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Szanowni Państwo, 

z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na przedstawienie operetki Franza 
Lehara Wesoła wdówka. 

W siedzibie naszego teatru trwa remont, ale mimo że jesteśmy pozbawieni 
własnej sceny, nie przestajemy grać. Nowe warunki otwierają nowe możliwości, 
tak więc z radością korzystamy z gościnności gospodarzy pięknego pałacu 
Izraela Poznańskiego, którego dziedziniec wybraliśmy na miejsce przedstawienia 
premierowego. To wprost wymarzona sceneria dla opowieści o miłości 
sympatycznego lekkoducha hrabiego Dan iły i Hanny Glawari. 

Przedstawienie Wesołej wdówki jest efektem zaangażowania całego zespołu 
teatru pracującego w bardzo trudnych warunkach. Próby odbywają się przecież 
w budynku, w którym trwają prace budowlane, ale Państwa zainteresowanie 
naszą działalnością powoduje, że żadne warunki nas nie odstraszają. Cieszymy 
się, że mimo iż gramy w wielu miejscach Łodzi, nie zapominają Państwo o nas 
i chcą oglądać nasze spektakle. Wszyscy czekamy na tę wielką chwilę, 
kiedy - przy okazji jednej z kolejnych premier - powitamy naszych widzów 
w odnowionej, pięknej i nowoczesnej siedzibie. 

Wierzę, że nasz dzisiejszy spektakl, wpisujący się w bogatą tradycję wystawień 
tego dzieła, spodoba się Państwu. Operetka jest gatunkiem urokliwym, czas się 
w niej zatrzymał, a świat arystokratycznych salonów czasów fin de siec/e, 
dziś już nieco zapomniany, tętni życiem. Powróćmy więc do tamtych lat, 
rozkoszując się ich urokiem. Zwłaszcza że radości i smutki końca kolejnego 
wieku nie są nam obce. 

Szanowni Państwo, 

mówi się, że Wesoła wdówka to operetka z piękną muzyką, 
ale nieprawdopodobnym i infantylnym librettem. Nieprawdopodobnym? 
Czy postaci sprzed stu lat nie są podobne do tych z XXI wieku, a Paryż z czasów 
Lehara nie przypomina współczesnej Brukseli? Czy księstwo Pontevedry 
nie wydaje nam się znajome? Przecież i w naszych czasach młode i piękne 
kobiety wychodzą za mąż za bajecznie bogatych staruszków, a w salonach 
można spotkać przystojnych birbantów, którzy myślą tylko o tym, by błyszczeć, 
a broń Boże - pracować. Czy nasi politycy nie przypominają figur z ambasady 
księstwa Pontevedro? A może nie ma dziś mężów, którzy swoją bezpodstawną 
zazdrością doprowadzają żony do zdrady, albo żon, które - afiszując się 

wiernością - zdradzają mężów przy byle okazji? I fakt, że ktoś nagle się wzbogacił, 
nie wzbudza w nas dziś zazdrości? 

Wielcy tego świata nadal wygłaszają przemówienia, w których treść nikt 
nie wierzy, a corpus delicti w jakiejś ważnej sprawie okazuje się być teatralnym 
rekwizytem. Czy naprawdę współczesny świat jest inny niż ten sprzed stu lat? 
A może zmieniło się tylko otoczenie człowieka, a jego natura pozostała taka sama? 

Ale dość tych pytań. Nie zapraszam Państwa do dyskusji na tematy egzystencjalne, 
a proponuję spędzenie kilku godzin z gromadą sympatycznych utracjuszy 
z jakże bliskiego nam kraju. Przecież operetkowe Pontevedro jest w nas. 

NA SZCZĘŚCIE! 
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Hanna Glawari, wdowa po bankierze 
Kami la Cholewińska, Bogumiła Dziel-Wawrowska 
Aleksandra Janiszewska 

Kamil de Rosillon 
Szymon Jędruch, Adam Sobierajski, Andrzej Wiśniewski 

Wicehrabia Cascada 
Bartosz Gajda, Krzysztof Makowski 

Raoul de St.Brioche 
Maciej Markowski, Piotr Płuska 

Bogdanowicz, konsul Pontevedry w Paryżu 
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Aleksandra Drzewicka, Emi li a Klimczak 
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Pristicz, zdymisjonowany pułkownik, attache wojskowy poselstwa 
Janusz Skoneczny 

Praskowia, jego żona 
Jolanta Gzella, Halina Pitry-Ptaszek 

Niegus, kancelista poselstwa 
Andrzej Fogiel 

Lolo, Dodo, Jou-Jou, Clo-Clo, Margot, gryzetki od Maxima 
Domini ka Czarnecka, Anna Drechsler, Katarzyna Gałązka, 
Elżbieta Lechańska, Patrycja Lenarczyk, Agata Ostrowska, 
Ewa Pietras, Beata Stankiewicz 

Pas de deux w trzecim akcie 
Irina Wasilewska, Siergiej Basałajew 
(Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie) 

Goście, muzycy, służba 

CHÓR• BALET• ORKIESTRA 
TEATRU MUZYCZNEGO W ŁODZI 

Dyrygent 
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Streszczenie libretta 

Akt pierwszy 

W siedzibie poselstwa Pontevedry w Paryżu odbywa się wielkie przyjęcie 

z okazji urodzin księcia Pontevedry. Poseł baron Mirko Zeta martwi się 

treścią depeszy, którą właśnie otrzymał z kraju:„Hanna Glawari, wdowa 

po bankierze, jedyna spadkobierczyni dwudziestu milionów dolarów, 

wyjechała do Paryża. Jej pieniądze muszą pozostać w księstwie. Minister 

skarbu poleca uważnie zająć się wdówką''. 

Hanna Glawari, córka ubogiego dzierżawcy, wyszła za mąż za największego 

bogacza w księstwie, który zmarł osiem dni po ślubie. Hanna - młoda 

i piękna, jest teraz bogata i wolna. Trzeba uniemożliwić jej małżeństwo 

z obcokrajowcem, by miliony pozostały w rodzinnym kraju. Glawari ma przybyć 

na dzisiejsze przyjęcie do poselstwa, baron każe więc sprowadzić sekretarza 

poselstwa, hrabiego Daniłę, widząc w nim kandydata na męża Hanny. 

Wieść o milionach ożywiła wszystkich mężczyzn zebranych w poselstwie. 

Tylko Kamil de Rosillon nie poddaje się ogólnemu nastrojowi; kocha się 

w Walentynie, żonie barona Zety, ta jednak opiera się jego zalotom. 

Kancelista poselstwa Niegus odnalazł niezbyt trzeźwego hrabiego Daniłę 

u Maxima. Nakazał mu wytrzeźwieć i przybyć jak najszybciej. 

Pojawia się Hanna (Witam, witam was„.). Panowie prześcigają się 

w komplementach, wyrywają sobie jej karnet, zapisując się do kolejnych 

tańców, ale młoda wdówka zdaje sobie doskonale sprawę z ich intencji. 

Walentyna przedstawia Hannie Kamila, chcąc wyswatać ją z Francuzem 

i tym samym oddalić od siebie mężowskie podejrzenia, choć to wbrew 

interesom księstwa Pontevedry, a i nie po myśli samego Kamila. 

Nadchodzi wreszcie Daniło, wspominając chwile spędzone u Maxima 

(WieczoremjestMaxim.„). Rozmarzony, układa się do drzemki, 

ale nie udaje mu się zasnąć, ponieważ pojawia się Walentyna, szukająca 

nerwowo wachlarza, na którym Kamil napisał, że ją kocha. Chwilę później 

pojawia się też Hanna. Okazuje się, że Hannę i Daniłę łączyło kiedyś gorące 

uczucie, ale na ich małżeństwo nie zgodził się stryj Dan iły - nie chciał, 

by ten poślubił dziewczynę bez majątku. Teraz gdy Hanna jest 

najbogatszą kobietą w księstwie, stryj z pewnością byłby zachwycony 

ich małżeństwem, ale Daniło, mimo że kocha nadal Hannę, nie chce być 

porównywany z łowcą posagów i oświadcza Hannie, że nigdy nie wyzna 

jej miłości (duet Kobieta, słaba płeć ... ). 

Baron Zeta prosi Kamila de Rosillon, by zajął rozmową Walentynę, chcąc 

w tym czasie dyskretnie nakłonić Daniłę do zainteresowania się Hanną 

- dla dobra ojczyzny. Daniło odmawia, ale zobowiązuje się nie dopuścić 

do małżeństwa młodej wdówki z obcokrajowcem. Orkiestra gra białego 

walca i Hanna, lekceważąc nadskakujących jej mężczyzn, wybiera Daniłę. 

Ten proponuje, by inni odkupili taniec za pewną kwotę przeznaczoną 

na cele dobroczynne, lecz propozycja studzi zapał konkurentów. Daniło 

prosi Hannę do tańca. 

Akt drugi i trzeci 

W pałacu Hanny Glawari rozpoczyna się przyjęcie. Hanna, wspominając 

przeszłość, śpiewa pieśń o rusałce (Wilio, o Wilio ... ). Baron Zeta, chcąc 

dalej swatać Hannę z Daniłą, prosi swoją żonę o zajęcie się 

najgroźniejszym - jego zdaniem - rywalem Daniły, Kamilem de Rosillon. 

Tymczasem Niegus przekazuje baronowi informację, że Kamil kocha jakąś 

zamężną damę. Baron Zeta nie wiedząc, że chodzi o jego żonę, 

postanawia dowiedzieć się, kim ona jest. Hrabia Daniło ma odnaleźć 

właścicielkę wachlarza. 

Tymczasem Walentyna spotkawszy się z Kamilem, odnajduje wreszcie 

nieszczęsny wachlarz, który - budząc podejrzenia w stosunku do coraz to 

innych dam - krążył pośród całego towarzystwa. Początkowo odrzuca 

zaloty Kamila, lecz w końcu ulega mu (duet Rozsądny bądź.„). Niegus stara 

się zatrzymać zmierzającego w ich stronę barona. Nie chce też zdradzić, 

którą to damę podejmuje w ukryciu Kamil. Baron jest bliski odgadnięcia 

tajemnicy, a wtedy Niegus dyskretnie wyprowadza z altanki Walentynę, 

a na jej miejsce wprowadza Hannę. Gdy Kamil z Hanną pokazują się razem, 

Daniło jawnie okazuje zazdrość, a Hanna ogłasza swoje zaręczyny 

ze zdumionym tym faktem Kamilem. 

Panowie wybierają się do Maxima, lecz zatrzymuje ich kolejna depesza 

z ministerstwa. Mężczyźni wymieniają się uwagami na temat kobiet 

(septet Ach, kobiety, kto poznać was chce„.). Tymczasem Hanna inscenizuje 

kabaret - wypisz, wymaluj jak u Maxima. Sprowadza nawet gryzetki, 

chcąc, by Daniło czuł się jak w domu (ansambl My jesteśmy szansonistki„.). 

Daniło oświadcza Hannie, że zabrania jej wychodzić za Francuza, ponieważ 

jej majątek powinien pozostać w kraju. Hanna przyrzeka wówczas, 

że nie poślubi Rosi liona; oboje już nie ukrywają swoich uczuć (duet Usta 

milczą, dusza śpiewa ... ). 

Nadchodzi Niegus z wachlarzem, który znalazł w altance. Walentyna jest 

przerażona, a baron Zeta upewnia się, że Kamil romansuje z jego żoną. 

Czuje się więc zwolniony z przysięgi małżeńskiej i prosi o rękę wdówki. 

Ta wyjaśnia, że w testamencie jej zmarłego męża jest napisane, iż z chwilą 

ponownego zamążpójścia traci cały majątek. Wówczas Daniło, którego 

w tej sytuacji opuszczają skrupuły, oświadcza się jej natychmiast i zostaje 

przyjęty. Dopiero wtedy Hanna uzupełnia informację, mówiąc, że majątek 

przechodzi na rzecz drugiego męża. 

Baron Zeta znajduje na wachlarzu wyznanie Kamila, ale tuż obok czyta 

odpowiedź Walentyny:„Jestem przyzwoitą kobietą!" 

Hanna wyrzuca mężczyznom, że interesują się tylko pieniędzmi, podczas 

gdy w życiu najważniejsza jest miłość. 



Zbigniew Maci as 

Ukończył łódzką Akademię Muzyczną, gdzie studiował śpiew pod kierunkiem 
prof. Z. Krzywickiego. Debiutował, jeszcze jako student, w Teatrze Muzycznym w Łodzi 
rolą Michała w Miłości cygańskiej F. Lehara. Kolejne jego role w tym teatrze to: Poeta 
w Poemacie księżycowym H. Czyża, Tewje w Skrzypku na dachu J. Bocka (dwukrotnie), 
tytułowa w musicalu Zorba J. Kan dera, Jowisz w Orfeuszu w piekle J. Offenbacha 
i Don Kichot w musicalu Człowiek z La Manchy M. Leigha (Złota Maska w 1998 roku). 

Był solistą Opery Śląskiej w Bytomiu, Teatru Wielkiego w Łodzi, Opery Wrocławskiej 
i Teatru Wielkiego w Poznaniu. Od 1992 roku jest solistą Opery Narodowej w Warszawie. 
Jest także laureatem wielu konkursów muzycznych, m.in. Konkursu Wokalnego 
w Hertogenbosch w Holandii, Konkursu im. Marii Callas w Atenach. Występował 
na prestiżowych festiwalach operowych: w Xanten (Niemcy), Bregenz (Austria), Carcassonne 
(Francja), Wexford (Irlandia), Beijing Music Festival (Chiny). Od 2006 roku jest szefem 
artystycznym Teatru Muzycznego w Łodzi. 

W jego repertuarze znajduje się ponad 40 partii operowych, które wykonywał na całym 
niemal świecie: w krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, Azji i Afryce. 
Z zespołem Opery Narodowej w Warszawie wziął udział w nagraniach płytowych Halki 

i Strasznego dworu S. Moniuszki, z zespołem Teatru Wielkiego w Łodzi - Aidy G. Verdiego, 
a z zespołem Teatru Roma - musicalu Koty A. Lloyda Webbera, nagrał także trzy płyty 
solowe: Opera a rias, Taki piękny wieczór ... (z utworami operetkowymi i musicalowymi) 
oraz Ballady żeglarskie. 

Oddzielnym nurtem jego zainteresowań jest reżyseria. W Nowym Teatrze w Słupsku 
wyreżyserował przedstawienie Skrzypka na dachu J. Bocka, a w Teatrze Muzycznym 
w Łodzi - przedstawienie operetki Kraina uśmiechu F. Lehara. 

W 2005 roku z rąk ministra kultury otrzymał medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 

Lesław Sałacki 

Ukończył dyrygenturę w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie Renarda Czajkowskiego. 
Dodatkowo kształcił się na kursie dla dyrygentów, prowadzonym przez Sergia Comissione 
i Michaela Carry w Mannes College of Music w USA. 

Debiutował z Wielkopolską Orkiestrą Symfoniczną w Poznaniu, z którą pracował do 1992 
roku, najpierw jako dyrygent, potem jako jej dyrektor naczelny i artystyczny. 
W tym samym czasie pracował także z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. W latach 
1986-1988 był szefem-dyrygentem Orkiestry Radia i Telewizji w Pristinie w Jugosławii. 
Na początku lat 90. XX w. był dyrektorem Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, w 1993 roku 
- kierownikiem muzycznym Operetki Warszawskiej, w latach1994-1998 - dyrygentem 
Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, a w latach 1997-1998- dyrygentem Teatru 
Wielkiego w Łodzi. W tym czasie współpracował także z Operą i Operetką w Krakowie, 
Operą Śląską w Bytomiu i Teatrem Muzycznym w Łodzi, a także z Orkiestrą Symfoniczną 
Filharmonii w Debreczynie na Węgrzech. Obecnie jest kierownikiem muzycznym Teatru 
Muzycznego w Łodzi. Współpracuje z agencjami artystycznymi z Niemiec, Austrii, 
Szwecji i Hiszpanii. 

Ma w swoim repertuarze utwory muzyki symfonicznej, opery i operetki oraz dzieła 
oratoryjno-kantatowe. Dyryguje także utworami muzyki współczesnej. 

Anna Bobrowska-Ekiert 

Ukończyła Wydział Ubioru Państwowej Wyższej szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. 
W latach 1968-1972 pracowała jako asystent scenografa w Teatrze im. Stefana Jaracza 
w Łodzi. Asystowała przy powstawaniu scenografii do ponad SO premier, a także 
realizowała pierwsze samodzielne projekty. W latach 1975-2001 pełniła funkcję 
etatowego scenografa Teatru Muzycznego w Łodzi, gdzie zrealizowała swoje projekty 
do blisko 40 premier. Przedstawienia tego teatru z jej scenografią oglądali widzowie 
nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Holandii. Współpracuje 
z Teatrem Wielkim w Łodzi. Stworzyła też scenografie dla innych teatrów muzycznych 
i dramatycznych, m.in. dla scen Poznania, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Szczecina, Koszalina, 
Słupska i Lublina, a także dla teatru w Tbilisi. W latach 1984-1992 współpracowała 
z łódzkim oddziałem Telewizji Polskiej przy realizacji spektakli Teatru Telewizji, teledysków, 
programów muzycznych, poetyckich i publicystycznych. Zajmuje się też realizowaniem 
wystaw o tematyce scenograficznej. 

Od wielu lat jest członkiem Sekcji Scenografów Zarządu Głównego ZASP. Została przez ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego odznaczona medalem Za Zasługi dla Kultury Polskiej. 

Artur Żymełka 

Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu i Konserwatorium w Sankt 
Petersburgu, laureat Międzynarodowych Konkursów Choreograficznych w Baku 
i w Stuttgarcie. W latach 1991-1995 był dyrektorem baletu Opery na Zamku w Szczecinie. 
Począwszy od 1996 roku pracował jako tancerz w teatrach w Niemczech (w Erfurcie, 
Berlinie, Kilonii), w 2002 roku został choreografem w Opernhaus w Erfurcie. Gościnnie 
jako choreograf współpracował z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie, 
Teatrem Wielkim w Łodzi, Teatrem Wielkim w Poznaniu, jako pedagog z Operą 
Wrocławską. Jego choreografia do Popołudnia fauna zyskała nagrodę na festiwalu, 
poświęconym Wacławowi Niżyńskiemu, zorganizowanemu przez Theatre de !'Espace 
de Pierre Cardin w Paryżu. Jest autorem wielu spektakli baletowych. 

W Teatrze Muzycznym w Łodzi przygotował choreografię do przedstawienia Krainy 

uśmiechu F. Lehara i wyreżyserował koncert Broadway, róg Północnej, do którego także 
stworzył choreografię. Jest również autorem spektaklu baletowego All That Jazz 

Between Us (premiera w październiku 2008 roku). 



Franz Lehar (1810-1948) 

Franz Lehar senior po ukończeniu stażu jako muzyk orkiestrowy w Theater 

an der Wien i sierżant wojskowej orkiestry został kapelmistrzem przy 30. pułku 

piechoty. Ożenił się z młodszą od siebie o 1 O lat Krystyną Neubrandt, córką 

węgierskich mieszczan. Wkrótce młodej parze urodził się (30 kwietnia 1870 roku) 

syn Franz, przyszły kompozytor Wesołej wdówki, Krainy uśmiechu i Carewicza. 

Młody Lehar wraz z ojcowskim pułkiem i jego orkiestrą przemieszczał się 

po terenach c.k. monarchii. Grał na skrzypcach, przysłuchiwał się próbom, 

więc to, że będzie muzykiem, stawało się oczywiste. Ojciec zapisał go 

do konserwatorium w Pradze. W lipcu 1888 roku, po uzyskaniu dyplomu, młody 

Franz przyjął posadę koncertmistrza w orkiestrze połączonych teatrów Barmen

-Elberfeld. Parę miesięcy później grał przy pulpicie pierwszych skrzypiec 

w ojcowskiej orkiestrze, a rok później - w Losonczu na Węgrzech - został 

najmłodszym wojskowym kapelmistrzem c.k. armii. W tymże Losonczu 

organizował wieczory muzyki kameralnej i koncerty oratoryjne, udzielał lekcji 

śpiewu i gry na skrzypcach, opracowywał partytury klasyków na użytek orkiestr 

wojskowych i komponował. W 1894 roku został kapelmistrzem marynarki 

w austriackim porcie wojennym Pula. Cztery lata później, po śmierci ojca, 

został - jako jego sukcesor - kapelmistrzem 3. pułku piechoty w Budapeszcie. 

W listopadzie 1899 roku przeniósł się do Wiednia. Jego operetki zaczęły odnosić 

sukcesy, a on sam został zaangażowany jako kapelmistrz do Theater an der Wien. 

Po premierze Wesołej wdówki teatr ten przestał mieć kłopoty finansowe 

na długie lata, a dzieło Lehara odniosło światowy sukces, największy sukces 

w dziejach operetki XX wieku. 

Twórczość Lehara podzielić można na dwa okresy. W pierwszym napisał 

25 operetek, z których najpopularniejsze, obok Wesołej wdówki, to: Hrabia 

Luxemburg, Cygańska miłość, Ewa, Skowronek, Biały mazur i Frasquita. Były to 

utwory nieodbiegające jeszcze, przynajmniej tematycznie, od tego, 

co w tamtych czasach w operetce obowiązywało. Drugi okres, tzw. dramatyczny 

lub 11tauberowski" - od nazwiska śpiewaka Richarda Taubera, przyjaciela Lehara, 

dla którego pisał on główne partie tenorowe, reprezentują: Paganini, Carewicz, 

Friedericke, Kraina uśmiechu i ostatnie dzieło - opera Giuditta wystawiona 

w Wiener Staatsoper. 

„Wesoła wdówka" zza kulis 
Dla rozwoju operetki zasługi Franza Lehara są bezsporne. Najlepiej 

scharakteryzował je polski znawca jego twórczości, zarazem biograf kompozytora, 

Lucjan Kydryński: 11 [Lehar] był tym, który wiedeńskiej operetce przywrócił jej świetność, 

wprowadzając szereg nowych rozwiązań muzycznych i konstrukcyjnych 

o decydującym znaczeniu dla rozwoju tej formy. On pierwszy połączył śpiew 

z tańcem i ruchem scenicznym (co dziś jest niemal żelazną zasadą musicalu), 

on unowocześnił i rozbudował instrumentację, przyswajając operetkowym 

partyturom doświadczenia Pucciniego, a nawet Ryszarda Straussa. Niezrównany 

liryk o słowiańskiej skłonności do tęsknego sentymentalizmu, łączył cudownie 

liryczne arie z pikanterią i paryskim dowcipem muzycznym, swobodnie obracał się 

w klimacie zarówno salonów Wiednia, jak i kabaretów Paryża, a także w klimacie 

rzewnych pieśni rosyjskich, w muzyce orientalnej, hiszpańskiej, węgierskiej''. 

Jego muzyka jest pełna wdzięku i niesłychanie melodyjna. A od przeszło stu lat 

największy sukces w dziedzinie operetki osiąga Wesoła wdówka. Ale czy wiedzą 

Państwo, że jej powstanie zawdzięczamy innemu kompozytorowi, 

też operetkowemu, wiedeńczykowi Richardowi Heubergerowi (1850-1914)? 

Spróbujmy więc prześledzić dzieje owej najsłynniejszej operetki i 11 zaglądnąć" 

do niej od kulis. 

Franz Lehar swą twórczość dla sceny i teatru rozpoczął od opery."Pozytywnie 

wstrząśnięty" operą werystyczną (była nią Rycerskość wieśniacza Pietra Mascagniego), 

postanowił sam próbować szczęścia w tym gatunku. Tworzący dotąd tylko 

marsze i, sporadycznie, pieśni, nie potrafił poradzić sobie jednak ze znacznie 

trudniejszą konstrukcją innej formy muzycznej. A w dodatku libretto, do którego 

zaczął tworzyć muzykę, zostało "sfastrygowane" z niezbyt logicznych sytuacji 

pochodzących z modnej wówczas literatury zbójeckiej. Wszystko to 

spowodowało, iż jego operowy debiut Rodrigo pozostał niezauważony 

i dziś jest całkiem zapomniany. Rodrigo, napisany na otwarty konkurs, nigdy 

nie został także wystawiony. 

Do roku 1905 Lehar skomponował jeszcze sześć dzieł scenicznych: operę 

Kukuschka (Kukułka, 1896, premiera w Lipsku), operetki: Wiener Frauen 

(Wiedeńskie kobietki, 1902, Wiedeń), Der Raste/binder (Druciarz, 1902, Wiedeń), 

Der Gottergatte (Boski małżonek, 1904, Wiedeń), Die Juxheirat (Małżeństwo 

dla żartu, 1904, Wiedeń) oraz operę Tatiana (nowa wersja Kukułki, 1904, Brno). 

Powodzenie tych utworów było różne. Kukułka, choć doczekała się premiery, 

sukcesu nie odniosła. Przeróbka nie na wiele się zdała i Tatiana też szybko zeszła 

ze sceny. Wystawione w miesięcznym interwale Wiedeńskie kobietki i Druciarz 

mógł już kompozytor zaliczyćdo swoich sukcesów, choć z pewnością jeszcze 

nie oszałamiających. Jeden z ówczesnych krytyków tak sformułował swą opinię 

o twórczości kompozytora: 11W gatunku operetki pan Lehar jest zjawiskiem, 

które powinniśmy powitać ze szczególną serdecznością. Po długiej przerwie 

nareszcie znów mamy kompozytora, który wie, jak pisać operetki. Można się też 

było spodziewać, iż Lehar mający poza sobą długoletnie doświadczenia w pracy 

kapelmistrzowskiej z orkiestrami wojskowymi, zinstrumentuje swe dzieło, 

wykorzystując wszelkie środki nowoczesnej techniki kompozytorskiej" (,,Wiener 

Allgemeine Zeitung'; 23.11.1902). Uogólniając, trzeba przyznać, że krytycy bardzo 

dobrze oceniali kompozytora. 



Warto zwrócić uwagę, iż libretto do Druciarza napisał Victor Leon. Zmienił on 

swe dotychczasowe stanowisko dotyczące współpracy z kompozytorami 

- debiutantami i okazał nagłe zainteresowanie osobą Lehara, choć wcześniej 

stworzenia libretta do Kukułki odmówił. Sukces Druciarza spowodował, 

iż do pisania tekstu do Boskiego małżonka przystąpił chętnie i do współpracy sam 

zaprosił Leo Steina. Operetkę przyjęto entuzjastycznie! Ale owego entuzjazmu 

wystarczyło zaledwie na czterdzieści przedstawień. Kolejna operetka Lehara, 

Małżeństwo dla żartu, okazała się porażką. Akcja była niedorzeczna, fabuła naiwna, 

muzyka bez popisowych fragmentów. Niepowodzenia Małżeństwa ... i Tatiany 

osłabiły zainteresowanie Leo Steina i Victora Leona współpracą z Leharem. 

Poszukując innego kompozytora, Victor Leon przypomniał sobie, iż przed laty, 

jako współautor (pracował z Heinrichem von Waldbergiem) libretta operetki 

Richarda Heubergera, przyczynił się do wielkiego, bodaj największego w karierze 

tego kompozytora, sukcesu operetki Bal w Operze, której libretto oparte było 

na francuskiej farsie. Tak więc twórcy postanowili znaleźć podobne dzieło. Udało 

się to Leo Steinowi. Jego wybór padł na komedię Henri Meilhaca L'attache 

de legation. Sztuka ta miała już swoje lata (ponad czterdzieści), ale ciągle cieszyła 

się wielkim powodzeniem. Była to opowieść o ponętnej, bardzo bogatej młodej 

kobiecie, właśnie owdowiałej. Stein zaprosił do współpracy Leona i obaj już doszli 

do wniosku, iż akcja komedii, choć w gruncie rzeczy pozbawiona sensu, stwarza 

jednak możliwości przeróbki i nadania jej treści muzycznej. 

Kim byli owi libreciści? Oddajmy głos Bernardowi Grunowi, wybitnemu znawcy 

operetki:„Victor Leon (1859-1940) był to niespożyty, tryskający energią teatralny 

spryciarz. Jako autor i reżyser chciał tchnąć nowe siły w operetkę, lecz wrodzone 

mu instynkty artystyczne zagłuszane były zawsze przez skłonności do kiczu 

i komercyjności. Leo Stein (1861-1921) był urzędnikiem Kolei Południowej, 

człowiekiem inteligentnym, doświadczonym i pełnym humoru, a gdy wtargnął 

do cechu wiedeńskich librecistów, niebawem stał się jednym z jego 

najwybitniejszych i najbardziej utalentowanych członków". 

Obaj autorzy byli zafascynowani treścią komedii Meilhaca. Zdawali sobie jednak 

sprawę, iż trzeba dokonać adaptacji odpowiadającej ówczesnym nastrojom 

i sympatiom publiczności. Tak więc przenieśli akcję do Paryża, niemiecka wdówka 

została nazwana Hanną Glawari i stała się obywatelką serbskiego państewka, 

Czarnogóry (Montenegro). Tak spreparowany tekst libretta przedstawili właśnie 

Heubergerowi. Po jakimś czasie, nie mogąc doczekać się jego reakcji, wręcz wymusili 

na nim przedstawienie skomponowanych fragmentów. Po ich wysłuchaniu 

zrezygnowali jednak z dalszej współpracy z tym kompozytorem, bowiem, 

jak napisał Lucjan Kydryński:„to już nie był Heuberger z Balu w Operze, 

lecz Heuberger z Akademii - nudny, staromodny, nie do wytrzymania nawet 

przez parę minut, a co dopiero przez cały spektakl!" Ale o przekazaniu libretta 

Leharowi nie było jeszcze mowy. Dopiero interwencja Emila Steiningera, sekretarza 

Theater an der Wien, spowodowała, iż autorzy powierzyli libretto właśnie jemu. 

Do tego pomysłu nie był przekonany dyrektor tego teatru Wilhelm Karczag. 

Nie widząc jednak rozwiązania alternatywnego, wyznaczył premierę na koniec 

grudnia 1905 roku. Nie był to, w aspekcie frekwencji , trafnie dobrany termin. 

Reżyserem został Victor Leon, rolę tytułową objęła M izzi Gunther (1879--1961, 

wybitna austriacka śpiewaczka operetkowa). Jej partnerem scenicznym, hrabią 

Dani/o, został Louis Treumann (1872- 1944, popularny wówczas tenor, amant 

operetkowy). Przygotowania nie przebiegały, niestety, w dobrej atmosferze: ciągłe 

„przepychanki" z dyrekcją teatru odnośnie ilości prób, nieefektowna, wręcz 

paskudna scenografia, wreszcie zdecydowanie minorowy nastrój samych 

wykonawców, jakby niewierzących w sukces, dodatkowo obarczonych koniecznością 

zakupienia kostiumów za własne pieniądze . Nadszedł wreszcie dzień premiery: 

30 grudnia 1905 roku. P:..iste krzesła świeciły wprawdzie na sali, ale dzieło 

spodobało się, a kompozytor został kilkakrotnie wywołany. Mimo niezbyt 

pomyślnych „zbiegów okoliczności " towarzyszących przygotowaniom, jeden 

z krytyków wiedeńskich napisał :„ Premiera stała się ogromnym sukcesem dzięki 

wspaniałej muzyce opartej na rozsądnym libretcie i doskonałej grze aktorów" 

(„Volksblatt'; 1906 r.). A przecież chyba nikt z realizatorów, wykonawców, a może 

i widzów nie przewidywał wówczas, jak wielkie powodzenie czeka to dzieło 

w kolejnych latach! Nikt nie domyślał się, że operetka ta stanie się legendą, której 

sukcesu nie powtórzy żadna inna. Kolejne, popremierowe przedstawienia 

(zaplanowano 50 - 60) przebiegały podobnie, ale już od około trzydziestego 

coś się odmieniło: poprawiła się frekwencja, brawa stawały się coraz głośniejsze, 

a w wiedeńskich kawiarniach zaczęto grać i nucić melodie z Wdówki. Operetka 

utrzymała się na scenie Theater an der Wien blisko dwa i pół roku, mając ponad 

czterysta przedstawień. W czym więc tkwią urok i nieprzemijające wartości utworu? 

Oddajmy głos Lucjanowi Kydryńskiemu: „ Muzyka Lehara po mistrzowsku 

wydobyła i podkreśliła wszelkie smaczki tekstu, oszołomiła inwencją melodyczną 

właściwie każdą z licznych arii, arietek, pieśni czy duetów - to wspaniały, 

natychmiast wpadający w ucho, a dziś już klasyczny przebój. A przy tym 

co za różnorodność nastroju, klimatu, rytmiki, różnorodność brzmienia!" A Bernard 

Grun dodał:„Skrzypce śpiewały na nigdy dotąd nie osiąganych wysokościach, 

w najbardziej zaskakujący sposób wykorzystywane były sonorystyczne głębie 

klarnetu, rozbrzmiewały gitary i tamburyny, a tercjowa prowadzone biegniki 

fletów łączyły się z glissandem harfy. Ów zaskakująco odmienny rodzaj 

wypowiedzi wydźwignął Wesołą wdówkę, a z nią cały gatunek operetki, 

z zacisznej wiedeńskości - na wielkoświatowy międzynarodowy poziom''. 

Operetka Lehara istotnie więc wstrząsnęła światem! 

Popularność jej melodii przeszła wszelkie oczekiwania: pierwsze arie Hanny 

i Dan iły, duet Głupi, głupi jeździec ten (często przy wystawieniach pomijany, 

a była to pierwsza skomponowana przez Lehara melodia do tej operetki, 

zaakceptowana przez Leona), słynna Wilia (mało kto wie, że została ona 

stworzona dla Boskiego małżonka, choć niewykorzystana w tym utworze). 

Światowa kariera Wesołej wdówki datuje się od 1906 roku - w tym roku weszła 

na scenę teatrów monarchii austro-węgierskiej i państw niemieckich. W kolejnych 

latach premiery tego dzieła odbyły się m.in. w Nowym Jorku, Sztokholmie, Londynie, 

Kopenhadze, Moskwie, Mediolanie, Madrycie, Paryżu i Brukseli. Statystycy teatralni 

wyliczyli, iż Wesoła wdówka rocznie grana jest w świecie około osiem tysięcy razy, 

co przy jej stuczteroletnim już żywocie daje liczbę, bagatela, prawie dziewięciuset 

tysięcy przedstawień! Liczba płyt zawierających melodie z tej operetki sięga 

pięćdziesięciu milionów. Między rokiem 1906 a 2007 została w całości 

zarejestrowana (na LP, CD, VHS, DVD) osiemdziesiąt siedem razy. Pierwszego nagrania 

dokonali wykonawcy prapremiery, a ostatniego Amerykanie: Ruth Ann Swenson 

i Rodney Golfry. Skoro już mowa o nagraniach tej operetki, trzeba wspomnieć 

i o dwu polskich: otóż w połowie lat 50. XX wieku miało miejsce radiowe przeniesienie 

spektaklu Wesołej wdówki z Teatru Muzycznego w Krakowie (premiera w 1955). 

Partie główne śpiewali Iwona Borowicka i Kazimierz Rogowski, dyrygowałTadeusz 

Dobrzański. Ten zapis radiowy w 1993 roku opublikowała na dwóch kasetach 

audio krakowska firma Stebo. W połowie roku 1999 szczecińska Opera na Zamku 

firmowała nagranie ścieżki dźwiękowej Wdówki (z udziałem Izabelli Turhan 

i Bogusława Zalasińskiego pod dyrekcją Warcisława Kunca) na płycie CD. 



Operetką tą zainteresował się też film. W 1925 roku, jeszcze w dobie kina niemego, 

powstała jej pierwsza ekranizacja. Film wyreżyserował Erich von Stroheim, 

a w rolach głównych wystąpili Mae Murray i John Gilbert. W 1934 roku pojawiła 

się wersja dźwiękowa Ernsta Lubitscha (z Jeanette Mac Donald i Maurice'em 

Chevalierem), a w roku 1952 Curtis Bernhard nakręcił film z Laną Turner 

i Fernando Lamasem (tenor sam zaśpiewał wszystkie arie i duety!). 

Lucjan Kydryński, cytowany już w tym artykule, w swej biografii Lehara pisze 

również, iż popularność Wdówki prowokowała także i producentów różnych 

przedmiotów codziennego użytku. Na rynku pojawiały się kapelusze, buty, cygara, 

torebki damskie, czekoladki a la Wesoła wdówka. W restauracjach serwowano kotlety, 

pito też koktajle z tytułem utworu w nazwie. Po terenie monarchii jeździły nawet 

pociągi ekspresowe Wesoła wdówka. 

Sukces miał jednak i ciemne strony. Otóż niespodziewanie odezwali się 

spadkobiercy H. Meilhaca, którego komedia była pierwowzorem libretta. 

Na szczęście libreciści Lehara pretensje spadkobierców załatwili kompromisowo. 

Także i poselstwo Czarnogóry zaprotestowało przeciw nazywaniu bohaterów 

operetki imionami i nazwiskami rodziny panującej w księstwie (Niegus, 

Daniło). W Wiedniu, Konstantynopolu, Trieście i Florencji protestowali, a nawet 

urządzali manifestacje, czarnogórscy studenci. Choć książę Czarnogóry 

wykazał się dużym poczuciem humoru i nie doszło do międzypaństwowego 

skandalu, libreciści postanowili zmienić nazwę operetkowego państwa na 

Pontevedro. W Chicago natomiast zarzucono Leharowi plagiat fragmentów 

melodii. Zarzut okazał się jednak bezpodstawny. Aby zakończyć wyliczanie 

cieni niewątpliwego sukcesu, jeszcze fragment recenzji negatywnej (takich 

nie brakowało, choć były w zdecydowanej mniejszości) po premierze:„Staram 

się odnaleźć dowód tak ogromnego powodzenia dzieła nieposiadającego 

przecież wystarczających po temu zalet. Libretto jest płytkie, nieznośnie długie 

i przeładowane nużącymi epizodami. .. Pan Lehar nie jest żadnym oryginalnym 

twórcą i czerpie swe motywy albo z czarnogórskiego folkloru, albo z francuskiej 

opery komicznej" - pisał paryski krytyk Adolphe Brisson w „Le Temps" w 1909 roku. 

W Polsce Wesołą wdówkę pokazano już dziewięć miesięcy po wiedeńskiej 

prapremierze. Miało to miejsce 16 listopada 1906 roku w warszawskim Teatrze 

Nowości. W głównych partiach wystąpili wówczas Wiktoria Kawecka (Hanna) 

i Józef Redo (Daniło). Potem była inscenizacja lwowska (z Heleną Schuppówną 

i Józefem Solnickim), pokazana także w Krakowie. A ostatnią przedwojenną premierę 

dał, z Janiną Kulczycką w partii Hanny, warszawski Teatr „Operetka" w 1936 roku. 

Partię Hanny Glawari śpiewały w tym okresie wybitne artystki, legendy polskiej sceny 

operetkowej, jak choćby Lucyna Messal. W przedstawieniach Wesołej wdówki 

pojawiła się też, o czym mało kto wie, znana później jako świetna aktorka 

dramatyczna, Mieczysława Ćwiklińska (śpiewała Walentynę). W roku 1943 

Jan Kiepura, mieszkający wówczas w Stanach Zjednoczonych, wyreżyserował 

Wesołą wdówkę w The Majestic Theatre na Broadwayu. Sam wystąpił w roli 

Dan iły, jego żona Marta Eggerth - w roli tytułowej. Inscenizacja cieszyła się 

niezwykłą popularnością. Kiepura odbył z tym przedstawieniem tournee 

po innych miastach amerykańskich, a po wojnie odwiedził również Anglię, 

Francję, Włochy i Niemcy, śpiewając w czterech językach. Do roli tej powrócił 

jeszcze w 1959 roku w Ameryce, a rok przed śmiercią (zmarł w 1966 roku) 

wykonywał ją jeszcze w Berlinie Zachodnim. 

Wesoła wdówka zawsze wymagała od artystów doskonałych predyspozycji wokalnych 

i aktorskich. Do wykonania świetnie skrojonych (muzycznie i tekstowo) ról trzeba 

śpiewaków i z doświadczeniem aktorskim, i z pewną autoironią. Nic więc dziwnego, 

że na scenie i w nagraniach tej operetki pojawiali się znakomici śpiewacy. 

W partii Hanny występowały: Elisabeth Schwarzkopf, Hilde Guden, Anneliese 

Rothenberger, Anna Moffo, Lisa della Casa, Beverly Sil Is, Joan Sutherland 

czy Cheryl Studer, a wśród odtwórców partii Daniły można znaleźć takie nazwiska 

jak: Rudolf Schock, Walther Ludwig, Nicolai Gedda, Bo Skovhus, Hermann Prey 

czy Placido Domingo. 

W polskiej powojennej tradycji wykonań Wesołej wdówki wyróżniły się przede 

wszystkim dwie znakomite artystki: Wanda Polańska i nieżyjąca już Iwona Borowicka. 

Iwona Borowicka urodziła się w Łodzi, tam zdobyła wykształcenie muzyczne 

i z łódzką sceną operetkową związała początkowo swe artystyczne losy. 

Ale właściwą karierę zrobiła dzięki swym występom na scenie krakowskiej 

Operetki. Do tego teatru „chodziło się i przyjeżdżało na Borowicką"! 

Dla przypomnienia wielkiej sztuki wokalno-aktorskiej tej śpiewaczki 

działająca właśnie w Krakowie Fundacja Pomocy Artystom Polskim 

CZARDASZ, w dwudziestą rocznicę jej śmierci (zmarła w 1984 roku) 

zorganizowała konkurs wokalny jej imienia, wymagający od uczestników 

wykazania swych umiejętności w zakresie wykonawstwa muzyki operetkowej 

i musicalowej. Powodzenie pierwszej edycji zachęciło organizatorów 

do powtórzenia konkursu w latach 2006 i 2008 oraz wpisania go do stałych, 

cyklicznych imprez organizowanych przez Fundację. 

Obecna inscenizacja Wesołej wdówki jest szóstą na scenie Teatru Muzycznego 

w Łodzi i ma ona specjalny wyraz. Otóż realizatorzy zdecydowali, iż wezmą 

w niej udział uczestnicy i laureaci dotychczasowych krakowskich konkursów 

im. I. Borowickiej. Zobaczymy więc, obok renomowanych, doświadczonych 

artystów śpiewaków, także muzyczną młodzież: Sylwię Strug ińską, Tomasza Raka, 

Szymona Jędrucha, Kamilę Cholewińską, którzy są już solistami Teatru Muzycznego, 

oraz Bogumiłę Dziel-Wawrowską, Adama Sobierajskiego i Andrzeja Wiśniewskiego 

(kolejność według obsady). Zaproszenie tych młodych ludzi, którzy w trakcie 

przesłuchań konkursowych niejednokrotnie ukazywali swój nieprzeciętny talent 

i predyspozycje sceniczne, to bardzo piękny gest Teatru. Takie „zderzenie" 

doświadczenia i rutyny z młodością da wymierne skutki artystyczne i przyniesie 

publiczności z pewnością wiele radości i satysfakcji. 

Jeden z polskich wybitnych reżyserów sceny muzycznej, Tadeusz Wiśniewski, 

powiedział kiedyś:„A co do samego fenomenu ogromnego powodzenia operetki 

u publiczności? Jest łatwo wytłumaczalny. Po prostu operetka ma wiele 

wspólnego z otaczającą nas rzeczywistością! Obie lubią udawać to, czego nie ma. 

Operetka - to, czego nie ma już, rzeczywistość - to, czego nie ma jeszcze .. :' 

Jacek Chodorowski 

Cytaty pochodzą z książek: 
Lucjan Kydryński, Usta milczą, dusza śpiewa, Wydawnictwo Radia i Telewizji, 1992 
Bernard Grun, Dzieje operetki, PWM, 1974 



Łódzkie powojenne wykonania 
„Wesołej wdówki" 
Pierwsza premiera przedstawienia najsłynniejszej operetki Franza Lehara 
w powojennej Łodzi odbyła się 13 listopada 1946 roku. Wesołą wdówkę wystawił 
zespółTeatru Komedii Muzycznej,,Lutnia". Przedstawienie w reżyserii Bolesława 
Fotygo-Folańskiego, ze scenografią Edwarda Grajewskiego, w choreografii Józefa 
Ciesielskiego muzycznie przygotował Władysław Szczepański. Kolejna, w wykonaniu 
tego samego zespołu, noszącego wówczas nazwę Spółdzielnia Pracy Pracowników 
Teatralnych Teatr Muzyczny, miała miejsce po ośmiu latach, 4 marca 1954 roku. 
Kierownikiem muzycznym był wówczas JózefTalarczyk, reżyserował Tadeusz 
Wołowski, scenografię zaprojektowali Barbara Michiewicz i Stefan Białecki, 
choreografia była dziełem Józefa Matuszewskiego. Dwadzieścia lat później 
zespół pod obowiązującą do dziś nazwą Teatr Muzyczny w Łodzi przygotował 
spektakl pod kierownictwem muzycznym Beaty Ambros, w reżyserii Henryka 
Mozera, w scenografii Wojciecha Zielezińskiego, z choreografią Feliksa Parnella, 
i po raz pierwszy pokazał je 26 kwietnia 1974 roku. W latach 1980. Wesołą wdówkę 
wystawiono w obu łódzkich teatrach muzycznych: 15 marca 1986 roku w siedzibie 
Teatru Muzycznego odbyła się premiera przedstawienia w reżyserii Andrzeja 
Żarneckiego pod kierownictwem muzycznym Rajmunda Ambroziaka, 
ze scenografią Liliany Jankowskiej i choreografią Bożeny Kociołkowskiej, 
dwa lata później - 9 stycznia 1988 roku - Teatr Wielki wystawił operetkę Lehara 
w reżyserii i choreografii Pavla Śmoka, ze scenografią Xymeny Zaniewskiej 
i Mariusza Chwedczuka. Kierownikiem muzycznym był Andreas Kach. 
W 1992 roku Teatr Wielki w Łodzi wznowił swoje przedstawienie z inną obsadą. 

W 2005 roku doszło do niezwykłego wydarzenia: oba łódzkie teatry w tym samym 
czasie przygotowały spektakle operetki Lehara i pokazały je dzień po dniu: w piątek 
15 kwietnia w Teatrze Muzycznym odbyła się premiera pod kierownictwem 
Andrzeja Knapa w reżyserii i scenografii Tomasza Koniny (kostiumy zaprojektowała 
Anna Bobrowska-Ekiert, choreografia była dziełem Henryka Rutkowskiego), 
w sobotę 16 kwietnia 2005 roku w Teatrze Wielkim miała miejsce premiera 
przedstawienia przygotowanego w koprodukcji z holenderską agencją Supierz 
Artist Management. Kierownikiem muzycznym był Bernhard Steiner (wersji 
polskiej - Piotr Wujtewicz), reżyserowała Annette Wolf, scenografię 
zaprojektowała Lena Brexendorf, autorem choreografii była Maryline Liabeuf. 

W 1946 roku na afiszach zapowiadających premierę pierwszego po wojnie 
przedstawienia Wesołej wdówki pojawiły się nazwiska dwóch wielkich gwiazd 

teatru muzycznego: Jadwigi Kendy (Hanna) i Michała Ślaskiego (Daniło). 
Oboje wkrótce dołączyli do zespołu Teatru Komedii Muzycznej „Lutnia" 

i w tych samych rolach wystąpili w kolejnej realizacji przygotowanej 
w roku 1954. Jadwiga Kenda pięć lat później została kierownikiem 
artystycznym tego teatru, a Michał Ślaski pojawiał się jeszcze w wielu 
innych rolach. 

W spektaklu z 1954 roku warto odnotować także występ Wandy 
Bojarskiej (Walentyna), która miała już wówczas status drugiej - obok 
Jadwigi Kendy- primadonny tego teatru. Jako Sylwianę można było 
wówczas podziwiać kolejną wielką śpiewaczkę - Irenę Brodzińską, 

matkę współczesnej gwiazdy operetki Grażyny Brodzińskiej, w roli 
Olgi występowała Iwona Borowicka, która w Łodzi zaczynała swoją 
piękną karierę, a roli Praskowii - legenda teatru Olga Orleńska. 

Przedstawienie Teatru Muzycznego z 1974 roku mogłoby przejść 
do historii z jednego tylko powodu: rolą Hanny Glawari żegnała się 

z łódzką sceną primadonna tamtych lat - Krystyna Nyc-Wronko, której nazwisko 
dla wielu stało się synonimem najwyższego poziomu wykonawczego. W roli 

Dan iły towarzyszyli jej Zbigniew Waloch i Edward Kamiński (który śpiewał także 
partię Kamila). Nazwiska tych trojga wykonawców zawsze przyciągały tłumy. 

W roli Walentyny występowała Małgorzata Wilk, która przez wiele następnych lat 
związana była z zespołem teatru, stając się jego gwiazdą. Jako Cascadę można było 
podziwiać aktora i śpiewaka Andrzeja Fogla, który dzisiaj pojawia się w aktorskiej 
roli Niegusa, a w inscenizacji z roku 2005 wcielił się w postać Kromowa. 

W przedstawieniu przygotowanym w roku 1986 występowali czterej śpiewacy, 
związani przez lata z łódzkim Teatrem Wielkim: Tadeusz Kopacki jako Daniło 
oraz Krzysztof Bednarek, Ireneusz Jakubowski i Jan Kunert jako Kamil. Partię Dan iły 
śpiewał także dzisiejszy odtwórca roli barona Zety Andrzej Orechwo, a jako Hannę 
można było ponownie podziwiać Małgorzatę Wilk i kolejne gwiazdy Teatru 
Muzycznego: Grażynę Krajewską i Elżbietę Ptak. 

W poprzedniej realizacji Wesołej wdówki na scenie Teatru Muzycznego (w 2005 roku) 
w roli Hanny wystąpiła królująca na scenie tego teatru w latach 1990. Anna Walczak. 
W tej samej roli obsadzona została wówczas Kamila Cholewińska, która obecnie 
ponownie wciela się w postać bogatej wdówki. Występujący przed czterema laty 
w roli CascadyTomasz Rak w obecnej inscenizacji zaśpiewa partię hrabiego Daniły, 
jako Walentyna, podobnie jak poprzednio, wystąpi Agnieszka Gabrysiak. 

A.S. 

Źródła: 

łódzka scena operowa (2005), Operetka i Teatr Muzyczny w łodzi (2009), 
wydane przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 
archiwum Teatru Muzycznego w Łodzi 



TEATR MUZYCZNY W ŁODZI 
sezon 2008/2009 

dyrekcja teatru 

zastępca dyrektora ds. inwestycji 

główny księgowy 

kierownik techniczny 

kierownik baletu 

kierownik chóru 

kierownik literacki 

kierownik działu marketingu 

kierownik działu spraw pracowniczych 

koordynator pracy artystycznej 

sekretarz literacki 

asystent ds. produkcji teatralnej 

sekretariat 

Grażyna Posmykiewicz, Zbigniew Maci as 

Mari an Błaszczyk 

asystent reżysera 

asystent scenografa 

plastyk 

bibliotekarz muzyczny 

Mirosława Wędzicka 

Andrzej Repetowski 

Artur Żymełka 

Roman Paniuta 

Agnieszka Smuga 

Jolanta Sławińska 

Maria Cypel 

Mieczysława Andrzejak 

Krzysztof Wawrzyniak 

Wojciech Osojca 

Mariola Werbolewska 

Waldemar Drozd 

Ewa Posmyk 

Jerzy Mi ka 

Barbara Łuczak 

TEATR MUZYCZNY W ŁODZI 

91-425 Łódź 

ul. Północna 47/51 

tel.: (42) 678 35 11, (42) 678 26 12 

fax: (42) 678 19 Ol 
e-maiI:info@teatr-muzyczny.lodz.pl 

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW 

KASA TEATRU MUZYCZNEGO 

wtorek - piątek 11 .OO - 18.30 
sobota 1 2.00 - 18.30 

niedziela 15.00 - 18.30 
tel. : (42) 678 35 11 wewn. 319, tel ./fax: (42) 678 34 98 

kom.: 502-396-544 
e-mail: rezerwacja@teatr-muzyczny.lodz.pl 

CIK tel.: (42) 633 92 21 
STREFA BILETÓW tel.: (42) 632 02 80 

DZIAŁ MARKETINGU 

Poniedziałek - piątek 8.00 do 16.00 
tel.: (42) 678 19 68, (42) 678 35 11 wewn. 318 

I 

Kasy biletowe w miejscach występów czynne godzinę przed przedstawieniem. 

z I 

TEATR MUZYCZNY W ŁODZI 
sezon 2008/2009 

SOLIŚCI - ŚPIEWACY 
Mieczysława Andrzejak, Anna Borzyszkowska, Kamila Cholewińska, Bogumiła Dziel-Wawrowska„, Anna Dzionek 

Aleksandra Drzewicka, Agnieszka Gabrysiak, Agnieszka Greinert•· (aktorka-śpiewaczka), Jolanta Gzella 
Aleksandra Janiszewska, Emilia Klimczak, Małgorzata Kustosik*, Agnieszka Maciejewska·•, Halina Pitry-Ptaszek 

Sylwia Strug ińska, Elżbieta Walaszczyk·•, Anna Walczak, Krzysztof Bednarek*, Andrzej Fogiel (aktor śpiewak), Bartosz Gajda* 
Szymon Jędruch, Grzegorz Piotr Kołodziej *, Piotr Kowalczyk, Zbigniew Macias*, Krzysztof Makowski, Maciej Markowski 

Andrzej Orechwo•, Iwo Orłowski, Piotr Płuska ', Tomasz Rak, Przemysław Rezner', Janusz Skoneczny (aktor śpiewak) 
Adam Sobierajski·*, Wojciech Stolarz*, Tomasz Urbaniak*, Andrzej Wiśniewski*, Ziemowit Wojtczak* 

BALET 
Dominika Antoszczyk, Zuzanna Dinter-Markowska, Elżbieta Niezgodzka, Beata Nowak, Pamela Paprota 

Paulina Poszepczyńska , Karolina Rej n us, Angelina Wieliczko, Dorota Wiśniewska 
Tomasz Antoszczyk, Krzysztof Baczyński, Sebastian Czi nar, Robert Sarnecki, Maciej Szymczak 

Paulina Figińska *, Wiola Fiuk*, Dominik Senator*, Michał Chyliński*, Paweł Grala * 
Radosław Klimecki*, Łukasz Tomaszewski*, Jarosław Tomczewski* 

CHÓR 
Dominika Czarnecka, Anna Drechsler, Katarzyna Gałązka, Renata Jankowska, Katarzyna Jankowska-Wójcik 

Elżbieta Lechańska, Patrycja Lenarczyk, Agata Ostrowska, Ewa Pietras, Beata Stankiewicz, Anna Świdzińska-Gajewska 
Janusz Bernat, Czesław Drechsler, Piotr Kołodziejczyk, Maciej Kubalczyk, Grzegorz Michalak*, Piotr Rosik 

Bogdan Sokołowski, Grzegorz Twardowski, Waldemar Wojtowicz 

ORKIESTRA 
Danuta Antoszewska*, Ewa Bieżan, Joanna Binkowska, Anna Binkowska-Witosławska*, Dorota Karpińska , Grażyna Kopytek 

Julianna Kryska, Ewa Ławniczak , Aleksandra Strasińska, Zofia Sybilska-Sierant, Anna Święch, Barbara Trojanowska* 
Krzysztof Biskupski, Ignacy Brzezicki, Tomasz Chrześcijanek", Krzysztof Durczewski, Mariusz Grzelak, Wojciech Jagiełło 

Arkadiusz Jóźwiak, Janusz Karpiński, Paweł Kornacki, Adam Kowalczyk*, Paweł Lisiecki, Artur Modrzejewski 
Andrzej Okraska, Jakub Onasz, Napoleon Podmajstrzy•, Andrzej Rosiński*, Stefan Ślęczkowski, Zbigniew Werbel ski* 

PawełWięckowski, Wojciech Wolniak, Krzysztof Wójcikowski, Paweł Żebrowski, Tomasz Żeno 

PIANISTKI KOREPETYTORKI 
Magdalena Brzezińska, Honorata Rusin 

INSPICJENT 
Grażyna Linke 

SUFLER 
Elżbieta Literacka 

DZIAŁ MARKETINGU 
Iwona Rogozińska, Marta Olejniczak, Ryszard Czajka, Łukasz Janus•·, Sebastian Patora, Jarosław Skotnicki 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 
Jerzy Szymczak, Andrzej Augustyniak, Stefan Ciekański, Wiesław Ciekański, Jan Głębski, Sławomir Kaźmierak 
Grzegorz Klimczak, Piotr Koksanowicz, Andrzej Matuszewski, Ryszard Orylski, Jan Pawłowski , Robert Rześny 

Paweł Wąsowski, Jacek Żyliński 

PRACOWNIA KRAWIECKA 
Róża Barylska, Wanda Pasikowska, Elżbieta Adamowicz, Teresa Owczarek, Jolanta Połaniec 

PRACOWNIA PERUKARSKO-FRYZJERSKA 
Małgorzata Strzelczyk, Małgorzata Pawenta-Olczak, Małgorzata Peli kant, Teresa Rogula, Barbara Rosik 

Grażyna Wachińska (nakrycia głowy) 

GARDEROBIANE 
Krystyna Tybura, Krystyna Chorąży, Grażyna Jaworska, Barbara Samulkiewicz, Katarzyna Stasiak 

ELEKTRYCY 
Ryszard Rybczyński, Marek Czajkowski , Wojciech Pietrzyk 

AKUSTYCY 
Robert Pawlak, Łukasz Zachwieja 

KSIĘGOWOŚĆ 
Jolanta Bujalska, Małgorzata Kwikert, Bożena Musiałek, Jadwiga Olczak, Henryka Rybicka, Renata Wojtczak 

Marzena Wolska 

specjalista ds. technicznych 
Małgorzata Grotowska 

specjalista ds. administracyjno-gospodarczych 
Wiesław Ciszewski 

* współpraca 
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CASH&CARRY 

CASH&CARRY 

łódź -Widzew, ul. Rokicińska 190 
tel. o 42 &TI oo oo www.selgros.ul 

y A 

- Wybór potraw na codzienny obiad i na uroczyste spotkania. 
-Tradycjnie wytwarzane wędliny, chleb ... 

- Usługi cateringowe. 
- - - -

Łódź, ul . Rewolucji 1905 r. nr 11 , ~ tel . 6'32 10 62 



• Projektowanie instalacji elektrycznych 
• Sterowanie oświetleniem 

nova light 
NOVA LIGHT Spółka z o.o. 

ul. Żeligowskiego 46, 90-644 Łódź 

tel. 0-42 636 6311 fax 0-42 636 7859 

www.nova llght .pl info@nova l ight . pl 

• Projektowanie oświetlenia 
• Kompletacja dostaw 

• Wykonawstwo instalacji • Ekspertyzy • Zastępstwo inwestycyjne 

NOVA LIGHT oferuje usługi w zakresie 
projektowania, kompletacji dostaw 

i wykonawstwa oświetlenla 

Firma z wi loletnlm doświadczeniem, wdrażająca 
najnowsz techniki, zaprasza do półpracy 

architekto , inwestorów, instalatorow or z 
wszystkich zainteresowanych 

Muzeum Sztuki w lodzi 

Twój ubezpieczyciel rozdaje prezenty. 

_(Q_ 
UNIOA 

BonusClub 

• 
INFOLINIA: 042 63 44 683 

www.uniqa.pl 

I ........ MUZEUM HISTORII 
l"M MIASTA ŁODZI 

patroni medialni 

Teatr Muzyczny w Łodzi dziękuje 
firmie H. SKRZYDLEWSKA za kwiaty. 

-~~ FIRMA 
~ H. SKRZYDLEWSKA ~ 

Sponsorzy wydawnictw 
Teatru Muzycznego w Łodzi 

mc:Jr:Jommmm® 
DRUKARNIA WIELKO FORMATOWA 

MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE 

Wystawa retrospektywna fotosów 
„Wesołej wdówki" 

AFF 
COFFEE&RESTAURAJ\JT 

Instrumenty dla orkiestry 
zostały zakupione 

dzięki pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 

MKiDN 



Q KASTORsA 
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nova light 

RADA PATRONACKA TEATRU MUZYCZNEGO W ŁODZI 

Za kłady Prze mysłu Odzieżowego KASTOR S.A. w Łas ku 
www.kastor.pl 

PKO BANK POLSKI 
www.pkobp.pl 

Radio VOX FM Łódź 
www.voxfm.pl 

INTERSOLAR 
www.raznawozie.com.pl, www.intersolar.com.p l 

WINOTEKA 
Skład Win i Szampanów 
www.winoteka.pl 

VARITEX S.A. 
www.varitex.pl 

UNIQA S.A. UBEZPIECZENIA 
www.uniqa.pl 

SELGROS CASH & CARRY 
www.selgros.com.pl 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA 
im. LEONA SCHILLERA W ŁODZI 

www.filmschool.lodz.pl 

NOVALIGHT 
http://novalight.pl 

RESTAURACJA 11 ANATEWKA" 
http://anatewka.pl 

Projekt p lakatu wykorzystany na okladce: 
Joanna Tyczkowska. Krzysztof Tyczkowski 

Wydawca: Teatr Muzyczny w l odzi 
Opracowanie graficzne: KrzysztofTyczkowsk i 
Zdjęcia Z.Maciasa, L.Salackiego i A.Żymeł k i: Marcin Kopeć 
Druk: druka rn ia WOGRAF 
Oddano do druku 16 maja 2009 roku 
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