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FRANCISZEK LEHAR 

rodził się w Komarom na 
Węgrzech 30 IV 1870. Oj-

" ciec Lehara pracował jako 
waltornista w „wylęgarni" 
operetek, w Theater an 

der Wien, gdzie kapelmistrzem był 
Supp~ - jeden z najpopularniej
szych kompozytorów operetkowych. 
Opuścił jednak tę orkiestrę, aby stać 
się kapelmistrzem wojskowym - na 
całe życie. Syn Franciszek początko
wo poszedł w jego ślady. Talent 
Lehara objawił się bardzo wcześnie. 
Studentem konserwatorium w Pra
dze - gdzie studiował na wydziale 
skrzypiec i kompozycji - został w 
wieku .;aledwie dwunastu lat. W 
tym też czasie powstały jego pier
wsze kompozycje. Oczywiście nie 
b~~ to jeszcze utwory z kręg~ lek
kieJ muzy - nauczycielami młode
go muzyka byli przecież Benewitz 

i Forster, a wzorami Zdenek Fibich I 
i Antoni Dworzak. Po ukończeniu 
konserwatorium rózpoczyna pracę 
w Barmen Elberfeld w orkiestrze 
Teatru Miejskiego. Ustanowił swois
ty rekord - był bowiem najmłod
szym koncertmistrzem wilhelmow
skich Niemiec. Wkrótce jednak re
zygnuJe ze współpracy z teatrem, 
przenosząc się do Wiednia - miej
sca postoju pułkJ Lehara - ojca, 
który przyjął syna do swojego zes
połu. Ale już po 1 O miesiącach Fran
ciszek uniezależhił się od ojca. Otrzy
mał stanowisko kapelmistrza orkie
stry wojskowej w jednym z węgier
skich garnizonów. 

Taki wojskowy maestro musiał, 
siłą faktów życia garnizonowego, 
sprostać wielu zadaniom. Do jego 
obowiązków należała „służba roz
rywkowa" w kasynie oficerskim i 
prowadzenie „Platzkoncertów" dla 
ludności cywilnej. Ponadto orkiest- 1 





w Theater an der Wien, potem w 
konkurencyjnym Carl-Theater, któ
rego poprzedni dyrektor - J au ner 
po katastrofie finansowej spowodo
wanej wystawieniem ostatniego dzie
ła Jana Straussa, - „W1edeńskieJ 
krwi - popełnił samobójstwo. No
wy dyrektor realizując śpiewogrę 

Lehara „Druciarz" - przyczynił się 

do ponownego wzrostu popularności 
Carl Theater. 

Sukcesy odnoszą i inne operc:tk1 
skomponowane w tym okresie: „Wie
denskie kobietki" (1902), „Der Got
tergatte" (1904), „Die Juhemat" 
(1904). Wystawiona w 1905 r. w 
Wiedniu „ Wesoła wdówka" (Die lus
tige Witwe) stała się wkrótce jedną 
z najpopularniejszych, najbardziej 
lubianych i najczęściej grywanych 
operetek na świecie. Niemal równie 
wielkie powodzenie zyskały następne 

operetki: „Książątko" (Der Filrsten- I 
kind, 1909), „Hrabia Luxemburg" 
(Der Graf von Luxemburg, 1909), 
„Cygańska miłość" (Zigeunerliebe, 
1910) i „Ewa'' (1911), wszystkie wy-
konane w Wiedniu · 

W latach 1912-24 napisał Lehar 
16 dalszych operetek, z których naJ
większe uznanie zdobyły. „Skowro
nek" (Tam, gdzie skowronek śpiewa 
- W o, die Lerche smgt, Budapeszt 
1918), „Błękitny mazur" (Die blaue 
.Mazur, Wiedeń 1920) i „Frasqutta" 
(Wiedeń 1923). Lata 1925-30, zwane 
przez historyków operetki „okresem 
tauberowskim" przyniosły 5 najbar
dzieJ dojrzałych artystycz11ie opere
tek, dedykowanych słynnemu teno
rowi Taubel'owi. Były to: „Paganini" 
(Wiedeń 1925), „Carewicz" (Berlin 
1927), „Friderike" (Berlin 1928), 
„Kraina uśmiechu" (Das Land de I 



Lachelns, Berlin 1929) i „Piękny 
jest świat" (Schon ist der Welt, Wie
deń 1931). 
Ostatnią operetką Lehara była 

„Grnditta" (Wiedeń 1934), zbliżająca 
się swym charakterem do opery. 
Oprócz operetek Lehar skomponował 
wiele pieśm i tai14::ów, z których naj
większą popularność zdobyły: „Zło
to i srebro" i „Walc koloraturowy". 

Umiera 24.10.1948 r. w Bad IschL 

ninim") zrezygnował z obowiązują
cego uprzednio w operetce happy 
endu, „Wprowadził do operetki łzy" 

- jak obrazowo określił to jeden· z 
jego biografów. 

Sam Lehar o sobie pisał tak: „Nie 
dam się zmylić przez często powta
rzany zarzut, że piszę operowe, tra
giczne 1 sentymentalne operetki. Ro
zwój nowoczesnej operetki, zalezy 
od czasu, od publiczności, od zupeł

ehar był pierwszym, który me zmieniających się warunków. Są
po zmierzchu klasycznej dzę, że figlarna operetka me odpo
óperetki wiedeńskiej przy- wiada gustom dzisieJSZeJ publiczno
wrócił jej świetność, a ści. Nie mogę zgodzić się z tym, że 
jednocześnie wprowadził celem operetki ma być obniżanie 

nowe rozwiązania muzyczne i kon- wszystkiego co piękne i wzniosłe do 
strukcyjne o decydującym znaczeniu poziomu śmieszności i psot. Przem
dla rozwoju tej formy. On pierwszy gdy nie i:ostanę muzycznym błaznem. 
połączył śpiew z tańcem 1 ruchem Moim celem jest uszlachetnianie 

on pierwszy (w „Paga- operetki". 



„ Tam, gdzie skowronek śpiewa" 
na scenach polskich TEATR OPERETKA 

• 
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I klińska, Sandora - Bolesław Mierzejew
ski, dziadka - Józef Redo, Lajosa - Lu
dwik Sempoliński. 

Operetka ta miała więcej realizacji w okre
sie międzywojennym, niż obecnie. Szcze
gólnie upodobał ją sobie znany reżyser 
operowy i operetkowy Bolesław Fotygo-
-Fołański, który wystawił ją w swojej 
karierze reżyserskiej kilkakrotnie; w la
tach trzydziestych dwa razy w Teatrze 
Miejskim w Toruniu. Sam w tych spekta
klach grał rolę dziadka. „Tam gdzie sko
wronek śpiewa" - , jest operetką „aktor
ską". Ta pozycja posiada więcej, niż inne 
utwory Lehara głównych ról. Cały ciężar 
sztuki rozłozony jest poi:niędzy cztery pra
wie równorzędne role. Małgosi, Pala, San
dora i Wilmy Właściwa ich obsada gwa
rantuje utworowi sukces. 

W latach 1935-36 poznański Teatr Ope
retka wyruszył ze „Skowronkiem" w ob
jazd po Polsce grając tę operetkę z wiel-
kim powodzeniem w ponad stu miastach. 
W roli Małgosi odnosiły sukcesy Jadwiga 
Fontanówna (grając tę rolę w obu Insce
nizacjach toruńskich) oraz rozpoczynaJąca 
karierę artystyczną Hanna Dobrzanka. 
Wilmę śpiewały Danuta Leska i Maria 
Nochowicz, dziadka grali: Bolesław Folań-

ski i młody Karol Koszela, zaś Sando
ra - Stanisław Winiecki. Przed samą woj
ną w roli Małgosi wystąpiła w Warszawie 
Lucyna Szczepańska stwarzając niezapom
nianą kreację. 

Po wojnie musiało upłynąć ponad trzy
dzieści lat, zanim zdecydowano· się zno
wu sięgnąć po tę przepiękną operetkę . 
Zrobiła to nieodżałowana Danuta Badusz
kowa, która wraz z M. Lebkowskim doko
nała nowego tłumaczenia i wystawiła ją 
we własnej inscenizacji w Teatrze Mu
zycznym w Gdyni. 
Wśród obsady tej pierwszej powojennej 
realizacji znalazły się nazwiska Longiny 
Kozikowskiej i Bożeny Andruszkiewicz 
(Małgosia), Zenona Bestera (Pal), Zdzis
ława Rozemana i Józefa Fijasa <Sandor) 
i Danuty Rutkowskiej, Marii Trzcińskiej 
(Wilma). Chociaż premiera odbyła się na 
początku 1976 roku, nadal pozycja ta jest 
w repertuarze Teatru Muzycznego w Gdy
ni i cieszy się niesłabnącym powodzeniem. 
Wystawienie „Skowronka" w na<>-zym te
atrze będzie więc drugą realizacją powo
jenną. Bożena Andruszkiewicz powtórnie 
zagra Małgosię, tym razem w inscenizacji 
lubelskiej. 

opr. HA -ER-ZET 



Franciszek Lehar 

Tam, gdzie skowronek śpiewa 

Reżyseria RYSZARD ZAREWICZ 

Kierownictwo muzyczne RYSZARD KOMOROWSKI 

Scenografia WOJCIECH ZIELEZIRSKI 

Choreografia .RAJMUND SOBIESIAK 

Dyrygenci 



QBSADA: SCENY BALETOWE: 
MALGOSIA - Bołeaa Andruaklewlcz 

Key1ąna Jarmal6wna-Joslcz 1) taniec malarzy: Edward Paazyn, Leaek Bak, 
ftallaa KablŃwaa Jeny Rumak 

Z) esardaaz: Barbara Swlnecka, Maason&ła Wlo-PAL 
- JeJ dsładek 

Marłan Jolies sek, Marla,p Swlnecld, Edward P&a711o Leaek 
Rak 

SAN DOR 
- malarz Bolesław Hamaluk 
BARON ARPAD AndneJ Chmlelarcsyk 
- JeSo prąjaelel Krąałof Krakowleeld 

a,......s Zarewlcs 

WILMA KMn1a G4nb-Roslńska 
- iplewacska 
BORCZA 

- llułlłea 
LAJOSZ 
- aaneaony 

Malpai 

FERENCZ 

Bleonora Kneslńlk& 
Irena Cbodaakłewlca 
Wanda Mlkalab 

Tadeaa Cbnanowskl 
Wlad,.aaw Kwiatkowski 

- naneaoll7 'hd- Boardo 
„reą Ju Krą9lak 

Ml.ODY CYGAN LeeJa CIMdwl„lewlca 
•Jeleeb Jtiwlk 

3) &anlec łnlwlarzy: zespM balełoW)' 

Epllor - stany Węgrzy: Danała Abramowłcs, 
Zblsnlew Dobldewles 

dnahny: Anna Krzyłanowaka, Hallaa PawJU. 
Barbara Swlnecka, Malgona&a WIOHk 

drułbowle: Edward Paazyn, Jerą Ramalt, Ma
rian Swlneckl 

A179łent choreografa - Zblcnlew Dobldewles 

Korepetyłor baletu - Bohdan Kolod;r6akl 

PnY1otowanle mUQ'cme solistów 
- Marła Blnlęcla 

Wlodwlmlen Frml6akl 

Prą1ołowanle cb6ra - Tadeaa Cb)'la 

Pneds&awlenle prowadsł - Zenon Ponla&owald 

Kon&rola łeksta~ E enla l..alnmska 



WOJCIECH ZIELEZIŃSKI 
SCENOGRAF 

ł 
tudiował w warszawskiej A
kademii Sztuk Pięknych na 
wydziale Malarstwa (pracow
nia prof. Eugeniusza Eibischa) 
i Scenografii (pracownia prof. 

Wł wa Daszewskiego). Już podczas 

• 

studiów realizował plerwsze projekty sce
nograficzne w teatrze i telewizji. Współ
pracuje z teati·ami wielu miast. Szcze
gólnie interesuje go teatr muzyczny: opera 
i klasyczna operetka. W dorobku arty
stycznym posiada około kilkudziesięciu re
alizacji, z tego kilka nagrodzonych na 
festiwalach teatralnych. Brał udział w 
wystawach scenografii. W katalogu do wy
stawy indywidualnej (Dom Artysty Pla
styka, Warszawa 1975) Lech Emfazy Ste
fański nazwał artystę „wizjonerem ma
terii scenicznej". Istotnie, nie hołduje 
przemijającym modom plastycznym, mimo 
że je dostrzega: myśli materią tworzywa, 
po tulat ten spełnia z konsekwencją fi
lozofa i pasją fanatyku. Nie wyżywa się 
w malarsko efektownych projektach, 
tworząc naprawdę widzi koronkę, aksa
mit czy wstęgę blachy miedzianej w 
~wietle scenicznych reflektorów a nie po 
prostu tylko papier i farbę. Uważa, iż 
każdy nawet najdrobniejszy element dzie
ła musi stanowić wynik głębokich, lo
gicznie uzasadnionych przemyśleń wpro
wadzających na scenę sens i ład - stąd 
jego scenografie są komunikatywne i zaw
sze na temat. Nie jest mu obojętne z kim 
współpracuje. Uważa, iż między realiza
torami musi istnieć wspólna koncepcja 



( spektaklu. Wymaga wiele od siebie I tego 
samego oczekuje od współrealizatorów. 
Niestety osiągnięcie porozumienia należy 
do rzadkości; dlatego w przyszłości sam 
pragnie retyserować. 

~~/! 
li~ f 

całą stanowczo· cią przestrzega 
poprawnej realizacji swoich 
projektów, doceniając jedno
cześnie wkład pracy i zaan
gażowanie personelu technicz-

nego. Ten okres przygotowania premiery 
w teatrze uważa za jeden z najważniej
szych etapów i poświęca mu wiele czasu 
1 uwagi. Nie lubi, kiedy w realizację wkra
da się chao i zamęt powstały wskutek 
braku organizacji, bezmyślności i ludzkiej 
indolencji. Za najlepiej zre Uzowany swój 
projekt uważa scenografię wykonaną po 
mistrzowsku przez pracownie Teatru Wiel
kiego w Warszawie do opery Salieriego 
„Prima la musica, poi le parole". Naj
milej natomiast wspomina okres przygo-
towania I premierę jednej z najpiękniej
zych oper komicznych „Wesołe kumoszki 

z Windsoru" Otto Nicolaia, wystawionej 
jako pierwsza opera w Teatrze Muzycz
nym na Zamku Książąt Pomorskich w 
Szczecinie. Z wielu realizacji za najwar

l tościowsze w swoim dorobku twórczym 

uważa następujące scenografie: „Swlęto
szek", „Pierwszy dzień wolności", „Odpra
wa posłów greckich", „Zawisza Czarny", 
„Cień", „Carmen", „Maskarada", „Volpo
ne". 

becnie pracuje nad „Baronem 
Cygańskim" J. Straussa w 
Szczecinie. Scenografię do tej 
opery projektował juz dla 
Teatru Wielkiego w Lodzi 

oraz Opery Sląskiej w Bytomiu. Każda 
z tych wer ji jest inna, stanowi odrębne 
dzieło plastyczne. W przyszłym roku rów
nież w Szczecinie będzie przygotowywał 
scenografię do „Strasznego dworu'', a w 
Operze Bałtyckiej w Gdańsku do opery 
„Marta" Flotowa. Lubi Lublin. Lubi 
w połpracować z naszym Teatrem. Jest 
pełen podziwu I wielkim sentymentem 
(u nas w 1970 r. jako młody scenograf 
robił jedną ze swoich pierwszych sceno
grafii do „Krainy uśmiechu") darzy cały 
zespół pracujący od wielu lat w tak 
trudnych warunkach, a mimo to posia
dający miłą, serdeczną i niepowtarzalną 
atmosferę. 





olejnym etapem jego ar
tystycznej kariery jest 
Bydgoszcz. W 1956 r. na 
nowo otwartej scenie Stu
dia Operowego wystawia 

„Wesele w Ojcowie". Następnie 

wazmeJszymi jego pracami na tej 
scenie były: „Dziadek do orzechów" 
(1958), „Fontanna Bachczysaraju" 
(1959), „Noc Walpurgii" (1960), „Ro
meo i Julia" (1962), „Król Wichrów" 
(1963), „Wesele w Ojcowie" (1963). 
Ponadto gościnnie pracuje jako cho
reograf w operze we Wrocławiu 

wystawiając „Dziadka do orzechów" 
P. Czajkowskiego oraz w teatrze 
Muzycznym w Krakowie (w czasie 
dyrekcji K. Korda), realizując „Cu
downego Mandaryna" B. Bartoka. 
Zna go również publiczność NRD 
(przygotowanie prapremiery baletu 

I Hoffmana „Atłasowe pantofelki"). 

asługą Sobiesiaka była nie 
tylko jego pionierska pra
ca nad stworzeniem baletu 
bydgoskiego, ale i wkład 
w dzieło wykształcenia 

młodych kadr tego baletu. Do jego 
wychowanków należą m.in. prima
balerina baletu bydgoskiego Ludmiła 
Rack.iewicz, pierwsze tancerki: Ali
cja Turska, Zuzanna Kalczyńska, 
Krystyna Radajewska i solista Zbig
niew Skrzeczko. Poza opracowywa
niem choreografii do samodzielnych 
pozycji baletowych Rajmund Sobie
siak ptzygotowuje liczne fragmenty 
taneczne w operach i sztukach dra
matycznych. Od biezącego sezonu 
Rajmund Sobiesiak pełni w Teatrze 
Muzycznym funkcję kierownika ba
letu. 



CHOR 
Alicja Bodes-Kamińska, Elżbieta Chomic
ka, Jolanta Ciechańska, Teresa Domańska, 
Adnana Krzysiak, Stanisława Maksymo
wicz-Wyskiel, Bogusława Matys, Elżbieta 
Moszczyńska, Jolanta Muzacz, Maria No
waczyń ka, Ewa Sadurska, Genowefa Za
lewska, Tadeusz Chml l, Jerzy Chodzla
klewicz, Janusz Kisiel, Z non Kowalik, 
Zenobiusz Kwasek (in pektor chóru), Ma
ri n Pawlęga, Stefan Rysak, Zdzisia 
Sznbat, Janu z Wlizło, Andrzej Wnuk. 

BALET 
SOLISCI: Danuta Abramowicz, Anna 
Krzyżano\\ska, Halina Pa . lak, Barbara 
~wmecka, Małgorzata Wł ek, Zbigniew 
Dobkiew1cz, Edward Pa zyn, Marian Swl
necki. Koryfeje: Ewa B1lling-Karwan, 
Leszek Rak, Jerzy Rumak. 
ZESPÓL: Krystyna Bryczkowska, Krystyna 
Bystrzejewska, Teresa Kulik, Urszula 
Kulka, Eulalia Przyborowska, Barbara 
Słowińska, Zofia Szadowska, Zofia Szew
czyk, Zygmunt Brewmski, Ryszard Nawrot. 





ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik Techniczny 

Ryszard STOLA T 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej 

Klementyna ROZTWOROWSKA 

krawieckiej męskiej 

Tadeusz STEC 

stolarskiej 

Mieczysław KO NEF AL 

perukarskiej 

Sabina WÓJCIK 

Brygadier sceny - Eugeniusz POLESZAK 

Oświetlenie sceny - Mieczysław LAKOTA 

Realizator dźwięku - Janusz KIELB 






