przededniu 
upad~u Drugiego Cesarstwa; 45-letni Strauss, przy
stępuJąc do komponowania operetek, kreślił w Wied
niu szkice do lndigo; Sullivan i Gilbert spotkali się 
w Londynie, by niebawem zawiązać owocną spółkę 
autorską. Gdy Lehar umiera! - byla to już epoka 
telewizji. 

~er~nc Le~a_r mógłby z powodzeniem odstąpić swój 
zyc10·-rys nneJednemu bohaterowj c. k. operetki. Uro
dził się w Komarom na Węgrzech. Ojciec jego, także 
Ferenc, uczeń Suppe'go, był kapelmistrzem 30 reg.i
mentu piechoty. Komponował marsze, prowadził pro
menadowe koncerty. Wraz z regimentem ojca zmie
niającym miejsca pobytu mały Ferenc od najwcześ
niejszych lat odbywał wielką podróż po całej mo
narchi.i. Siedmiogród, Budapeszt, Praga, Wiedeń, Sa
rajewo„. Z uznąniem wypada odnotować, że rozsądny 
młodzieniec nie marnotrawił czasu, traktując swe 
wojaże jako solidną podróż autystyczną. Asystował 
przy próbach orkiestrowych ojca. W Budapesczteńsldej 
Operze zaznajomił się z Carmen i Lohengrinem. 
W Pradze studiował grę na skrzypcach i kompozycję 
(m. in. u samego Dworzaka). W lipcu 1888, po zdanym 
.pomyślnie egzaminie w konserwatorium, otrzymuje 
engagement jako skrzypek-koncertmistrz do orkiestry 
teatralnej w Ba·rmen-Elberfeld. W kilka miesięcy póż
.niej zostaje I skrzypkiem w orki estrze ojca, a następ
nJe, w Losoncz, najmłodszym k apelmistr.zem c. k. 
armi.i. 

Już wówczas próbuje kompozytorskiego rzemiosła: 
pisze marsze, walce oraz oper ę K i irassier (Kirasjer) 
do libretta naczelnika stacji w Losoncz i drugą, Ro
drigo, do tekstu pewnego oberleutnanta. Oba dzieła 
pozostały do dzisiaj niedocenione - w takim mnie j 
więcej stopn.iu, w jakim nied oświadczony kompozytor 
nie docen.ił walc rów fach owego libre tta. Nieco po
myślniej potoczyły się losy kolejnej opery Kukuschka, 
która wystawiona latem 1896 w Lipsku dała Leharo
wi pewne nadzieje na sukces. W optymistycznym od
ruchu zrzucił nawet mundur (był wówczas kapel
mistrzem marynarki w wojennym porcie Pola nad 

Adriatykiem), ale tyfko na 3 mies.iące, gdyż otrzy
mane tantiemy w wysokości 51 guldenów nie wyda
wały się gwarantować podstaw cywilnej egzystencji. 
Wraca więc na.d słoneczny Adriatyk (87 regime.nt pie
choty w Trieście). W kwietniu 1898, po śmierci ojca, 
obejmuje jako jego następca stanowisko kapelmistrza 
w 3 regimencie piechoty w Budapeszcie. Kukuschka 
wchodzi na scenę Opery Budapeszteńskiiej. Dowódca 
korpusu ks. Lobkovitz powiadamia cesarza o tym 
ewenemencie. Franciszek Józef, który podobno n.igdy 
nie sięgnął po książkę, poza regulaminem wojsko
wym, a i muzyki nie darzył nadzwyczajnym afektem 
-· -zainteresował się osobą kompooującego kapełmi
strza wojskowego. Daq-emnle jednak pytał o niego 
nazajutrz, podczas parady: Lehar, powróciwszy do do
mu o 2 w nocy, zaspał i na paradę się nie stawił. 
Sądzę ,że nawet fachowy librecista n·ie poga•rdZJiłby 
taką sytuacją, nap.isaną przez życie . 

Pie·rwszy au.tein.tycmy sukces odniósł Lehar kompo
nując (jako kapelmistrz 26 reg·imentu piechoty w Wie
dniu) walca Złoto i srebro dla księżnej Metternich na 
ka.mawalową redutę. Był to końcowy akord wspania
łej hds-to.ri.i walca .i początkowy akord olśniewającej 
kamery następcy wielkiego Straussa, z którym Lehar 
spotkał s.ię bodajże tylko raz: w maju 189·1 podczas 
gigantycz,nego k0111Certu da.nego w Wiedniu na cześć 
Straussa. Wówczas w imieniu armii dwaj kapelmi
strzowie - Karel Komzak i Ferenc Lehar - wręczyli 
lecdwemu twórcy ogromny wieniec waw.rzynowy. 
z któr€go kilka Listków należało by już przeznaczyć 
dla uwleńczenja .przyszłego autora Wesołej wdówki. 
Wesołej wdówki (1905) , która poprzedzona Wiedeński
mi kobietkami (1902), Druciarzem (1902), Malżeiistwem 
dla żartu (1904) - dała Leharowi pełnję sławy. W 
kwietniu 1907 - 400 przedstawdenie w Theater an 
der Wfon; w 1919 - 600! Triumfalny pochód przez 
wszystkiie sceiny śwtlata. Swoje mis-tr'howskie dzieło 
napisał Lehar mając 34 lata. Zgrabny, dobrze prezen
tujący się, niebieskooki Węgier z modnymi wąsami 
rzadko przebywał, wbrew przyjętym obyczajom w ka
wiar.niach. Pracował w domu - uparty, nerwowy . 
dokładny, bezkompromisowy, gdy szlo o sztukę .Na 
korespondencjG odpowfadał z wojskową punktualnoś
cią. Wojskowej edukacji kapelmistrwwskiej zawdzię
czał wiele ze swych umiejętności muzycznych. Nabytą 
w armii precyzję wykorzystywał „dla celów poko
jowych". Książątko (1909), Hrabia Luksemburg (1909), 
Ewa (1911), Skowronek (1918}, Błękitny mazur (1920) -
pomnażały nabytą sławę. 

1910 - rok premiery Miłości cygańskiej - był dla 
Lehara rokiem włamej szczęśliwej mHości i ws.zech
stronnego powodze.nfa: znala.z! wybrankę serca, na 
trzech wiedeńskkh scenach szły jego operetki przy 
pełnych kompletach, grano go w Londynie, Paryżu, 
Nowym Jorku. Posiadał wspaniałą willę w Bad lschl 
·- marzenie prawdziwego wiedeńczyka . 



Podczas I wojny światowej zamilkł. Gdy po woj.nie 
rozpoczęła się inwazja nowych rytmów z Amerylvi , 
zaczęto szeptać po kawiarniach , że Lehar się wypisał. 
I nagle - Paganini (1925), który zapoczątkował nowy. 
najdojrzalszy artystycz.nie okres jego twórczości: Ca
rewicz (1927), Friderike (1928), Kraina uśmiechu (1929) . 
Piękny jest świat (1931). W okresie tym związał się 
z Leharem słynny te.nor, mający muzykę i teatr we 
krwi (po matce i ojcu), śpiewak z ukończonymi stu
diami dyrygenckimi - Ri chard Tauber, który dedy 
kowane mu operetki rozsławia! na scenach Wiednia 
i Berlina. 

Za ::;zczytowe o&iągnięcie Lehara uchodzi powszechnie 
Wesoła wdówka. Krainę uśmiechu kompozytor wy
żej jednak cenił. W I.iście z 28 września 1936 do 
J .J. Schuberta, protestując przeciwko amerykańskim 
przeróbkom operntki , naipisal wp,rost ,że Kraina „jest 
najlepszym dziełem, jakie dotychczas napisałem". O 
trwałości walorów muzycznych dzieła nie trzeba chy
ba przekooywać miłośników opea:etki. Poddajemy na
tomiast pod życz1iwy osąd Państwa nową wersję 
libretta, opracowaną przez Krystynę Chudowolską 
(teksty poetyckie) i Lecha Te.rp.iłowsk!iego (proza), któ
remu wraz z Sergiuszem J . Adamczewskim przed kil
ku laty dal nie byle jaką satysfakcję Benjamin 
Britten, akceptując z uznaniem .nową wersję libretta 
do Małego kominiarczyka w Operze Poznańskiej i .na
wet dokompo.nowując melodię do polsk:Jiego tekstu 
jed.nej dodanej piosenki. 

20 stycz:nia 1934 na scenę wiedeńskiej Staatsoper we
szła Giuditta. Trzykrotnie wyższe n<iż zwykle ceny bi
letów, prezydent republiki w loży, Lehar pnzy pulpi
cie dyryge.nckim, JarmJ!a Novotn il i Richard Tauber 
na scenie. 120 rozgłośn i tira.nsmituje spektakl 1 Kwiaty. 
owacje, pełna galla„. Niestety, „świat .nie jest już pięk
ny" (jeśli w ogóle był ktledyś - poza sceną o.peretko
wą). W 3 tygodnie później rozpoczęła się likwida cja 
niepodległej Austrii. 

II wojnę światową Lehar pneżył w Bad Ischl. Jego 
70 i 75 urodziny przeszły niezauważo•ne . W styczniu 
1946 przeniósł s.ię do Zurychu, gdzie zma.rla jego żo
na, Sophie (1947). Ciężko chory Tauber przybył tam. 
by odwiedzić i nieste.ty pożegnać przyjaciela . Osa
motniony Lehar powrócił do Bad Ischl. Zmarł 24 paż
dziernaka 1948 .Swe dobrze spełnione życie skwitował 
słowami: „wseystko co ziemskie przeżyłem". 

Jan Grzybowsk i 

Wanda Polańska. Ryszard Tarasewicz w „Krainie Uśmiechu" 
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AKT I 

W letniej rezydencji wiedeńskiego barona von Lich
tenfelsa odbywa się festyn lud-0wy. W radosnej wrza
wie na plac przed oberżą wkraczają goście ba.rena -
oficerowie dragonów. Pułk()wnik trJumfaln.ie obwLe
szcza, że panna barcnówna Liza von Llchtenfels od
niosła w ujeżdżalni semacyjny sukces: okiełznała 
dziką klarz Aixi, podarowaną baronowi przez ameo;-y
kańskiego gubernatora, Billa Watergolda, wygrywa
jąc tym samym zakład z pułkownikiem o skrzynkę 
reńskiego wina. Przegrany „o·dkome:nder.owuje" z woj
skowym fasonem rozbawione towarzystwo do rezy
dencji va.n Llchtenfelsa. 
W rezydencji gości między Jnnymi gubernator amery
kański z Arizony z czterema figlarnymi córeczkami
-pliźniaczkami. Demonstruje jak najgorsze maniery 
i takiż poziom towarzyskiej konwersacjJ, gorszący ba
ra.nową Hardegg, ciotkę porucznika Gustawa vo·n 
Po.ttenstein, którego przybycie właśnie ano•nsuje ka
merdyner. Porucznik w imienju 44 regimentu drago
nów składa gratulacje bohaterce dnia, Lizde. Nieba
wem kame·rdy.ne·r wkracza po raz drugi, w.nos1Ząc 
szkatułkę z czamo-czerwo.nej laki - wspaniały dar 
ko1nsula chińskiego, księcia Su Czong dla ban>nówny. 
Liza badając zawartość szkatułki, z..najduje bilecik od 
Su Czonga. Rozmarzoną zastaje w salonie porucznik 
Gustaw, który po kilku wstępnych zdanJach oświad
cza się baronównie, ale dostaje kosza. Z kolei nastę
puje w salonfo spotkanie Li.zy sam .na sam z Su 
Czongiem w zdecydowanie serdecznej atmosterze. 
W duecie „herbacianym" wyśpiewują sobie na wza
jem goirące uczucia. Tymczasem bara.n Lichtenfel~. 
fLlrtując z córeczkami gubematorra, zgadza s.ię przed
stawić im konsula z Kminy ZielO'nego Smoka. Su 
Czang, zeuropeizowany od stóp do czubka głowy, 
na prośbę dziewcząt chętniie jednak śpiewa o egzo
tycz.nej mjłości w wydaniu chińskim. Sentymentalny 
nastrój płoszy Fu-Li, sekretarz Su Cwnga, przybyły 
z wiadomością, że mandaryn Czang prosi o niezwłocz
ny powrót do Chin swego bratanka. Niepociesz0111ą 
Lizę Su Czang zapewruia w wyszukanych sł-0wach 
o swej miłości. Domyślamy s.ię, że LIBa, która odwza
jemnia się księciu równie gorącym uczuciem, decy
duje się na wyjazd z ukochanym. 

AKT li 
Sala trO'nowa w fortec~nym basWooie stryja Czanga 
wypełniona jest dygrutarrzami różnych szczebli. Z za
chowaniem wymyślnego ceremoniału przybywa Czang. 
Niebawem pojawia się także Su Czang. Po ur-0czy
stości obłuczyn żóitego kaftana stryj odbywa rozmowę 
w cztery oczy z .bratankiem, wymawJając mu O'stro 
europejskie obyczaje. Chce go uc1Zynić .następcą swe
go książęcego tronu. Apeluje więc o ustabilizowande 
się czyli o rychły ożenek. Pod koniec rozmowy przy
bywa siostra Su Czonga, Md, w skórzanej, indiańskiej 
spódniczce, za co także dostaje jej się nagana od 
stryja. Gdy wychodzi, stryj kontynuuje l'IOzm.owę 
z bratank•iem, starając S'ię mu stanowczo wyperswa
dować przywiezioną Europejkę jako kandydatkę na 
żcmę . Niewolnica, nałożnica - owszem. Ale :nie żona, 
która mus.i być Chinką. 
Zapowiedziiawszy swą wizytę praez eunucha ~i-Pi, 
zjawia s•ię Liza, która s.ię żali na swą samot.ność i oto
czenie budzące tajemnJczy niepokój. Wręcza ukocha
nemu złoty medalion - symbol mjłości, na cześć. któ-: 
rej śpiewają pieśń Kto dal nam klucze do miłości 
bram. Tymczasem na dziedzińcu fortecwym pojaw.ia 
się w przebraniu mnicha buddyjskiego ze sł~wnego 
zako·nu Białych Braci Himalajsklich porruczmk Gu
sta•w . Eu.nuch Pi-PJ rozpoznaje w nim rzekomego 
majtka z załogi „Zielonego Smoka". Gustaw przedsta
wia się jako król Paflagon:ii i używając n·iezawodnego 
argumentu w postaci sakiewki zapew.n1a sobie wstęp 
do damskich komnat . Przedtem jeszcze uzyskuje cen
ną w.iadomość o przeznaczonych dla Su Cz-01I1ga czte
rech narzeazo.nych pochodzenia kirajowego. O narze
czo.nych czekających na Wyspac~ T".siąca ~iespod.zia
nek dowiaduje się także od stryJa me podeJrzewaJący 
niczego nie.szczęsny Su Czang, który nie chce się pod
ponządkować n.ie tyle zrządzeniom losu, co upartego 
Czanga. · 
Skradający się do damskich komnat Gustaw z eunu
chem Pi-Pi napotykają księżniczkę Mi. Mię~zy Gu
stawem !i Mi budzi si<; uczucie miłosne od pierwsze
go wejrzenia. Gruchającą parę zastaje Liza, która P?
mimo przebrainia rozpoznaje Gustaw~ i rzuca mu. s;ę 
na szyję, czym wprawia w zrozumiałą konsternacJę 
księżniczkę Mi . Gustaw wyjaśnia, że udając maryna
rza płynął tym samym s~atkien;! któ~ym przyb:(la 
Liza, a następnie przywdział stroJ ~m~ha: Zdu.m.i.?
nej Li.izJie ujawnia uzyskaną od P1-Pi1 1·nformacJę 
o czte.r.ech naTZeczonych Su Czo·nga i naklan.ia ją _do 
śpiesznej ucieczki do WiednJa. Zdesper?wan~ J::t2'.a 
przystaje na propozycję. W tym mo.menc1e pOJawiaJą 
się uzbrojeni żołn.ierze o•raz C~ang I s~ C~ong .. Roz
poznają porucznika, ale v.:s?an:alomyśln;e ~raktuJą go 
z honorami należ.nymi gosc10wi. Po odeJŚClll Gustawa 
LLza czyni użytek z wiadomości. o ~zte.rech narzeczo
nych, wyrzucając Su Czoog?wi mewu~ność. Czang 
z bratankiem nakłaniają Lizę, by_ s1~ ?panowa~a 
i wzięła godny udział w rozpoczynaJąceJ s1ę 'Yłaś';l'le 
ślubnej cerem01111i, od której nie ma ucdeczk-i. Liza 
postanawia jednak p=ucić Su Czonga. 



Franz Lehar 

(Das Land des Lachelns) 
Operetka w 3 aktach 
Librelto: Vicfor Leon, Ludwig Herzeor, Fritz Liihner 

Ferdynand von Lichtenfels 
Liza 
Gustaw von Po.ttenstei'll 
Baronowa Hal!"degg 
Ks'iążę Su Czo.ng 
Mi 
Oz ang 
Bill Watergold 
Koko, F·ińi, } 
Bubi, Mikii 
Pułkownik 
Fu-Li 
Pi-Pi 
Eunuch 
Żanda:rm 
Kamerdyner 

or a z: 

- wiedeńsk·i bankier 
- jego córka 
- porucznik dragonów 
- jego ciotka 

- jego sfostrn 
- jego stryj 
- amerykański gubernator 

- jego cztery córki 

- komendant garn•izonu 
- sekretarz Su Czonga 
- wielk.i eunuch 

oficerowie dragonów, bywalcy salo.nów v. Lichten
felsa, przyboczma świta Czan.ga, jego dwol!"acy, oficja
liści z otoczen·ia Su Cozonga, jego służba oraz zespół 
nadwo.rnych pieśniarek i tancerek. Czas akcji: La 
belle epoque. 

lnS"cen.izac ja i reżyseriia 
Kierow.nictwo muzyczne 
Scenografia 
Choreografia 
Kierownictwo chóru 
Asystenci reży~era 
Asystent choreografa 
Asystent scenografa 
Przygotowanie solistów 
Inspicjent 
Sufler 

J 

Pr-zeklad i adptacja: Krystyna Chudowolska , Lech 
Terpiłowski. 

K<i.zimierz Petecki , Mieczysław Ziołowski 
Lidia Kłobucka, Warnda Polańska, Alicja Rollinger 
Mieczysław Wojnicki , Ryszard Wojtkowski 
Beata Artemska, Alina Wieczorkówna 
Bogdan Paprocki (gościnnie), Ryszard Tarasewicz 
Han•na Dobrowolska-Ble·ja<rska, Barbara Ma:ksymienko 
Jerzy Sergiusz Adamczewski, Adam Wy~ockii 
Józef Hejkie, Ro.man Kosierkiewicz, Michał ślaskj 

* * 
Henryk Rucki, Tadeusz Walczak 
Tadeusz Hanusek, Mirosław Ochocki 
Zygmunt Apostoł, Stefan Witas 
Ryszard Fabiński z Łabu z 
And"rzej Kobus.zewsk~ 
KRzimierz Łabudż, Jan S.Ybilsk' 

W partiach solowych baletu tańczą: 
Elżbieta Koza.kawska , LudmJ!a Palainik , Leszek 
Adamczyk, Janusz Dąbrowski, Mieczysław Fabisiak, 
Roman Pędziwiatr, Zdzjs!aw Wyrozębski. /ładke I 

Tadeusz Bursztynowicz 
Jan Pruszak 
Marian Stańczak 
Borys Slovak 
Marek Witkowski 
Jerzy Antepowicz, Marian Kobielski 
Les.zek Adamczyk 
Anna Zaporskia 
Janusz Kahl, Wojciech Ostojski 
Zygmunt Piwkows.k:i 
Joanna Guzicka 



AKT Ili 

Przebywająca w odosobnieniu Liza '"' piękn ej p1esm 
wyraża tęs.kno·tę za krajem ojczystym. Pog·rąża się 
w zadumie, z której daremnie usiłują wyrwać ją po
pisujące się tancerki dwo·rskie. Następuje spotkanie 
z Mii, która - jak się okazuje - przygotowuje 
ucieczkę Lizy: straże uśpioin.e, okręt flagowy Czang a 
cz.eka, Su Czang zajęty ważny•mi sprawami w Kom
nacie Ro.zmów i Negocjacji. Jak wynika z. relacji Mi, 
stryj Czang zmienił taktykę i zamiast zatrzymywać 
Lizę, stara się ją usunąć ~iprz.ed oczu bratanka. Po
rucznik Gu.staw ujawnia się księżniczce Mi i .nama
,,·ia ją do wspólnej ucieczki, ale spotyka się z odmo
wą z.e względów patriotycznych („uczooo mnie, że 
najpiękmiejSiZ:e kwiaty i najprawdziwsza miłość kwjtną 
w moim kraju"). Żeg.nają się czule. Liza i Gustaw 
ruszają w drogę. Mi wskazuje sekretne wyjście do 
ogrodu. Niestety, okazuje się ono zata<I"asowane. Pró
bują wjęc szczęścia drugim, jeszcze sekretniejs.zym 
wyjściem, przez świąty•nię . Rozsuwa się ściama L. uka
zuje się posągowo nieruchomy Su Czong. Mi przera
żona błaga o litość dla uciekinierów ,ale Su Ozong 
niespodzjewanie wspaniałomyślny oświadcza, że są 
wolni i mogą bez przeszkód odjechać. 
Pozostali samotnie Mi i Su Czoing śpiewają finałową 
pieśń: „Jesz.C'Ze wrócą dni pełn.e słońca, pelne barw!.„ 
Siostrzyczko Mi, los bywa zły, lecz n ·igdy łez n.ie jest 
wart. Póki młodość trwa, żyde mok ma.„ gorycz 
i miód wypij w miłośc i do dna! .. . " 

-

Mieczysław Wojnicki Stefan Witas w „Krainie Uśmiechu" 



Pewnego wieczoru 1922 roku Lehór dyrygowal swa 

Frasquitą w Theater an der Wien. Po pnedstawicn.iu 
zglosil się do niego mlody mężczyzna, który - 20 -

fascynowany melodiami wysłuchanej operetki - za 
oferował swój glos do usług kompozytora . Był to 
Richard Tauber, w any w świecie już od kilku lat 
jako doskonaly odtwórca oper Mozarta . Tak się na-
rodziła wielka, dozgonna przyjaż1i i „tauberowski 

MOJA MIŁOŚĆ 

TWOJA MIŁOŚĆ 

okres" w twórczości Leltóra. (Duet: Mi - Gustaw) 

Krytycy długo nie mogli wybaczyć Tauberowi zdra
dzenia Mozarta dla operetki, sugerując wręcz uległość 
pokusom finansowyrn. Spiewak znamienne wówczas 
uczynił wyznanie: „ja śpiewam Lehóra, nie operetkę". 
Lehar w nie mniejszym stopniu pozostawał pod uro
kiem Taubera, powiadając: „ten głos słyszę, ki.ecly 
komponuję". 

* 

Jeden z krytyków, W. J . Turner, nie zawahał się naz
wać Taubera „największym, pod wielu względami, te
norem jakiego slyszał od czasów Carusa". I uzupełnił 

ten sąd uwagą, że dzięki znakomitej dykcji śpiewaka 
można by się od niego uczyć prawidłowej wymowu 
języka niemieckiego podczas spektakli. Na takim sło

wie tenora mogli polegać operetkowi twórcy! 

* 

Tauber często odwiedzał L ehara w jego w i l li w Bad 
Ischl, w pobliżu Salzburga. Pewnej nocy długo nze 
mógł usnąć, wsłuchany w dźwięki fortepianu docho 
dzące z pokoju przyjaciela. Nagle olśniony kompono
waną melodią, pośpieszył do Lehara, który ochoczo 
wykorzystał przybycie śpiewaka i poprosił go o po
moc, wyjawiając, że właśnie dla niego układa pieśń 
do Paganiniinego. Odtąd każda z operetek Lehara za
wierała arię specjalnie przeznaczoną dla Tau bera . 
Wszystkie stały się przebojami. Najpopularniejsza 

z nfch pochodziła z Kiraoiiny uśmiechu. 

GUSTAW: 

Podobno is tniał raj 
Przed stu .tysiącem lat: 
Przyodziany w liść figowy 
najweselszy świat, 
żółty z czarnym, czarny z białym 
żyli za pan brat} 
Dziś urok tamtych dni w legendzie tylko trwa, 
Wieża Babel wyrządziła tutaj sporo zła 
Lecz gdy o miłości mówić ze mną chcesz, 
niepotrzebny słownik, dobrze o tym wiesz! 
Moja miłość, twoja miłość, 
nasze a, b, c, 
takie łatwe, takie proste, 
gdy zakochasz się . 
Twoja miłość, moja miłość, 
amor, Liebe, love, 

GUSTAW: 

MI: 

Nie trzeba uczyć się sto lat, 
by pojąć sens tych spraw. 

II. 

Gdy Anglik kocha się, milczący jest jak głaz, 
Hiszpan nocą pod balkonem traci cenny czas, 
Polak zaś za każdym razem - kocha pierwszy 

raz! 
W Japonii sprawy te rozstrzyga miecz i krew, 
w starym Wiedniu wciąż króluje 
wino, walc i śpiew! 

Każdy swq metodę niezawodną ma, 
tak, jak my oboje, 
tak jak ty i ja! 

RAZEM: 

Moja milość, twoja miłość i td. 
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. , Dyrektor i Kierownik Artystyczny 
Stanisława Sta·nislawska 
W1icedyrektor 
Stefan Przyłęcki 
Dyrygenoi 
Ja1n Pruszak 
Władysław Słowińsk i (gośc in,ni.e ) 
Kierownik Chóru 
Lucjan Mazurek 
Asystent reżysera 
Kierownik Baletu 
Zenon Kaszubski 
Mar·ian Kobielski 
Kierownlik Pracowni Scenograficznej 
Anna Zapors.ka 

S O L I Ś C 
Beata Artemska , Leokadia Brudzińska, Hanna Dob 

rowolska, Ewa Ignatowicz, Alina Kaniewska , Lidia 
Kłobucka, Magdalena Falewicz, Ludmiła Krawców 
na, Elżbieta Poniatowska, Wand<i Polańska, Alicja 
Rollingor, Elżbieta Ryl-Górska, Alina Wieczorkówna, 
Hanna Zduszek, Jerzy Sergiusz Adamczewski, Zyg
munt Apostoł, Jerzy Dzianysz, Ryszard Fabiński, Ta
deusz "Hanusek, Józef Hejkie, Wiesław Kazimierowicz, 
Andrzej Kobuszewski, Roman Kosierkiewicz, Kazi
mierz Łabudź, Mirosław Ochocki, Kazimierz Petecki, 
Jan Precigs, Henryk Rucki, Jan, Sybilski, Michał 
Ślaski, Ryszard Tarasewicz, Tadeusz Walczak, Stefan 
Witas, Mieczysław Wojnicki, Ryszard Wojtkowski, 
Zdzisław Zaczyk, Mieczysław Ziołowski. 
Inspicje[lci: Bolesław Gruszka, ZygmUJ1t Piwkowski , 
Suflerzy: Joanna Guzicka, Teodozja Leszczyńska , 
Wanda Szczepańska. 
Korepetytorzy: Janusz Kahl, Wojciech Ostojski. 

B A L E T 
Primabaleri1na 
Barbara Bittmerówna 
Soliści: Elżbieta Kozakowska, Ludmiła Palat nik, Le
szek Adamczyk, Janusz Dąbrowsk i , Roman Pędzi
wiatr, Zdzisław Wyrozębski. 
Zespół: Eleonora Adamczyk, Alicja Bielakowska , 
Danuta ·Cholewiamka, Janina Chama, Ewa Czalkow
ska, Alicja Damrosz, Barbara Ha1nusek, Maria Hys, 
Marta Jezierska, Elżbieta Kicińska, Ewa Kozłowska , 
Irena Maciejewska, Hanna Pierzchlewska, Irena Rad
ke, Danuta Ratyńska, Ewa Topisz, Maria Zaborowska , 
Hanna Zelezińska, Jerzy Czajkowski, Mieczysław Fa 
bisiak, Bolesław Jastrzębski, Zygmunt Kołodziej, Hen
ryk Lewandowski, Marek Piątkowski, Ryszard Seme 
nicki, Jordan Stępniewicz , Jerzy Wesołowski , Andrze j 
Więckowski, Janusz Wolszleger. 
Inspektor baletu: J erzy Wesołows ki. 
Korepetytorzy baletu: Krystyna Borowicz, Stanisła
wa Chlebowska. 

c H ó R 
Ludmiał Apostoł, Barbara Bela, Bogumiła Piątkowska, 
Jadwiga Borowicz, Grażyna Budna, Barbara Chojnac
ka, Teresa Darnowska, Teresa Gawryś, Alicja Górec
ka, Danuta Juszczak, Alina Kańska, Hanna Kopijer, 
Teresa Kościjańska, Irena Kozerska, Anna Leszczak, 
Barbara Maksymienko, Alicja Talarek, Barbara Ste
fańska, Nadzieja Sterianos, Maria Sommer, Bożena 
Wcisłek, Alina Wołowik, Joanna Wyka, Barbara Za
chariasz, Jadwiga Zuber, Barbara Zegarska, Lech 
Czerkas, Zbigniew Drożdziak, Czesław Goszczyński, 
Stanisław Hijewski, Janusz Jóźwiak, Janusz Kłusek , 
Edward Marczak, Jerzy Piasecki, Wilhelm Sienkie
wicz, Henryk Szewczuk, Stefan Szlauzys, Tadeusz 
Szyluk, Dariusz śmigielski, Waldemar Włodarz . 

Inspektorzy chóru: Jerzy Piaseckli, Stefan Szlauzys. 
Korepetytor chóru: Andrzej Seroczyński. 

ORKIESTRA 
Koncertmistrze: Ta.deu s.z Zaczyński, Gwidon Bela. 
I skrzypce: Jolanta Wilson, Ewa Hamburger, Euge
niusz Wiśniewski, Jadwiga Jaworska, Wiesław Sie
romski, Adam Rajczak, Marta Kałuska , Julita Ziół
kowska, Bohdan Cybuski, Emanuił Emanuiłow, 
II skrzypce: Antoni Borychowski, Jan Kruszewski, 
Teresa Hausenplas, Alina Jankowska, Bogdan Cichoń. 
Ernest Lipok, Danuta Kempa. Altówki: Mirosława 
Rabong, Jerzy Iwanowski, Tadeusz Jastrzębski, Józef 
Szyszko, Jan Duk. Wiolonczele: Jan Szewczyk, Ada 
Lebiedzińska, Paweł Kowalski, Elżbieta Przechacka
-Lejk. Kontrabasy: Stanisław Płaza, Władysław Wo
paleński, Leszek Frey, Stanisław Lotko. Flety: Marian 
Grecki, Monika Wojciechowska, Zbigniew Majksner: 
Oboje: Stanisław Styczyński, Leszek Urbanowicz, Kle
mens Banat. Klarnety: Czesław Pałkowski, Stanisław 
Nowicki, Kazimierz Andruszaniec. Fagoty: Edward 
Lewandowski, Paweł Holik, Leszek Stolarczyk. Trąby : 
Tadeusz Szostak, Ryszard Klimaszewski, Andrzej Kar
.piński. Waltornie: Stanisław Buzow, Józef Gawlik , 
Stanisław Wolny, Konrad Dubiczyński, Edward Du
kudowiec, Jerzy Bartoszewicz. Puzony: Leon Piwkow
ski, Karol Misztal, Michał Wycech. Perkusja: Jan To
karczyk, Wojciech Sommer, Mikołaj Godlewski. 
Inspektorzy orkiestry : Władysław Wo.paleński , Je
rzy Iwanowsk:i. 

ZlSPÓl TECHNICZNY 
Kierownik techniczny: Mieczysław Król. Główny elek
tryk: inż. Zygmunt Dziwer, kierownik pracowni kra
wieckiej damskiej: Marta Ostrowska, krawieckiej 
męskiej: Kazimierz Czerczak, s tolarskie j: Zygmunt 
Piechura, modelarskiej: Stefan Kąkol , charakteryza
torskiej: An toni Ostrowski , malarskiej: Jerzy Biał
kowski, tapicerskiej: Edward Gula , szewskiej: Mie
czysław Krasnopolski, Stanisław Pielaszek, ślusarskiej : 
Antoni Ciechanowicz, rekwizytor : Jan Pomorski, bry
gad ier sceny: Zygmunt Olszewski. 



REPERTUAR 
BIEŻĄCY 

KRAKOWIACY I. GÓRALE 
Libretto: 

Wojciech Bogusławski 
Muzyka: 

Jan Stefani 
Inscenizacja i reżyseria : 

Jerzy Rakowiecki 
Kier. muzyczne: 

Jan Pruszak 
Choreografia: 

Eugeniusz Papliński 
Scenografia: 

Teresa Roszkowska 

PREMIER A 1 7 STYCZEŃ 1 9 6 6 R. 

WESOŁA WDÓWKA 
(Die Lustige Witwe) 

Librntto: 
Victor Leon i Leon Stein 

wig Ferry Olsena 
Przekład i opracowanie: 

Jerzy Jurandot i Józef Słotwiński 
Muzyka: 

Franciszek Lehar 
Inscenizacja i reżyseria: 
Tadeusz Bursztynowicz 

Kierownictwo muzyczne : 
Władysław Słowiński 

Choreografia: 
Stanisława Stanisławska 

Scenografia: 
Marian Stańczak 
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MIŁOŚĆ SZEJKA 
Libretlo: 

.1 an Majdrowicz 
Muzyka: 

Marian Lida 
Teksty piosenek: 

Kazimierz Winkler 
Reżyseria i choreografia: 
Stanisława Stanisławska 

Kierownictwo muzyczne:· 
Marino Lida 
Dekoracje: 

Janusz Tarlyłło 
Kostiumy: 

Żuzanna Piątkowska 
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ZEMSTA NIETOPERZA 
(Die Fledermaus) 

Libretto: 
Knrl Haffner i Ryszard Genee 

Muzyka: 
.Jo han n Strauss 
Opracowanie: 
Wilhelm Neef 

Przekład Libretta: 
Julian Tuwim 
Reżyseria: 

Erwin Leister (NRD) 
Kierownictwo muzyczne: 

Zdzisław Górzyński 

Scenografia: 
Irena Lorentowicz 

Choreografia: . 
Stanisława Stanisławska 
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