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OSKAR NEDBAL 
SŁAWNY CZESKI 
KOMPOZYTOR I DYRYGENT 

Kto jest autorem, komu dziś przy-· 
pisuje się autorstwo opery, operetki 
i komedii muzycznej? - Oczywiście 

kompozytorowi. Mówi się przecież 

„Tra via ta" Verdiego, „Halka" Mo
niuszki, „Don Giovanni" Mozarta, 
„Cyrulik sewilski" Rossiniego. Nikt. 
teraz nie myśli inaczej. Ale kiedyś? ... 

W każdym podręczniku historii 
muzyki znaleźć można liczne fotoko
pie pierwszych wydań drukowanych 
partytur, afiszy najgłośniejszych 
dzieł operowych. Oto przede mną fo
tografia plakatu ogłaszającego pra
premierę sławnego „Czarodziejskiego 
fletu" Mozarta. Szkoda, że nie można 
tu zamieścić ilustracji, ani przytoczyć 
pełnego tekstu. 

Napiszę więc , że zapowiada on, iż 

„Cesarsko-Królewski Teatr w Wied
niu ma zaszczyt zaprosić w dniu 30 
września 1791 r. na wykonany po raz 
pierwszy FLET CZARODZIEJSKI -
wielką operę w dwóch aktach EMA
NUELA SCHIKANEDERA" . Dalej, 
w kolumnie, następują wymienione 
osoby: Sarastro - p. Gerk, Tarnino -

p. Schack itd. 18 nazwisk, zajmują
cych prawie połowę plakatu. Na dole, 
pod kreską, drobną czcionką, czyta
my: „Muzyka pana Wolfganga Ama
deusza Mozarta, kapelmistrza i rze
czywistego cesarsko - królewskiego 
kompozytora nadwornego.„". 

Czyj więc jest „Czarodziejski flet"? 
Kto był pierwszą osobą? Librecista 
czy kompozytor? Dziś odpowiemy bez 
wahania: kompozytor, choć nigdy nie 
pomniejszamy roli dobrego libretta. 
Historia dowodnie wykazuje, że jeże
li większość oper, operetek, nawet 
najwybitniejszych kompozytorów, 
poszła w zapomnienie, to raczej nie 
dzięki złej muzyce lecz przez liche 
dramaturgicznie, nieciekawe w fabu
le, niezręczne w dialogach libretta. U
trzymują się nadal w repertuarach 
tylko te pozycje, które mają dobrą 
muzykę do dobrych tekstów. 



Ale nie zawsze bywały takie sytu
acje, że kompozytor pragnący stwo
rzyć operę znajdował dobry temat, a 
jeszcze rzadziej - gotowy tekst, pod 
którym i do którego bez większyeh 
zmian, mógłby pisać swoją muzykę. 
Dlatego najczęściej czytuje się w ty
tułach: „Operetka z muzyką X, do li
bretta - Y, według powieści (dra
matu, noweli) - Z" czy tym podobne. 

Dobrzy libreciści byli zawsze w 
wysokiej cenie u kompozytorów. Zna
ła ich nazwiska również wytrawna 
publiczność. 

„Polska krew" ma na szczęście 

świetnie napisane libretto. Jego auto
rem jest znany i poważany librecista 
operetek Leo Stein. Za rekomendację 
wystarczy jeżeli powiemy, że jest on 
au torem libretta takiej arcyoperetki 
Leharowskiej, jak idąca kompletami 
tez przerwy od roku 1905, „Wesoła 
wdówka", a przedtem libretta operet
ki „Wiedeńska krew" z muzyką sa
mego Jana Straussa. 

Ale i poza tym ma „Polska krew" 
swój znakomity rodowód sięgający 

nazwiska genialnego Aleksandra Pu
szkina. Puszkin mianowicie, w ostat
niej swojej nowelce ze zbioru pt. 
„Opowiadania Biełkina" osnuł bieg 
wydarzeń na znanym od wieków w 
dramaturgii światowej schemacie o
myłek, kiedy to jeden bierze drugie
go za kogoś kim nie jest w rzeczywis
tości. 

Na puszkinowskiej kanwie osnuł 

utalentowany Leo Stein swoją lekką, 
wdzięczną komedię - qui pro quo, 
nie szablonowo operetkową, nie płyt
ką, lecz właśnie oryginalnie komedio
wą, zaciekawiającą, zaskakującą roz
wiązaniami sytuacyjnymi i pojedyn
kami słownymi. I tak narodziło się li
bretto sławnej od lat 65, granej wciąż 
operetki „Polska krew" z muzyką 
Oskara N edbala. 

Tym razem zobaczymy nową, u
współcześnioną wersję libretta „Pol
skiej krwi" napisaną przez znanych 
autorów: Ziemowita Fedeckiego, An
drzeja Jareckiego i Józefa Słotwiń
skiego. 

* * "' 

A kim był Oskar N edbal? Też nie 
byle kim. Muzykiem wybitnie uta
lentowanym, którego nazwisko jest 
cenione przede wszystkim za działal
ność artystyczną w dziedzinie wyko
nawstwa - dyrygentura, udział w 
sławnym Czeskim Kwartecie, potem 
za twórczość kompozytorską - ope
ry, balety, a na koniec dopiero za ope
retki, z najpiękniejszą z nich na cze
le - „Polską krwią". 

* * * 

Urodził się Oskar Nedbal w roku 
1874, jako szóste dziecko ·w rodzi.nie 



REALIZATORZY 

Inscenizacja i reżyseria 

JÓZEF SŁOTWINSKI 

Scenografia 

LILIANA JANKOWSKA 

REALIZATORZY 

Kierownictwo muzyczne 

STANISŁAW TOKARSKI 

Choreografia 

BARBARA BITTNERÓWNA 



OBSADA 

Jan Zaremba , właściciel dóbr 

Helena, jego córka 

Bolo Barański, hrabia 

Popiel, baron, jego przyjaciel 

Putzi, wiedeńska primabalerina 

Mutzi , jej matka , również tancerka 

Mirski, kolega hrabiego Bola 

Górski, kolega hrabiego Bola 

Woliński, kolega hrabiego Bola 

Siemiński, kolega hrabiego Bola 

Panna Drygalska 

Hrabina Napolska 
Kamerdyner hrabiego Bola 

Komornik 

- STANISŁAW PTAK, 
JOZEF ORAWIEC 

- KINGA CHEŁMIŃSKA 
KRYSTYNA STAROSCIK 

- JACEK LABUDA, 
JERZY POTYKA 

- JERZY MICHALUS, 

t HENRYK POLUS 
. ELŻBIETA KONIECZNA, 

DANUTA ORZECHOWSKA 
~ STELLA OSUCHOWSKA, 

KRYSTYNA WESTFAL 
- ANDRZEJ GORSKI, 

MARCELI PAŁCZYŃSKI 
- JAN BALLARIN, 

JOZEF 1iAWLIK 
- JAN MARIA DYGA, 

MICHAŁ SIENKIEWICZ 
- JERZY POLOCZEK, 

JERZY SIWCZYK 
- ANNA WILCZYŃSKA, 

HALINA ZMARZLIK 
- ELŻBIETA WODECKA 
- · JERZY SLEDZIŃSKI, 

EDWARD SZTEJ 
- MICHAŁ MORTON, 

t 
MARIAN TROCKI (adept) 

SOLISCI ALETU 

ZBIGNIEW KARLIKOWSKI, JAN LISOWSKI, PAWEŁ MATUSZCZYK 
Koryfeje: BARBARA MATUSZCZYK, ŁUCJA MAŁOTA-SZKUCIK, 

EW A MUSKAŁA, MARIA SACHANEK, ANDRZEJ KUCHARSKI, 
ZBIGNIEW MICHALTK, SŁAWOMIR OCZKOWSKI, MIKOŁAJ SZEJA 

oraz corps de ballet, chór i orkiestra Państwowej Operetki Sląskiej 

Inscenizacja i reżyseria 
Kierownictwo muzyczne 
Scenografia • 
Choreografia 
Współpraca reżyserska 
Asystent choreografa 
Chórmistrz 

- JOZEF SŁOTWIŃSKI 
- STANISŁAW TOKARSKI 
- LILIANA JANKOWSKA 
- BARBARA BITTNEROWNA 
- JOZEF ORAWIEC . 
- JAN LISOWSKI 
- HENRYK WICHEREK 



Karola N edbala, szanowanego ad wo
ka ta w południowo-czeskim mieście 
Tabor. Nie był tzw. cudownym dziec
kiem, ale talent ujawnił wcześnie. 
Po niedługiej nauce na skrzypcach u 
miejscowego chórmistrza, już jako 
11-letni chłopiec składa egzamin i zo
staje przyjęty do Praskiego Konser
watorium - najpierw do klasy trąb
ki i instrumentów perkusyjnych, a po 
dwóch latach do klasy skrzypcowej 
znakomitego pedagoga czeskiego An
toniego Bennewitza, a na naukę kom
pozycji do samego mistrza Antoniego 
Dworzaka. 

Warto tu wspomnieć, że już w la
tach konserwatoryjnych zetknął się 
ze studiującym tam również Węgrem, 
sławnym potem twórcą operetek, Fe
rencem Leharem. 

17-letni Nedbal po raz pierwszy 
słyszy w Konserwatorium wykonaną 

swoją kompozycję, a w rok potem, 
z dyplomami ze skrzypiec i z kompo
zycji, opuszcza mury uczelni, by za
cząć wielokierunkową i tak sławn:1 

działalność. 

Można bez przesady uzyc powie
dzenia, że 18-letni Oskar Nedbal od 
razu zabłysnął jako niezwykle utalen
towany muzyk i wszechstronnie u
zdolniony artysta. 

W owych latach, kiedy muzyka ka
meralna była dziedziną powszechnego 
zainteresowania, szczyty wykonaw
stwa osiągnął nowo założony Kwartet 
Czeski złożony z utalentowanych ab
solwentów Konserwatorium Praskie
go (K. Hoffmann, J . Suk, O. Nedbal, 
O. Berger - Bergera wkrótce zastą
pił sławny H. Wigan). Oskar Nedbal 
był w Kwartecie altowiolistą aż do 
roku 1906, kiedy to po śmierci swojej 
żony przerwał łączność z Kwartetem 
i przeniósł się do Wiednia z dotych
czasową żoną koncertmistrza Kwarte
tu, aby tam poświęcić się wyłącznie 
dyrygenturze i kompozycji. 

Gwiazda Oskara Nedbala, dyrygen
ta i kompozytora, zapłonęła wpraw
dzie już przedtem, bo niemal równo
legle z udziałem w Czeskim Kwarte
cie, kiedy zaczął on działalność jako 
dyrygent sławnej orkiestry Czeskiej 



Filharmonii. Z zespołem tym wystę
pował we wszystkich stolicach Euro
py, porywając słuchaczy żywiołową 
siłą i temperamentem. Gościł również 
w Warszawie w roku 1905, a także w 
Rosji. Dyrygował 9 koncertami w 
Londynie z przesławnym w owych 
latach czeskim skrzypkiem Janem 
Kubelikiem jako solistą. 

Przeniósłszy się do Wiednia objął 
tam kierownictwo i dyrygenturę or
kiestry Tonkunstlervereinu (1906-
-1918) odbywając z nią również po
dróże zagraniczne. Był także przez 
rok dyrygentem wiedeńskiej ·Volks
opery. 

Wiedeń, miasto króla walców Jana 
Straussa i stolica operetki, wciągnął 
O. N edbala również i w krąg lżejszej 
muzy. Pisze najpierw balety-panto
mimy, jeszcze w Pradze „Baśń o głu
pim Jasiu" („Pohadka o Honzovi") 
wystawioną z sukcesem w Narodnim 
Divadle w 1902 roku, potem już w 
Wiedniu - „Od baśni do baśni" 

' 
„Księżniczka Hiacynta", „Babka dia-
bła", „Andersen". 

Pierwszą operetką, która przynio
sła sukces kompozytorowi, mimo sła
bego libretta, była „Cnotliwa Barba
ra" (1910), ale już następna, z libret
tem zaproponowanym przez żonę Ne
dbala - „Polska krew" (1913) uczy
niła nazwisko kompozytora sławnym 
w całym świecie, przechodząc ze sce
ny na scenę. Dalsze operetki to: „Wi
nobranie" (1916), „Piękna Saskia", 
„Mamzel Napoleon" (1918), „Eriwan" 
(1919), „Donna Gloria" (1925). Bvła 
też i opera - „Sedlak Jakub". Pi~y
wał także muzykę do filmów. Ponad
to Oskar Nedbal był twórcą utworów 
orkiestrowych, skrzypcowych, pieśni. 

* * * 

edeńskie sukcesy przyczy
do utworzenia w Pradze gru

udzi nieżyczliwych jemu, wręcz 
wistnych. I kiedy po pierwszej woj

nie światowej rozpadła się monarchia 
austro-węgierska, a Czechosłowacja 

uzyskała byt niepodległy, zasłużony 
dla muzyki czeskiej i w dalszym cią
gu oddany jej sercem sławny dyry
gent i kompozytor w stolicy Czech -
Pradze nie mógł znaleźć dla siebie od
powiedniego stanowiska. Dopiero za 
namową grona przyjaciół zgodził ~ię 

osiedlić w stolicy Słowacji - Braty
sławie, obejmując tam od 1923 r. sta
nowisko dyrektora Ceskoslovenskeho 
Narodniho Divadla, wykłady w Aka
demii Muzycznej i prowadzenie lek
toratu muzycznego na Uniwersytecie 
im. Komańskiego. Był też szefem-dy
rygentem orkiestry rozgłośni radio
wej w Bratysławie. Z zespołem ope
rowym występował w Pradze, Wied
niu, Budapeszcie, w Hiszpanii, a z or
kiestrą m.in. w Baku (ZSRR) dał w 
1929 roku 10 koncertów. 



Wysoko ceniona rozwijała się na 
przestrzeni siedmiu lat działalność 

Oskara Nedbala w Bratysławie, cho
ciaż stać go było na podejmowanie 
zadań o wiele większych. 

Ale oto zbliżamy się do tragicznego 
końca. 

Zaangażowany w pracy z teatrem 
operowym, będąc też odpowiedzialny 
za jego sprawy finansowe, nie zdołał 
przetrwać światowego kryzysu gos
podarczego, nie mógł pogodzić się z 
krachem swoich zamierzeń i zobowią
zań. Na wyjazdowym przedstawieniu 
z Operą Bratysławską do Zagrzebia, 
w dzień Bożego Narodzenia 1930 roku 
podejmuJe decyzję popełnienia saa10-
bójstwa. 

* * * 

Dziś zachwycamy się i cieszymy 
najsławniejszym dziełem jego wiel
kiego talentu, operetką . tak bli ską 

· nam tematyką i tak świetnie UL:hwy
conym polskim kolorytem - „Pobką 

krwią" . 

M.J. M . 

• 



Dyrygenci 

STANISŁAW TOKARSKI 
WŁODZIMIERZ 
ROMANOWSKI 

WOJCIBCH SANDER 

Scenograf 

JERZY KŁOSOWSKI 

Chórmistrz 

HENRYK WICHEREK 

Kierownik baletu 

JAN LISOWSKI 

Korepetytorzy 
ŁUCJA KROSNY-WIDERA 
ALICJA MAKSYMOWICZ 

BARBARA PALIK 

Inspicjent 
IRENA ORAWIEC 

Kontrola tekstu 
ZOFIA MICHALUS 

Koordynacja pracy artystycznej 
JANINA LIPPOMAN 

Kierownik organizacji widowni 
WANDA BONCZAR 

Dekoracje i kostiumy wykonały 
pracownie Państwowej Operetki SL I 

Kierownik techniczny 

JERZY ASZENBERG 

Kierownik sceny : WŁADYSŁAW 
KMITA. Kier. elektr .: JERZY JU
RASZEK, Kierownicy pracowni -
Krawiecka damska: STANISŁAWA 
CIEPŁA, Krawiecka męska: ADOLF 
URBAN, Zdobnicza: LIGIA MIE
CZĄGŁOWSKA, Szewska: MICHAŁ 
BARDON, Perukarz: ALINA KO
WALCZYK, Fryzjerska: JULIA KO
TOWICZ, Tapicerslrn: JANUSZ MA
ZUREK, Stolarska: BOLESŁAW 
NOWOSIELSKI, Farbiarska: ZOFIA 
MAŁUJŁO, Rekwizytornia: IRENA 
SPEICH, Prace malarskie: JAN 
SZTWIERTNIA, Prace modelarskie ; 
ALINA SIBERA 

ZPBE - z. 157 - 2.79 . - 10000 -+ 15 - G-24 



Cena 12,- zł 

AKTUALNY REPERTUAR 

Paul Burkhord 

FAJERWERK 
• 

Franciszek Lehar 

WESOŁA WDÓWKA 
• 

Michał Bałuck i 

KLUB KAWALERÓW 
z muzyką J. Derfla 

• 
Charles Lecocq 

CÓRKA PANI ANGOT 
• • 

Belo Szakcsi Lakołos 

BALLADA 
CYGAŃSKA 

(musical) 

• 
Wojciech Bogusławski 

KRAKOWIACY 
I GÓRALE 

z muzyką J. Stefaniego 

• 
Augustyn Bloch 

SKRZYPCOWA 
DUSZA 

(baśń muzyczno) 

W PRZYGOTOWANIU : 

Johann Strauss 

ZEMSTA 
NIETOPERZA 

Opracowanie graficzne pragram11 
ALINA SIBERA 




