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FR.ANCISZEK LEHAR 

Kontynuując rodzinne tradycje, po zakończrniu klasy skrzyp<•O\\Cj 
Konserwatorium w Pradze (1888) został skrzypkiem w orkiestrze wojsko
wej swego ojca, a dwa lata później sam pełnił już funkcję kapelmistrza. 
w różnych orkiestrach, w różnych regimentach, w riiźnnh krajach cl'sar
·stwa Austro-Węgier. Komponowal marsze, pieśni. a na konkurs o twart~ 
napisał pierwszą operę „Rodrigo" (1893) nie nagl'od.wną wi>wczas i nigdy 
nie wystawioną. Niepowodzenie nie zraziło go, skomponował drugą ope
rę „Kukuschka"; ta doczekała się \\•prawdzie premiery (1896 Lipsk), a le 
nie sukcesu, nawet i w późniejszej przeróbt•e („Ta.liana", Brno 1!!05). 

Pierwszy smak p'.lwodzenia odczuł dopiero po osiedleniu się w Wiedniu 
(1899), gdzie - nadal jako kapelmistrz orkiestry wojskowej - wprowa
dził na estrady swój walc „Zloto i srebro" („Gold und Silber"). W Wie
dniu też zaczął pisać operetki; pierwsze dwie: „Wiedeńskie kobietki" 
(„Wiener Frauen"; 1902) i „Druciarz" („Der Rastelbincłer"; 1902) spotk::iły 
się z uznaniem, nastę1me przyjęto mniej seriłecznie, lecz „Wesoła Wdów
ka" l„Die Lustige Witwe"; 1905) stała się już światowym sukcesem. naj
większym sukcesem w dziedzinie operetki XX wicku! 

Lehar był pierwszym, który po zmierzchu klasycznej operetki wie
dc1iskiej (po śmierci Suppegl, Straussa i Milliickera) przywrócił jej świet
ność, jej pozycję wiodącą, a jednocześnie wprowadził nowe rozwiązania 
muzyczne i konstrukcyjne o decydującym znaczeniu dla rozwoju tej 
formy. On pierwszy połączył śpiew z tańcem i ruchem scenicznym, (co 
dziś jest niemal żelazną zasadą musicalu), on pierwszy (w „Paganinim") 
z obowiązującego uprzedni} w opl'retec happy-endu „wprowadził do ope
retki łzy .. :· - jak obrazowo określił to jeden z jego biograrćiw. Unowo-

cześnil i rozbudował instrumentację korzystając z doświadczeń Pucci 
niego, a później nawet Ryszarda Straussa. Niezrównany liryk o słowiań
skiej skhnności do tęsknego sentymentalizmu, łączył cudowne lirycme 
arie swych operetek z pikanterią i paryskim dowcipem muzycznym. 
Swobodnie obracał się w klimacie zarć>wno salonów Wiednia, jak i kaba
retów Paryża, a takie w klimacie tęsknych pieśni rosyjskich. w muzyce 
orientalnej, hiszpańskiej, włoskiej i - przecie wszystkim - cygańskiej, 
węgierskiej. 
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Twórczość Lehara podzielić m9żna na d~,· a okresy. W piC'rwsz) m na
pisał 25 operetek, z których najpopularniejs~e (znane dobrze w Pols<·C') 
to - obok „Wesołe.i wdówki" - „Hrabia Luxemburg" („Der Graf von 
Luxemburg"; 1909), „Cygaqska miłość" („ZigcunC'rlit•bt'"; 1!110), „Skowro. 
nek" („Wo die Lerche singt"; l!H8), „Ewa" („Eva"; Hll I), „Biały mazur" 
(„Die blai1c Mazur"; 1920), „Frasquita" (l!J22), „('Io-Cło" ( IH2·1).„ Byłl to 
wszystko utwory nie odbiegające ,jeszcze zbyt dalek;o - tematHznic 
przynajmniej - od tego, co aktualnie wówcza~ w OIJC'rctrc powstawało. 

FRANCISZEK LEHAR 

Drugi okres, tzw. dramatyczny lub „tauberJwski" - od naz\\ iska 
wielkiego śpiewaka i przyjaciela Lehara, Ryszarda Taubcra, dla którego 
pisał on odtąd swoje główne vartie tenorowe - reprezentują: „Paganini" 
(1925). „Carewicz" („Der Zarewitsch"; 1927), „FrC'clcrike" (1928), „Kraina 
uśmiechu" („Das Land clcs LliC'helns"; 1929 - 11rzeróbka da\\ nie,isn•.i ope
retki Lehara „Die gelbe Ja<·ke" - „Z1'ilty kaftan", z 1923), n rC'stl'it• „Giu
ditta' (1!134), pom)·ślana jui jako 01>era i wystawiona w „Wiener Staats
oper" (u nas: w warszawskim Teatru~ Wielkim z Mar~·lą Kar\\ owską). 

Był to ostatni utwór Lehara, do C'zasu swe.i śmierC'i nie skom1> mo\\ al 
jui nic więC'ej. Zmarł w swej willi \\ Bad lschl przt•miC'nion('.i obr('nit• na 
muzeum leharowskic. 
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ł'it·n,·sz~·m, ktor~· otrzymał libretto „Wesołej wdówki" do muzycznc
i:;o oprat'O\\ania. byl autor „Balu w Operze", Ryszard Heuberger. Jednak 
pierwsze fra;:nu•nty .ici:-o partytury tak rozczarowały autorów libretta, 
i.<• 1.en,·ali z nim kontrakt i powierzyli „Wdówkę" 35-I!!tniemu Leharowi. 
Ten zaś skomponował rlo ich tekstu nie tylko najlepszą bodaj swą party
turę, lecz i ,jedną z najlcpszy·ch w całej historii operetki! Wesoła wdówka 
je ·t rekordzistką. jesli i<lzic o ilość spektakli w calym świecie: na czym 
volcga t a,jemni('a jej sukcesu'? 

Lehar mogl tuta.i zgrabnie wiązać typowo paryską, salonową muzykę 
ie słowcnskim - nic tylko f Jlklorem. ile raczej charakterem niektórych 
partii (to wym,vsłonc l'ontevcclro początkowo zwało się konkretniej: Mon
tcncgro - Czarnogóra, położenie ojczyzny Hanny i Danila tłumaczyło 
więc użycie takich motywów, ,jak chJćby w Pieśni o Wilii). Wyjątkowa 
prz~· tym uro<la i latwośc melodii „\'\' rlowki" sprawiają, że właściwie 
wszystkie zyskały ogromną. popuła.rnośc. Wspomniana „Pieśn o Wilii", 
aria Daniła „\Vicczorcm ,jest Maxim", rtimanca Kamila. trio „Ach. kobic
t:v. kto poznac was chce". mazurek Hanny .,W Paryżu jestem pierwszy 
r~z". no i - przede wszystkim - słynny walc „Usta milczą, dusn ś~ie
wa" - kto wie, czy nic najpopularniejsza melJdia operetkowa. w ~gole. 

Hannę Glawari śpicwa!y oczywiście wszystkie najznakomitsze gwiazdy 
operetki. W Polsce do historii przeszły w te.i partii Wiktoria. Kawecka 
(1936. 1921) i Lucyna. Messa.I (1919); spośród wielkich gwiazd naszej wo
kalist~·ki śpiewa.la Hannę.„ Marcelina Sembrich-Kochańska. W skali świa
towej ogromny rozgłos zyskała inscenizacja .:Wesołej wdówki". na .now:i
.iorskim Broadwayu (1944) w reż. Jana. Kiepury, z nim (hr. Damło) 1 Mar
tą Eggcrth (Hanna) w rolach g ównych. W Ili akcie Kiepura włączył do 
operetki... ,.Kujawiaka" Wieniawskiego, swój popisowy punkt programu, 
i;piewając go - po pJłsku! 

Na ekranie natomiast warto odnotować trzy wersje operetki: z Joh
nem -Gilbertem i Mac Murray w reż. Ericha von Stroheima (1925) z l\lau
ricc Uhćvalicrcm i Jcancttc Mac Donald w reż. Lubitscha (1934), z Fer
nando Lamascm i Laną Turner w reż. Curtisa Bernhardta (1952); Lamas 
(hr. Daniło) sam śpiewał tutaj niemal wszystkie arie i duety łącznie z„. 
„Pieśnią o Wilii" i romancą Kamila„. Z nagrań płytowych wydarzeniem 
stało się nagranie Bcrli1iskich Filharmoników p:id dyr. Herberta von 
Karajana (1!173), z Elizabeth Harwood (Hanna), Rcnć Koiło (Daniło) i' Te
resą Stratas (Walentyna). 

(L.K.) 



WESOLA WDÓWKA 

Libretto baletu - Andrzej Żurowski (wg libretta operetki 
Victora Leona i Leona Steina). 

Prolog: 

Młody porucznik kawalerii hrabia Danillo i córka ubogiego dzier
żawcy - Hanna - zamierzają ujawnić swą miłość i Danillo 
prosi stryja o pobłogoslawienie przyszłej pary małżonków. Ten 
jednak kategorycznie odmawia blogoslawieństwa. 

U stryja gości stary bankier Glavari, który zainteresowuje 
się Hanną i nakłania jej matkę do tego, by wydala zań dziew
czynę. W obecności notariusza zostaje spisany akt ślubu. 

Podczas uroczystości ślubnej .bankier nagle umier'a. Notariusz 
przekazuje Hannie Glavari spadek w formie szkatuly z kosztow
nościami i papierami wartościowymi. Uboga dziewczyna nie
oczekiwanie staje się milionerką. 

AKT I. 

Paryż, salon ambasady księstwa Pontevedre. Bal. 
Ambasador Zeta wraz z żoną Walentyną czynią honory do

mu. Odwoływany co chwilę przez swego urzędnika Niegusa do 
spraw służbowych, Zeta prosi Kamila de Rosillon o dotrzymanie 
towarzystwa Walentynie . 

• 

Podczas tańca goście przenoszą się do dalszych pomieszczeń. 
W salonie zostaje tylko Kamil z Walentyną. Adoracja młodego 
prz ys'tojnego człowieka wyraźnie robi wrażenie na ambasadoro
w ej, stopniowo nawląziije się flirt. Kiedy rozbawiony tlum po
wraca do salonu, Walentyna z Kamilem oddalają się w poszuki
waniu ustronia. 

Tańce przerywa pojawienie się nowego gościa - mlodej 
wdowy Hanny Gla.vari. Za Hanną lokaj wnosi szkatulę ze spad
kiem, o którego zdeponowanie w sejfie ambasady Glavari prosi 
Zetę. Uwaga wszystkich zebranych mężczyzn skupia się na mlo-

dej wdówce. Szansa bogatego ożenku z piękną Hanną szczegól
nie elektryzuje dwóch j'rancuskich oficerów - Cascadę i St. 
Brioche 'a. W ślad za Hanną cale towarzystwo znika w innych 
salach rezydencji. 

Do opustoszałego salonu dwie gryzetki wprowadzają pod
chmielonego hrabiego Danillę, aktualnie sekretarza ambasady 
Pontevedre w Paryżu. Na to wchodzi urzędnik Niegus - lasy na 
dzie wczęce wdzięki wlqcza się w zabawę z gryzetkami, we troje 
optlsZczają s'alę. Zmęczony Danillo zasypia w fotelu. 

Szukajqc chwili samotności i odpocz ynku w salonie z jawia 
się Hanna. Rozpoznaje śpiącego Danillę - owego bylego na
rzeczonego. Budzi go delikatnie i caly czas przyslaniając twarz 



wachlarzem zaczyna przed nim kokieteryjnie tm1.czyć. Danillo 
jest pod coraz więks""ym wrażeniem, zbliża się do dziewczyny, 
ta opllszcza wachlarz - hrabia poznaje byłą narzeczoną. W 
pierwszym impulsie DaniUo nie jesl w stanie ukryć wciąż jesz-

cze żywego uczucia wobec Hanny, lecz oboje nie potrnfiq rówież 
pozbyć się wzajemnych uraz - ona na jego lat we posluszeiist wo 
wobec stryja, on za la, iż dziewczyna tak szybko pocieszyła się 
małżeństwem z bankierem. Po ostrej wymianie pretensji, każde 
z kochanków odchodzi w przeciwnym kierunku. 

Cascada i Si. Brioche licyttiją się o to, który z nich ma więk
sze szanse na poślubienie Hanny i jej mająiktl. Puszą się i prze
chwalają. 

Tymczasem .flirt Walentyny i Kamila ro::wija się, kiedy nie
spodziewanie wchodzi Zeta, wiecznie zaaferowany nie zaiw,;aża 
rzeczywistych relacji pary. Zostawia Walentynę z amantem za
dowolony z żony, która - wedlug niego - tak świetnie pelni 

honory domu. Walentynę i Kamila ponoLL'nie ploszy rozbawiony 
tlum - to wraca Hanna z ctdoratonnni. Z dmgiej strony wkra
cza Dan.illo w otoczeniu pań. Rozdrażnionci tym Hanna mani
festacyjnie okazuje względy swym adoratorom. Każdy z nich 
ubiega się o prawo do następnego tańca z wdówką. Danillo pro-

l 
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ponuje, by 1.:olcjny taniec z Hanną przypadł w ud.:iale temu, 
który go ieylwpi. Panowie, łącznie z Cascadą i St. Briochem, 
tcycof ują się dyskretnie. DcmiUo r.:uca na tacę poważną slllnę, 
po czym - miast zatcdiczyć - kłania się llannie i„. oddula się. 
Sytuację ratilje Zeta jako pan domu, prosi Hannę do lwica. Bal 
trwa. 

AKT Il. 

Ten sam salon, uroczystość z okazji święta narodowego 
księstwa Pontevedre, w związku z czym Pontevedrczycy są w 
strojach narodowych. Akt otwiera wspólny polonez, po czym 
następiije narodowy taniec kolo. Pod wrażeniem tego lml.ca, 
Hanna - która również jest w stroju litdowym, tym, który 
niwla w prologu - tańczy liryczną reminiscencję, wspomnienie 
sielankowych dla niej czasów spędzonych z Danillą w Pontet'e
dre. 

Przygląda się l 'niti Dani/lu w mundllrze porucznika kawale
rii, w którym widzieliśmy go w prologu. Poddaj' się allnosf erze 
i para włącza się w ogólny korowodowy taniec ludowy. Danino 
szybko orientuje się, że podczas wspólnej zabawy Casc'ada i St. 



Brioche nie tlSlępują z pola, lecz prześcigają się w adorowaniu 
Hanny. By pozbyć się rywali, Hrabia przy pomocy Niegusa 
aranżilje syliwcję, z której wynika, że za chwilę może dojść do 
pojedynku. Kiedy Niegus zachwala umiejętności Danilly w po
slugiwaniii się szablą i pistoletami, obydwaj tchórzliwi amanci 
wycofujq się dyskretnie. 

Po trwających jeszcze jakiś czas dąs'ach, dochodzi do pogo
dzenia dawnych narzeczonych. 

Tymczasem nadal irwa flirt Walenlyny z Kamilem,. Oboje 
zamykają się w sąsiadującej z salonem alkowie. Doslrzegl to 
Nicgus i kiedy po chwili do alkowy chce wejść nic nie przeczu
wający Zeta w towarzystwie Dcmilly, Niegus usiluje odwrócić 

uwagę ambasadora. Zaintrygowany Zela uchyla jednak kotarę 
i wydaje mu się, iż w mrokach alkowy zanważa swą żonę w ra
mionach Kamila. 

Chcąc ratować sytuację, Niegus czym prędzej ublagal Hannę 
by w.~liznęla się do alkowy tylnym wej.kiem i zastąpi la Walen
tynę w kłopotliwej syiiwcji. Ku pelnemn zaskoc::.enill Zety, kt6-
ry sądzi teraz, że przed chwilą przewidzial się - z alkowy 
wychodzi Kamil w towcirzystwie llanny. Dlo Danilly jest to 
naturalnie ogroninyni i przykrym zaskoczeniem. l:lanna - wy
stawiając na próbę uczucici hrabiego - oglasza swe zaręczyny 
z Kamilem. Zeta przeprasza Walentynę za, jak sądzi, niesłuszne 
podejrzenia. Zawiedziony w swych uczuciach Daniłlo ruszct 
„szukać pocieszenia" u „Maxinw". 

Hanna usiluje ostatecznie rozwiązać konflikt. Za jej namową 
Niegus zmienia w sejfie szkatułę ze spadkiem na inną, pustą, 
po czym sprowadza gryzetki do salonu uc1wrakteryzowcmego 
na nocny lokal, by zaaranżować dta Danilly „kabaretowe szaleń
stwo". Powracają goście, trwa wspólna zabawa. Sprowadzony 
przez Nigusa znów zjawia się DaniUo. Ostentacyjnie nie zwra
cając uwagi na Hannę wciąga się w zabawę z gryzetkami. Hanna 
odwzajemnia mu się pięknym za nadobne - dla wywalania za
zdrości w Danille na wszystkie strony przyjmuje adoracje. 

Mnożą się oświadczyny. Hanna nie ma wątpliwości, że więk
szość amantów interesuje się przede wszystkim .iej majątkiem. 
Chcąc to udowodnić, prosi Niegusa o otwarcie sejf u i wyjęcie -
przed chwilą iamienionej - pustej szkatuły. Brak kosztowności 
w szkatule powoduje nagle ochlonięcie uczuć rzeszy wielbicieli. 
Natomiast Danillo widząc, że nie będzie mógl już być posądzony 
o zaloty dla majątku, oświadcza się - jak sądzi - ubogie.i H~n
nie. W prezencie ślubnym Hanna wręcza z~skoczoner;iu Danille 
autentyczną szkatulę ze spadkiem. Prawdziwe uc7uc:a przeszly 
przez kolejne próby - ku ogólnej radości odbywaJą się zaręczy
ny pogodzonych kochanków. 

* 
Tradycyjny operetkowy· konflikt potraktowalem wylącznie 

jako pretekst do wykorzystania baletowości muzyki Lehara -
galopy, walce, polonezy, mazurki, ludowe tańce jugosłowiańskie, 
kankany, możliwość użycia tańca klasycznego - dają szanse 
szerokiego wykorzystania możliwości zespołu baletowego. 

~:t ~ ~ 
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ŚLIWA 

. Jest absolwentem szko ł y lrnlelnwcj w Warszawie, z klasy radziec
kiego pedagoga Aleksandra Sobola. Utale11towa11y młody tancerz zostaje 
następnie zaangażowany do Pat'lstw . Opery im. St. Moniuszki w Poznaniu 
na stanowisko solisty baletu .. Już w następnym roku występuje w swej 
pierw~zeJ prcm1c1 ze. ha lecie Strawióskiego „ll1storia l.olnierza" w cho
reografii Conrada Drzewicckieg('I. Kreuje tam rolę Zołnierza, wysoko 
ocenioną przez kryt.vkę i publiczność. 

Tailczy m. rn. partię Zygfryda w „.Jeziorze labędzun", Iwana w „Ognis
tym ptaku", Alberta w „Giselle", Mandaryna w „Cudownym Mandary
nie", Otella w „!mprowizacjach do Szekspira", Romea w „Romeo i Julia". 
Występuje również w filmach baletowych, a wraz z baletem opery poz
nai1skiej i Polskim Teatrem Tai'lca Conrada Drzewieckiego bierze udział 
w tournee artystycznym w 12 pai'1stwach Europy, m. in. we Włoszech, 
Francji, Szwajcarii, Danii, Szwecji, na Węgrzech. 

Przed czterema laty za swą d2:ialal11o~ć arty8t,vczną otrzymuje odzna
kę „l lonorowego obywatela miasta Poznania". Od dwóch lat pracuje w 
Gdyl'lskim Teatrze Muzycznym w charakterze pierwszego tancerza, cho
reografa i kierownika baletu TM . 

Lehar w anegdoc e 

Franciszelc Lehar opowiadal następującą historyjkę: 
- Pewnego raz1l miałem dyrygować orkiestrą w malym 

mieście prowincjonalnym. Przyszeclls::y na próbę stwierdzilem 
z radością, że orkiestra jest nadspodziewanie lic:::na, W śród 
'instrnmentów zauważylem nawet pu::on. W trakcie próby solo 
tego instrumentu nie wypadlu jednak jak na.Leżalo, przenvalem 
więc i zapytalem: 

- Panie puzonisto, dlaczego pana nie slychać? 
- Niestety, nie potrafię grać - odpowieclzial muzyk. - Da-

no mi ten instrument tylko po to, a by nasza orkiestra z ro bila na 
panu lepsze wrażenie„. 

* * * 

Po przedstawienitl „WesoŁej wdówki" Lehar ofiarowai wy
konawczyni roli tytuiowej, Fritzi Massari, swoją fotografię wraz 
z dedykacją: „Najlepszej Wesolej Wdówce, jakq slyszetlem, z 
wdzięcznością - Franz Lehar". Jakże zcl:::iwiona byla Massari, 
ody podczas swych dalszych objazdów z występami identyczne 
podziękowania od Lehara znajdowała we wszystkich gardero
bach „Wesolych Wdówek"! 

* * * 
R.H . 



To w art o przeczytać 

Leon Sehiller - „Na 1>rJgu nowego t~atru" 

Leon Schiller (1887-1954) - wielki polski inscenizator, reżyser, pe
dagog - organizator życia teatralnego i znawca historii teatru - pozo
stawił po sobie liczne eseje, artykuły, r Jzprawy, przemówienia i wywia
dy. Rozproszone po ril:i:nych czasopismach i ,,·ydawnictwach nigdy dotąd 
nie zosla !y zebrane w pełnej edycji książkowe.i. 

„Na 1>rclgu nowego teatru" zawiera teksty z lat 1908-192<1 publikowa
ne m.in. w „Czasie", „Krytyce", „Teatr:te", „Tygadniku Ilustrowanym" 
oraz w czaso1>iśmie E.G. Craiga „The .'.\Iask" h>o raz pierwszy ukazuje 
się przekład drukJwanego tam eseju „Dwa teatry"). Następne tomy przy
niosą zbiór pism Schillera z łat 1924-195.t. \\" osobnych tomach ukażą 
się wywiady i wybi>r listinv. Pierwszą edycję pism Le~na. SC'~1iller~ opr~~ 
l'Owal Jerzy 'fimoszewicz, historyk teatru, badacz zyc1a 1 tworczosc1 
Schilleru, edytor jego tekstów. 

Leon 

Schiller 
Na1 rogu 
no\Nego 

1 teatru 

Michał Misiorny - „Współczesny teatr na świecie - sylwetki pisarzy" 

-„Moi 1>isarze, zatem książka osobista - pisze we wstępie autor, 
znany krytyk teatralny, publicysta i literat -. Tak. osobista - i to za
równo za sprawą wyboru, jak i przez sposób podejścia do poszczegóh1ych 
pisarzy. Równolegle przecie starałem się dać tyle informacji o życiu i 
twórczości autorów, by uczynić z tej osobistej wypowiedzi zarazem na
miastkę p;idręczncgo słownika pisarzy, tworzących dla sceny. I myślę 
teraz nieskromnie, że może on przydać się miłośnikom teatru - jest to 
bowiem rzecz napisana właśnie dla nich, bo nie dla krytyków i eseistów. 
którzy wiedzą i lepiej, i więcej. Noty krótsze zrodziła potrzeba nadania 
tej praey takżr i c·ech informatora, noty dlużSz(' zaś - 1>otrzcba WYl>O
wiedzi , 

w1półcze1nt1 
, ' ł ,I ~ . '. •I f 11 teatr 
na świecie 

1qlwetkł 
pi1arzq 

z 
POLSKIEJ 
KRYTYKI 
JAZZOWEJ 

Jerzy Ni('siobędzki - „Na SC'enic i 1>oza sC"eną" 

Bydgoski krytyk teatralny zawal'! w tl'j książce refleksje na tl'mat 
teatrów PJlski północnej. Ich działalność, pozostająca niec·o w cieniu 
głośnych krakowskich i warszawskid1 przedstawicn, liczy ~it; 1>0nainic 
n ogl1lnokrajowym teatralnym bilansie. \\' Gdańsku, SzczeC'inie c·zy Byd
goszczy, b~· wymienić tylko najważniejsze ośrodki, powstają spektakle 
znaczące i warte odnotowania. K iążka J. Niesiobędzkiego \\' YP('łnia za
tem dotkliwą lukę dokumentacyjną - analizuje te przedstawienia. Autor 
nic str Jnl także od ogólniejszych przemyśleń na temat zjawisk voza 
teatralnych kształtując·yc· h program) arh sty1·z11e i ideo\\ c t~C"h teatron. 

„Z polskiej krytyki jazzowej" (eseje, dyskusje, reportaże, wywiady, re
cenzj(', frlietony 1956-1976. Wyboru dokonał Wacław l'an('k) 

Zebrane tu artykuły ,pisane w ciągu dwudziestu lat, jakie liczy sobie 
rozw(ij jazzu w Polsce, mają: przypomnieć cz~·telnikom nicktiJre ważni('j
sze zjawiska, wydarzenia i postacie życia jazzowego - w różnorakie.i 
l'ormie ukazać spJsób, w jaki komentowano jazz w naszej prasie - do
starczyć satysfakcji zarówno tym,kti1rzy znają z autopsji życic jazzowe 
tego okresu - jak i tym, ktiirzy niedawno dopiero włączyli się w jego 
nurt. (Wacław Panek). 



ORKIESTRA TEJ\ TRU MUZYCZNEGO 

SKRZVl'<'E 

Andrzl',j l'cised - Koncertmistrz 
Tadeusz Sckura - Koncertmistrz 
Jan Grusznis - z-ca Kon('(•rtmistrza 
Michał Nikiforos 
Krystyna Wojde('f10wska 
Danuta Km·zyl1ska 
Maria Slasuzuk 
Piotr Orlewic·z 
Jarzy Slodk.Jwski 
Marian Staszak 
Tt•n•sa Kasil'\\ ic·z 
Marian J 11 ·wn 
El~bicta J\lalinowska 
ln•na Banaszek 
Tarlrusz Andrzrjewski 
Mariola Frąl'kO\\ iak 

ALTÓWKI 

Lila Smyszlajl'w 
Jan Ko1Jczy1iski 
Zygmunt Otto 
Krystyna Geron 
Irena Rosicka 
Lut·yna Jaros 
R1•nala Fc•h·zak 

\\'JOLON('ZEI .E 

Janusz Swilło - Koncertmistrz . 
~arek Tabiś - z-ca Koneertmistr1a 
l\liros!aw CzoC'11ilr 
Andrzej Dziergow!.ki 
Aleksandra Suchotka 
Barbara '\latie,;ewska 

KONTRABASY 

Stanisław Zubel 
Adam :Mazur 
l\laria Puclłak 
Edward Zaborowski 

llARFA 

DJrota Halicka 

GITARY 

Jerzy Łabuć 
łh•nryk Wit•c·zy1iski (gitara hasowa) 

OBOJE 

Andrzrj Krzykowski 
Józef Raatz 
Mieczysław \-\ asiłewski 
Oan11la Klabuhn 

FLETY 

Bożena Michalak 
Ewa Kra\\'(•zuk 
liona l'ohoska 

KLARNETY 

Marek Schill'r 
C'zrs!aw Kuczynski 
Emil Kowalski 
Bencdykl Pionh•k 

FAGOTY 

\\'!odzimierz Targański 
Romualda Wandtke 

TR.\BKI 

Zbigniew Klaczyr1~ki 
Feliks Bizc•wski 
I>orola Lul'km•r 
.J:rnusz Sza<!o\\ iak 

WALTORNIE 

Krzysztof Czekaj 
All'ksandrr SuC'ho1>les 
Bernard Talar 
Eui:cniu~z \\oronin 

Pl!ZOSY 

Jan Suchecki 
Atlam Ochowski 
Piotr Sknvron 
Marian Pietrewicz 
Roman Wacł10wski 

PERKUSJA 

Kazimierz Golniewicz 
Mirosława Kotelnikow 
Piotr Narloch 
Marian Wiczyński 

INSPEKTORZY ORKIESTRY 

Zygmunt Otto 
Mienys!aw Wasilewski 

BALET TEATRU MUZYCZNEGO 

SOLI._CI ZESPOŁU: 

Ewa Aleksandrowicz 
Stefania Derkowska 
Kazimiera Kłodnicka 
Lidia Labuda-\\'e!!a 
Alina .\liezin 
Helena Polerek-Dębowska 
Lidia Stasierowska 
.\laria Swierkosz-Falkowska 
Grażyna Waslowska 
Waldemar Gajewski 
Henryk Gucz 
Leszek Kierżn H\"Ski 
Leszek Panowicz 
Ireneusz Rubiecki 
Przemys!aw Śliwa 
Bogdan Szymaniuk 
Krzysztof Szymaniuk 
Edward ~ledzianowski 
Jerzy Wasłowski 

Kierownik baletu 

Pedagog baletu 

Korepetytor 

Inspektor baletu 

KORYFEJE: 

Renata Najs 
'.\lanuela Zbychorska 
Andrzej Cendrowski 
Benedykt Dykowski 

ZESPÓŁ: 

.\laria Cibis 
Joanna Kolo-Krawczyńska 
Genowefa Kowal 
Grażyna Pokrywko 
Irena Skwira 
Hanna Stefanowska 
.\laria Sza!ajda 
Tadeusz Polak 
Konstan!y Potudin 
WitJld Zieliński 

- Przemysław SLIWA 

- Kazimierz JACAK 

rszula EKIERT 

- Sylwia SIENICKA 
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WESOłA 
BALET wg. OPERETKI . 

FRANCISZKA LEHARA 

OBSADA 

HANNA GLAVARI 

HRABIA DANILLO, sekretarz 

ambasady. porucznik kawalerii 

BARON MIRKO ZETA. amba-

sad or 

WALENTYNA. jego żona 

KAMIL de ROSILLON 

ST. BRIOCHE 

CASCADA 

NIEGUS urzędnik ambasady 

STRYJ hrabiego Daniłly 

MATKA Hanny 

BANKIER GLA V ARI 

NOTARIUSZ 

- Alina Miezin 

Krzysztof Szymaniuk 

- Henryk Gucz 

- Barbara Pituch V 
Katarzyna Dąbrowicz 

- Bogdan Szymaniuk 

- Ireneusz Rubiecki 

- Jerzy Wasłowski 

- Leszek Panowicz 

-. Ireneusz Naguszewski 

- Maria Falkowsk'.i. 

- Tadeusz Chrzanowski 

- Piotr Krawczyk 

Parysko-pontewedryjskie towarzystwo, gryzetki, lokaje 
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