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FRANCISZEK LEHAR 

Do dnia dzisiejszego umieszczamy jego nazwis

ko obok Straussa, Offenbacha, Kalmana, Zeller a. 

Franciszek Lehar! Pierwszy, który po zmierzchu 

klasycznej operetki wiedeńskiej przywrócił jej 

świetność, jej pozycję wiodącą, a jednocześnie 

wprowadził nowe rozwiązania muzyczne i kon

strukcyjne o decyduj ącym znaczeniu dla rozwoju 

tej formy. Ten niepowtarzalny i oryginalny twór

ca przejął bogate tradycje wiedeńskich klasyków 

operetki, rozwinął je i pogłębił o dramatyczne war

tości , na sycając swą muzykę elementami ludowy

mi, przede wszystkim węgierskimi, gdyż właśnie 

na Węgrzech się urodził i tam zaczął rozwijać swe 

nieprzeciętne zdolności. 

Franciszek Lehar ujrzał świat 30 kwietnia 1870 

roku w miasteczku Komarom. Leharowie byli 

chłopami i rzemieślnikami, zanim ojciec i jeden 

ze stryjów Franciszka nie poświęcili się muzyce. 

Stryj Antoni został dyrektorem muzycznym w 

Sternbergu koło Ołomuńca, ojciec zaś Franz Le

har-senior, po ukończeniu stażu jako muzyk or

kiestrowy, kapelmistrzem przy 30. pułku piechoty. 

Mały Franciszek, mając zaledwie cztery lata, grał 

już na fortepianie, a pięcioletni, jak niegdyś Mo

zart - potrafił wygrywać wariacje na podane te

maty i to na za słoniętej szalem klawiaturze. Pierw

szą kompozycj ę napisał, mając sześć la t! Była to 

piosenka na urodziny matki. 

Wędrując z orkiestrą ojca z miasta do miasta, 

przemierzył ziemie węgierskie, czeskie i słowac

kie. Stary kapelmistrz, będąc pewny, że jego syn 

zostanie muzykiem, zapisał Franciszka do konser-

watorium w Pradze. W lipcu 1888 r., osiemnasto

letni Lehar - po uzyskaniu dyplomu - przyj ął 

posadę koncertmistrza w orkiestrze połączonych 

teatrów Bermen-Elberfeld. Niedługo tam wytrzy

mał: już po paru miesiącach znalazł się w Wied

niu przy pulpicie pierwszych skrzypiec w ojcow-
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skiej orkiestrze. Poznał tam wiele utworów mu

zyki poważnej i lekkiej, ucząc się na nich prak

tycznie rzemiosła kompozytorskiego. Miał zaledwie 

20 lat, kiedy został dyrygentem wojskowej or

kiestry w Lasocz.u na Węgrzech - będąc najmłod

szym kapelmistrzem w c.k. armii. Przy niewielkiej 

pensji dorabiał sobie, opracowując dla orkiestr 

woj skowych węgierskie melodie ludowe, pisał mar

sze, walce i inne drobne utwory, chętnie przyjmo

wane przez dyrygentów i wydawców. W 1894 r. 

zdobył popłatne stanowisko kapelmistrza mary

narki w austriackim porcie Pula. Tam poznał swo

jego pierwszego librecistę Feliksa Falzariego, któ

ry podsunął mu pomysł napisania muzyki do „Ku

kuszki". Premiera pierwszego dzieła scenicznego 

Lehara stała się sukcesem, ale nie przyniosła kom

pozytorowi oczekiwanego zysku. W 1900 roku 

przeniósł się do Wiednia, gdzie ostatecznie zrzucił 

mundur, na zawsze. 

W Wiedniu, stolicy op~retki, była właśnie sy

tuacja sprzyjająca zabłyśnięciu nowego talentu. 

W 1895 roku umiera Suppe, trzy lata później Ze

ller, w czerwcu 1899, król walca i operetki Jo

hann Strauss, a w sylwestrowy wieczór tegoż roku 

Carl Milloecker, autor operetek „Gasparone" 

i „Student Żebrak". Wiedeń czekał na nowe dzieła, 

na nowego króla operetki. 

Przypadek sprawił, że Lehar nawiązał kontakt 

z doskonałym librecistą Wiktorem Leonem. Pierw

sze próby dały dobre wyniki. W 1902 r., już przy 

operetce „Kobietki wiedeńskie" i następnej -

„Druciarz" autorzy zostali przyjęci przez publicz

ność z pełnym uznaniem, choć jeszcze przy wstrze

mięźliwych głosach krytyki. 
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Lehar miał 34 lata, gdy zabrał się do pisania 

najsławniejszej i niewątpliwie najlepszej swojej 

operetki „Wesoła wdówka". Prapremiera odbyła 

się w grudniu 1905 r. w Theater an der Wien, przy 

pustej prawie widowni. Ale nikt jeszcze nie wie

dział, że przed „W esołą wdówką" i przed Leharem 

świat stał otworem. Ta znakomita operetka zdołała 

przetrwać pierwsze, trudne chwilę dzięki dyrekto

rowi wiedeńskiego teatru Emilowi Steiningerowi, 

jego wytrwałości i zapobiegliwości. Nie zniechęca

jąc się pustkami na widowni i ostrzeżeniami ka

wiarnianych bywalców, rozdawał darmowe bilety 

tak długo, póki urok operetki nie podbił całego 

Wiednia i ludzie nie zaczęli szturmować do kas. 

Teatr wiedeński pozbył się trosk o nowy repertuar 

na całe dwa lata. Artur Nikisch, światowej sławy 

dyrygent, będący wówczas dyrektorem Stadtthea

ter w Lipsku, wystawił „Wesołą wdówkę" w ope

rze. Za jego przykładem poszły inne teatry ope

rowe. Nie sposób obliczyć spektakli „Wdówki" wy

stawionych na scenach całego świata , ale liczba 

stu tysięcy nie wydaje się przesadzona. 

Do wybuchu I wojny światowej niebywały suk

ces odnosiły następuj ące operetki Lehara: „Ftir

stenkind" (1909), „Hrabia Luksemburg" (1910), 
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„Cygańska miłość" (1910), „Ewa" (1911), „Ideale 

Gattin" (1913). Lehar w latach wojny zamilkł. 

Dopiern w 1918 r. napisał idylliczną operetkę „Wo 

ciie Lerche singt". W tym okresie pracy kompozy

torskiej szukał różnych form muzycznych. Nuta 

polska zadźwięczała w „Błękitnym mazurze" 

(1920), hiszpańska we „Frasquicie" (1922), fran

cuska w pikantnym stylu opera comique w „Clo

clo" (1924), a chińska w „Żółtym kaftanie" (1923). 

Operetką, która zapoczątkowała ostatni etap 

twórczości Franciszka Lehara, był „Paganini" ... 

Póżnym popołudniem 29 kwietnia 1923 r. Le

har leżał, lekko przeziębiony, w łóżku i przeglądał 

plik librett nadsyłanych mu nieustannie przez 

upartych, a żądnych sławy amatorów z całego 

świata. Jedna z kart tytułowych zwróciła nagle 

jego uwagę: „Paganini" - operetka w trzech ak

tach, i tyle. Ani dołączonego listu, ani autora, ani 

wydawcy. Lehar zabrał się do kartkowania. W spi

sie osób figurowali: Niccolo Paganini, Anna Eli

za - siostra Napoleona, książę Bacciochi - jej 

małżonek, Bella - primadonna książęcej opery ... 

rzecz zapowiadała się ciekawie. Jeszcze w do

datku akcja działa się w początkach XIX wieku 

w karczmie z przemytnikami ... Nagle skoczył do 
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fortepianu . Pięć godzin pracował i oto pierwszy 

akt został ukończony; spojrzał na zegar - północ. 

Wyczerpany i wzruszony napisał pod końcowym 

akordem: „P rezent urodzinowy, zesłany mi pr zez 

Boga" . Bowiem tego dnia zaczął pięćdziesiąty trze

ci rok życia. P remiera „P aganiniego" odbyła się 

30 października 1925 r. w Wiedniu. A li.brecistami, 

którzy podesłali swój tekst Leharowi okazali się 

znani wszystkim: Paul K nepler i Bela Jenbach! 

Okres ten był w twórczości Lehara bardzo bo

ga ty. Powstały wtedy: „Carewicz" (1927), „Fry

deryka" (1928), „Kraina uśmiechu" - przeróbka 

niezbyt udanego „Żółtego kaftana" (1928), „Pi ękny 

jest świat" (1931), wreszcie „Giuditta" (1934), po

myślana jako opera i wystawiona w Wiedniu . 

Był to ostatni utwór sceniczny Lehara. Niespo

kojny czas zabił inwencję twórczą . W przeciwień

stwie do wielu znanych kompozytorów operetek 

z Austrii i Niemiec, Franciszek Lehar nie emigro

wał po dojściu Hitlera do władzy. Zdołał urato

wać prawa autorskie, co umożliwiło mu założenie 

własnego wydawnictwa. Kompozytor większą 

część wojny spędził w Ba:l Ischl. W roku 1946 

przeniósł si ~ do Zurychu . Tam 1 września 1947 r . 

zmarła Zofia, wierna towarzyszka jego życia. Osa

motniony Lehar wrócił w sierpniu następnego ro

ku do swojej wilii w Ischl, gdzie zmarł dwa mie

siące później . 

W październiku 1983 roku minęła więc 35 rocz

nica śmierci kompozytora. 
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„NIGDY NIE JEST TAK ŹLE" 

(duet Lizy i Gucia) 

Liza: W swym życiu nie jeden raz 

przechodzi to każdy z nas, 

że z miłością trzeba rozstać się. 

Więc gdy runie domek z kart, 

caly dramat obróć w żart, 

doświadczenie bowiem uczy, że: 

nigdy nie jest tak źle, 

by nie mogla gorzej być, 

Jeśli przegrasz, uśmiechnij się, 

dobry humor pomaga nam żyć. 

Nigdy nie jest tak źle, 

by nie mogla gorzej być! 

Gucio: M:1. iejsza o to, 

kochasz, czy nie, 

na znak zgody pocałujmy się! 

W swym życiu nie jeden raz 

przechodzi to każdy z nas, 

że się kogoś pocałować chce. 

Mama tatę , siostrę brat, 

dziadek babcię, druhnę swat. 

Tylko Gucio dziś arbuza zjadł. 

Liza: Nigdy nie jest tak źle, 

by nie mogla gorzej być. 

Jeśli przegrasz, uśmiechnij się, 

dobry humor pomaga nam żyć! 

Gucio: Nigdy nie jest tak źle, 

by nie mogla gorzej być. 

Mniejsza o to, kochasz, czy nie, 

na znak zgody pocałujmy się, 

chociaż raz, jeden raz! 

Liza: Tylko raz! 
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„USMIECH NA USTACH" 

(pieśń Su-Czonga) 

Wierniejszy od cienia 

podążam w twój ślad, 

witam ukłonem twój próg, 

ametyst nieba i wschodni wiatr 

składam ci w darze u stóp. 

Jak irys ku słońcu obraca swą twarz, 

by blasku zaczerpnąć i barw, 

tak w świetle dwu słońc, 

co w oczach swych masz, 

jest radość i życia dar! 

Lecz o tym na Wschodzie nie mówi się, 

wystarczy nam uśmiech, tradycja tak chce! 

U śmiech na ustach 

na dobre i złe, 

nikt nie odgadnie, że prawdy są dwie, 

inna dla siebie i dla świata, 

lecz obo_iętna twarz 

nie zdradzi, o nie ... 

Przystroję się w uśmiech 

jak w maskę na bal, 

kiedy napotkam twój wzrok, 

w uśmiechu ukryję 

swą radość lub żal, 

wyrok przyjmując z twych rąk. 

A jeśli twej laski nie znajdę już w nim, 

uśmiechać się będę i tak, 

choć trudno mi będzie pogodzić się z tym, 

że odleci mój biały ptak! 

Mój uśmiech szczęśliwy, 

mój uśmiech przez łzy, 

to cały mój świat, 

to miłość i ty! 

U śmiech na ustach 

na dobre i złe . 

Nikt nie odgadnie, że prawdy są dwie, 

inna dla s:ebie i dla świata, 

lecz obojętna twarz 

nie zdradzi, o nie! 
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„KWIAT JABŁONI" 

(pieśń Su) 

Gdy z drzew opada kwiat jabłoni, 

nikt przed miłością się nie obroni. 

Do świtu zostaw okno uchylone, 

na srebrnej lutni zagram przed twym domem 

w kw:etniową, księżycową noc. 

Jesteś jak piękna pogoda, 

ręce twe są jak motyle dwa, 

rćża w cesarskich ogrodach 

twoich tlst pąsową barwę ma! 

Rajski ptak 

nie umie pieśni śpiewać tak! 

Przybądź tu, 

nim w rosę się zamieni mgła. 

Daj mi dłoń - i kochaj tak jak ja! 

W milczeniu głowę przed tobą skłonię, 

gdy każesz odejść i zapomnieć, 

w kwietniową, księżycową noc! 

Lecz jeśli jesteś dla mnie przeznaczona, 

jak białą perlę zamknę cię w ramionach -

w kwietniową, księżycową noc, 

w kwietniową, jasną, księżycową noc! 
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JÓZEF TALARCZYK 

SKARBY 
ZŁOTEJ 

KACZKI 

EDWARD BOGUSŁAWSKI 
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BELZEBUBA 

AKTUALNY REPERTUAn 
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KRAKOWIACY I GÓRALE 
(z muzyką Jana Stefaniego) 
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Emmerich Kalman 

KSIĘŻNICZKA CZARDASZA 

• 

Emmerich Kalman 

BAJADERA 

• 

Johann Strauss 

KRÓL WALCA 

• 

Georg Jarno 

KRYSIA LEŚNICZANKA 

• 

Johann Strauss 

TYSIĄC I JEDNA NOC 

• 

Franciszek Lehar 

CAREWICZ 
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OD 
KRAINY 
DO 
KRAINY 

MIĘDZY PIERWSZĄ A SETNĄ PREMIERĄ 

U podstaw historii Operetki Sląskiej leży ta 

pierwsza premiera. Ta, która ponownie powróciła 

po trzydziestu latach jako setna pozycja wystawiona 

na tej scenie. 

KRAINA USMIECHU. Tytuł urasta do symbolu. 

Czyż teatr operetkowy nie jest krainą uśmiechu? 

Czyż jego funkcjonowanie nie jest rezultatem prag

nienia uśmi.echu przez nas wszystkich jako jedynie 

skutecznego antidotum na troski dnia powszedniego? 

Tę prawdę szczególnie energicznie starali się 

wprnwadzić w życie przed trzydziestu laty dwaj 

członkowie Opery Sląskiej w Bytomiu: Zbigniew 

Lipczyński - dyrygent, którego zaangażowanie w 

sprawy komedii muzycznej nadało teatrowi gliwic

kiemu wstępny rozmach - oraz Bolesław Fotygo

-Folański, postać tyleż oryginalna, co bezgranicznie. 

oddana teatrowi. Oni to, pod kierownictwem artys

tycznym Zbigniewa Sawana, przy współpracy sce

nografa Tadeusza Gryglewskiego i choreografów 

Eugeniusza Wojnara i Janiny Strzembosz, przedsta

wili śląskim widzom „Krainę uśmiechu" Lehara 

w dniu 11 listopada 1952 r. 

Pierwsi wykonawcy, przez sam ten fakt, zaslu

żyli na upamiętnienie ich nazwisk przy każdej 

wzmiance o początkach Operetk i Sląskiej. Wspom

nijmy ich i my. Byli to: Jan Korczyński - hr. Lich

tenfels, Maria Artykiewicz - Liza, Zygmunt Łu

czak - hr. Gustaw, Maria PoJakowa - ciotka, Wi

told Ermow - ks. Su Czong, Xenia Grey - Mi, An

toni Wolny - Czang, Antoni Kaczorowski - Eu

nuch. 



Czy „Krainę" przyjęto życzliwie? 196 spektakli - oto im

ponująca miara iej życzliwości! Czy setna premiera powtórzy 

popularność pierwszej? Na to pytanie odpowie publiczność 

o 30 lat starsza, wychowana na dz;ewięćdziesięciu dziewięciu 

innych premierach. 

DZIEWIĘCDZIESIĄT DZIEWIĘC PREMIER - to sze

roki, niesłabnący przez trzydzieści lat nurt humoru, pięknych 

melodii, wzruszeń, salw śmiechu, nastrojów lirycznych, czaru 

walca, · szału kankana, niezapomnianych przebojów musica

lowych. To tęczowa parada klasyki rodem z Wiednia, Pa

ryża, Bro<lwayu, sztuk naszych sąsiadów, twórców rodzimych, 

pozycji bijących rekordy frek~encji i zjawisk efemerydal

nych. 

Osiem premier Straussa: „Zemsta nietoperza" - dwu-

. krotnie, „Baron cygański", „Noc w Wenecji", „Wesola ·woj

na", , .Wiedeńska krew", „Król walca", „Tysiąc i jedna nec" ; 

siedem Lehara: „Wesoła wdówka" - dwukrotnie, „Hrabia 

Luksemburg", „Paganini'', „Cygańska miłość", „Giuditta" 

i oczywiście ,. Kraina uśmiechu"; sześć Offentacha: „Orfeusz 

w plekle", „Słomkowy kapelusz", „Perfumy paryskie", „Pię

kna Helena", „Wielka Księżna Gerolstein", „Zycie parys

kie"; pięć Kalmana: „Księżniczka czardasza" - dwukrotnie, 

„Bajadera" - dwukrotnie, „Hrabina Marica"; trzy Abra

hama: „Tangolita", „Kwiat Hawai", „Wiktoria i jej huzar", 

trzy Frimla: „Rose Marie", „Król wlóczęgów", „Trzej musz

kieterowie" oraz „Clivia'' Dostala, „Ptasznik z Tyrolu" 

Zellera , „Polska krew" Nedbala, „Cnotliwa Zuzanna" Gil

berta, „Krysia leśniczanka" Jarno ... Oto barwny zestaw naj

bardziej znanych, uznanych w świecie i ulubionych przez 

publiczność tytułów operetkowej klasyki. Dodajmy do tego 

musicale tej rangi co „Daj buzi Kate" Portera, „Hello Dolly" 

Hermana, „Człcwiek z La Manchy" Leigha, „Mój przyjaciel 

.Bun bury" Natschinskiego, „My_ fair lady" Leovego, a jeszcze 

melodyjne operetki Milutina („Trembita'', „Pocałunek Cza

nity'', „Niespokojne szczęście"), Dunajewskiego, Strelniko

wa, Dolidze, Hadżijewa, Brazdy, Benatzky'ego, a nawet Schu

berta i Mozarta - by przekonać się, jak bardzo krzyżowały 

s ię na scenie gliwickiej operetki kierunki, style, crientade 

dramaturgiczne, epoki. 

A REPERTUAR POLSKI? Około 20 premier - to nie 

fraszka, zważywszy, że w tej dziedzinie nie mamy zbyt wiele 

celnych pozycji ·do wyboru. Z tradycji przedwojennych była 

to „Panna wodna" Lewiny-Świętochowskiego, z czasów nam 

współczesnych prezentowali swe propozycje sceniczne -

Witold Rudziński, . Mieczysław Drobner, Ryszard Sielicki, 

Marek Sart, Katarzyna Gaertner, a nawet znany z muzyki 

zupełnie innego genre'u - Augustyn Bloch. Scena naszej 

Operetki była też otwarta dla kompozytorów najbliższego 

kręgu. Zbigniew Lipczyński przedstawił tu swą „Białą wil

czycę", Józef Podobiński - dwa musicale: „Genialny ka

merdyner" i „Sprzedany talent", tu wystawiali wspólnie 

Zenon Kowalowski i Michał Wroński. 

Wśród polskiego repertuaru widnieją nawet pozycje ojców 

naszego teatru dramatycznego i muzycznego - Wojciecha 

Bogusławskiego („Krakowiacy i górale") i Stanisława Mo

niuszki („Nowy Don Kichot". „Ideał", „Na kwaterunku'", 

„Karmaniola"). 

POMYŚLANO TEZ O DZIECIACH ... Co? Podkasana mu- , 

za dla dzieci? - Tak. Dawno" minęły czasy, kiedy to ich pra

dziadkowie odwiedzali za kulisami „brunetki, blondynki 

i wszystkie dziewczynki" bynajmniej nie w celach lepszego 

poznania walorów gry aktorskiej i śp'ewu. Dziś muzyka, 

taniec i śpiew emanuje ze ~ceny teatru komediowego i 11a 

najmłodszych. 

Zaczęło się to · dość nieśmiało i niepewnie w roku 1964 

„Farfurką Królo·wej Bony" Mieczysława Drobnera. Dopiero 

w kilkanaście lat potem nasi milusińscy oklaskiwali „Rum

cajsa" Ladislava Matejki, „Skrzypcową duszę" Augustyna 

Blocha oraz , . Zaczarowaną rakietę" i „Przygodę zegara" 

z muzyką Zenona Kowalowskiego, z tekstem Michała Wroń

skiego. 

Istny uniwersytet teatralno-muzyczny dla wszystkich! 

DZIWNY UNIWERSYTET - w którym egzaminatorami ~ą 

nie c\, co i::rzekazują wartości, lecz ci, co je konsumują. 

A więc - publiczność, krytycy. Krytycy jak krytycy - raz 

chwalili, raz ganili, akcept9wali linię repertuarową , to znów 

wołali ·o jej podniesienie, je śli zdradzała symptomy upadku 

lub potrącała o fałszywe nuty. Publiczność zaś bila re.kordy 

frekwencji na sztukach najl:;ardziej znanych i wyróżniają

cych się melodyjnością , ostrO'i:nie przyjmując nowości, a w 

przyp9dkach skrajnych pustymi krzesłami dawala znać -

na szczęś::ie bardzo rzadko - o pozycji nieudanej. Ale za to 

nieomyln'e cceniala wykonawców. 

Do jej ulubieńców należały z pewnosc1ą w przeszłości 

panie: Wanda Polańs ka, Maria Artykiewicz, Irena Brodow

ska, Leokadia Zienko, Maria Gabrielli, Małgorzata Derdzian

ka, Hanna Rutkowska - i panowie: Aleksander Sawin, Ry

szard Wojtkowski, Witold Michelski, Stanisław Ptak, Ludwik 

Koprzywa, Józef Orawiec, Edmund Sztej - że wymienimy 

tylko niektóre nazwioka. 

W aktuąlnym · repertuarze o zaszczytny tytuł ulubieńca 

ubiega się codziennie. ponad 30 solistów, zdając sceniczny 

egzam'n ze śpiewu, tańca, słowa, aktorstwa. 

ARTYSTYCZNE WIZJE gliwickiej „krainy uśmiechu" 

kształtowało wielu reżyserów, scenografów, choreografów 

z całej Poloki, wśród których udział swój mieli artyści tei 
miary co: Bolesław Fotygo-Folański, Witold Zdzitowiecki, 

Roman Niewiarowicz, Zbigniew Sawan, Mieczysław Daszew

ski, Józef Słotwiński, Danuta Baduszkówa, Jerzy Sillich, 

Witold Ro.wicki, Karol Stryja, Feliks Pameli, Stanisław Mi

si,czyk, Stanisława Stanisławska, Barbara Bittnerówna, Maria 

Surowiak, Marta Boch_!:!nek, Bożena Kociołk.owska, Tadeusz 

Gryglewski, Wiesław Lange, Adam Kilian, Wojciech Ziele

ziński, Liliana Jankowska, Jerzy Kłosowski. Wszystkich nie 

da się wymienić. 

KIEROWNICY ARTYSTYCZNI przez pierwsze trzynaście 

lat zmieniali się dość często: Zbigniew Sawan, Józef Pelczyk, 

Janusz Popławski, Wacław śniady, Michał Ślaski. Od roku 



1965 przez 17 lat Operetką Sląską kierował Stanislaw Tokar

ski, członek zespołu od pierwszego dnia jego funkcjonowania, 

Za jego dyrektorstwa Operetka wysunęła się szybko na czoło 

teatrów muzycznych w kraju. „Ostatni bastion polskiej ope

retki" - tak zatytułowała swój artykuł Elżbieta Zdolińska

-Korczakowska w roku 1980 - tym samym wysuwając scenę 

gliwicką przed wszystkie inne. 

STOSUNEK PUBLICZNOSCI do swego teatru w swoisty 

sposób ocenił Lucjan Kydryński, pisząc w roku 1977: „Z za

chowaniem należytych proporcji dla tego i:-orównania można 

powiedzieć, iż Operetka dla Gliwic jest tym„. czym Staadts

oper dla Wiednia czy La Scala dla Mediolanu, jest ukocha

nym dzieckiem mieszkańców miasta, którzy bardzo żywo 

' interesują się jej poczynaniami, znają do3konale wszystkich 

solistów i - oddaliby dla nich ostatni towar spod lady„.". 

Czyż - przymierzając te słowa do dzisiejszej sytuacji ryn

kowej - nie świadczą one o najwyższej pochwale stosunku 

publiczności do swego teatru? 

Czy jednak chodzi tylko o g I i w i c k ą publiczność? 

Przecież Operetkę Sląską znają wszystkie te miasta naszego 

regionu, w których są warunki sceniczne. A ileż to razy wi

tano ją serdecznie na Zaolziu, w \Varszawie i w Pradze, na 

Wybrzeżu, w Krakowie i w Jelenie j Górze, w Łodzi i w Ku

dowie, i w wielu innych miastach? Miliony widzów! 

NOWE PERSPEKTYWY przed nami. 'Zbigniew Kalemba, 

który przejął kierownictwo Teatru w 30. roku jego istnienia, 

w prowadza;ąc „Krainę uśmiechu" Lehara jako setną pre

mierę Operetki Sląskiej dał wymowny dowód swego stosun

ku do tradycji - sprawdzonej przez czas i przez uznanie 

miłośników tego gatunku muzyki. Ale już niedługo, a kurty

na odsłoni przed nami „Sonatę Belzebuba" Witkacego z mu

zyką Edwarda Bogusławskiego, przedstawiciela nowych wi

zji dżwiękowych. 

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOSC - czyż to nie najistot

niejsze wektory właściwie funkcjonującego teatru komedii 

muzycznej? 

LEON MARKIEWICZ 

SŁOWO OD INSCENIZATORA 

Utarł się niedobry chyba zwyczaj, że na afiszach i pro

gramach teatralnych muzycznych teatrów, podając imię i na

zwisko realizatora, pisze się: reżyseria i in scen 'zacja. Takie 

ujęcie sprawy ma niby dodać splendoru czcigo:inym wysił

kom osoby, którą dyrekcja teatru zaangażowała i której po

wierzyła nadanie scenicznego kształtu sztuce. 

Prawda jednak „afiszowo-programowa" nie p::;krywa się 
w większości wypadków - mam na myśli teatry muzyczne -

z prawdą warsztatową. Niemal z reguły realizatorzy niczego 

tu nie inscenizują - to wielkie słowo. Cala robota, n:eraz. 

trudna i żmudna, postawienia na nogi tych różnych „Wdó

wek" i „Czardaszek" ogranicza się do mniej czy więcej fry

muśnego powielenia inscenizacji ustalonych i sprawdzonych 

przed Jaty. Na ogół ·jest to typowa reźyseria. 

Sięgając do życio0rysu gliwickiego (a wspł !rracuję z prze

świetną Operetką Sląską od kiJkuna3tu lat - z dwi::ma przer

wami), muszę V19"Znać, że zabawiłem s ;ę w 'nscenizato·ra 

sensu stricto chyba tylko trzy razy: przy „Ide~le" Moniuszki, 

przy „Fajerwerku" Burkharda i przy „Klubie kawalerów" Ba

łuckiego i Kulmowej. Ccś tam również z imcen izac ji by'.o 

w przedostatniej mojej realizacji, to znaczy przy pracy nad 

bardzo trudnym materiałem „Tysiąca i jednej _nocy", gdziE> 

należało rozwiązać problem nieproporcjonalnego podziału r.a 

akty i wraz z profesorem Kalembą, dyrygentem, przekompo

nować i rozbudować kiika scen części drugiej. 

Natomiast to, co Szanownej Publiczności w tej chw;li 

prezentujemy, jest naszą wspólną inscenizacją: muzyka, cł:o

reografia i reżyseria. Piszę te słowa n.ie gwoli asekurowania 

własnej skóry, ale dla usprawiedliwienia pewnego buntu, 

który już od dawna budził się we mnie na s~ektak'.ach kilku 

znanych operetek, do których należała także „Kraina uśmie

chu". Nie był to bunt młodzieńczy, ale sprzeciw starszego 

pana na widok ustalonych i uświęconych realizacj i. Pomy~ 

ślałem, że chyba można inaczej. 

Tak więc - spotkacie „Krainę uśmiechu" niE.co przeko•rną 

i przewrotną, skoro „inscenizujemy" „. uwerturę, a muzykę 

przypi'saną awanturze z żółtym premierowskim płaszczem 

obywatela Su Czonga poświęciliśmy - skradzionej od Brech

ta - scenie ubierania Czanga. przed chińskim· dworcem. 

Darujcie! 

JÓZEF SŁOTWINSKI 

„ 



PRACOWNICY PAŃSTWOWEJ OPERETKI SLĄSKIEJ 
(w rlniu 12 XI 1983 r.) 

Dyrektor i kierownik artystyczny 

ZBIGNIEW KALEMBA 

Z a s t ę p c a d y r e k t o r a - ERNEST MAŁEK 

Dział artystyczny: 

Dyrygenci - Zbigniew Kalemba, Włodzimierz Romanowski, 

Henryk Wicherek 

K·ierownik literacki - Michał Wroński · 

Scenograf - Jerzy Kłosowski 

Chórmistrz - Henryk Wicherek 

Kierownik baletu - Edward Szpotański 

Inspicjent - Barbara Matuszczyk 

Sufler - Alicja Maksymowicz 

Koordynacja pracy artystycznej - Wanda Faruga 

Korepetytorzy - Jadwiga Bril, Grażyna Griner, Łucja Kros

ny-Widera, Barbara Palik, Danuta Rafik. 

Soliści: 

Kinga Chelmińska, Elżbieta Konieczna, Bożena Grudzińska, 

Danuta Orzechowska, Stella Osuchowska, Elżbieta Pilszak, 

Halina Skubis, Krystyna Starościk, Anna Wilczyńska, El

żbieta Wodecka, Halina Zmarzlik, Jan Ballarin, Jerzy Bytnar, 

Jan Maria Dyga, Jerzy Gościński, Andrzej Górski (współ

praca), Jan Herma, Jerzy Michalus, Józef Orawiec (współ

praca), Marceli Pałczyński, Wiesław Płonka, Witeld Po,lak, 

Jerzy Poloczek, Jerzy Potyka, Michał Sienkiewcz, Jerzy Siw

czyk, Andrzej Smogór, Jerzy Śledziński. 

Chór: 

Danuta Biernacka, Maria Biesiadecka-Segeth, Wanda Fa

ruga, Jolanta Janicka, Grażyna Jędrzejewska, Maria Klecha, 

Mariola Kulik-Piotrowska, Ewa Lawryk, Jolanta Masarczyk, 

Gabriela Porombka, Małgorzata Perkowska, Elżbieta Sero

czyńska, Danuta Szymańska, Danuta Tomanek, Mariola War

muzińska , Iwona Waśkowska, Danuta Widuch, Artur Harań

czyk, Andrzej Kopański, Kazimierz Kosin, Stanisław Kuc 

(inspektor chóru), Roman Kuczera, Ryszard Opydo, Jerzy 

Szepf, Bogdan Szolc. 

Balet: 

Soliści: 

Grażyna Tesarawicz, Ewa Opala-Muskała, Zbigniew Karli

kowski, Marian Kołodziej, Paweł Matuszczyk, Edward Szpo

tańs ki. 

Koryfeje: 

Mirosława Krzyżanowska, Łucja Małota-Szkucik, Maria Pał

czyńska, Dorota Wojnarowska-Wilczek, Stanisława Zere

becka, M'kolaj Sze ja. 

Zespól: 

Iwona Cierr-ka-~kupin, Anna Dróżdż, Joanna Dulok, Urszula 

Jodlow:ec, Teresa Jutsz-Telesińska, Barbara Kądziołka, Irena 

Magnusek, Mariola Matuszczyk, Bożena Nowak, Beata Pios

czek, Alicja Rabus, Anna Talarczyk, Krzysztof Hasterok , 

Marek Piotrowski, Jacek Tomaszewski (inspektor baletu). 

Orkiestra: 

I skrzyi;~e: 

Jerzy Plewnia (kc:-icertmistrz), Izabela Widenka, Jan Koloch, 

Mariusz Osiński, Jerzy Bełkot, Romuald Paliwoda, Krzysztof 

Raczak. 

II skrzypce: 

Paweł Żydek, Teresa Musioł, Urszula Bezpalkow, Jadwiga 

Bugajska, Bernard Machnik. 

Altówki: 

Joach im Pawlor, Andrzej Gaszek. 

W i o 1 o ·n c z e I e: 

Bogumiła Wnęczak, Dorota Kosin, Maria Korpok, Harald 

Zotscher. 

Kontrabasy: 

Joachim Kalla, Jerzy Dzierżęga, Stanisław Rymarczyk. 

Flety: 

Wiesława Goniewicz, Małgorzata Malisz, Henryk Niesłony. 

Oboje: 

Franciszek Lipiarski, Krzysztof Wagstyl. 

Klarnety: 

Jerzy Janik, Stanisław Hołówko, Zdzisław Wróbel. 

Fagoty: 

Henryk Ptok, Zygmunt Gawełczyk. 

Waltornie: 

Jacek Mazurek, Andrzej Sapiński, Jacek Kampa, Zygmunt 

Halamski, Leon Nowak, Andrzej Na<lzikiewicz. 

Trąbki: 

Henryk Kalisz, Józef Pawlak, Adam Kowalczyk. 

Puzony: 

Norbert Blacha (inspektor orkiestry), Paweł Grzesik, Jerzy 

Grzyb, January Tarnowski. 

Perkusje: 

Elżbieta Raczak, Eugeniusz Segeth, Krystian Pietrasz. 

Administracja: 

Główny księgowy - Zbigniew Kwaśniewski 

Zastępca gł. księgowego - Urszula Janik 

Kierownik organizacji widowni - Wanda Bonczar 

Kierownik gospodarczy - Janina Brodzka 

Radca prawny - Małgorzata Piotrowicz. 

Graż~na Bródka, Krystyna Ć:zapla, Wanda Czarniecka, Pe

lagia Jaremków, Helena Krajczyk, Grażyna Kupka, Marta 

Malajka, Danuta Mykietyn, Teresa Nowacka, Danuta Pawe

lec, Anna Pikała, Maria Rudy, Magdalena Sikorska, Geno

wefa Smykowska, Gizela Wojkowska, Janina Wrzosok, Stefan 

Głownia. 

Dział techniczny - pracownie: 

Kierownik działu technicznego - Jerzy Aszenberg 



Kierownik .pracowni fryzjersko-perukarskiej - Julia Koto

,(·ict 

Kierownik pracowni farbiarskiej Zofia Małujło 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej - Irena Sławińska 

Kierownik pracowni zdobniczej - Barbara Stania 

Kierownik pracowni plastycznej - Joanna Szpruch 

Kierownik elektryków - Jerzy Juraszek 

Brygadier sceny - Władysław Kmita 

Kierownik pracowni szewskiej - Kazimierz Stopa 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej - Adolf Urban. 

Jadwiga Bąk, Maria Brzęczek, Gabriela Curyło, Janina Cza

plak, Beata Czyż, Helena Cwiklińska, Beata Dyla, Ewa Gło

wacka, Gabriela Grembka, Dfmuta Grzelak, Helena Halska, 

Krystyna Kołassa, Danuta Kudelska, Helena Łukaszewska, 

Jadwiga Majnusz, Iwona Mastalarz, Marioia Prażmowska

-Chruściel, Grażyna Smyła, Irena Speich, Małgorzata Stu

pera, Ewa Tałaj, Danuta Wąsik, Helena Ziębińska, Elżbieta 

Żak, Jolanta Żurowska, Andrzej Bargieł, Władysław Berna

rdiuk, Jan Bogacz, Andrzej Czaplak, Tadeusz Czarniecki, 

Tadeusz Dubina, Wiesław Gawliński, Stanisław Gądek, An

drzej Hołata, Maciej Jakimow, Mieczysław Kaczor, Krystian 

Kalus, Andrzej Komorowski, Piotr Kowalczyk, Andrzej Ko

złowski, Bazyli Miśków, Kazimierz Pawlaczek, Józef· Pros

tak, Jerzy Puk, Ryszard Roj, Piotr Rzęsa, Janusz Szczęsny, 

Ireneusz Topór, Włodzimierz Wiater, Jerzy Zduniecki, Jerzy 

Zygarowicz. 

Ohsługa: 

Teresa Borowska, Maria Brożyna, Janina Budak, Urszula 

Cebulska, Marianna Cieślik, Aurelia Ciomek, Adelajda Cu

ryło, Janina Dędek-Kwiatkowska, Janina Dyba, Urszula 

Graj, Krystyna Gralla, Anna Kalwasińska , Julia Korłup, 

Agnieszka Kionka, Krystyna Koncy, Aleksandra Kowalqyk, 

Franciszka Kowalczyk, Olga Kutkowska, Elżbieta Magda, 

Jadwiga Magdziarz, Alina Matwiejew, Hildegarda Petrenko, 

Mirosława Pucal, Halina Sadowska, Maria Surma, Irena 

Sus, Irena Wardecka, Maria Warta, Irena Wośko, Halina Za

ppek, Gertruda Żurawiecka, Michał Bartmanowicz, Ryszard 

Brejtfus, Kazimierz Budak, Wincenty Chachuła, Józef Cieś

lik, Zygmunt Czerniak, Marian Kerner, Jan Kleszcz, Czes

ław Koperski, Józef Lisowski, Marek Małek, Ryszard Mar

graf, Paweł Matwiejew, Ęolesław Niedopytalski, Tadeusz 

Slipko, Mieczysław Smalec, Feliks Sobczak, Piotr Surma, 

Piotr Szombierski, Tadeusz Szulc, Tadeusz Zawadzki, Ed

mund żurek. 

Ewa Golis - lekarz 

Bożena Mikołajczyk - pielęgniarka 

Transport: 

Kierownik transportu - Andrzej Stadniczenko 

Wiesław Bródka, Jerzy Dębicki, Michał Guk, Adolf Jarem

ków, Jerzy Lawryk, Józef Pięta, Jan Słomczewski. 
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